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رووداو - قەاڵدزێ
تەرمی ژنێكی تەمەن 36 ساڵ بەناوی )كوێستان.ح( كە دایكی شەش منداڵ بوو، رۆژی 2017/5/30 
لە نێو ماڵەكەیدا لە گەڕەكی راپەڕینی شــارۆچكەی قەاڵدزێ دۆزرایەوە. بەپێی ئەو پشــكنینانەی بۆ 
تەرمەكەی كراوە، شوێنی ئەشكەنجەدانێكی زۆر لەسەر جەستەی دیارە. مێردەكەشی كە تۆمەتبارە 

بە كوشتنی، هەاڵتووە و شوێنی بزرە.
ئەو ژنە تەمەنی تەنیا 14 ساڵ بووە كاتێك باپیری بەشووی داوە و 15 ساڵیش لە مێردەكەی 
بچووكتر بووە. مامی قوربانییەكە دەڵێت مێردەكەی "بە دار و ســۆندە لە كوێســتانی دابوو، 

بە پالیس گۆشتی لە جەستەی كردبووەوە، ئەشكەنجەی داوە تاوەكوو گیانی دەرچووە".
یاریدەدەری بەڕێوەبەری نەخۆشخانەی شەهیدانی قەاڵدزێ لەبارەی رووداوەكە دەڵێت، 
تەرمــی ئــەو ژنە پێش نیوەڕۆی رۆژی 2017/5/31 هێنراوەتە بەشــی دادپزیشــكیی 
نەخۆشــخانەكەیان، لەوێ پشــكنینی ســەرەتایی بۆ كراوە و پاشــان بەڕێكراوە بۆ 

پەیمانگەی دادپزیشكی سلێمانی.
گوتیشی كە ئەو ئافرەتە "12 كاژێر بوو مردبوو، ئینجا هێنرایە نەخۆشخانە.. شوێنەواری 

ئەشكەنجەدان لەسەر جەستەی هەبوو، دیار بوو لەژێر ئەشكەنجەدا مردووە".
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پێویستە ئەمریكا لە دابەشبوونی 
عێراقدا بێالیەن بێت

سااڵنە 45 ملیۆن دۆالر
 بۆ كڕینی هێلكە دەڕوات

كۆمەاڵیەتیی پارتی:

 15 هەزار كێشەمان 
چارەسەر كردووە

وەزارەتی تەندروستی 

10 كەناڵ دەداتە دادگا

ئەردۆغان واڵتینامە 
دەداتە خۆشنووسێكی 

خەڵكی رانیە

لەژێر ئەشكەنجەی مێردەكەیدا دەمرێت

14

راپۆرتە هەواڵ

یەكێتی داوای كورسییەكەی 
هەولێری لە پارتی دەكاتەوە

كاك مەسعود چی بڵێت 
ئۆجەالن ناڵێ نا

ئەحمەد تورك بۆ )رووداو(: ئەنجوومەنی ئەتاڵنتیك:
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حەشدی شەعبی هێزەكانی PKKی 

لە باشووری شنگال دەركرد
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نەوشیروان مستەفا 
بریكارنامەی داوەتە عومەری سەید عەلی
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عەزیز محەممەد، چەند رۆژێك بەر لە کۆچی دوایی بۆ )رووداو(:

سۆڤیەت لەگەڵ 
فیدراڵی یان حوكمی 

زاتی بوو بۆ كورد 
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مریەم و مەیسەر ئیكساپەر دەرچوونراپۆرتە هەواڵ
رووداو - هەولێر

لە گومرگی هەولێر دەستبەســەر 14 تۆن و نیو خوورمای بەســەرچوو لە جۆری مریەم و مەیســەردا گیران كە بازرگانان دەیانویست لە 
مانگی رەمەزاندا لە شاری هەولێر بیفرۆشن. ئەنوەر كەمال، كارگێڕی لیژنەی بەدواداچوونی قائیمقامیەتی قەزای ناوەندی هەولێر بە )رووداو(ی 

راگەیاند، دوای شەش كاژێر بەدواداچوون لەگەڵ ئاسایشی هەولێر گەیشتنە ئەو ئەنجامەی كە ئەو دوو جۆرە خوورمایە بەسەرچوون، بەگوتەی 
ئەنوەر كەمال وادەی بەســەرچوونی خوورماكان دەســتكاری كراون، جارێك یان دووجار تازە كراونەتەوە، بەجۆرێك هەندێكیان ســاڵی رابردوو 

بەسەرچوون بەاڵم بەرواری ئەمساڵیان لێدراوەتەوە.

دیمەن بورهان
رووداو - هەولێر

بە بێكەسی چاوی كردەوە و لە سۆزی دایك 
و باوكی بێبەش بوو، هیچ خوشك و برایەكیشی 
نەبوو، بەوشــێوەیە گەورە بوو تا شووی كرد و 
بــووە خاوەنی 10 منداڵ، بەاڵم دواجار بە ئاگر 

كۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا.
 53 تەمــەن  ژنێكــی   2017/5/23 رۆژی 
ســاڵ، بەناوی )ه.ر.س( دانیشــتووی گەڕەكی 
شــەهیدانی شــارۆچكەی كەالر، لە حەوشــەی 
ماڵەكەی خۆیاندا نەوتی بە خۆیدا كرد و خۆی 
ســووتاند. )ه( خاوەنی پێنــج كوڕ و پێنج كچ 
بــوو، هاوژینەكــەی ژنێكــی دیكــەی هێناوە و 

خاوەنی كچێكن.
)ه( یەكێكــە لە كوڕەكانی ئەو ژنە، هۆكاری 
هێنانــی ژنی دووەمی باوكی بۆ ئەوە گەڕاندەوە 
كە باوكی دەوامی هەبووە و دوور لە ماڵی خۆیان 
لــە گوندی كوڵەجۆ بــووە، بەهۆی مانەوەی لە 
دەوام بەپێویستی زانیوە ژنی دووەم بهێنێت تا 

ئەو چەنــد رۆژەی لە دەوامــە، لەوێش ماڵێكی 
هەبێت و تێیدا بمێنێتەوە "دایكم زۆر الی ئاسایی 
بــوو كە باوكم ژنی دووەمی هێنا و هیچ كاتێك 

لەسەر ئەوە كێشەیان نەبووە".
)ه( بــاس لــەوە دەكات كــە نزیكــەی دوو 
هەفتە لەمەوبەر باری دەروونیی دایكی تێكچووە 
و بــەردەوام ســەری ئازاری هەبــووە "بەردەوام 
دەیگــوت ســەرم ئازاری هەیــە و حەبی خەوی 
دەخــوارد، بەاڵم هیچ خەوی نەبوو، ســەرەڕای 

ئەوەی نەخۆشیی شەكرەی هەبوو".
ســەبارەت بە خۆسووتاندنی دایكیشی، )ه( 
دەڵێت "ئــەو رۆژە دایكم خواردنی ئامادەكرد و 
دوای نانی نیوەڕۆ لە حەوشەی ماڵەكە پیاسەی 
دەكــرد، نزیكی كاژێر 2ـی پاش نیوەڕۆ بوو لە 
تەوالێتــی ماڵی خۆمان خۆی ســووتاند، باوكم 
ئەوكاتــە لە دەوام بوو، بۆیــە كە هەواڵەكەمان 
پێدا بەپەلە گەڕایەوە، بەپەلە دایكممان برد بۆ 
نەخۆشــخانە، بەاڵم گیانی دەرچوو، پۆلیسیش 

باوكمی دەستگیر كرد".
ئێســتا منداڵەكانی ئەم ژن و مێــردە داوای 

ئازادكردنی باوكیــان دەكات، چونكە پێیانوایە 
ئەو هیچ تاوانێكی نییە، هەروەكو )ه(ی كوڕیان 
دەڵێت "ئێمە دەمانەوێت باوكمان ئازاد بكرێت، 

چونكە دایك و باوكم هیچ كێشــەیەكیان نەبوو، 
ئەگــەر باوكم تاوانــی هەبووایە خۆمــان داوای 

دەستگیركردنیمان دەكرد".

لەبارەی دایكیشــییەوە، )ه( دەڵێت "دایكم 
زۆر دەردەســەری و نەهامەتی لە ژیان بینیبوو، 
بــێ دایــك و باوك گەورە ببــوو، وەك پەپوولە 
وابــوو، زیانــی بــۆ هیچ كەســێك نەبــوو، ئەو 
رووداوەی بەسەریشــی هات تاوانی كەسی تێدا 

نەبووە، قەدەری وابوو".
دوای خۆسووتاندنی دایكیان و دەستگیركردنی 

راوچی حەسەن 
رووداو - هەولێر

پێشــبڕكێی  لــە  كــورد  خۆشنووســێكی 
)حلیەی شــەریف( كە لــە توركیا بەڕێوەچوو، 
ســەركەوتنێكی گەورەی بەدەستهێنا و لەالیەن 
رەجــەب تەیب ئەردۆغان، ســەرۆككۆماری ئەو 
واڵتــەوە خەاڵتكــرا. ئــەو خۆشنووســە دەڵێت 
"هەســتێكی خۆشە كە ســەرۆككۆماری واڵتێك 
خەاڵتــی رێزلێنانت پێدەبەخشــێت و بەرهەمی 

رەنجی خۆت دەبینییەوە".
عەلــی حەســەن زەمــان، خەڵكــی شــاری 
رانیەیە، ئێســتا لە ئیستەنبوڵی پایتەختی ئەو 
واڵتە لەگــەڵ خێزانەكەی و دوو منداڵی دەژی. 
ئــەو بــە )رووداو(ی گوت "لە پێشــبڕكێیەكدا 
كــە زیاتر لە 700 كەس بەشــدارییان كردبوو، 

مــن توانیم لە 10 یەكەمەكــە بم، بۆیە لەالیەن 
رەجەب تەیب ئەردۆغان خەاڵت كرام".

زەمــان هــەر بــە تەنیــا خــەاڵت نەكــراوە، 
بەڵكــو وەك خــۆی گوتــی "ئــەو لەوحەیــەی 
دەچێتــە  وەرگرتــووە  لەســەر  خەاڵتەكــەم 
مۆزەخانــەی یەكێــك لــە واڵتــەكان، هەروەها 
بڕوانامەیەكیشــم وەرگرتووە، ئەمە جگە لەوەی 
بڕێك پارە دراوەتە هەر كەسێك كە خەاڵتەكەی 

وەرگرتووە".
عەلی حەســەن زەمان، لەالیەن ئەردۆغانەوە 
بەڵێنێكیشــی پێدراوە و دەڵێت "رەجەب تەیب 
ئەردۆغــان بەڵێنی پێــدام واڵتینامــەی توركی 
بداتــە خــۆم و خێزانەكــەم و دوو منداڵەكەم، 
ئێســتا كار لەســەر ئــەوە دەكــەم و رەنگــە 

لەماوەیەكی نزیكدا ببمە هاوواڵتیی توركیا".
ئەو ئێســتا لە ئیســتەنبوڵ دەژیت و دەڵێت 

ئاســوودەیە و رەنگە نەگەڕێتەوە بۆ كوردستان 
"چونكە هەســت دەكەم لێرە رێــز لە كارەكانم 

دەگیرێت و گرنگییان پێدەدرێت".
عەلی حەسەن زەمان گلەییەكی لە بەرپرسانی 
رانیــە كرد و گوتــی "جارێك پێشــانگایەكمان 
لە رانیە كردبــووەوە، بانگهێشــتی قایمقاممان 
كــرد بۆ ئــەوەی خۆی بیكاتــەوە و لە نزیكەوە 

كارەكان ببینێ، بەاڵم نەهات".
جگــە لــەو خۆشنووســە، كوردێكــی دیكە 
بەناوی )زیاد موهەندیس( دانیشتووی هەولێر، 
لەالیەن سەرۆككۆمارەوە خەاڵتی پێبەخشراوە، 
هەروەهــا پێنــج كــوردی دیكــە بــە ناوەكانی 
)فەرهاد یاســین، خەلیل مەنتك، سامان كاكە 
دێــوان، ســیروان بەرزنجی و مەریوان ســاڵح( 
لەالیەن وەزیری رۆشنبیریی توركیاوە خەاڵتیان 
پێــدرا كــە لە ریزبەنــدی 11 تــا 20ی براوەی 

پێشبڕكێیەكەدا بوون.
هاوژینــی عەلی لەبــارەی هاوســەرەكەیەوە 
قســەی بــۆ )رووداو( كــرد و گوتــی "زۆرجار 
مامۆســتا لــە كارەكانیــدا پرســم پێــدەكات و 
منیــش پێشــنیاری بــۆ دەكــەم، زۆرجــار بــە 
قســەم دەكات و پێشــنیارەكانم قبوڵ دەكات، 
جــار هەبووە ئەوەی من بۆم پێشــنیار كردووە 

تاقیكردووەتەوە و جوان دەرچووە".
عەلی حەســەن زەمان، 46 ســاڵ، خاوەنی 
كوڕێك و كچێكە، پێشــتر زێڕنگر بووە ، بەاڵم 
وەك خــۆی گوتــی "مــاوەی پێنج ســاڵە ئیش 

لەسەر خۆشنووسی دەكەم". 
پێشــتر ئەو خۆشنووســە لەساڵی 2016 لە 
پێشــبڕكێیەكی خۆشنووســی جیهانیی بەناوی 
ســەفیر كە لە نەجــەف بەڕێوەچــوو، خەاڵتی 

یەكەمی وەرگرتووە.

ئاسۆ سەراوی
رووداو - هەولێر

بەڕێوەبەری گشــتیی پۆلیسی هەرێمی 
كوردســتان ئاشــكرای دەكات، لــە پێنج 
مانگی یەكەمی ئەمســاڵدا 191 پۆلیسی 
هەرێمی كوردســتان، بەهــۆكاری جیاجیا 
لەكار دابڕاون  و گوتی "هەندێكیان خۆیان 
وازیان هێناوە، بەشــێكی دیكەشــیان بە 
هۆكاری جیاجیا لەكار دوورخراونەتەوە".

لیوا عەبدوڵــا خەیالنــی، بەڕێوبەری 
پۆلیســی هەرێمی كوردســتان بە )تۆڕی 
ئــەو  راگەیانــد،  رووداو(ی  میدیایــی 
191 پۆلیســەی لەمــاوەی پێنــج مانگی 
یەكەمــی ئەمســاڵ كــە وازیــان هێناوە، 
بەشــێكیان خۆیــان دەســتیان لــە كار 
كێشاوەتەوە  و بەشێكی دیكەشیان لەكار 
دوورخراونەتــەوە، ئەوەشــی خســتەڕوو 
لە شــوێنی ئەو 191پۆلیســە، خەڵكانی 
دیكەیان لەشــوێن داناوە، بــەاڵم ئەوەی 
كێشــەی بۆ دروســتكردوون، ماوەی سێ  
ســاڵە دامەزاندنــی پۆلیــس وەســتاوە  و 
گوتــی "كێشــەی گەورەمان بۆ دروســت 
بووە، نەبوونــی دامەزاندنی نوێی پۆلیس 
لــە ماوەی ســێ  ســاڵی رابــردوو ئەركی 
هێزكانمانی زۆر زیاتر  و قورستر كردووە".

بەڕێوەبەری گشــتیی پۆلیسی هەرێمی 
كوردســتان، ئامــاژەی بەوەشــدا هەر لە 
پێنــج مانگــی یەكەمــی ئەمســاڵدا 132 
ئــەوەش  بــوون،  خانەنشــین  پۆلیــس 
گرفتێكــی دیكەیە چونكە هەر كەســێك 
خانەنشــین بێت ناتوانین شــوێنەكەی بە 
كەســێكی دیكــە پڕبكەینەوە، گوتیشــی 
"لە ماوەی ســێ  ساڵی رابردوودا نزیكەی 
بــوون،  خانەنشــین  پۆلیســمان   1000
بەبــێ  ئــەوەی یەك كــەس لەشــوێنیان 

دامەزرابێتەوە".
خەیالنــی  عەبدوڵــا  لیــوا  پێشــتر 
بەڕێوبەری پۆلیســی هەرێمی كوردستان 
بــە )رووداو(ی راگەیاندبــوو، لە ســاڵی 
2016دا نزیكــەی 500 پۆلیس وازیان لە 
كاری هێنــاوە  و ســەرەكیترین هۆكاریش 
"بــۆ قەیرانی دارایی  و پاشــەكەوتكردنی 

مووچەكانیان گەڕاندبووە".

مووچەی یەكــەم دامەزراندنی پۆلیس 
لــە هەرێمــی كوردســتان نزیكــەی 600 
هــەزار دینــار  و بەپێی ســااڵنی خزمەت 
 و بڕوانامە زیــاد دەبێت، بەڕێوەبەرایەتی 
گشــتی پۆلیســی هەرێمی كوردستان لە 
دەزگا جیاجیاكانــی هەرێمی كوردســتان 

نزیكەی 43 هەزار پۆلیسی هەیە.

هاوژینەکەی دەستگیرکراوە

دایكی 10 منداڵ خۆی دەسووتێنێ

عەلی زەمان: 
ناگەڕێمەوە کوردستان

    رێژەی قوربانیانی ژنان کەمی کردووە

عەقید لەمیعە محەممەد، بەڕێوەبــەری بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژ بە ژنان لە 
گەرمیان، ســەبارەت بە توندوتیــژی دژی ژنان لە گەرمیان بــە )رووداو(ی گوت "لە چوار 
مانگی رابردوودا بەراورد لەگەڵ چوار مانگی یەکەمی ساڵی 2016 رێژەی قوربانیەکانی 
ژنان کەمی کردووە، ســاڵی پار 7 ژن بوونەتە قوربانی، بەاڵم ئەمســاڵ رێژەکە بۆ پێنج 
ژن کەمی کردووە. ئەمســاڵ دوو حاڵەتی خۆکوشــتنی ژنان تۆمارکــراوە، هەروەها هیچ 
حاڵەتێكی کوشــتنی ژنان تۆمار نەکراوە، ژنێكیش کە بە قەزاوقەدەر ســووتاوە، گیانی 
لەدەســتداوە. هەروەها 6 حاڵەتی خۆســووتاندنی ژنان تۆمارکراوە، کــە دوو لەو ژنانە 

گیانیان لەدەستداوە".

باوكیان، منداڵەكانیان لە بارێكی خراپدا دەژین، 
بەتایبــەت كچەكانیان كە بەهۆی خراپیی باری 

دەروونییان نەیانتوانی قسە بكەن.
عەقیــدی یاســایی لەمیعە محەممــەد قادر، 
بەڕێوەبەری بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژ بە 
ژنــان لە گەرمیان بە )رووداو(ی گوت "هۆكاری 
خۆســووتاندنی ئــەو ژنــە بــۆ ئاڵۆزیــی باری 
دەروونی دەگەڕێتەوە، چونكە راپۆرتی پزیشكی 
هەبــووە كــە نەخــۆش بــووە". بەڕێوەبــەری 
بەرەنگاربوونــەوەی توندوتیژیــی دژ بــە ژنــان 
لــە گەرمیان دەشــڵێت "بەپێی مــادەی 408، 
هاوژینەكەی لەالیــەن دادوەرەوە بڕیاری گرتنی 
دراوە تا ئەوكاتەی ئەنجامی راپۆرتی پزیشــكی 
دادوەری تــەواو دەبێــت، ئــەو خێزانــەش بــۆ 
ئازادكردنی باوكیان، دەبێت بەڵگەكانی راپۆڕتی 

پزیشكیی دایكیان بدەن بە دادگا".
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پۆلیس وازیان هێناوە

سێ  ساڵە دامەزاندنی پۆلیس وەستاوە

ئەردۆغان واڵتینامە 
دەداتە خۆشنووسێكی خەڵكی رانیە

لە دە یەکەمەکەی پپێشبڕکێیەك بوو

کەسوکارەکەی دەڵێن نەخۆش بووە

پیاوێك بە جامانەكەی، خۆی هەڵواسی

دیمەن بورهان
رووداو - هەولێر

بەنـاوی  سـااڵن،   56 تەمـەن  پیاوێكـی 
رۆژی  محەممـەد،  مەحمـود  بورهـان 
بـە  نارێنـی سـەر  گونـدی  لـە   2017/5/30
ناحیـەی قەرەتەپە لـە ماڵەكەیدا جامانەكەی 
خـۆی بـە دارێكـی ماڵەكەیانـدا هەڵدەواسـێت 

دەخنكێنـێ. خـۆی  و 
بورهــان خاوەنــی دوو ژنــە. هاوژینــی 
دووەمی عەرەبە و كچێكی هەشــت مانگانی 
هەیــە، لــە هاوژینــی یەكەمیشــی چــوار كــچ 
و كوڕێكــی هەیــە. هاشــم مەحمــوود، بــرای 
ــی  ــارەی هــۆكاری خۆخنكاندن ــان دەرب بوره
"براكــەم  گــوت  )رووداو(ی  بــە  براكــەی 
گرانەتــا و حومــەی ماڵتــای تــووش ببــوو، 
ــەت  ــەگیر و بێتاق ــوو زۆر گوش ــەك ب ماوەی
لەســەری،  دابــووی  نەخۆشــییەكە  بــوو، 
وەك بیســتوومانە ئــەو نەخۆشــیە بیــدات 
لــە مێشــك، مــرۆڤ تێكــدەدات، بۆیــە براكەم 
دەســتی چووەتــە گیانــی خــۆی، ئەگینــا 
بیــری  هیچــكات  بــوو،  دینــدار  كەســێكی 
ــەم شــێوەیە نەكردووەتــەوە".  ــە كارێكــی ل ل
هیــچ  ئابوورییــەوە  الیەنــی  لــە  بورهــان 
ــاش  ــی ب ــاری ئابووری ــووە، ب كێشــەیەكی نەب
بــووە و كاری كڕیــن و فرۆشــتنی مەڕومااڵتــی 

ــرد. دەك
دەزانێـت  بـەدووری  مەحمـوود  هاشـم 
بـە  پەیوەنـدی  براكـەی  خۆخنكاندنـی 
"نازانیـن  دەڵێـت  و  هەبـێ  ژنەكانییـەوە 
پێـی  هـەر  ژن  بـەاڵم  هەبووبێـت،  كێشـەی 

بـڕوا  بـەس  بەسـەردابێت،  ژنـی  ناخۆشـە 
خـۆی  ژنـەوە  كێشـەی  بەهـۆی  ناكەیـن 
كوشـتبێت، بەڵكـو بەهـۆی نەخۆشـی بووە".
هاوژینـی  كـە  سـاڵ   45 تەمـەن  )س(ی 
دووەمـی بورهانـە، بەهـۆی ئاوارەبوونیـان بـۆ 
دواتـر  و  ناسـیوە  بورهانـی  نارێـن،  گونـدی 
بـە رووداوی گـوت  ئـەو  شـووی پێكـردووە، 
"لـە مـاوەی پێكەوەبوونمـان كـە كەمتـر بـوو 
لـە سـاڵ و نیوێـك، لەگـەڵ هاوژینەكـەم هیچ 
كێشـەمان نەبـوو، زۆر كەسـێكی بـاش بـوو".
رووداوەكەشـەوە  رۆژی  لەبـارەی  )س(   
دەڵێـت "ئـەو رۆژە كـە هاتـەوە بـۆ ماڵـەوە 
كاژێـر یەكـی دوای نیـوەڕۆ بـوو، مـن خـەوم 
لێكـەوت، بورهانیـش شـوانەكانی ماڵەوەمانی 
سـەرەوەی  نهۆمـی  لـە  خـۆی  دابـوو،  ئیـزن 
ماڵـەوە خـۆی هەڵواسـیبوو، مـن كاژێـر سـێ 
بـە  مێردەكـەم  بینینـی  بـە  بەخەبەرهاتـم، 
كەسـوكاری  كاتێـك  قیژانـدم،  هەڵواسـراوی 

بینییـان مردبـوو". هاتـن 
مانـەوەی  و  چارەنـووس  بـە  سـەبارەت 
كەسـێكی  بورهانیـش،  دووەمـی  هاوژینـی 
نزیكـی بورهـان گوتـی "عورفـی ئێمـە وایـە 

هەتـا سـاڵێك بـاس لـە هیـچ نەكەیـن و ژن 
ئینجـا  ئـەو سـاڵە  دوای  دانیشـێت،  دەبێـت 
خێزانـە  رۆیشـتنی  یـان  مانـەوە  لـە  بـاس 

دەكەیـن". عەرەبەكـەی 
عەلـی  رائیـد  كەیسـەوە  ئـەم  لەبـارەی 
پۆلیسـی  گوتەبێـژی  قـەدوری،  جەمـال 
گەرمیـان بـە )رووداو(ی گـوت "لـە رێكەوتـی 
هاونیشـتمانییەك  تەرمـی   2017/5/30
محەممـەد  مەحمـوود  بورهـان  بەنـاوی 
قـەزای  دادوەری  پزیشـكی  بەشـی  هێنرایـە 
بێـت  كەسـوكارەكەی  بەگوتـەی  كـە  كـەالر 
خـۆی خنكانـدووە، پـەڕاوی لێكۆڵینـەوە بـۆ 
ناحیـەی  پۆلیسـی  و  كراوەتـەوە  رووداوەكـە 
بەردەوامـن". لێكۆڵینـەوە  لـە  قەرەتەپـەش 

خۆکوشتنی پیاوان لە گەرمیان زیادی کردووە

گوتەبێژی پۆلیسی گەرمیان لەبارەی حاڵەتەکانی خۆکوشتن و خۆخنكاندنی پیاوان لە 
سنووری گەرمیان گوتی تەنها لەماوەی 5 مانگی رابردوودا 7 پیاو لەڕێگەی جۆراوجۆرەوە 
خۆیــان کوشــتووە، بەراورد لەگــەڵ 5 مانگی یەکەمی ســاڵی 2016 کــە دوو حاڵەتی 

خۆکوشتنی پیاوان تۆمارکراوە، 5 حاڵەت زیادی کردووە.

لەماوەی 5 مانگی رابردوودا 
7 پیاو لە سنووری گەرمیان 

خۆیان کوشتووە
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مەسروور بازرانی لە بەغدایەراپۆرت
رووداو - هەولێر

رۆژی یەكشەممە 2017/6/4، حەیدەر عەبادی، سەرۆكوەزیرانی عێراق لە نووسینگەی خۆی پێشوازی لە مەسروور بارزانی، سەرۆكی ئەنجوومەنی 
ئاسایشی هەرێمی كوردستان و فوئاد حوسێن، سەرۆكی دیوانی سەرۆكایەتیی هەرێمی كوردستان كرد. بەپێی راگەیێندراوێكی نووسینگەی سەرۆكوەزیرانی 

عێراق، لە كۆبوونەوەكەدا گفتوگۆ لەبارەی بەردەوامیدان بە سەركەوتنە سەربازییەكان لە مووسڵ كراوە. لەگەڵ بەردەوامیدان بە هاوئاهەنگی نێوان سەرجەم هێزە 
سەربازییەكان و لەنێویاندا هێزەكانی پێشمەرگە و سوپای عێراق. هاوكات دووپات لەسەر هاوكاریی نێوان سوپا و پێشمەرگە كراوەتەوە، كە متمانە و هاوئاهەنگی 
بووەتە هۆی خێرا بەڕێوەچوونی ئەركی لەنێوبردنی داعش، ئەو هاوكارییەش لە ئایندەدا دەبێتە دەستپێكردنی پەیوەندیی زیاتری لێگەیشتن لەنێوان ناوەند و هەرێمی 

كوردستاندا.

 )فۆتۆ: رووداو(

حەشدی شــەعبی هێزەكانی سەر بە PKKی 
لە گرعزێر و ناوچەكانی دیكە دەركرد

شنگال..  ناكۆكیی  هەولێر  و   بە غدا   هەڵدانەوەی 
گۆڕە بەكۆمەڵەكانی پەكخستووە

ناسر عەلی
رووداو - دهۆك

لەگەڵ كۆنترۆڵكردنی ناوچەكانی كوردی ئێزدی، 
دەسەاڵتی  لەژێر  شنگال  باشووری  لە  ئەوانەی 
شەعبییەوە،  حەشدی  لەالیەن  مابوون  داعشدا 
یەكینەكانی پاراستنی شنگال YBSی سەر بە پارتی 
كرێكارانی كوردستان PKK ، چوونە نێو ناحیەی 
شێخ  سیبا  و  گرزەرك  كۆمەڵگەكانی:  و  گرعزێر 
خدر لە رۆژئاوای شنگال. بەاڵم هەر زوو هێزەكانی 
دەركرد.  شوێنانە  لەو  ئەوانیان  شەعبی  حەشدی 
فەرماندەیەكی YBS لە شنگال دەڵێ هێزەكانمان بە 
بڕیاری ئێمە گەڕانەوە، بەاڵم فەرماندەیەكی حەشدی 
ئێمە هیچ  بۆ  باشووری شنگال دەڵێ  لە  شەعبی 
جیاوازییەك لەنێوان هێزەكانی PKK و هێزەكانی 

پێشمەرگە نییە.
هێزەكانی حەشدی  رابردوو  مانگی  رۆژی 12ی 
بە  دەستیان  قەزای شنگال  باشووری  لە  شەعبی 
ئۆپەراسیۆنێك كرد. دوای هەفتەیەك دەستیانكرد بە 
كۆنترۆڵكردنی ناوچەكانی كوردانی ئێزدی، ئەوانەی 
لە هەردوو ناحیەی  لەژێر دەستی داعشدا مابوون 
بلێج و گرعزێر، لە ئەنجامدا 13 گوند و كۆمەڵگەی 
كوردانی ئێزدی و سێ گوندی كوردانی موسڵمان، 
كە كورد ئەو خاكە هەمووی بە كوردستان دادەنێن، 
لەالیەن هێزەكانی حەشدی شەعبییەوە كۆنترۆڵكران. 
كاردانەوەی  شەعبی  حەشدی  ئۆپەراسیۆنەی  ئەو 

گەورەی بەدوای خۆیدا هێنا .
 چەند جارێك بەرپرسانی ئەنجوومەنی ئاواكردنی 
شنگال و هێزەكانی YBS، كە هەردووكیان سەر بە 
رووداو(  میدیایی  بە )تۆڕی  ئاشكرا  بە  PKK ن، 

كە  راگەیاندبوو  دیكەیان  میدیاییەكانی  دەزگا  و 
ئەوەی  دوای  شەعبین.  حەشدی  بە  سەر  ئەوان 
شنگالیان  رۆژئاوای  شەعبی  حەشدی  هێزەكانی 
كۆنترۆڵ كرد، هێزەكانی سەر بە PKK لە شنگال، 
ئەوانەی سنووریان لەگەڵ حەشدی شەعبیدا هەبوو، 
دەربازی ناو ئەو ناوچانە بوون كە لەالیەن حەشدی 
شەعبییەوە كۆنترۆڵكران و بارەگای خۆیان لێدانان، 
 PKK بەاڵم رۆژێك دوای ئەوە، هێزەكانی سەر بە
لەو ناوچانە كشانەوە و هاتنەوە ناوچەكانی دیكەی 

شنگال كە هێزەكانی پێشمەرگە و ئەوانی لێن .
سەرۆكی  جێگری  موهەندیس،  مەهدی  ئەبوو 
لە  شەعبی  حەشدی  هێزەكانی  گشتیی  دەستەی 
گوندی تلقەسەب لە لێدوانێكدا بە )تۆڕی میدیایی 
رووداو(ی رایگەیاند "ئێمە تەنیا هاوئاهەنگی لەگەڵ 
پەیوەندییەك  هیچ  و  دەكەین  عێراقییەكاندا  هێزە 
ئێستا  ناكەین.  ناعێراقییەكان  هێزە  لەگەڵ 
لەو  پێشمەرگە  هێزەكانی  لەگەڵ  هاوئاهەنگیمان 

ناوچانە زۆر باشە".
كە  ناوچانەش  ئەو  چارەنووسی  بە  سەبارەت 
)رووداو( بە  كۆنترۆڵیانكردوون  شنگال  قەزای  لە 
ئاشكرایە،  ناوچانە  ئەم  "چارەنووسی  گوت  ی 
ئێمە  دەربكەین،  لێرە  داعش  هاتووین  تەنیا  ئێمە 
هێزێكی عێراقین و هەر فەرمانێك بە ئێمە بكرێت 
جێبەجێی دەكەین و هەر ئێستاش ئەو ناوچانەمان 
داوەتە دەست ئێزدیەكان خۆیان، ئەوان ئازادن چۆن 

بەڕێوەی دەبەن".
دەڵێ  موهەندیس  مەهدی  ئەبوو  كە  ئەوانەی 
ئەو ناوچانەیان داونەتە دەست، بریتین لەو كوردە 
ئێزدیانەی بوونەتە بەشێك لە هێزە چەكدارەكانی 
دەڵێن  گوندانە  ئەو  خەڵكی  شەعبی.  حەشدی 
رێگەیان  شەعبی  حەشدی  هێزەكانی  تائێستا 

پێنەداون بچینەوە گوند و شوێنەكانی خۆیان.
جەخـت  سیاسـی  شـرۆڤەكارانی  لـە  زۆر 
ئۆپەراسـیۆنی  كـە  دەكـەن  ئـەوە  لەسـەر 
حەشـدی شـەعبی بـۆ جێبەجێكردنـی پالنێكـی 
ئێرانە بەمەبەسـتی دروسـتكردنی هیاللی شیعی 
بـە  لـە رێگـەی عێراقـەوە  ئێـران  و گەیشـتنی 

نێوەڕاسـت. دەریـای  و  لوبنـان  و  سـووریا 
ئێزدیخان  كەتائیبی  فەرماندەی  جاسم،  نایف 
لە حەشدی شەعبی كە ئێستا یەكێك لە بااڵترین 
و  شەعبیدا  حەشدی  لەنێو  ئێزدییەكانە  فەرماندە 
سەرپەرشتی ئەو ناوچانە دەكات كە لەژێر دەسەاڵتی 
حەشدی شەعبیدان، بە )رووداو(ی راگەیاند: "ئێمە 
رێگە نە بە PKK و نە بە هێزەكانی سەر بە وان 
دەدەین و نە رێگەش بە پێشمەرگە دەدەین بێنە ئەم 
ناوچانە، هیچ حیزب و الیەنێكی سیاسی بۆی نییە 
بێنە ئەم ناوچانە، بۆ ئێمە هیچ جیاوازییەك لەنێوان 
هێزەكانی PKK و هێزەكانی پێشمەرگەدا نییە، ئەم 
شوێنانە تەنیا بۆ ئێزدییەكان دەبن و ئەوان خۆیان 

بەڕێوەی دەبەن".
لەبارەی چارەنووسی ئەو ناوچانەش، نایف دەڵێت 
"ئەم ناوچانە ناوچەی ئێزدیانن، بەاڵم خاكەكە خاكی 

عێراقە و دەمانەوێت سەر بە عێراق بین".
شێوەیەك  بەهەموو   PKK بە  سەر  هێزەكانی 
داواكانی حیزبەكان و حكومەتی هەرێمی كوردستان 
و  شنگال  ناوچەی  لە  كشانەوە  بۆ  رەتدەكەنەوە 
دەڵێن دەبێ پێشمەرگە لە هەندێك شوێنی شنگال 
لە  لێبكرێت  ئەوەشیان  داوای  نابێ  و،  بكشێتەوە 
شنگال بكشێنەوە، بەاڵم هەڵوێستی ئەو هێزانەی 
هەڵوێستیان  لە  جیاوازترە  زۆر   PKK بە  سەر 

بەرامبەر حەشدی شەعبی .
نوێی  زانیاریی  شنگال  لە  ئەمنی  بەرپرسێكی 
لەسەر ئەو ناوچانە ئاشكرا كرد و گوتی هێزەكانی 
كوردستان  رۆژئاوای  سنووری  لە   PKK بە  سەر 
بەپێی  و  كۆكردووەتەوە  خۆیان  سووریا،  و 
حەشدی  بەهێزەكانی  رێگە  ئەوان  زانیاریەكانیان 
شەعبی نادەن دەربازی خاكی رۆژئاوای كوردستان 

و سووریا ببن.
شنگال  ئاسایشی  بەڕێوەبەری  سمۆ،  قاسم 
ئاگادارین  ئێمە  "ئەوەی  راگەیاند  )رووداو(ی  بە 
هێزەكانی PKK رێگەیان بە حەشدی شەعبی نەداوە 

دەربازی خاكی سووریا ببن".
مەزڵوم شنگالی، فەرماندەی YBS لە شنگال 
ناوچانەی  لەو  هێزەكانیان  كشانەوەی  لەبارەی 
قەزای  لە  كردوون  كۆنترۆڵی  شەعبی  حەشدی 
هێزەكانی  "راستە  گوت  )رووداو(ی  بە  شنگال 
ئێمە چووبوونە بەشێك لەو ناوچانە، بەاڵم ئێستا 
هێزێكی  تەنیا  خۆمان،  شوێنی  گەڕاوینەتەوە 
ماون".  شوێنانە  لەو  ئیزدیخان  ئاسایشی  كەمی 
ئەو فەرماندەیەی YBS لە شنگال هەروەها دەڵێ 
"ئێمە لەسەر خواستی خۆمان كشاینەوە، نەك بە 

زۆر دەركرابین".

رووداو - هەولێر

حكومەتی  نێوان  لە  ناكۆكی  و  كێشە  بەهۆی 
هەرێمی كوردستان و حكومەتی ناوەندیی عێراق، 
چەندین گۆڕی بە كۆمەڵی كوردی ئێزدی هەتا ئێستا 
هەڵنەدراونەتەوە، لە كاتێكدا كوردانی ئێزدی داوا 
دەستنیشانكردنی  و  هەڵدانەوە  بە  دەست  دەكەن 
ئەوان  بكرێ.  نێژراوەكانیان  كەسوكارە  ناسنامەی 
گازندەی ئەوە دەكەن كە دۆسیەی هەڵدانەوەی گۆڕە 

بە كۆمەڵەكانیان كراوە بە كێشەیەكی سیاسی.
ساڵی  كۆتاییەكانی  لە  شنگال  شارۆچكەی 
2015 لەدەست چەكدارانی رێكخراوی دەوڵەتی 
)فۆرین  گۆڤاری  رزگاركرا.  )داعش(  ئیسالمی 
بەرپرسانی  زاری  لەسەر  ئەمریكی  پۆڵسی(ی 
لەوكاتەوە  كە  دەكات  ئەوە  بۆ  ئاماژە  ئەمنی 
دۆزراونەتەوە.  كۆمەڵ  بە  گۆڕی   30 لە  زیاتر 
حكومەتی هەرێمی كوردستانیش مەزندە دەكات 

لەو گۆڕانەدا 1500 تەرم هەبن. 
)فۆرین پۆڵسی( لەگەڵ كوردێكی ئێزدی بە ناوی 
لە  كە  كردووە  تەمەن 31 ساڵ، قسەی  حەسیم، 
ئاكامی هێرشەكانی مانگی ئابی 2014ی داعش بۆ 
سەر ناوچەی شنگال هەموو ئەندامانی خێزانەكەی 
كوژراون. كەسوكاری حەسیم هەتا ئێستاش لەژێر 
دەتوانێ  كەی  نازانێ  دەڵێت  وەكوو خۆی  و  گڵن 
كەسوكارەكەی خۆی بە كەرامەتەوە بنێژێت. حەسیم 
گوتی "ئێمە بووین بە بەشێك لە یارییەكی سیاسی 
كە تێیدا تەنانەت رێز لە مردووەكانیشمان ناگیرێ".

ئەوەیە  لەسەر  بەغدا  و  هەولێر  نێوان  كێشەی 
كامیان دەبێ بەرپرسیارێتی هەڵدانەوەی گۆڕەكان 
هەڵبگرێ. فەواز عەبباس، جێگری بەڕێوەبەری لقی 
شوێنبزرەكان  نێودەوڵەتیی  كۆمیسیۆنی  عێراقی 
راگەیاندووە  ئەمریكییەكەی  گۆڤارە  بە   )ICMP(
كێشەیەی  )ئەو  بكەین  چاوەڕێ  زیاتر  "هەرچی 
نێوان هەولێر و بەغدا یەكالیی بێتەوە(، تەرمەكان 

نێودەوڵەتیی  كۆمیسیۆنی  دەمێننەوە".  كەمتر 
شوێنبزرەكان كە بارەگا سەرەكییەكەی لە الهایە، 
یارمەتی حكومەتەكان لە سەرانسەری جیهان دەدات 
ناسنامەیان  و  بدۆزنەوە  شوێنبزرەكان  ئەوەی  بۆ 
لە  زۆرە  كۆمیسیۆنە سااڵنێكی  ئەو  بكەن.  دیاری 

عێراق چاالكە. 
سنووردار  شنگال  لە  كۆمیسیۆنەكە  كارەكانی 
كراوە، چونكە چواردەوری گۆڕە بەكۆمەڵەكانی ئەو 
لەسەر  لەوحەیەكیشیان  كراوە.  تەلبەند  ناوچەیە 
گۆڕی  "هۆشداری:  نووسراوە:  لەسەری  كە  دراوە 

بەكۆمەڵ".
دیوانی  گشتیی  بەڕێوەبەری  حەمدی،  بەرەڤان 
لەبارەی  وەزارەتی شەهیدانی هەرێمی كوردستان، 
هەڵوێستی حكومەتی هەرێمی كوردستان بە )فۆرین 
پڕۆسەكە  بەغدا  نامانەوێ  "ئێمە  گوت  پۆڵسی( 
شنگال  چوو.  بەسەر  سەردەمە  ئەو  بەڕێوەبەرێ. 
ناوچەی ئێمەیە، بۆیەش ئەوە بەرپرسیارێتی ئێمەیە 

)كە ئەو پڕۆسەیە بەڕێوەبەرین(.
بەاڵم وەكوو لە راپۆرتەكەدا ئاماژەی بۆ كراوە، 
دیاریكردنی  و  هەڵدانەوە  پڕۆسەی  دواكەوتنی 
ناسنامەی كوژراوان ئاكامی یاساییشی بەدواوە دەبێ، 
باری  مردن،  هۆكاری  گۆڕەكان،  ژمارەی  چونكە 
نەتەوەیی قوربانییەكان كۆمەڵێك وردەكارین كە بۆ 
پێویستن.  تاوانەكە  جینۆسایدبوونی  سەلماندنی 
ئەوان  دەكات،  بۆ  ئاماژەی  عەبباس  فەواز  وەكوو 
ماوەی یەك ساڵە چاوەڕێی رەزامەندیی حكومەتن. 

هەیە،  نێودەوڵەتیشی  رەهەندێكی  كێشەكە 
چونكە عێراق ئەندامی دادگای تاوانی نێودەوڵەتی 
هیچ  واڵتەشدا  ئەو  یاساكانی  لە  نییە،   )ICC(
لەگەڵ  مامەڵەكردن  بۆ  مەرجێك  و  رێوشوێن 
جینۆساید، تاوانی جەنگی و تاوانی دژی مرۆڤایەتی 
داوا  بۆیەش رێكخراوەكانی مافەكانی مرۆڤ  نییە. 
لە بەغدا و هەولێر دەكەن بەر لەوەی رێكخراوەكان 
ئەوان  بكەن،  گۆڕەكان  هەڵدانەوەی  بە  دەست 
لەگەڵ  بۆ مامەڵەكردن  یاسایی روون  ستراتیژێكی 

توندوتیژییەكانی داعش دابڕێژن.
لەالیەكی دیكەوە، هەتا ئێستا سنووری هەرێمی 
كوردستان بە تەواوەتی یەكالنەبووەتەوە. بەگوێرەی 
دەستووری عێراق دەبێ لە چوارچێوەی مادەی 140 
و لە رێگەی گشتپرسی لە ناوچە كێشەلەسەرەكان 
هیلتەرمان،  یوست  بكرێتەوە.  یەكالیی  پرسە  ئەو 
نێوەڕاستی  رۆژهەاڵتی  بەشی  بەڕێوەبەری 
"سااڵنێكە  پێیوایە  نێودەوڵەتی،  قەیرانی  گروپی 
مردووە".  دەستوورییە  مادە  ئەو  جێبەجێكردنی 
و  لەسەرەكان  كێشە  ناوچە  لە  یەكێكە  شنگال 

چارەنووسی دیار نییە. 
پۆڵسی(،  )فۆرین  راپۆرتەكەی  بەپێی   
هەڵدانەوەی گۆڕەكان بایەخێكی سیمبۆلیكیشی بۆ 
دەكات،  دەستپێشخەرییەكە  كە  هەیە  الیەنە  ئەو 
چونكە بەو هەنگاوە دەتوانێ ئەوە پیشان بدات كە 

ئەو خاوەنی ناوچەكەیە.
بەگوێرەی مادەی شەشەمی یاسای پارێزگاریكردن 
لە گۆڕە بە كۆمەڵەكانی عێراق، وەزارەتی مافەكانی 
مرۆڤی عێراق كۆمیسیۆنێك لە ناوچە یان هەرێمدا 
تێدایە،  كۆمەڵەكەی  بە  گۆڕە  كە  پێكدەهێنێ 
وەزارەتی  نوێنەری  الیەن  لە  كۆمیسیۆنە  ئەو 

دەكرێ  سەرپەرشتی  عێراقەوە  مرۆڤی  مافەكانی 
دادگای  سەرۆكی  كە  پێكدێت  دادوەرێكیش  لە  و 
دەكات.  دەستنیشانی  ناوچەكە  تێهەڵچوونەوەی 
ناكۆكیی  خاڵی  دادوەرەش  ئەو  دەستنیشانكردنی 

نێوان هەولێر و بەغدایە.
حكومەتی هەرێمی كوردستان ئەیمەن مستەفای 
وەكوو دادوەر پێشنیار كردووە. حكومەتی ناوەندی 
پێیوایە دەستنیشانكردنی ئەیمەن مستەفا بۆ ئەو 
پۆستە یاسایی نییە، لەبەر ئەوەی مستەفا بەشێكە 

لە سیستەمی دادوەریی هەرێمی كوردستان.
زیا كەریم سەعدی، سەرۆكی دەزگای شەهیدانی 
عێراق بە گۆڤارە ئەمریكییەكەی راگەیاندووە :"ئێمە 
بەاڵم  بكەین،  كار  دادوەرێك  لەگەڵ هەر  ئامادەین 
چۆن بتوانین كەسێك )بۆ ئەو ئەركە( دەستنیشان 
بكەین كە كار بۆ ئێمە ناكات". حكومەتی هەرێمی 
رێگەی  لە  دەیەوێ  بەغدا  پێیوایە  كوردستانیش 
ئەم كەیسەوە خاوەندارێتی خۆی بۆ ئەو ناوچەیە 
نێودەوڵەتی  ناوبانگی  و  بكاتەوە  پشتڕاست 

بەدەستبهێنێ. 
ئەو  بۆ  دادوەرێكی  عێراق  ناوەندی  حكومەتی 
ئەركە راسپاردووە كە ئەندامی ئەنجوومەنی دادوەریی 
بااڵی عێراقە. بەرپرسانی شاری مووسڵ پشتگیری 

هەرێمی  حكومەتی  بەاڵم  دەكەن،  دادوەرە  لەو 
كوردستان دادوەرەكە رەت دەكاتەوە.

كۆنتڕۆڵی  و  دەسەاڵت  لەژێر  شنگال  ناوچەی 
سەعدیش  یەبەشەدایە.  و  پێشمەرگە  هێزەكانی 
جەخت لەوە دەكاتەوە كە "تەنانەت ئەگەر دادوەرە 
هەڵدانەوەی  دەستپێكردنی  مۆڵەتی  عێراقییەكە 
گۆڕەكانیش دەربكات، ئێمە ناتوانین بەبێ هاوكاریی 

پێشمەرگە لە شنگال كارەكانی خۆمان بكەین".
پۆڵسی(،  )فۆرین  راپۆرتەكەی  بەگوێرەی 
شوێنبزرەكان  كەسە  نێودەوڵەتی  كۆمیسیۆنی 
سێ جار هەولێر و بەغدای بانگهێشتی سەر مێزی 
دانوستاندن كردووە، بەاڵم سوودی نەبووە. حكومەتی 
ئاراستەی  نووسراوێكی  كوردستانیش  هەرێمی 
رێگەی  لە  بۆئەوەی  كردووە  عێراق  پەرلەمانی 
بەكۆمەڵەكانەوە  گۆڕە  یاسای  هەمواركردنەوەی 
رەزامەندی لەسەر دەستنیشانكردنی ئەیمەن مستەفا 
بدەن. هەتا ئێستا پەرلەمانی عێراق وەاڵمێكی بۆ ئەو 

داواكارییە نەبووە. 
راپۆرتی گۆڤارە ئەمریكییەكە ئەوەش دەخاتەڕوو 
كە كوردی ئێزدی خۆشیان زانیارییەكی ئەوتۆیان 
گۆڕە  هەڵدانەوەی  پڕۆسەی  ئەوەی  لەسەر  نییە 
بەكۆمەڵەكان بۆچی وەستاوە. قوتابییەكی كوردی 
ئێزدی بە ئامادەكاری راپۆرتەكەی گوتووە "داوامان 
لێكراوە خۆمان لە كێشەكە هەڵنەقورتێنین، بەاڵم 
بە چاوی خۆمان دەبینین كە بەڵگەكانی جینۆساید 

لەبەرچاو دیار نامێنن".
كوردە  لە  پشتگیری  كە  رێكخراوێكە  یەزدا 
ئێزدییەكان دەكات، ئەو رێكخراوە نەخشەی گۆڕە 
كۆدەكاتەوە.  شایەتحاڵ  و  كێشاوە  بەكۆمەڵەكانی 
بەاڵم وەكوو رێكخراوەكە ئاماژەی بۆ دەكات، ئەوان 
لەبارەی  نوێیان  زانیارییەكی  هیچ  مانگێكە  چەند 

هەڵدانەوەی گۆڕەكان پێنەگەیشتووە.
هیچ  ئەوان  خەڵكەكەی  پێیوایە  حەسیم 
بە  ئەو خۆیشی  نەماوە.  عێراق  لە  داهاتوویەكیان 
دۆزینەوەی  و  گۆڕەكان  هەڵدانەوەی  دوای  نیازە 
كەسوكارەكەی، بەرەو ئەڵمانیا كۆچ بكات. حەسیم 
دەڵێت: "زۆر الیەن بانگەشەی یارمەتیدانی ئێمەی 
پاڵنەری  كۆتاییدا  لە  بەاڵم  كردووە،  ئێزدییان 

سەرەكییان ئەجێندا سیاسیەكەی خۆیان بووە".

 :PKK فەرماندەیەکی سەر بە هێزەکانی

ئێمە بە رەزامەندیی خۆمان کشاینەوە

فەرماندەیەکی ئێزدیی حەشدی شەعبی: 

بۆ ئێمە هیچ جیاوازییەك لەنێوان پێشمەرگە و 
هێزەکانی سەر بە PKK نییە

ئەبوو مەهدی موهەندیس، جێگری فەرماندەی حەشدی شەعبی: 

ئێمە مامەڵە لەگەڵ هێزە ناعێراقییەکان ناکەین

قوتابییەکی کوردی ئێزدی:

داوامان لێكراوە خۆمان لە 
کێشەکە هەڵنەقورتێنین

بەرپرسێكی وەزارەتی شەهیدان: 

رازی نابین حكومەتی عێراق 
گۆڕە بە کۆمەڵەکانی 

شنگال هەڵبداتەوە

هێزەكانی سەر بە PKK داواكانی حیزبەكان و حكومەتی هەرێمی كوردستان رەتدەكەنەوە بۆ كشانەوە لە ناوچەی شنگال

زیاتر لە 30 گۆڕی بەکۆمەڵ لە شنگال دۆزراونەتەوە

ئەردۆغان واڵتینامە 
دەداتە خۆشنووسێكی خەڵكی رانیە



4
ژمارە ) 460 ( - دووشەممە 2017/6/5

راپۆرت

 )فۆتۆ: بڕیار نامیق(

وەزارەتی پێشمەرگە: کەڵەگایی قبوڵ ناکەین
رووداو - هەولێر

گوتەبێژی وەزارەتی پێشمەرگە لە راگەیێندراوێكدا وەاڵمی فەرماندەیەكی عەسائیبی ئەهلی حەقی نێو حەشدی شەعبی دەداتەوە و دەڵێت: ئامادەین 
بۆ بەرپەرچدانەوەی هەموو هەڕەشە و كەڵەگایی و رەفتاری ناهەق و نابەجێی خەڵكانی دیكە. دەشپرسێت: جێگەی داخە رۆژانە لێدوانی دوژمنكارانە و 

سەیر و سەمەرەی هاوشێوە لە دژی پێشمەرگە و كوردستان دەبیسترێن. دوای ئەوەی بارزانی رایگەیاند قبوڵ ناكەن هیچ هێزێك لە شنگال نزیكبێتەوە، 
جەواد تەلیباوی، یەكێك لە فەرماندە دیارەكانی عەسائبی ئەهلی حەقی نێو حەشدی شەعبی، بە زمانێكی زبر و هەڕەشەئامێزەوە رایگەیاند: ئەگەر بارزانی 

داوا لە ئەمریكا بكات هێرش بكاتە سەر ئێمە، ئەمەش هێرش دەكەینە سەر كوردستان.

مەحموود یاسین كوردی
رووداو - هەولێر

چیا كە كوڕی گچكەی نەوشیروان مستەفا، 
گۆڕانە،  بزووتنەوەی  كۆچكردووی  رێكخەری 
چاوەڕوان دەكرێت لە ئایندەدا یەكێك بێت لە 
كاراكتەرە سیاسییەكانی نێو بزووتنەوەكە، بە 
گۆڕان  لەنێو  باوكی  رۆڵی  نابینرێت  دووریش 

تەواو بكات.
)چرا(  تاقانەكەی  خوشكە  لەگەڵ  كە  چیا 
دووانەن، ساڵی 1986 لە رۆژهەاڵتی كوردستان 
زانكۆی  لە  ماستەری  بڕوانامەی  لەدایكبووە. 
و  سیاسەت  بواری  لە  ئەمریكی  هارڤاردی 
وەرگرتووە.  نێودەوڵەتییەكان  پەیوەندییە 
زمانی ئینگلیزی و ئەڵمانی دەزانێت و خاوەنی 

واڵتینامەی بەریتانیایە. 
بزووتنەوەی  دروستبوونی  سەرەتای  لە 

بەبێ  باوكیان  لەگەڵ  چیا  و  نما  گۆڕانەوە، 
وەرگرتنی هیچ ئەركێك وەكو هەڵسوڕاوی ئەو 
بزووتنەوەیە دەركەوتوون. لە زۆربەی سەردانی 
واڵتاندا  دیپلۆماتكارانی  و  حیزبەكان  نوێنەری 
لە  دەردەكەوتن.  مستەفا  نەوشیروان  الی  بۆ 
كە  گۆڕانیشدا  بزووتنەوەی  یەكەمی  كۆنگرەی 
هەولێر  لە  دووەمی 2013  تشرینی  كۆتایی  لە 
نەوشیروان  كوڕەكەی  هەردوو  بەڕێوەچوو، 
مستەفا لە پشت باوكییانەوە بوون و وەكو میوان 

بەشدارییان كرد.
ناوی  نەیویست  كە  گۆڕان  هەڵسوڕاوێكی 

كوڕەكانی  رۆڵی  لەبارەی  باوبكرێتەوە، 
گۆڕان،  بزووتنەوەی  لەنێو  مستەفا  نەوشیروان 
گوتی "واقیعی كۆمەڵگەی كوردی هەندێك شت 
بەسەر كوڕەكانی كاك نەوشیرواندا فەرز دەكات، 
ئەوانیش  كرد،  سیاسەتی  سەدە  نیو  باوكیان 
بەردەوام لەگەڵی بوون، بەشداریی كۆبوونەوەی 
سیاسیی زۆر و گرنگیان كردووە، بۆیە ئەوانیش 
سیاسی  كاری  تێكەڵی  نەیانەوێ  و  بیانەوێ 
شێوەیەك  بەهیچ  ئێستا  تاوەكو  بەاڵم  دەبن، 
باسی بەشداری و وەرگرتنی پۆست لەنێو گۆڕان 

لەالیەن ئەوانەوە نەكراوە".

ئەندامی  كە  هەڵسوڕاوە  ئەو  قسەی  بەپێی 
جڤاتی نیشتمانی گۆڕانە، چیا بە پێچەوانەی برا 
گەورەكەی )نما(، ئارەزووی بەشداریی سیاسی 
و جموجۆڵی كۆمەاڵیەتی و تێكەڵبوونی لەگەڵ 
هەڵسوڕاوەكانی گۆڕان زیاترە، لەدوای تەواوكردنی 
خوێندنی، بەردەوام لەگەڵ باوكی بووە و رۆڵی 
سكرتێری تایبەتی بینیوە، لە زۆربەی دانیشتن و 
دیدارەكانی باوكی و نووسینەوەی یاداشتەكانیدا 
و  پەیوەندی  رێكخستنی  بووە،  بەشدار 
رێگای  لە  مستەفا  نەوشیروان  تەلەفۆنەكانی 
ئەوەوە بووە. لە زۆر كۆبوونەوەی شاندی بااڵی 

گۆڕاندا لەگەڵ شاندی بیانی، بە تایبەتی ئەمریكی 
ئەندامەی  ئەو  كردووە.  بەشداری  بەریتانی  و 
جڤاتی نیشتمانی گۆڕان دەڵێ: "بەراورد بە نما، 

چیا مەیلی بۆ كاری سیاسی زیاترە".
نەوشیروان  خانەوادەی  لە  نزیك  كەسێكی 
كاك  "كوڕەكانی  بە )رووداو(ی گوت:  مستەفا 
نەوشیروان نایانەوێ هیچ پۆست و پلەیەك لە 
هەیە  مافیان  ئەگەرچی  وەربگرن،  گۆڕان  نێو 
بۆ  خۆیان  گۆڕان  نێوخۆی  دەستووری  بەپێی 

بەرپرسیارێتییەكان كاندید بكەن".
هەر لەوبارەوە بێستوون فایەق، پەرلەمانتاری 
هەڵسوڕاوێكی  "وەكو  گوتی  گۆڕان  فراكسیۆنی 
ملمالنێ  و  پێشەوە  بێنە  خۆیانە  مافی  گۆڕان 
گەنجانەیە،  بزووتنەوەیەكی  گۆڕانیش  بكەن، 
خودی كاك نەوشیروانیش مەبەستی بوو گەنج 
بێتە پێشەوە، رۆڵیان لە سیاسەت و بەڕێوەبردنی 

واڵتدا هەبێت".
بەاڵم گوتی: "كاك نەوشیروان ئەگەر مەبەستی 
پێشتر  بووایە،  كوڕەكانی  پێشەوەی  هێنانە 
پۆستی پێدەدان، بەاڵم ئەو دژی بە میراتكردنی 
حیزب و سیستەمی سیاسی و دەسەاڵت بوو. 
ئێمەش لەسەر ئەو رێبازە دەڕۆین، چونكە گۆڕان 

بزووتنەوەیەكی بنەماڵەیی نییە".
رۆژی 2017/5/31 چیا بەناوی خۆی و نمای 
خەڵكی  ئاراستەی  سوپاسنامەیەكی  برایەوە 
كوردستان كرد لە پای بەشداریی بەرفراوانیان 
لە رێوڕەسمی بە خاكسپاردن و پرسەی باوكیان.

"پەکیان ناکەوێت"

هەڵسوڕاوی  عوسمان،  حاجی  دالوەری 
قسە  زووە  هێشتا  پێیوایە  گۆڕان  بزووتنەوەی 
لەسەر داهاتووی سیاسی كوڕەكانی نەوشیروان 
لە  ناكەم  "بڕوا  دەڵێ:  و  بكرێت  مستەفا 
نەوشیروان  كاك  كوڕەكانی  نزیكدا  ئایندەیەكی 
دەست بەكاری سیاسی بكەن. كوڕی زیرەك و 

زمانزانن و پەكیان ناكەویت، بەاڵم ئەگەر بێنە 
نێو كاری سیاسی دەبێت ئامادە بكرێن. بەبڕوای 

منیش هێشتا بۆ ئەو بابەتە زووە".
دالوەری حاجی عوسمان كە كەسێكی نزیك 
لە نەوشیروان مستەفا بوو، لەبارەی تێڕوانینی 
رێكخەری كۆچكردووی گۆڕان بۆ هێنانە پێشەوەی 
كەسانی نزیكی، گوتی :"دڵنیام كوڕەكانی كاك 
ناكەن،  ناشیرین  باوكیان  مێژووی  نەوشیروان 
مافی خۆشیانە لە نێو گۆڕان كار بكەن وەكو 
نەوشیروان  كاك  بەاڵم  دیكە،  گەنجێكی  هەر 
حەزی نەدەكرد خزمی پلە دوو و سێیشی پۆست 

وەربگرن".
ئەو هەڵسوڕاوەی گۆڕان گوتیشی كە كاتی 
خۆی نەوشیروان مستەفا بە مەرج رازی بووە 
مەحموود رەزا كە ئێستا پەرلەمانتاری عێراقە 
ئەو  كاندیدی  ببێتە  گۆڕان،  فراكسیۆنی  لە 
دژی  نەوشیروان  "كاك  گوتی  و  بزووتنەوەیە 
كاندیدكردنی كاك مەحموود رەزا بوو، دەیگوت 

من رازی نیم و پێم خۆش نییە".

چیا دەبێتە میراتگری 
سیاسیی نەوشیروان مستەفا؟

مەحموود یاسین كوردی
رووداو - هەولێر

باڵیۆزخانەی  رێگەی  لە   2016/11/2 رۆژی 
بەریتانیا،  پایتەختی  لەندەنی  لە  عێراقەوە 
نەوشیروان مستەفا، رێكخەری گشتیی بزووتنەوەی 
عومەری  بۆ  تایبەتی  بریكارنامەیەكی  گۆڕان 
یاساییەكانی  كارە  راپەڕاندنی  بۆ  عەلی  سەید 
وەك  بزووتنەوەكە  ناوی  تۆماركردنی  و  گۆڕان 
بااڵی  كۆمیسیۆنی  لە  سیاسی  قەوارەیەكی 
ئەوەش  كرد.  عێراق  هەڵبژاردنەكانی  سەربەخۆی 
لێدەخوێندرێتەوە  ئەوەی  شرۆڤەكارانەوە  بەالی 
كە عومەری سەید عەلی بەهێزترین كاندیدبێ بۆ 

پۆستی رێكخەری گشتیی بزووتنەوەی گۆڕان.
حوسێن  عەلی  عومەر  بریكارنامەكە،  بەپێی 
)عومەری سەید عەلی( دەتوانێ لەجیاتی رێكخەری 
گشتی هەموو كار و رێكارێكی یاسایی لە واژۆ و 
لە  گۆڕان  نوێنەرایەتیكردنی  و  فۆرم  پڕكردنەوەی 
بەردەم دادگا و كۆمیسیۆن جێبەجێبكات. هەروەها 
تانەدان لە هەر بڕیارێك لەبەردەم دادگای پەیوەست 
لە  بە تۆماركردنی گۆڕان وەك حیزبێكی سیاسی 

كۆمیسیۆنی بااڵی سەربەخۆی هەڵبژاردنەكان.
یاسایی  ژووری  رێكخەری  نامیق،  ئیسماعیل 
ئەو  ئاگاداری  ئەو  دەڵێ  گۆڕان  بزووتنەوەی 
بریكارنامەیە نییە و تاوەكو دوای چلەی نەوشیروان 
مستەفاش هیچ قسەیەك لەسەر پۆستی رێكخەری 

گشتی ناكەن.
ئاماژە  گۆڕاندا  دەستووری  15ی  ماددە  لە 
بەوەكراوە كە لەكاتی چۆڵبوونی پۆستی رێكخەری 
ئەندامانی  لە  یەكێك  گۆڕان،  بزووتنەوەی  گشتی 
جڤاتی نیشتمانی، یان یەكێك لە ئەندامانی جڤاتی 
گشتی، یان كەسایەتییەكی دیاری بزووتنەوەی گۆڕان 
لە دەرەوەی هەردوو جڤاتەكە بە دەنگدانی نهێنی 
و راستەوخۆ و بە زۆرایەتی رەها هەڵدەبژێردرێن، 
بەاڵم )رووداو( زانیویەتی بۆچوونێكی بەهێز لەنێو 
گۆڕاندا هەیە كە دوای چلەی نەوشیروان مستەفاش 
بزووتنەوەكە رێكخەری گشتی هەڵنەبژێرێت، بەڵكو 
بیخاتە دوای هەڵبژاردنەكانی پەرلەمانی كوردستان 
و سەرۆكایەتی هەرێمی كوردستان كە بەپێی یاسا 
دەبێ لە رۆژی 11/6ی ئەمساڵدا پێكەوە بەڕێوەبچن.
جڤاتی  ئەندامی  موبارەك،  كوێخا  عەبدوڵا 
نیشتمانی گۆڕان بە )رووداو(ی گوت: "هەر دەبێ 
بە  بەاڵم  پڕبكەینەوە،  گشتی  رێكخەری  پۆستی 
گرنگ و پێویستی نازانم بە پەلەپەل ئەو پۆستە 
پڕبكەینەوە، ئێمە دوو ساڵبوو لە تاقیكردنەوەی بێ 
بووین.  سەركەوتووش  و  بووین  نەوشیرواندا  كاك 

دەستخۆشی  دوایی  كۆچی  پێش  خۆیشی  خودی 
وەكو  گۆڕان  نێوخۆییەكانی  كارە  بۆیە  لێكردین، 
خۆی بە ئاسایی بەڕێوەدەچن و هیچ كێشەیەك لە 

پڕكردنەوەی پۆستی رێكخەری گشتیدا نییە".

پێشنیازەکانی نەوشیروان 
بۆ بەڕێوەبردنی گۆڕان

گفتوگۆ  لە  گۆڕان  كارەكانی  بەڕێوەچوونی 
گەرمەكانی پشت پەردەی سەركردە بااڵكانی گۆڕانە، 
نەوشیروان  چلەی  دوای  بۆ  پرسە  ئەو  هەرچەندە 
مستەفا هەڵگیراوە، بەاڵم هەندێك سەركردەی گۆڕان 
پەیامە هەشت خاڵییەكەی رێكخەری گشتیی گۆڕان 
كە رۆژی 2016/11/12 ئاراستەی جڤاتی گشتی و 
راوێژی  نیشتمانی، رێكخەری ژوورەكان و گرووپی 
كرد، بە نەخشەڕێگەی بزووتنەوەكە بۆ وەرگرتنی 

بڕیاری سیاسی دەزانن.
نەوشیروان مستەفا بۆ ئەوەی زۆرترین كەس و 
ئۆرگانەكان بەشداریی پرۆسەی دروستكردنی بڕیار 
لەنێو گۆڕاندا بكەن، داوایكردووە سكرتێری جڤاتی 
لەگەڵ  راوێژ  بە  كۆبوونەوەكانی  بەرنامەی  گشتی 
هاوڕێیەكانی دابنێ و بە نووسراو بینێرێت بۆ هەردوو 
هەردوو  كۆبوونەوەی  نیشتمانی،  و  گشتی  جڤاتی 
جڤاتی  یەكەمجار  مانگانە،  بكرێتە  جڤاتەكەش 
گشتی كۆببێتەوە بۆ تاوتوێكردنی ئەو بەرنامەیەی 
دانراوە، راسپاردە و پێشنیازی پێویست دەربارەی 
هەر بابەتێك كە لە بەرنامەی كۆبوونەوە دانراوە، 
راستەوخۆ دوای كۆبوونەوەی جڤاتی گشتی، جڤاتی 
نیشتمانی كۆببێتەوە بۆ تاوتوێكردنی هەمان بەرنامە.
نەوشیروان  پێشنیازەكەی  دیكەی  خاڵێكی  لە 
دوای  لە  مانگێك  هەموو  هاتووە،  مستەفادا 
رێكخەر  نیشتمانی، سەرجەم  جڤاتی  كۆبوونەوەی 
و ئەندامانی ژوورەكان كۆببنەوە، بۆ جێبەجێكردنی 

بڕیارەكانی جڤاتی نیشتمانی.
لەو  گۆڕان  بزووتنەوەی  گشتی  رێكخەری 
راوێژكاری  داوایكردبوو گرووپی  پەیامەیدا هەروەها 
كە  ژوورەكان  رێكخەری  لەگەڵ  هاوكاری  بە 
كۆبوونەوەی  دوو  لەنێوان  رێكخەرە،  ژمارەیان 11 
جڤاتی نیشتمانیدا چاودێریی وردی جێبەجێكردنی 

بڕیارەكانی جڤات بكەن.

کۆبوونەوەی هەردوو 
جڤاتەکە نزیكە

راوێژكاریی  دامەزراوەیەكی  كە  گشتی  جڤاتی 
كۆبوونەوەی  پێش  گۆڕانە،  بزووتنەوەی  سیاسی 

قسەی  بەپێی  كۆدەبێتەوە.  نیشتمانی  جڤاتی 
بۆ  گشتی  جڤاتی  سكرتێری  عوسمان،  د.رەئوف 
نزیكە،  جڤاتەكە  هەردوو  كۆبوونەوەی  )رووداو(، 

بەاڵم تائێستا ئەجێندای كۆبوونەوەكە دیار نییە.
بڕیاریشە لە كۆتایی ئەم هەفتەیە و سەرەتای 

هەفتەی داهاتوودا كۆبوونەوەكان بكرێن.

 گرووپی راوێژ شوێنی 
خانەی راپەڕاندن دەگرێتەوە

نێوخۆی  دەستووری  12ی  ماددەی  بەپێی   
گۆڕان، دەبووایە خانەی راپەڕاندنی دروستبكردایە 
بەرپرسە  و  دەبینێ  سیاسی  مەكتەبی  رۆڵی  كە 
جڤاتی  راسپاردەكانی  و  بڕیار  جێبەجێكردنی  لە 
نیشتمانی لەنێوان دوو كۆبوونەوەدا كە پێكدێت لە 
جڤاتی  كاروباری  سكرتێرەكانی  گشتی،  رێكخەری 
نیشتمانی، فراكسیۆن، ژوورەكان، باژێڕەكان، خەڵك 
و سەرۆكی جڤاتی گشتی، بەاڵم دوای سێ ساڵ ئەو 
دامەزراوەیە دروستنەكرا كە لە حاڵەتی ئامادەنەبوونی 
رێكخەری گشتی، ئەندامێكی ئەو خانەیە ئەركەكانی 

رێكخەری گشتی لە ئەستۆ دەگرێت.
:"گرووپی  گوتی  موبارەك  كوێخا  عەبدوڵا 
بااڵكان  هەڵسوڕاوە  لە  كە  هەیە  راوێژمان 
راپەڕاندن  خانەی  رۆڵی  هەمان  پێكهاتوون، 
دروستكردنی  پێشبینیدەكەم  بۆیە  دەبینێ، 

خانەی راپەڕاندن بكەوێتە دوای كۆنگرە".

دەستەیەکی پێنج کەسی

ئەو  هەموو  سەرەڕای  زانیارییەكان،  بەپێی 
قادری   : گۆڕان  دیارەكانی  بەرپرسە  بۆچوونانە، 
محەممەد  عەلی،  سەید  عومەری  عەلی،  حاجی 
لەگەڵ  حاجی  شۆڕش  و  جەوهەر  جەالل  تۆفیق، 
فراكسیۆنەكانی گۆڕان لە پەرلەمانی كوردستان و 
هەرێمی  حكومەتی  لە  گۆڕان  وەزیرەكانی  عێراق، 
كوردستان و عێراق، بەرپرسانی گۆڕان لە حكومەتە 
كۆبوونەتەوە  ژوورەكان  سەرۆكی  ناوخۆییەكان، 
لەسەر ئەوەی كار بە دەستووری نێوخۆیی گۆڕان 
گۆڕان  كاروباری  دیكە  بەشێوەیەكی  یان  بكرێت 

بەڕێوەببەن و كەسێك بكەنە رێكخەری گۆڕان .
لەو كۆبوونەوانەدا ، باسی ئەوەكراوە  هەروەها 
چۆن هەڵسوكەوت لەگەڵ یەكێتی و پارتیدا بكەن. 
بۆچوونەكان لەسەر پارتی تووندن ، بۆ یەكێتیش 
دیاری  ماوەیەك  كە  بوونە  ئەوەدا  لەگەڵ  زۆرینە 
بكرێت بۆ یەكێتی كە رێككەوتنەكەی لەگەڵ گۆڕان 

جێبەجێ بكات .
سەرەڕای بوونی بۆچوونێكی كەمی الیەنگری 
یەكگرتن لەگەڵ یەكێتیدا، بەاڵم لەو كۆبوونەوانەدا 

ئەو تەرحە بە تەواوی رەتكراوەتەوە .
زیاتر  بۆچوونەكە  گشتی،  رێكخەری  لەبارەی 
حاجی  قادری  و  عەلی  سەید  عومەری  لەسەر 
ئەوەی  بەپێی  عەلی  سەید  عومەری  عەلییە. 
هەروەها  مستەفا،  نەوشیروان  لە  نزیكبووە  زۆر 
لەبەرئەوەی هیچ نیازی كەسیی نییە و هیچ كوڕی 
پشتیوانی  هەمیشە  مستەفا  نەوشیروان  نییە، 
ئەوەی  بەپێی  عەلیش  حاجی  قادری  لێكردووە. 
بەرپرسی  لەگەڵ  پەیوەندی  و  چاالكە  كەسێكی 
سەرەكی  ركابەری  وەك   ، بەهێزە  ژوورەكان 
 . عەلیدا  سەید  عومەری  لەگەڵ  دەبینرێت 
ئینجاش  دێت.  تۆفیق  محەممەد  ئەوان  لەدوای 
و  محەممەد  د.یوسف  زانیاری  هەندێ  بەپێی 
هەڤاڵ ئەبووبەكر حەزدەكەن وەك گەنج پۆستی 
وەربگرن،  گۆڕان  بزووتنەوەی  گشتیی  رێكخەری 

بەاڵم ئەوە ئەگەرێكی دوورە .
جێگرتنەوەی  بۆ  بۆچوونەكان  زۆربەی  ئێستا 
ئەوەیە  گۆڕان  بزووتنەوەی  گشتیی  رێكخەری 
 ، دروستبكرێت  كەسی  پێنج  دەستەیەكی  كە 
ئەوانەی لەپێشەوەن بۆ ئەندامێتی ئەو دەستەیە 
بریتین لە: عومەری سەید عەلی، قادری حاجی 
عەلی، محەممەد تۆفیق، ئارام شێخ محەممەد و 

عەبدوڵای مەال نووری.

نەوشیروان مستەفا 
بریكارنامەی دایە عومەری سەید عەلی

گوتەبێژی گۆڕان: 
خۆمان بۆ قۆناخی دوای 

نەوشیروان مستەفا 
ئامادە دەکەین

ئەندامێكی جڤاتی 
نیشتمانی: 

پڕکردنەوەی پۆستی 
رێكخەری گشتی 

پێویست نییە

بێستوون فایەق: 
گۆڕان بزووتنەوەیەکی 

بنەماڵەیی نییە

دالوەری حاجی 
عوسمان: دڵنیام 
کوڕەکانی کاك 

نەوشیروان مێژووی 
باوکیان ناشیرین ناکەن

زۆربەی کات چیا رۆڵی 
سكرتێری تایبەتی 

نەوشیروان مستەفای 
بینیوە

بەراورد بە برا 
گەورەکەی، چیا مەیلی 
زیاترە بۆ کاری سیاسی

عومەری سەید عەلی لەگەڵ چیا نەوشیروان مستەفا



5 ژمارە ) 460 ( - دووشەممە 2017/6/5
هەڤپەیڤینهەڤپەیڤین

رووداو: با بەم پرسیارە دەستپێبكەین. مەسەلەی 
مافــی كورد لە پڕۆگرامی حیزبی شــیوعی عێراقیدا 

هەبوو؟
عەزیز محەممەد: ئێمە هەر لە سەرەتاوە دروشمی 
تێركردنی خواست و ئارەزووی بزووتنەوەی نەتەوەیی 
كوردمــان بەرزكردبووەوە، چونكــە پێمانوابوو وەكو 
میللەتێــك مافــی دیاریكردنــی چارەنووســی خۆی 
هەیە. ئێمە بڕوامان بەوە هەبوو كوردســتان رۆژێك 
لە رۆژان سەربەخۆیی خۆی وەردەگرێ، جا لە رێگەی 
حیزبی شــیوعییەوە یان بەهۆی هەلومەرجێك. كێ 
لەو باوەڕەدا بوو ئێمە لەســایەی چەكوشی ئامادەی 
ئەمریكا ئەو هەلەمان لە كوردســتان بۆ هەڵبكەوێ. 
ئێستا كوردستان لە سەربەخۆیی نزیكە و فیدراڵیمان 
تێپەڕاندووە. ســەركردەكانمان وەكو سەركردەكانی 
دەوڵەت هەڵسوكەوت دەكەن. كەواتە حیزبی شیوعی 
لەســەرەتاوە تەبەننی مافی بڕیاردانی چارەنووســی 
گەالنــی كردووە. تەنانەت هــاوڕێ فەهد كاتی خۆی 
وتارێكی نووســی و گوتی "گەلی كورد پێویستی بە 
حیزبــی عەمەل هەیە، نەك حیزبی ئەمەل". ئەوكات 
حیزبی هیــوا هەبــوو. فەرعی كوردســتانی حیزبی 
شیوعی هەر لەسەر ئەو بنەمایە پێكهات. هەتا ئێمە 
ئەگەر هەندێكمان لێرەو لەوێ تەحەفوزاتمان لەسەر 
ئــەو بڕیــارە هەبووبێ، بــەاڵم بڕیاری حیــزب بوو و 
جێبەجێ كرا. ئامانجی حیزبی شیوعی ئەوە بوو كە 

گەلی كورد كیانێكی هەبێ.
رووداو: ئــەی پەیوەندیــی ئێــوە لەگــەڵ حیزبی 

بەعس چۆن بوو؟
عەزیز محەممەد: بەر لە هەموو شتێك، پەیوەندیی 
ئەو دواییەمان هەر خوێن بوو. ئێمە دوای بەیاننامەی 
11ی ئاداری 1970 لە حیزبی بەعس نزیكبووینەوە. 
بەدوور لە دۆزی كورد نەبوو. لەگەڵ پارتی دیموكراتی 
كوردستانی عێراق رێككەوتن كرا و ناوچەیەك دیاری 
كــرا. جــا بۆیــە نزیكبوونەوەمان لە بەعــس بەدوور 
نەبــوو لــەو بڕیارەی كــە لەبارەی دۆزی كــورد درا، 
ئینجا بڕیارەكە شــكڵی بوو یان واقیعی، ئاواتەخواز 
بووین شــكڵیی نەبێ، بۆیە هەر لێكیشترازاین. قسە 
هەیــە و رەخنە هەیە لەســەر تێكچوونی پەیوەندیی 
نێوان حیزبی بەعس و حیزبی دیموكراتی كوردستانی 
عێراق، چونكە پێشــكەوتنی دۆزی كورد پەیوەست 
بوو بە مانەوەی حیزبی دیموكراتی كوردستانی عێراق 
و نەدەكرا هێڵێكی بەسەردا بهێنرێ، ئێمە لەسەر ئەو 
بنەمایە پەیوەندیمان لەگەڵ حیزبی بەعس دروستكرد 
و بە ئاواتی ئەوە بووین كە ئەو رێككەوتنە جێبەجێ 
بكــرێ، بەاڵم كە ئێمــە نزیككەوتینــەوە لە حیزبی 
بەعس، پارتــی لێی دووركەوتەوە. رۆیشــتنەكەمان 
تووشــی شــەلەل هات. بە تەنیا ئێمە نەماندەتوانی 

ئەو رۆڵە ببینین. 
رووداو: بگەڕێینەوە بۆ شۆڕشی ئەیلول. كە شەڕ 
هەڵگیرســا، هەڵوێستی حیزبی شــیوعی چی بوو، 

پشتگیریی شۆڕشتان كرد؟
عەزیز محەممەد: شۆڕشــی ئەیلول لە سەردەمی 
عەبدولكەریــم قاســم بــوو. ئێمــە و هەندێــك لــە 
ســەركردەكانی پارتــی لــەو بــاوەڕەدا بوویــن كــە 
هێشتا ماویەتی بۆ شــۆڕش، پەیوەندیشمان لەگەڵ 
عەبدولكەریم قاسم بەشــی ئەوەی بە بەرەوە مابوو. 
بــەاڵم پەلەكردنێك هەبوو. جگە لەوەش لە هەندێك 
ناوچە جووڵەیەك بەدوور لە خواستی قیادەی پارتی 
دەســتیپێكرد، بە تایبەتی لە ناوچەی ســوورداش، 

ئەوەش نیشــانەی پرســیاری لەســەر قەزییەكە بە 
نیســبەت ئێمــەوە دروســتكرد. پاشــان ئــەوان لە 
قەزییەكــە دووركەوتنــەوە و حیزبــی دیموكراتــی 
كوردستان هاتە مەیدان. دواتر ئێمە بەیاننامەیەكمان 
دەركــرد و هاوســۆزیی خۆمان بۆ شۆڕشــی ئەیلول 
نیشــاندا. دوای ئەوە كێشــە لە نێوان ئێمە و بەعس 

دەستیپێكرد چووینە ناو شۆڕش.  
رووداو: دەڵێن مەال مستەفاش پێیوابوو كە كاتی 

دەستپێكردنی شۆڕش نەبووە؟
عەزیــز محەممــەد: وا دەڵێن، بەاڵم مــن ناتوانم 
بەناوی مەال مستەفاوە ئەو قسەیە بكەم. مام جەالل 
زۆر هەوڵــی دا قســە لەگــەڵ مەال مســتەفا بكات و 
قەناعەتی پێ بكات. مەال مستەفا بەغدای جێهێشت، 
دیــار بوو ناڕازی بوو، ســەفەرێكی كــرد بۆ یەكێتی 
ســۆڤیەت. رەنگە هەندێك كەس الیان وابێت لەگەڵ 
یەكێتیی سۆڤیەت رێككەوتووە. من پێموایە ئەوكات 
ســۆڤیەت لەگەڵ جیابوونــەوەی كوردســتان نەبوو 
لــە عێراق. ســۆڤیەت لەگەڵ ئەوە بــوو كە میللەتی 
كــورد مافــی خۆی هەبــێ، بەاڵم نەك بە ســیغەی 
جیابوونــەوە، بەڵكو فیدراڵی بێ یان حوكمی زاتی. 
بە پێچەوانەوە، كە ئێمە لەگەڵ بەعس پەیوەندیمان 
تێكچــوو پێیــان ناخــۆش بــوو، ســۆڤیەتییەكان 
پێیانگوتــم زۆرمان حەز دەكــرد پەیوەندیتان لەگەڵ 
بەعس نەپچڕێ. ئێمەش پێمانگوتن چۆن لەگەڵیان 
بمێنینەوە كە 32 كەسی ئێمە بەرەو سێدارە ببەن. 
سۆڤیەت ئەوكات رێككەوتنیان هەبوو لەگەڵ عێراق، 
تا حەددێك سیاسەتی حیزب و سیاسەتی دەوڵەتی 
سۆڤیەت تێكەڵ بووبوون. كە دەوڵەت لەگەڵ عێراق 
رێككەوت، هەموو قورسایی خۆی بۆ جێبەجێكردنی 
ئەو رێككەوتنە بەكارهێنا. بە نیسبەت عێراقیش ئەوە 
تەكتیك بوو، بە دڵیان نەبوو، قەناعەتیان پێی نەبوو.
رووداو: ئەی پەیوەندیی ئێوە لەگەڵ مەال مستەفا 

چۆن بوو؟
عەزیــز محەممەد: پەیوەندیم هەتا كۆتایی لەگەڵ 
مەال مستەفا خراپ نەبوو، ئەو لێكترازانە كە جارجار 
دەبوو، لەڕووی سیاســییەوە دەبــوو. تەنانەت مەال 
مستەفا لە ئەمریكاوە كەسێكی ناردبوو بۆ الی من كە 
چی بكرێ. من بەشبەحاڵی خۆم هیچ رۆژێك قسەی 
خراپم لەســەر مەال مستەفا نەكرد. مەال مستەفاش 
زۆر رێگــەی لــە پێش نەبوو. ئێران پــارە و چەك و 
جبەخانەی نیشــان دەدا، بەیاننامەی 11ی ئاداریش 
هەبــوو. بەیاننامەكە بەرەبەرە دەڕۆی، بەاڵم جارجار 
لەسەرخۆ دەڕۆی. ئێران هاوسۆز نەبوو لەگەڵ دۆزی 
كورد. دژی دۆزی كوردە، ئەگەر وانییە بۆچی لەسەر 
كــوردی ئێران باز دەدات و پاڵپشــتی كوردی عێراق 
دەكات. ئەو دەیویســت لە رێگەی كوردی عێراقەوە 
گوشار لە حكومەتی عێراق بكات بۆ ئەوەی پاشەكشە 
لەو داواكاریانە بكات كە ئێران دەیویست. واتە كوردی 
عێراق تەسخیر بكات بۆ بەرژەوەندیی خۆی. كە شا 
مەال مســتەفای دیت، گوتی یان ئێمە هەڵبژێرن یان 

ئەوان. 
رووداو: ئــەی پەیوەندیتان لەگەڵ كوردی باكوور 

چۆن بوو؟

عەزیز محەممەد: من باســی رۆڵی خۆمان ناكەم. 
ئێمە رۆڵمان هەبووە و هەڵەشــمان هەبووە. هەموو 
شــتێك وەكو پێویســت نەبــووە. بزووتنەوەیەك لە 
مەسیرێكدا پێدەگات، سەرەتاكەی وەكو كۆتاییەكەی 
نییە. برادەران دەیانویست یادی لەدایكبوونی نەوەت 
ســاڵەم بۆ بكەن. من بۆم نووســین نابێت تەكریمم 
بكەن، گوتم خۆزگە لەســەرەتاوە ئەوەی ئێستامان 
بزانیایە. بە گەرموگوڕیی ســۆزی ئەوســاش ئەوەی 

ئێستامان جێبەجێ بكردایە. ئەوسا كەممان دەزانی، 
بەاڵم زۆر گەرموگوڕ بووین. ئێستا زۆر دەزانین، بەاڵم 

ساردین.
رووداو: ئــەی هــۆكاری تێكچوونــی پەیوەندیتان 

لەگەڵ یەكێتی چی بوو؟
عەزیز محەممەد: راســتییەكەی من ئەو قسەیەم 
بــە مام جەاللیش گوتووە، ئێمــە هەڵەمان هەبووە، 
هێــزی ســەرەكیی ئێمە لــە فیكرەكەمان بــوو، لە 
سیاســەتەكەمان بوو. ئێمە كە چووینە نێو شۆڕش 
بۆچــی چووینە ناو شــۆڕش، چونكــە هەموو هێزە 
سیاســییەكان چەكیــان هەڵگرتبــوو، گوتمان ئێمە 
بەبــێ چەك بچینــە نێو شــۆڕش ئــەو قیمەتەمان 

نامێنــێ. ئێمەش دەبێ وەكو ئەوان بین، بەاڵم فیكر 
و سیاســەتمان شتێكی دیكە بێ. من ماوەیەكی زۆر 
درێــژ هەوڵــم دا پارتــی و یەكێتــی بگەیەنمە یەك. 
نەدەبووایــە ئێمە ئینحیاز بۆ ئەمــال و ئەوال بكەین، 
نەك لەبەر ئەوەی لە دڵماندا ئینحیاز نییە، مومكینە 
لە دڵماندا الیەنگری هەبووبێ. بە نیســبەت ئێمەوە 
ئەو ماوەیە تووشی خەلەلێك هات. ئەگینا بۆ دەبێ 
ئێمە لەگەڵ یەكێتی بكەوینە شەڕ. بەاڵم راستییەكەی 

دوژمنایەتییەكە لەالیــەن ئەوانەوە بوو. ئەوان هاتنە 
ســەر ئێمە و ئێمە نەچووینە ســەر ئەوان. ئێمە لەو 
ناوچەیــە لە یەكدی نزیك بووین، بە تەلەفۆن لەگەڵ 
مــام جەالل قســەمان دەكــرد، جاروباریش یارمەتی 
یەكدیمــان دەدا، هاتوچۆی یەكدیمــان دەكرد. دواتر 
ئێمە ئەوێمان بەجێهێشت نەك بۆئەوەی لە یەكێتی 
دووربكەوینــەوە، ئەوان رەنگــە ئەوەیان پێ ناخۆش 
بووبــێ كە ئێمە دووركەوتینــەوە. لەبەرئەوە بوو كە 
هێرشــی ئێران بەرەو ئەوێ دەهــات، ئێمەش لەوانە 
نەبوویــن بەرەنــگاری ئێران ببینــەوە. بۆیە خۆمان 
دوورخســتەوە و هاتینــە پشتئاشــان. بــە كورتــی 
و بــە كــوردی دەڵێــم ئێمە لــەو قۆناغــە هەندێك 
كەموكورتیمــان هەبوو، بەاڵم یەكێتــی هێزی ناردە 

سەرمان و كوشتاری كرد.
رووداو: مام جەالل پەشیمان نەبوو كە حیزبەكەی 
ئەو شــەڕی ئێوەیان كــرد، بەتایبەتی كە تۆ دەڵێی 

ئێمە لەبەر ئێران ناوچەكەمان جێهێشت؟
عەزیــز محەممــەد: نەخێــر. مــام جــەالل هاتە 
بارەگاكەمان كە ئەوكات لە موفاوەزاتە فاشــیلەكەی 
لــە حیزبــی بەعس كشــابووەوە. هێزیشــی ناردبوو 
شــەڕی ئێران بــكات. گوتم مام جەالل شــەڕی دوو 
واڵت دەكــەی؟ گوتــی ئــا ئــا تەقەتەقێك لــەوال و 
تەقەتەقێكیش لەوال دەكەین. مەبەســتم لەوەیە كە 
ئێمــە هەندێكجــار بــە قووڵی بیر لە هەندێك شــت 

ناكەینەوە.
رووداو: تــۆ لە نەوەتەكاندا نێوبژیوانیت لە نێوان 

پارتی و یەكێتی كرد، ئەوە چۆن بوو؟
عەزیز محەممەد: ئەوكات كۆمەڵێ شت روویاندا، 
هەموو الیەنەكانی بزووتنــەوەی كوردی مەفرەزەیان 
پێكهێنابوو. قەتیعەیەكیش هەبوو لە نێوان یەكێتی و 
پارتی. لەسەر ئەو بنەمایە پارتی چووبوونە ئەودیو. 
ئێمە قەناعەتێكی قووڵمــان هەبوو كە پارتی ئەگەر 
چووەتە دیوی ئێران لە خۆشی خۆی نەبووە، زروف 
و زەمانــە ئەوانی ناچار كردبوو. ئەوانیش دەیانگوت 
رێگەخــۆش بكــەن بێینــەوە ئەودیوە، بــۆ رێگەیان 
لێبگریــن؟ مام جەالل تەحریمــی كردبوو هیچ جۆرە 
هاوكارییــەك لەگــەڵ پارتی دیموكراتی كوردســتان 
بكرێ. ئێمــە لەگەڵ ئەو بۆچوونــە نەبووین. پارتی 
بــەدوور لە هەموو شــتێك، هێزێكی كوردســتانی و 
عێراقی بوو، بۆ دەبێ خەتیان بەسەردا بهێنین؟ بۆیە 
كە جەبهەمان پێكهێنا لە دیمەشــق و كوردســتان، 
ئێمەیــان دەركرد لە جەبهە. خۆشــحاڵ نەبووین كە 
دەرمانبكــەن. بــەس ئێمــە هاوكارییەكمــان لەگەڵ 
پارتی دیموكراتی كوردســتان هەبوو، چونكە پارتی 
هــی ئەوە نییە هێڵی بەســەردا بهێنــی. نە لەڕووی 
هێزەوە نە لەڕووی مێژووەوە. ئەوانیش لەژێر بارێكی 

گرانــدا بــوون. بۆیە ئێمــە رەزامەندیمــان دا جود و 
جوقــد پێكبێن. ئێمە ماینەوە لــە جود و بەرە بەرە 
دواتر كەوتینە ناویان. پاشان بەرەی كوردستانیمان 
پێكهێنا لەگەڵ یەكێتی و پارتی و حیزبەكانی دیكە. 
رووداو: ئەی كە پەكەكە هاتە باشووری كوردستان 

پەیوەندیتان لەگەڵیان چۆن بوو؟
عەزیــز محەممــەد: ئێمە بە یەك چاو تەماشــای 
كوردســتان دەكەیــن. بــەاڵم لــەڕووی مێژووییــەوە 
تایبەتمەندییــەك لــە هەریەك لە چــوار پارچەكەی 
كوردســتاندا هەیــە، ناتوانــی پشــتگوێی بخــەی. 
كوردســتانی باكوور دەمێكە ئەوە بارودۆخەكەیەتی، 
رۆژهەاڵتی كوردستانیش تەماشا دەكەی جیاوازییەكی 
هەیە. دواتریش ئەوان لەســایەی نیزامێكی دیكەدان 
و ئێمــەش لەســایەی نیزامێكی دیكــە بووین. چۆن 
دەكرێ سیاســەتێك هەڵبژێرین تجاهولی ئەو واقیعە 
بــكات. بــەس لەگەڵ ئەوەش دەكــرا ئێمە بەرەیەك 
پێكبهێنین لە هەموو حیزبە كوردســتانییەكان، ئەو 
تایبەتمەندییەش لەبەرچاو بگرین. با هاوســۆزیمان 
هەبــێ بۆ یەكدی و بەرگری لە یەكدی بكەین، بەاڵم 
دەبــێ حیســابی ئەوە بكەیــن كوردســتانی باكوور 
جیایە لە كوردستانی باشوور. ئەوەی لە كوردستانی 
باكــوور رووبــدات، مــەرج نییــە لــە كوردســتانی 
باشــووریش رووبــدات. بۆیــە لەگــەڵ پەكەكــە ئەو 
خیالفەمــان هەبوو، پەكەكە تەجاوزی ئەو شــتانەی 
دەكرد. كوردســتانە!! ئێ تۆ لە كوردســتانی خۆت 
تەبــا نیت. دێی لێرە ئــەو كارانە دەكەی تەجاهولی 
هەموو حیزبەكانی كوردســتان دەكەی، بۆ؟ واتە تۆ 
كارەكــە لە ئێمــە تێكدەدەی. تەنانــەت لە ناحیەی 
شــەڕ. من جارێك لە مۆسكۆ لەگەڵیان كۆبوومەوە، 
برادەرێكی پارتی قسەی دەكرد دیار بوو تووند بوو، 
گوتــم مایكرۆفۆنەكەم بدەرێ. گوتم كاكە ئێوە دێنە 
كوردستانی باشــوور، پێاوتان سەر سەرمان، بەاڵم 
برا دراوســێی برایە، مافی نییە هێرش بكاتە ســەر 
ماڵی براكەی و ماڵی لێ تێكبدات بە بیانووی ئەوەی 
كــە برایە. ئێمە ئێوەین، ئێوەش ئێمەن، بەاڵم ئێمە 
تایبەتمەندییەكمان هەیە و حیسابی بۆ بكەن. ئێوە 
ئەو حیســابە ناكــەن. پەكەكە هێزێكــی گەورەیە و 

نكۆڵیی لێ ناكرێ، بە هەزاران كەسی لە زیندان بووە 
و لە چەندین چاوپێكەوتنیشم لەدەرەوە باسم كردووە. 
بەس تووند بوون، نەك لەگەڵ دوژمن، بەڵكو لەگەڵ 
براكانیان. چونكە ئەوان دەیانویست هەر خۆیان بن. 
لەگەڵ كاك عەبدوڵا ئۆجەالن دوو سێ جار یەكدیمان 
بینــی. جارێكیان كوڕێكی خەڵكی كوردســتانی الی 
خۆمان لەالی ئەوان رایكرد و پەنای هێنایە الی ئێمە، 
چەكێكیشی پێبوو. ئەوان ئابڵوقەیان داین، ئێمەش 
هەوڵمان دەدا پێكدادان نەبێ. پاشان رەوانەمان كرد 
بۆ ســەر ســنووری توركیا و ســووریا، لەگەڵ ئێمە 
كەوتنە شەڕ لە هیچ و خۆڕایی، پێنج شەش كەسمان 
لە یەكدی كوشت. ئەو بەسەرهاتەم بۆ كاك عەبدوڵا 
گێڕایــەوە، گوتی ئەوە وابووە و وا چووە. گوتم كاك 
عەبدوڵا ئێمە ئەوە نازانین، ئەو كوڕە هانای بۆ ئێمە 
هێناوە، بە هەموو عورفێك نەدەكرا پاڵی پێوە بنێین. 
ئێوە ئابڵوقەتان داین. دەتانویست لە باوەشی ئێمە 
لێی بدەن. خوا هەڵناگرێ هەڵوێستی كاك عەبدوڵا 
لەو بابەتە كەمێك لەســەرخۆ بوو. بە كورتی دەڵێم 
برادەرانــی پەكەكە تووندن لەو مەســەالنە. هەندێك 
شت هەیە حیسابێكی قووڵی بۆ ناكەن. زۆرجار دەڵێم 

رەنگە ئەوە زادەی ئەو نیزامە چەپەڵەی توركیا بێ. 
واتە ئیستیبدادی نیزامی توركی، تووندییەكی لەالی 
ئەوان خەلق كردبێ. مەســەلەن لە عێــراق وانەبوو، 
لــە ســەردەمی مەلەكــی لە ســلێمانی دیراســە بە 
كــوردی بوو. مــن تاوەكو پۆلی چواری ســەرەتایی 
بــە كوردیــم خوێنــدووە. كۆمەڵێك نوێنــەری كورد 
هەبــوون بە جلوبەرگی كوردی دەوامیان دەكرد. ئەو 
توندوتیژییەی نیزامی عێراقی كە ئێمە مەحسووبمان 
دەكرد لەســەر ئینگلیز، بەو جــۆرە نەبوو. پەكەكە 
دەبێ بە خۆیدا بچێتەوە. بەاڵم ئاواتەخوازین پەكەكە 

لەگەڵ ئەو كەموكوڕییانەشی سەربكەوێ. 
رووداو: هەرێمــی كوردســتان بەرەو گشتپرســی 
هەنگاو دەنێ، ملمالنێی حیزبەكان هەیە، تۆ خاوەنی 
ئەزموونێكــی دوور و درێژی لە سیاســەت، ئایندەی 

كوردستان چۆن دەبینی؟
عەزیــز محەممەد: بەر لە هەموو شــتێك، كاتێك 
تــۆ بە رێگایەكــدا دەڕۆی، یان بۆ شــەڕێك دەچی، 
دەبێ بیر لە پێداویستییەكانی بكەیتەوە، بە تەقدیری 
من پێویستی هەرە بنەڕەتی ئەو رێگایە، یەكێتییەكی 
نێوخــۆی كــورد و كوردســتانە، بەاڵم ئێمــە واین؟ 
نەخێــر. دەبــێ پێكەوە هــەوڵ بدەین، نــەك من لە 
جیاتی تۆ، تۆ لە جیاتی من، تۆش ســەیرم بكەی. 
كورد هێشــتا نەگەیشتووەتە ئەو قۆناغە كە یەكێك 
ببێتە جێگرەوەی هەمــووان. من لەگەڵ ریفراندۆمم، 
لەو هەڵبژاردنە گوتیان دەنگت دا بۆ ســەربەخۆیی، 
گوتــم هــەزار جــار دەنگی بــۆ دەدەم. مــام جەالل 
تەعبیرێكــی هەیــە دەڵێت چ ســەگبابێك دەنگ بۆ 

سەربەخۆیی نادات؟ بەاڵم دەبێ پێداویستی ریفراندۆم 
و ســەربەخۆیی دابین بكەین، بــە تەنیا نیەت بەس 
نییە، بەڵكو بە واقیعیش بۆ ئەوە بڕۆین، دەوروبەری 
خۆمــان دیراســە بكەیــن. ئێــران لەگەڵمــان نییە، 
توركیا لەگەڵمان نییە. توركیا ئێســتا دانەدۆزەیەك 
دەكات و بەرژەوەندیــی ئابووری زۆری لێرەیە، بەاڵم 
بگاتە مەسەلەی ســەربەخۆیی، دژی دەوەستێتەوە، 
چونكە ئەوە كێشــە بۆ خۆی دروســت دەكات. ئەو 
واڵتانــەی كوردیان تێدا نییــە، هێندە گرنگی نادەن 
بە مەســەلەكە و دەڵێــن كەیفی خۆیانــە، لە رووی 
سیاســییەوە یــەك دوو لێــدوان دەدەن و كۆتایــی 
دێــت، بەاڵم ئــەو واڵتانەی كوردیــان تێدایە، دەڵێن 
ئەم نەخۆشــییە لێرە باوببێتەوە بۆ توركیا و ئێران 
و ســووریاش دەڕوات، بۆیە شــەڕەكەیان كردووەتە 
شــەڕی خۆیان. ئێســتا شەڕەكە شــەڕی ئەو نییە، 
بــەاڵم دەزانێت ئێســتا یان ســبەی دەبێتە شــەڕی 
خۆی. هەندێك دەڵێن ئەمریكا چاو لەســەربەخۆیی 
دەپۆشێ، رەنگە وانەبێ. ئەمریكا رەنگە بەرژەوەندی 
عێراقێكــی یەكگرتووی لەبەرچاوبــێ. ئەو بۆ چاوی 
رەشــی ئێمە بەرگری لە ئێمە ناكات. ئەو شــەڕەی 
1991یش لەبەر بەرژەوەندیی ئێمە نەبوو، بەاڵم ئێمە 
سوودمان لێوەرگرت. ئێمە لەگەڵ ریفراندۆمین بەاڵم 

دەبێ رێگەی بۆ خۆشبكرێ.

سۆڤیەت 
لەگەڵ فیدراڵی یان حوكمی زاتی بوو بۆ كورد 

چەند رۆژێك بەرلەوەی کۆچی دوایی 

بكات، لەگەڵ هاوڕێیەکی حیزبی شیوعی 

کوردستان، لە ماڵەکەی خۆی لە شاری 

هەولێر سەردانمان کرد، ئەو کە هەمیشە 

خۆی بەدوورگرتووە لە هەڤپەیڤین و 

لێدوانی رۆژنامەڤانی، خەریكبوو لە 

نێوەڕاستی ئەم دیدارەدا پەشیمان ببێتەوە 

و گوتی من هەمیشە خۆم بەدوور دەگرم 

لە ریكۆردەر و تەلەفزیۆن، بەاڵم دواتر 

داواکەی ئێمەی قبوڵ کرد کە گفتوگۆکەمان 

باڵوبكرێتەوە و نزیكەی چل خولەك قسەی 

بۆ )رووداو( کرد. 

عەزیز محەممەد کەسایەتی سیاسی دیاری 

عێراق و کوردستان و سكرتێری پێشووتری 

حیزبی شیوعی عێراق کە رۆژی 31/5/2017 

لە شاری هەولێر کۆچی دوایی کرد، لەم 

هەڤپەیڤینەدا باسی تێڕوانیی حیزبی 

شیوعی عێراق بۆ سەربەخۆیی کوردستان و 

پەیوەندیی نێوان حیزبی شیوعی و حیزبی 

بەعس، سەرهەڵدانی شۆڕشی ئەیلول و 

دروستكردنی بەرەی کوردستانی و زۆر 

بابەتی دیكە دەکات.

هەڤپەیڤین: گوڵبەهار ئاڵتاش

رووداو- هەولێر

نزیكبوونەوەمان لە حیزبی بەعس پەیوەندی 
بە دۆزی کوردەوە هەبوو

شۆڕشی ئەیلول پەلەکردنی پێوە دیاربوو

مام جەالل زۆر 
هەوڵی لەگەڵ مەال 

مستەفا دا بەغدا 
جێنەهێڵێ

 
پەکەکە لەگەڵ 

براکانیان تووندتر 
بوون تاوەکو 

دوژمنەکانیان 
 

یەکێتی شەڕی بە 
ئێمە فرۆشت

 
پەکەکە دەبێ 

بەخۆیدا بچێتەوە

 

رەنگە ئەمریكا 
بە سەربەخۆیی 
کوردستان رازی 

نەبێ
 

سۆڤیەتییەکان پێیان ناخۆش بوو کە 
پەیوەندیمان لەگەڵ بەعس تێكدا

مام جەالل دەیگوت چ سەگبابێك دەنگ بۆ 
سەربەخۆیی کوردستان نادات؟

پەکەکە تایبەتمەندیی پارچەکانی 
کوردستان لەبەرچاو ناگرێ

عەزیز محەممەد، چەند رۆژێك بەر لە کۆچی دوایی بۆ )رووداو(:

عەزیز محەممەد

- لە 1924/7/1 لە گەڕەكی بێركۆتی شــاری 
هەولێر لەدایك بووە

- لە ســەرەتای چلەكان پەیوەندی بە حیزبی 
هیواوە كردووە.

- ساڵی 1946 پەیوەندی بە حیزبی شیوعی 
عێراقەوە كردووە.

- ســاڵی 1948 زیندانــی كــراوە و تاوەكــوو 
شۆڕشی 14 تەمموزی 1958 لە زیندان بووە.

- ساڵی 1964 بە سكرتێری حیزبی شیوعی 
هەڵبژێــردراوە و تاوەكــو 1993 ســكرتێری ئەو 

حیزبە بووە.
- یەكێكــە لەو كەســایەتییە شــیوعییانەی، 

خەاڵتی لینینی وەرگرتووە.
- ساڵی 2007 میدالیای "ئەستێرە گەشە"ی 
كیشــوەری ئاسیا و ئەفریقای لەالیەن رووسیاوە 

پێ بەخشراوە.
- ســاڵی 2015 میدالیــای "بارزانیی نەمر"ی 

پێ بەخشراوە.
- رۆژی 2017/5/31 لە شاری هەولێر كۆچی 

دوایی كرد.

عەزیز محەممەد لە تەمەنی 93 ساڵیدا لە شاری هەولێر کۆچی دوایی کرد )فۆتۆ: رووداو(
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پارێزگاری کەرکووك: رێككەوتن لەگەڵ رۆزنەفت هەنگاوێكی باشەراپۆرت
رووداو - كەركووك

پارێزگاری كەركووك رێككەوتنی نێوان هەرێمی كوردستان و كۆمپانیای رۆزنەفت بە هەنگاوێكی گرنگ دەزانێت بۆ ئابووریی كوردستان و دەڵێت، 
رێككەوتن لەگەڵ كۆمپانیاكە كارێكی باشە.نەجمەدین كەریم، پارێزگاری كەركووك لە لێدوانێكدا بۆ رووداو، دەستخۆشی لە شاندی كوردستان بەسەرۆكایەتیی 

نێچیرڤان بارزانی كرد بۆ دیدار و كۆبوونەوە لەگەڵ ڤالدیمیر پووتین، سەرۆكی رووسیا و سێرگی الڤرۆڤ، وەزیری دەرەوەی ئەو واڵتە. بە ئاماژەكردن بەوەی 
رۆزنەفت كۆمپانیایەكی گەورەی نەوتە و گرێبەستكردن لەگەڵ ئەو كۆمپانیایە كارێكی باشە، نەجمەدین كەریم هیواخوازە كوردستان پەیوەندی زیاتری لەگەڵ 

دەرەوە هەبێت و رێككەوتنەكانیش بۆ بەرژەوەندی خەڵكی كوردستان بن.

مەحموود یاسین كوردی
رووداو - هەولێر

هەرێمــی  پارێزگاكانــی  ئەنجوومەنــی  لــە 
كێشــەیان  كورســییەك  چەنــد  كوردســتاندا، 
لەســەرە، لە هەولێر یەكێتی داوای كورسییەكی 
خۆی لە پارتی دەكاتەوە. لە سلێمانیش حیزبی 
سۆسیالیست تاوەكو ئێستا كورسییەكەی خۆی 
لەگــەڵ حیزبی شــیوعی ئاڵوگۆڕ نەكــردووە. لە 
ئەنجوومەنــی پارێــزگای كەركووكیــش بەهــۆی 
وازهێنانی چەند ئەندامێكی یەكێتی لە ئەنجوومەن، 

تای تەرازووەكە بەالی پارتیدا شكاوەتەوە.

کورسییەکەی هەولێر هی کێیە؟

رۆژی 2017/5/31 فراكســیۆنی ســەوز لــە 
ئەنجوومەنــی پارێــزگای هەولێــر لە ســاڵیادی 
دامەزراندنی یەكێتی نیشتیمانیدا بەیاننامەیەكی 
ســێ خاڵیــی باوكــردەوە، لــە خاڵــی دووەمی 
بەیاننامەكەدا داوای گەڕانەوەی كورسییەكەیانی 

لە ئەنجوومەنی پارێزگا لە پارتی كردووە.
لە بەیاننامەكەدا هاتووە "بەڕاشكاوانە نیگەرانیی 
خۆمــان بە الیەنی مەعنی لــە پارتی دیموكراتی 
كوردســتان گەیاندووە. جەمــاوەر و دەنگدەرانی 
یەكێتی لە شــاری هەولێری خۆشەویســت دڵنیا 
دەكەینەوە كە بەهیچ شــێوەیەك دەست لە مافە 
شەرعی و یاســاییەكانی )ی.ن.ك( هەڵناگرین، 
هیواداریــن برایانی پارتی بەزووترین كات وەاڵمی 
ئیجابی ئێمە بدەنەوە و رەچاوی واقیعی سیاسی 
هەرێمی كوردستان بكەن، چونكە ئەم هەڵوێستە 
خزمــەت بــە گیانــی پێكەوەكاركــردن و دۆخی 

ئێستای كوردستان ناكات".
سەرەتای كێشەكە لە تەمموزی ساڵی رابردوو 
دەســتی پێكرد كاتێك هیوا جەوهــەر، جێگری 
ســەرۆكی فراكســیۆنی یەكێتی لە ئەنجوومەنی 
پارێزگای هەولێر كە لە هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی 
لــە  وازی  هێنــاوە،  دەنگــی  پارێــزگادا 4506 
فراكسیۆنی یەكێتی هێنا. بەوهۆیەشەوە ژمارەی 
كورسییەكانی یەكێتی لە شەش كورسییەوە، بوو 

بە پێنج.
رێباز بێركۆتی، ســەرۆكی فراكســیۆنی سەوز 

لە ئەنجوومەنــی پارێزگای هەولێر بە )رووداو(ی 
گوت :"لیستی هەڵبژاردن نیچمەكراوە بووە، هەر 
كورسییەكی ئەنجوومەن نرخی زیاتر لە 29 هەزار 
دەنــگ بووە، ئــەو بەڕێزە كەمتر لــەو ژمارەیەی 
هێناوە، كەواتە ئەو دەنگە هی خۆی نییە، بەڵكو 
دەنگی یەكێتییە. لە مافــی دەنگدەرانی خۆمان 
خــۆش نابین، بۆیە داوامان لــە برادەرانی پارتی 

كردووە مافی دەنگدەرانی یەكێتی بگەڕێننەوە".

پارتی: داواکەی یەکێتی سیاسییە 
نەك یاسایی

بەاڵم كەنعان خەیالنی، سەرۆكی فراكسیۆنی 
پارتی لە ئەنجوومەنی پارێزگای هەولێر لەبارەی 
ئەو داوایەی فراكسیۆنی یەكێتی قسەیەكی جیاواز 
دەكات "ئــەو ئەندامەی پێشــووی فراكســیۆنی 
یەكێتی نەبووەتە ئەندامی فراكســیۆنی پارتی و 
هیچ داوكارییەكی پێشــكەش نەكــردووە، بەڵكو 
وەكو ئەندامێكی ســەربەخۆ لەنێــو ئەنجوومەن 
فراكســیۆنی  بــە  پەیوەنــدی  و  كاردەكات 
پارتییــەوە نییــە، گەڕانەوەی بۆ نێــو پارتی لە 
دەرەوەی ئەنجوومــەن بووە، بۆیە داوكارییەكەی 
فراكسیۆنی سەوز سیاسییە و پەیوەندی بە كاری 

ئەنجوومەنەوە نییە".
كەنعان خەیالنی هەروەها گوتی :"لە حاڵەتی 
دەستلەكاركێشــانەوەی ئەو ئەندامــە بە دەنگی 
یەك لەسەر سێی ئەندامانی ئەنجوومەنی پارێزگا، 
ئینجا فراكســیۆنی ســەوز دەتوانێت كەســێكی 
دیكە بهێنێتە شــوێنی، بەاڵم ئــەو ئەندامە هیچ 
لــە  دەستلەكاركێشــانەوە  بــۆ  داواكارییەكــی 
ئەندامێتی ئەنجوومەن پێشكەشــی سەرۆكایەتی 

ئەنجوومەنی پارێزگا نەكردووە".
ئەنجوومەنــی  ئەندامــی  جەوهــەر،  هیــوا 
پارێزگای هەولێر سەبارەت بەو كێشەیەی لەسەر 
كورســییەكەی ئەو دروســتبووە، بە )رووداو(ی 
گوت: "ئەگەر كێشــەی كورد لەسەر كورسییەك 
چارەســەر دەبــێ، مــن وازی لێدێنم، بــەاڵم بە 
مافــی یاســایی خۆمی دەزانم ئەو چوار ســاڵەی 
خۆم وەكو ئەندامێكــی ئەنجوومەن تەواو بكەم. 
ئامادەش نیم دەســت لە كار بكێشمەوە، چونكە 
ئەنــدام و الیەنگری زۆربــەی حیزبەكان دەنگیان 

بە من داوە".
هیوا جەوهەر رەتیكردەوە هیچ پەیوەندییەكی 
بە فراكســیۆنی زەردەوە هەبــێ و گوتی :"لەنێو 
ماومەتــەوە،  ســەربەخۆیی  بــە  ئەنجوومــەن 
نەچوومەتە نێو فراكســیۆنی پارتی، بەاڵم وەكو 
خۆم و بنەماڵەكەمــان گەڕاوینەتەوە نێو پارتی، 
كاری ئەنجوومەن و یاسا لەگەڵ كاری سیاسی و 

حیزبی جیاوازە".

سێ حیزب لەسەر کورسییەك 
پێكنایەن

هاوپەیمانــی نیشــتمانیی كوردســتان كە بە 
لیســتی ســێ حیزبەكــە ناســراوە و پێكدێ لە 
سۆسیالیســت، شــیوعی و زەحمەتكێشــان، لە 
هەڵبژاردنــی ئەنجوومەنــی پارێزگاكانی هەرێمی 
كوردســتاندا تەنیا یــەك كورســی ئەنجوومەنی 
پارێزگای سلێمانییان بەدەستهێنا. فەرهاد تۆفیق 

لە پشــكی سۆسیالیســت بە 4275 دەنگ بووە 
ئەندامی ئەنجوومەنی پارێزگا. بەپێی رێككەوتنی 
نێــوان ئــەو ســێ الیەنــە، هــەر پۆســتێكیان 
بەربكەوێــت لــە ئیــدارەی پارێزگاكــە، دەبێتــە 
پشــكی حیزبی زەحمەتكێشــان، كورسییەكەی 
هاوپەیمانی نیشتمانیش لە ئەنجوومەنی پارێزگا، 
هاوشــێوەی پۆســتی پارێزگار، دوو ساڵ بە دوو 
ســاڵ بۆ سۆسیالیست و شــیوعی دەبێت، بەاڵم 
كورسیە تاقانەكەی ئەو سێ الیەنە ئێستا كێشەی 

تێكەوتووە.
ئەنجوومەنــی  ئەندامــی  تۆفیــق،  فەرهــاد 
پارێــزگای ســلێمانی بــە )رووداو(ی راگەیاند: 
"مــن پابەنــدی رێككەوتنی ئەو ســێ الیەنەم، 
ئامادەبووم كورســییەكەم رادەســتی برادەرانی 
حیزبی شیوعی بكەمەوە، ئەگەرچی من هێندەی 
هــەر 25 كاندیدی لیســتەكە دەنگــم هێنابوو، 
بەاڵم شێوازی مامەڵەی الیەنە سیاسییەكان، بە 
تایبەتی برادەرانی شــیوعی جوان نەبوو، بەبێ 
پرس و راوێژی من، نووسراویان بۆ سەرۆكایەتی 
ئەنجوومەنــی پارێــزگای ســلێمانی كــردووە و 
سەردانی ئەنجوومەنیان كردووە، لە كاتێكدا خۆم 
داوای بەخشــینم پێشكەشی ئەنجوومەن كرد و 

چاوەڕێی رێوشوێنە یاساییەكانیان نەكرد".

فەرهــاد تۆفیق كە ئەندامی ســەركردایەتی 
گوتــی:  هەروەهــا  سۆسیالیســتە،  حیزبــی 
"جارێكی دیكە هەرسێ الیەنەكە بە حیزبەكەی 
ســەرۆكایەتی  بــۆ  نووســراویان  خۆشــمەوە، 
ئەنجوومەن كردبوو بۆ ئەوەی كەســێكی دیكە 
لە شوێنی من دابنێن. منیش هەڵوێستم وەرگرت 
و دەستلەكاركێشانەوەكەم كشاندەوە، ئیدی لەو 

رۆژەوە هەرسێ الیەنەكە قسەیان نەكردووە".

لە کەرکووك ئەندامە یەدەگەکان 
خەریكە تەواو دەبن

كێشــە و ناكۆكــی تەنیــا لــە پارێزگاكانی 
هەرێمــی كوردســتان نییــە، لــە ئەنجوومەنی 
پارێــزگای كەركووكیــش هەمان كێشــە هەیە، 
لــە هەڵبژاردنــی 2005 لــە كۆی 41 كورســی 
ئەنجوومەنــی پارێــزگای كەركــووك لیســتی 
برایەتــی و پێكەوەژیــان 26 كورســی هێنــا، 
پارتی و یەكێتی هەر یەكەیان هەشــت كورسی 
بەركــەوت و كورســییەكانی دیكــەش درانــە 
حیزبە كوردســتانییەكان و پێكهاتەی توركمان 
و كریســتیان، بەاڵم بەهۆی وازهێنانی بەشێك 
لــە ئەندامانی یەكێتی، ئێســتا هاوســەنگی لە 
ژمارەی كورسییەكان لە نێوان یەكێتی و پارتی 
تێكچــووە. بــە پەیڕەوكردنی ریزبەنــدی ناو و 
ژمارەی دەنگەكان ئێستا یەكێتی پێنج كورسی 

و پارتی 13 كورسی هەیە.
ئەحمەد عەســكەری، ئەندامی ئەنجوومەنی 
پارێــزگای كەركــووك لــە لیســتی برایەتی بە 
گۆڕانــكاری  "لەســەر  راگەیانــد:  )رووداو(ی 
كورســییەكان كێشــە هەبــوو، بــەاڵم توانــرا 
چارەســەر بكرێ، بەهــۆی وازهێنانی هەندێك 
لە ئەندامان، لیســتی برایەتی تەنیا نۆ ئەندامی 
یەدەگی ماوە، تاوەكو ئێستا ژمارەكەمان بووەتە 
32 كەس، شــەش لە ئەندامانی ئەنجوومەن كە 
لــە پێكهاتەی مەســیحی بوون، یــان ئەندامی 
پارتی بوون، بوونەتە ئەندامی ئەنجوومەن، بۆیە 
هاوسەنگییەكە تێكچووە". گوتیشی "بەپێی یاسا 
ناتوانرێت دەســتكاری ریزبەندیی كورسییەكان 
بكرێــت، چونكــە كەســێك دەڕوات ئەندامێكی 

دیكەی لیستی برایەتی دێتە پێشەوە".

یەكێتی داوای كورسییەكەی هەولێری 
لە پارتی دەكاتەوە

"ئەگەر کێشەی کورد بە کورسییەکەی من 
چارەسەر دەبێ، وازدێنم"

ژمارەی کورسییەکانی یەکێتی لە کەرکووك 
کەم دەکات و پارتی زیاد دەکات

هەڵۆ كاكەوەیس
رووداو - هەولێر

حكومەتــی عێــراق كە بەدەســت چەندین 
قەیرانــی سیاســی و ئابوورییــەوە دەناڵێنێ، 
زیاتر لە 500 راوێژكاری هەیە. ئێستا حكومەت 
سنوورێكی بۆ دامەزراندنی راوێژكاران داناوە، 
بــە تایبەتــی دوای پەســەندكردنی یاســای 

رێكخستنی كاری راوێژكاران.
حكومەتــی عێراق خاوەنــی 556 بریكاری 
وەزیــر و راوێــژكارە، هەروەهــا 22 بریكاری 
وەزیــر و 15 پارێــزگار مووچــەی هاوتــای 
راوێژكار وەردەگرن. جگە لەوانەش كۆمەڵێك 
دەستە و بەڕێوەبەرایەتیی گشتی و فەرمانگە 
هــەن ســەر بــە وەزارەتەكانــی حكومەتــن، 

بەشێك لەوانیش راوێژكاریان بۆ دامەزراوە.
فــازڵ نەبی، بریكاری پێشــووی وەزارەتی 
دارایــی عێراق دەڵــێ لە حكومەتــی عێراقدا 
مووچــەی راوێــژكاران لە نێــوان 2-7 ملیۆن 

دینارە.
لــە ماددەی یەكەمی یاســای رێكخســتنی 
كاری راوێژكارانــدا هاتــووە: ''نابێت ژمارەی 
راوێژكارەكان لە ســەرۆكایەتییەكانی كۆمار و 
ئەنجوومەنی وەزیران و پەرلەماندا لە 6 كەس 
تێپــەڕ بــكات، واتا كــۆی راوێژكارەكانی هەر 

سێ سەرۆكایەتییەكە ناگاتە 20 راوێژكار''.
ئەحمــەدی حاجــی رەشــید، بڕیــاردەری 
عێــراق  پەرلەمانــی  لــە  دارایــی  لیژنــەی 
راوێژكارانــە  ''ئــەو  گــوت:  )رووداو(ی  بــە 
بارگرانییەكی زۆریان لەســەر بودجەی عێراق 

دروســتكردووە، ســەرۆكایەتی كۆمار نزیكەی 
23 راوێــژكاری هەیە، پەرلەمانــی عێراق 11 
و ئەمیندارێتــی ئەنجوومەنــی وەزیــران 4 و 
ســەرۆكایەتی ئەنجوومەنــی وەزیــران 13 و 

حەیدەر عەبادی 5 راوێژكاری هەیە''.
لە بڕگەی دووەمی ماددەی یەكەمی یاسای 
رێكخســتنی كاری راوێژكارانــدا هاتووە "هەر 
وەزارەت و فەرمانگەیەكی سەر بە وەزارەتێكی 
دیاریكراو دەتوانن راوێژكار دابمەزرێنن، دواتر 
لەســەر پێشــنیازی وەزیر و ئەگەر پێویســت 
بكات، ژمــارەی راوێژكارەكان بۆ ســێ كەس 

زیاد دەكرێن". 
پەرلەمــان،  ســەرۆكی  داوای  لەســەر 
ســەرۆكایەتی كۆمــار راوێژكار بــۆ پەرلەمان 
راوێــژكار  دامەزراندنــی  و  دادەمەزرێنێــت 
پێویســتی بــە رەزامەندی پەرلەمــان هەیە و 
دامەزراندنی هەر راوێژكارێكیش پێویســتی بە 

دەركردنی مەرسوومی كۆماری هەیە.
زانا رووســتایی، ئەندامی لیژنەی یاســایی 
لە پەرلەمانی عێراق بــە )رووداو(ی راگەیاند 
''ئــەو راوێژكارانــە گەورەتریــن بارگرانییــان 
بــۆ حكومەتی عێــراق دروســتكردووە، لەبەر 
ئەوە یاسای رێكخســتنی كاری راوێژكاران لە 
پەرلەمان پەسەندكرا و مەرجە ئەكادیمییەكان 

گران كران''.
بەپێــی بڕیــاری چاكســازییەكانی عەبادی 
ژمارە 333 ، نابێت وەزیر راوێژكاری هەبێت، 
پەرلەمانتــاران  لــە  زۆر  ژمارەیەكــی  بــەاڵم 
گومانیــان هەیــە لــە جێبەجێكردنی یاســای 

رێكخستنی كاری راوێژكاران.

مەشــعان جبــووری، پەرلەمانتاری لیژنەی 
نەزاهــە بــە )رووداو(ی راگەیاند ''كەســانێك 
پۆســتی راوێژكارییــان بــۆ ســەركوتكردن و 
ســیخوڕیكردن بەسەر خەڵكەوە بەكارهێناوە، 
وەكو پۆســتی راوێژكاری ئاسایشی نیشتمانی 
عێراق، بۆیە ئەســتەمە یاســای رێكخســتنی 
عەبــادی  چاكســازییەكانی  و  راوێــژكاران 

جێبەجێ بكرێت''.
ئــەو  "زۆربــەی  دەڵێــت  هەروەهــا   
و  دۆســت  دامەزرێنــراون  راوێژكارانــەی 
كەســی نزیكی بەرپرســانن، تەنانەت هەیانە 

بڕوانامەی نییە".
بــەاڵم زانــا روســتایی دەڵێــت ''یاســاكە 
دەرگایــەك بەســەر گەندەڵیــدا دادەخات كە 
پێشتر سەرۆكوەزیرەكان بە ئارەزووی خۆیان 
خەڵكیان دامەزراندووە و ئەنجوومەنی وەزیران 

نزیكەی 70 راوێژكاری هەیە''.
بە گوتەی چەند پەرلەمانتارێك، بەشــێك 
وەزیــر  دەســەاڵتەكانی  راوێژكارانــە  لــەو 
جەعفــەری  ئیبراهیــم  وەك  بەكاردەهێنــن 
وەزیــری دەرەوەی عێراق كــە راوێژكارەكانی 
سەرپشك كردووە بۆ ئەنجامدانی گرێبەست و 

سەرپەرشتیكردنی چەند لیژنەیەك.
عادل نووری، ئەندامی لیژنەی دەســتپاكی 
لە پەرلەمانی عێراق ئاماژە بە دەسەاڵتەكانی 
یەكێك لە راوێژكارانی وەزیری دەرەوە دەدات 
و دەڵێت "ئیحسان عەوادی، سەرۆكی لیژنەی 
تەندروســتی كارمەنــدی وەزارەتی دەرەوەیە، 
بڕی 12 ملیۆن دۆالری بۆ بیمەی تەندروستی 

كارمەندان خەرجكردووە''.

ناسر عەلی
رووداو - دهۆك

وا بڕیارە لە ماوەی داهاتوودا گۆڕانكاری 
لە پۆستەكانی ئیدارەی پارێزگای دهۆك 
بكــرێ و چەندین بەڕێوەبەری گشــتی لە 
پۆســتەكانیان الدەدرێــن. لیســتێكیش 
لەالیــەن پارێزگاوە ئامادە كــراوە كە بۆ 
هــەر پۆســتێك ســێ كاندید دانــراون. 
دوای رەزامەندیــی ئەنجوومەنی وەزیران، 
یەكێكیان لەالیەن ئەنجوومەنی پارێزگاوە 

دەستنیشان دەكرێ.
ســەرچاوەیەكی ئاگادار كە نەیویست 
ناوی باوبكرێتەوە، بە )رووداو(ی گوت: 
"دوو هەفتە لەمەوبەر لیستێك لە پارێزگای 
دهۆك ئامادەكراوە، بۆ هەر بەڕێوەبەرێكی 
گشتی سێ كەس وەكو جێگرەوە كاندید 
كراون، چاوەڕێی وەرگرتنی رەزامەندین لە 
ئەنجوومەنــی وەزیران بۆ ئەوەی ناوەكان 
بدەنــە ئەنجوومەنی پارێــزگای دهۆك و 

لەوێ پەسەند بكرێن".
گۆڕینــی  باســی  درێــژە  ماوەیەكــی 
بەڕێوەبەرە گشتییەكانی پارێزگای دهۆك 
دەكــرێ، بەتایبەتــی ئەوانــەی زیاتر لە 
چوار ســاڵە لــە پۆســتەكانیاندان. پاش 
رێككەوتنــی نێــوان پارتــی دیموكراتــی 
كوردســتان و یەكگرتــووی ئیســالمی، 
هــەردوو بەڕێوەبــەری گشــتی دەزگای 
میــن و تەقەمەنی، بەڕێوەبەری گشــتیی 

رێگاوبــان درانــە یەكگرتــوو ئیســالمی، 
ئێستا سەرجەم بەڕێوەبەرە گشتییەكانی 
پارێــزگای دهــۆك، چوار ســاڵ بەســەر 
رۆژی دەســتبەكاربوونیاندا تێپەڕیــوە و 

سەرجەمیشیان لە پشكی پارتین.
گوتــی  )رووداو(  ســەرچاوەكەی 
"ئــەو بەڕێوەبەرە گشــتیانەی كە بڕیارە 
بگۆڕدرێــن، چوار ســاڵی خۆیــان تەواو 
كردووە، ژمارەشیان نۆ بەڕێوەبەرە، ئێستا 
كاندید بۆ شوێنەكانیان دیاری كراوە، لە 
دەستنیشانكردنی كاندیدەكانیش رەچاوی 
ناوچەكان، شــوێنی جوگرافــی و توانای 

كاندیدەكە كراوە".
ســەرۆكی  عەبدوڵــا،  فەهیــم 

ئەنجوومەنــی پارێزگا، ســەبارەت بەو 
گــوت  )رووداو(ی  بــە  گۆڕانكاریانــە 
"وەكــو ئەنجوومەنی پارێــزگای دهۆك 
ئاگادارین كە پارێزگا ئیشــی باشی بۆ 
ئەو گۆڕانكاریانە كــردووە و كاندیدیان 
دەستنیشان كردوون، بەاڵم هێشتا كاتی 

گۆڕانكارییەكان دیاری نەكراوە".
دوای ئــەوەی ئەنجوومەنــی وەزیــران 
دەدات،  نــاوەكان  لەســەر  رەزامەنــدی 
ئەنجوومەنــی  بــۆ  نــاوەكان  پارێــزگا 
پارێــزگای دهــۆك بەرز دەكاتــەوە و بۆ 
هەر پۆستێكیش دەبێ سێ كاندید هەبن. 
دواتر ئەنجوومەن یەكێك لە كاندیدەكان 

بۆ پۆستەكە هەڵدەبژێرێ.

ناوەکانیان لە ئەنجوومەنی وەزیرانە

نۆ بەڕێوەبەری گشتی 

لە دهۆك دەگۆڕدرێن

سەرۆکایەتییەکانی عێراق نابێت لە شەش راوێژکار زیاتریان هەبێ

حكومەتی عێراق

            راوێژكاری هەیە

دەڵێت لە دەنگەکانی خۆمان خۆشنابین

550

هیوا جەوهەر قەهار لە تەمووزی 2016 وازی لە فراکسیۆنی یەکێتی هێنا

زۆربەی بەڕێوەبەرە گشتییەکانی دهۆک زیاتر لە چوار ساڵە لە پۆستەكانیاندان
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راپۆرت

رووداو - هەولێر 

لـە  لێكۆڵینـەوە  راسـپێردراوی  تیمـی 
 Task Force on the( عێـراق  داهاتـووی 
رایـان  سەرپەرشـتی  بـە   )Future of Iraq
كرۆكـەر، باڵیـۆزی پێشـووی ئەمریكا لـە عێراق، 
راپۆرتێكیـان لەسـەر داهاتووی عێراق و ئاسـۆی 
پەیوەندییەكانـی بەغدا و هەولێـر ئامادەكردووە. 
سیاسـەت،  راپۆرتەكـە  سـەرەكیی  ئامانجـی 
بەرژەوەندییـەكان و ئەولەوییەتەكانـی ئەمریكایە 

لـە عێـراق. 

پەیوەندییەکانی هەولێر و بەغدا

پەیوەندییەكانـی  بـۆ  راپۆرتەكـە  بەشـێكی 
و  كوردسـتان  هەرێمـی  حكومەتـی  نێـوان 
حكومەتـی عێـراق تەرخانكـراوە. لـەم بەشـەی 
هەرێمـی  "حكومەتـی  هاتـووە:  راپۆرتەكـەدا 
كوردسـتان بـڕوای وایـە لەالیـەن بەغـداوە كـراوە 
حكومەتـی  پێیوایـە  بەغـداش  و  قوربانـی  بـە 
هەرێمـی كوردسـتان بـەكاری دەهێنـێ". تیمـی 
ئامـادەكاری راپۆرتەكە پێیانوایە بەردەوامبوونی 
ئـەو پەیوەندییـە ئاڵـۆزە "نـە لـە بەرژەوەندیـی 
بەغـدا و حكومەتـی هەرێمـی كوردسـتان و نە لە 

ئەمریكاشـە". بەرژەوەندیـی 
ئەمسـاڵدا  پایـزی  لـە  دەكـرێ  چـاوەڕێ 
گشتپرسـی لە هەرێمی كوردسـتان بەڕێوەبچێت. 
سـەبارەت بەم پرسـە راپۆرتەكە ئاماژە بۆ ئەوە 
دەكات كـە "هیـچ گومانـی تێـدا نییـە زۆرینـەی 
كـوردی عێـراق داوای )دامەزراندنی( دەوڵەتێكی 
بەرچـاو  ناكۆكیـی  بـەاڵم  دەكـەن،  سـەربەخۆ 
بـە  گەیشـتن  چۆنێتـی  و  كات  بـە  سـەبارەت 

دەوڵـەت لەنێـوان كوردەكانـدا هەیـە".
هەولێـر،  سـەردانی  راسـپێردراوەكە  تیمـە 
لەگـەڵ  و  كـردووە  بەغدایـان  و  سـلێمانی 
بەرپرسـانی حكومەتـی هەرێمـی كوردسـتان و 
"هاوڕایـی  دەڵێـن  ئـەوان  كۆبوونەتـەوە،  بەغـدا 
بـە  دەبـێ  پرۆسـەكە  ئـەوەی  لەسـەر  هەیـە 
سـەربەخۆ  كوردسـتانی  بێـت،  شـێوازێك 
پەیوەندییەكـی نزیكـی لەگـەڵ بەغـدا هەبـێ، بە 
ئەمنـی".  و  ئابـووری  بـواری  لـە  تایبەتیـش 
لـەو سۆنگەیەشـەوە تیمەكـە پێیوایـە دەبـێ 
دوو پڕۆسـەی هـاوكات هەبـن كـە پرۆسـەیەكی 
درێژخایەنـە "بۆ چارەسـەركردنی ئەو كێشـانەی 
دەوڵەتێكـی  دامەزراندنـی  بـە  پەیوەندییـان 
سـەربەخۆوە هەیـە، لەوانـەش كێشـەی سـنوور، 
ناوچـە  و  كەركـووك  چارەنووسـی  نـەوت، 
ئـەم  پـاڵ  لـە  دیكـە".  كێشەلەسـەرەكانی 
پرۆسـەیەدا پرۆسـەیەكی كورتخایەنیـش هەبـێ 
كـە "فۆكـەس دەخاتە سـەر بەڕێوەبردنی كێشـە 
هەنووكەییـەكان، وەكـوو دابەشـكردنی داهاتـی 
داعـش،  دوای  لـە  ئەمنـی  هاوكاریـی  نـەوت، 
راگرتنـی ئارامـی لە ناوچە كێشـە لەسـەرەكان".
سـاڵی  چەنـد  لـە  راپۆرتەكـە،  بەپێـی 
رابـردوودا بەغـدا و هەولێـر ژمارەیـەك كۆمیتـەی 
هاوبەشـیان پێكهێنـاوە كـە هەندێكیـان باشـتر 
لەوانیتـر كارەكانیـان راپەڕاندووە، بـەاڵم هەردوو 
الیـەن رایانگەیانـدووە كـە ئامـادەن "كۆمیتـەی 
دانوسـتاندن لەبـارەی جیابوونـەوە دابمەزرێنن". 
تیمـی ئامـادەكاری راپۆرتەكە پێیانوایە "پرسـی 
دابەشـكردنی داهات و ناوچە كێشەلەسـەرەكان" 
دوو پرسن كە دەبێ لە چوارچێوەی دانوستاندن 
و چارەسـەری درێژخایەنـدا بیریـان لێبكرێتـەوە، 
بـەاڵم لەپـاڵ ئەوانـەدا دەبـێ كۆمەڵێك هەنگاوی 
لـە  رێ  ئـەوەی  بـۆ  بهاوێـژرێ  كورتخایەنیـش 
دەسـتپێكردنەوەی شـەڕێكی دیكـەی نێوخۆیـی 

لـە عێـراق بگیـرێ. 
كورتخایەنـەكان  هەوڵـە  راپۆرتەكـە،  بەپێـی 
چڕبكرێنـەوە  ئامانجانـە  ئـەو  لەسـەر  دەبـێ 
كـە دەسـتدەكەون و رۆڵیـان لـە دروسـتكردنی 
هەیـە،  هەولێـردا  و  بەغـدا  نێـوان  لـە  متمانـە 
لـە  هاوبـەش  ئەمنیـی  "رێككەوتنـی  لەوانـەش 
لـە  پێشـمەرگە  و  عێـراق  هێزەكانـی  نێـوان 
ناوچـە كێشەلەسـەرەكان، بـۆ ئـەوەی ناكۆكییـە 
راپۆرتەكـە  نەبنـەوە".  قـووڵ  لۆكاڵییـەكان 
پێشـنیازی ئەوەش دەكات كە "بەغدا پشـكێكی 
زیاتـر لـە چاودێریـی دۆخی ئاوارەكان لە ئەسـتۆ 
بگرێ كە زۆربەیان لە ناوچە كوردییەكانن". جیا 
لەمەش "بەغدا و حكومەتی هەرێمی كوردسـتان 
لـە  هێزەكانیـان  كشـانەوەی  لەسـەر  دەتوانـن 

ناوچەكانـی كەمینـەكان رێكبكـەون"، واتـە ئـەو 
زیاتریـان  ئۆتۆنۆمییەكـی  دەیانـەوێ  ناوچانـەی 
هەبێ و خۆیان ئاسایشـی ناوچەكانیان بپارێزن.
ئەوەیـە  دیكـەش  كورتخایەنـی  هەنگاوێكـی 
"بەغـدا و حكومەتـی هەرێم لە بواری سیاسـەتی 
دەرەوەدا هەماهەنگییـان زیاتـر بـێ بـۆ ئـەوەی 

دەسـتكەوتی باشـتریان هەبـێ".

ئەمریكا وەکوو نێوبژیوان 
چی پێدەکرێ؟

لە درێژەی راپۆرتەكەیاندا، تیمی راسـپێردراو 
ئایـا  كـە  دەدەنـەوە  پرسـیارە  ئـەو  وەاڵمـی 
ئەمریـكا بـۆ چارەسـەری كێشـە درێژخایـەن و 
كورتخایەنـەكان چـی پێدەكـرێ. بـە بۆچوونـی 
ئـەو  دەتوانـێ  ئەمریكـی  ئیـدارەی  تیمەكـە 

بهاوێـژێ: خـوارەوە  هەنگاوانـەی 
یەكـەم: دەتوانـێ بەهـۆی هاوكارییەكانییـەوە 
یەكـدی  هاوكاریكردنـی  بـۆ  هەولێـر  و  بەغـدا 
پشـتگیریكردنی  وەكـوو  نموونـە  بـۆ  هانبـدات، 
پـڕۆژە ژێرخانییـە هاوبەشـەكانی نێـوان هەولێـر 

ناوچـە كێشەلەسـەرەكان. لـە  و بەغـدا 
بـدات  هـەردووال  هانـی  دەتوانـێ  دووەم: 
هەنگاوەكانیان لـە ئیدارەكردنی قەیرانەوە بەرەو 

بگـۆڕن. بەرهەمـدار  هەنـگاوی 
هاوپەیمانـەكان  و  ئەمریـكا  سـێیەم: 
رێككەوتنـی  زیندووكردنـەوەی  هەوڵـی  دەبـێ 
دابەشـكردنی داهـات لـە نێـوان بەغـدا و هەولێـر 
حكومەتـی  هانـی  دەتوانـێ  ئەمریـكا  بـدەن. 
هەنـاردە  بەهـای  بـدات  كوردسـتان  هەرێمـی 
سـەربەخۆكانی خـۆی هەژمـار بـكات و لەگـەڵ 
ناوەنـدی  حكومەتـی  هەناردەكانـی  بەهـای 
بەراوردیـان بـكات، بـۆ ئـەوەی بزانرێ حكومەتی 
هەرێم ئامادەیە هەتا چ ئاسـتێك سـازش بكات. 
راپۆرتەكـە جەخـت لـەوەش دەكاتەوە كە "پارتە 
لیسـتی  یـەك  دەبـێ  كوردییـەكان  سیاسـییە 

دابڕێـژن". بەغـدا  بـۆ  داخـوازی 

هەوڵـە  كـە  دەخاتـەڕوو  ئـەوە  راپۆرتەكـە 
سـاڵی  ئابـی  لـە  ئەمریـكا  نێوبژیوانییەكانـی 
رابـردوو "ئاكامی بچـووك بەاڵم بەرچاوی هەبوو، 
كاتێـك پارتـی دیموكراتـی كوردسـتان و بەغـدا 
لەسـەر ئـەوە رێككەوتـن كـە بەرهەمهێنـان لـە 
دەسـتپێبكەنەوە،  كەركـووك  كێڵگـەی  سـێ 

بكـەن". دابـەش  داهاتەكەشـی 
تیمەكـەی ئەنجوومەنـی ئەتانتیـك پێیانوایە 
عێـراق،  نەوتـی  وەزیـری  لعێبـی،  عەبدولجەبـار 
دەتوانـێ  تێكنۆكراتـە،  ئـەوەی  حوكمـی  بـە 
دانوسـتاندنەكانی  ئـەوەی  بـۆ  بـێ  دەرفەتێـك 
نێـوان بەغـدا و هەولێـر بـەرەو پێشـتر بچێـت. 
چارەسـەری  "رەنگـە  راپۆرتەكـە  گوێـرەی  بـە 
واقیعـەدا  بـەو  دان  بخـوازێ،  وەهـا  كێشـەكان 
لـە  دەبـێ  بـەردەوام  كوردسـتان  كـە  بنـێ 
هەناردەكردنی سـەربەخۆی نەوت، ئەمە لەڕووی 
سـیمبولیكەوە بۆ حكومەتی هەرێمی كوردسـتان 
مافـی  بەدەسـهێنانی  بـۆ  كـورد  هەوڵەكانـی  و 

گرنگـە". چارەنـووس  بڕیاردانـی 
راپۆرتەكـەدا  بەشـەی  ئـەو  كۆتایـی  لـە 
بـاس لـەوە كـراوە كـە "ئیدارەكردنـی كێشـە 
چۆنێتـی  لەسـەر  كاریگـەری  كورتمـەوداكان 
كۆتاییهاتنـی پرۆسـە درێژمـەوداكان دەبـێ". 
راپۆرتەكـە جەخت لەسـەر ئـەوەش دەكاتەوە 
كـە "بەشـداریی بەردەوامـی ئەمریـكا خاڵێكی 
جەوهەرییـە. بـەاڵم لـە كەیسـی دابەشـبوونی 
لـە  نـە  ئەمریـكا  نـاكات  پێویسـت  عێراقـدا 
سـەربەخۆیی  لـەدژی  نـە  و  بەرژەوەنـدی 
بەڵكـو  هەبـێ،  هەڵوێسـتی  كوردسـتان 
ئامانجانـەی  لـەو  ئەوەیـە  ئەمریـكا  ئەركـی 
دوو الیەنەكـە دایاننـاوە، لـە هـەر شـوێنێك 

بـوو،  مومكیـن  ئامانجەكـە  دەسـتەبەربوونی 
بـدات". یارمەتییـان  ئەمریـكا 

ناسەقامگیری عێراق و 
بەرژەوەندییەکانی ئەمریكا

ئیـدارەی  ئێسـتای  سیاسـەتی  ئەولەویەتـی 
تێكشـاندنی  لـە  بریتییـە  عێـراق  لـە  ئەمریكـی 
داعـش، لەبـەر ئـەوەی ئـەو گرووپـە هەڕەشـەی 
و  ئەمریـكا  لەسـەر  راسـتەوخۆی  ئەمنیـی 
بـااڵی  بەرپرسـێكی  هەیـە.  هاوپەیمانەكانـی 
ئامـادەكاری  تیمـی  بـە  عێـراق  حكومەتـی 

ئـەوان  ئـەوەی  كـە  راگەیانـدووە  راپۆرتەكـەی 
لـە پەیامـی ئیـدارەی ئەمریكایـان وەرگرتـووە، 
ئەوەیـە كـە "چاكسـازی لەبیـر بكـەن و فۆكـەس 
بخەنـە سـەر داعـش". بـە گوێـرەی راپۆرتەكـە 
ئـەم پەیامـە ئاكامـی پێچەوانەی بۆ تێكشـاندنی 

دەبـێ. داعـش 
راپۆرتەكـە  ئامادەكارانـی  بەبۆچوونـی 
سـەرەكی  رۆڵێكـی  حوكمڕانـی  "چاكسـازیی 
دەبـێ لـە تێكشـاندنی داعـش و ئـەو گرووپانەی 
دەكـرێ دوای داعـش دەربكـەون". لەبەرئـەوەی 
گرووپـە توندئـاژۆكان لـەو جـۆرە كۆمەڵگایانـەدا 
دامەزراوەكانـی  تێیانـدا  كـە  سـەرهەڵدەدەن 
دەوڵـەت وەكوو سـەركوتكەر، گەنـدەڵ، ناكارامە 
و نامەشروع دەبینرێن. بۆیەش راپۆرتەكە ئاماژە 
بـۆ ئـەوە دەكات كـە هـەر چەشـنە شكسـتێكی 
درێژخایەنی توندوتیژی لە عێراق دەبێ هاوشـان 
بـێ لەگـەڵ چارەسـەركردنی فەشـەلی دەوڵەتـی 
عێـراق لـە بەدەسـتهێنانی متمانـە و پشـتگیریی 

عێـراق".  دانیشـتووانی 
تیمە راسپێردراوەكەی ئەنجوومەنی ئەتانتیك 
جەخـت لـەوەش دەكەنـەوە كـە "عێـراق بووە بە 
هۆكاری ناسـەقامگیری لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاسـت 
كاریگەرییەكـی  واڵتـە  ئـەو  ئاڵوگۆڕەكانـی  و 
بەرچـاوی لەسـەر واڵتانـی دەوروبـەری عێراقیش 
ئـەو  بوونـی  راپۆرتەكـە،  بەگوێـرەی  هەیـە". 
هـەم  نییـە،  لـێ  حكومەتیـان  كـە  ناوچانـەی 
قوواڵییەكـی سـتراتیژیی بـە گرووپـە چەكـدارە 
توندئـاژۆكان داوە و هەمیـش عێراقـی كـردووە 
و  كەلوپـەل  داعـش  ئـەوەی  بـۆ  رێگەیـەك  بـە 

چەكـداری پێـدا بگوازێتـەوە. چوونـی میلیشـیا 
شـیعەكانی عێـراق بـۆ سـووریاش )كـە لەژێـر 
هێنـدەی  بەڕێوەدەچێـت(  ئێـران  چاودێریـی 
دیكـە قەیرانـی سـووریای قووڵتـر كردووەتـەوە، 
عێـراق  لـە  ئەمنـی  ناسـەقامگیریی  هەروەهـا 
سـەر  بازرگانییەكانـی  چاالكییـە  لـە  رێگـەی 
سـنوور و پێشـڤەچوونی پڕۆژەكانـی پەرەپێـدان 

گرتـووە.

دەسەاڵتی ئێران لە عێراق

ئامادەكارانـی  كـە  خااڵنـەی  لـەو  یەكێـك 

دەكـەن،  باسـی  نیگەرانییـەوە  بـە  راپۆرتەكـە 
بەگوێـرەی  عێـراق.  لـە  ئێرانـە  فراوانخوازیـی 
دەكەوێتـە  عێـراق  حوكمـەی  بـەو  راپۆرتەكـە، 
نێوان سـعودیە و ئێران، گۆڕانكارییەكانی عێراق 
دەكـرێ ئەگـەری پێكدادانـی نێـوان ریـاز و تاران 

زیاتـر بـكات.
ئـەوەش دەكات كـە  بـۆ  ئامـاژە  راپۆرتەكـە 
فراوانبوونـەوەی دەسـەاڵتی ئێـران وای كـردووە 
بااڵنسـی دەسـەاڵت بـەالی ئێرانـدا بشـكێتەوە و 
ئێـران بـە گوڕوتینێكـی زیاتـرەوە پشـتگیری لـە 
گرووپـە چەكـدارە توندوتیژەكانی سـەر بە خۆی 
لـە ناوچەكـەدا بـكات. بەگوێـرەی راپۆرتەكـەی 
یەكەمـی  هێڵـی  وەكـوو  "ئێـران  ئەتانتیـك 
بەرگریكـردن لـە خـۆی سـەیری عێـراق دەكات، 
بـۆ  زۆری خسـتووەتەگەڕ  بۆیـە سـەرمایەیەكی 
ئـەوەی گەرەنتـی پاراسـتنی دەسـەاڵتی خـۆی 

لـەو واڵتـە بـكات".
كـە  دەكاتـەوە  لـەوە  جەخـت  راپۆرتەكـە 
عێـراق،  سـوپای  الوازكردنـی  ئێـران  ئامانجـی 
و  عێـراق  ئابووریـی  لـە  قازانـج  دەستخسـتنی 
پرۆسـەی  لەسـەر  كاریگـەری  دروسـتكردنی 
سیاسـی عێراقـە. بـە پێـی راپۆرتەكـەش "ئێران 
ئامانجانـەدا  ئـەو  هەمـوو  دەسـتەبەركردنی  لـە 
سـەركەوتوو بووە، بەهێزبوونی پێگەی ئێران لە 
عێراقیـش وای كـردووە ئێـران دەسـەاڵتی خـۆی 
بە شـێوازێكی بەهێزتر لە رۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا 
باوبكاتـەوە". بەپێی راپۆرتەكـە "چاالكییەكانی 
ئێـران، كـە تێكـدەری سـەقامگیریی ناوچەكەن، 
لـە  ئەمریـكا  بەرژەوەندییەكانـی  بـە  زیـان 

دەگەیەنـن". نێوەڕاسـت  رۆژهەاڵتـی 
راپۆرتەكە پێشـنیاز دەكات ئیدارەی ئەمریكا 
پیشـانی عێراقـی بـدات كـە ئـەوان دەتوانـن بـە 
بـەراورد لەگـەڵ ئێـران هاوپەیمانێكـی باشـتر بن 
بۆ عێراق، بۆ ئەوەش ئەمریكا دەتوانێ یارمەتی 
عێراق بدات "دەسـتی بە دارایی و پارەی جیهان 
رابـگات، لە بواری ئابووریـدا هاوكاریی تەكنیكی 
بـكات، تەكنۆلۆژیـا و لۆجیسـتیكی  پێشـكەش 

سـەربازی و ئەمنیی عێراق پێشـبخات".
ئەتانتیـك  ئەنجوومەنـی  تیمەكـەی   
رێككەوتنـی چوارچێـوەی سـتراتیژی 2008 لـە 
نێـوان ئەمریـكا و عێـراق بـە ئامرازێكـی بـاش 

لـە هەمـوو  هاوكارییـەكان  ئـەوەی  بـۆ  دەزانـێ 
ببردرێـت. پێـش  بـەرەو  بوارەكانـدا 

زۆرینـەی ئـەو بەرپرسـە عێراقییانـەی تیمـی 
ئامـادەكاری راپۆرتەكـە لەگەڵیـان دانیشـتوون، 
باسـی ئەوەیـان كـردووە كـە بـە چـاوی خۆیـان 
بینیویانـە دوای كشـانەوەی هێزەكانـی ئەمریـكا 
لـە 2011 چـی بەسـەر عێـراق هاتـووە، بۆیـە 
بەرپرسـانی عێراقـی بـە شـیعە، سـوننە، كـورد 
خواسـتووە  هیوایـان  دیكـەوە  كەمینەكانـی  و 
و  سـەربازی  وجـودی  بـە  درێـژە  "ئەمریـكا 

دیپلۆماتیكـی خـۆی لـە عێـراق بـدات".

حوکمڕانیی باش وەکوو ئامرازی 
تێكشكاندنی داعش

 راپۆرتەكـە دەڵێـت بۆ تێكشـكاندنی گرووپە 
توندئـاژۆكان پێویسـتە پشـتگیری لـە هەوڵەكان 
بـۆ پێكهێنانـی حكومەتێكـی كارا، بەرپرسـیار 
ئـەوەش  بـۆ  بكرێـت.  عێـراق  لـە  مەشـروع  و 
درێژمـەودا  و  كورتمـەودا  هەنـگاوی  راپۆرتەكـە 

دەكات. دیـاری 
لـە  بریتیـن  كورتمـەوداكان  هەنـگاوە 
بەڕێوەبردنـی  بـۆ  عێـراق  هاوكاریكردنـی 
)كـە  پارێـزگاكان  ئەنجوومەنـی  هەڵبژاردنـی 
و  بەڕێوەبچێـت(   2017 ئەیلوولـی  لـە  بڕیـارە 
دەكـرێ  چـاوەڕێ  كـە  پەرلەمانـی  هەڵبژاردنـی 
لـە نیسـانی 2018 بكـرێ. ئـەو دوو هەڵبژاردنـە 
یەكـەم هەڵبژاردنەكانـی عێراقـی پـاش داعـش 
دەبـن، بۆیـە ئامادەكارانـی راپۆرتەكـە پێیانوایە 

پێویسـتە هەڵبژاردنـەكان بەجۆرێـك بەڕێوەبچن 
كـە "هەمـوو عێراقییـەكان بـە مەشـروعی بزانن، 
بەڵكـو ئەمـە دەرفەتێـك بێ بۆ چارەسـەركردنی 
ئـەو ناكۆكیانـەی لە نێـوان جڤاكـە جیاوازەكانی 

هەیـە". عێراقـدا 
كـە  دەكات  هـۆكار  سـێ  باسـی  راپۆرتەكـە 
مەشـروعیەتی  بـۆ  گـەورە  كێشـەی  دەكـرێ 

دروسـتبكەن: هەڵبژاردنـەكان  ئەنجامـی 
بـااڵی  كۆمیسـیۆنی  سـەربەخۆیی  یەكـەم: 

هەڵبژاردنـەكان
دووەم: لەوانەیە هێزەكانی حەشـدی شـەعبی 
رێگـری لـەوە بكەن خەڵـك ئازادانە دەنگ بدەن.
سـێیەم: دوور نییـە ئـاوارەكان نەتوانـن لـە 

بكـەن. بەشـداری  هەڵبژاردنەكانـدا 

بەهێزكردنـەوەی  درێژخایەنـەكان  هەنـگاوە 
دەوڵـەت،  و  خەڵـك  نێـوان  پەیوەندیـی 
پەرەپێدانـی  گەندەڵـی،  بەرەنگاربوونـەوەی 
شـەفافییەت لە گرێبەسـتەكان، دانانی چاودێری 
پێدانـی  عێراقـی،  بەرپرسـانی  دارایـی  لەسـەر 
لـەڕووی  پارێـزگاكان  بـە  زیاتـر  دەسـەاڵتی 
ئاسایشـی  دابینكردنـی  و  خۆبەڕێوەبـەری 

لەخۆدەگرێـت. ناوچـەكان 

چاکسازی لە هەرێمی کوردستان.

تیمـی ئامـادەكاری راپۆرتەكـە جەخـت لـەوە 
دەكەنەوە كە پێویستە ئەمریكا هانی حكومەتی 
بكـەن،  چاكسـازی  بـدات  كوردسـتان  هەرێمـی 
لەبەرئـەوەی "حكومەتـی هەرێمی كوردسـتانیش 
كەموكوڕییـە  لـەو  زۆر  بەشـێكی  بەدەسـت 
ئیدارییانـەوە دەناڵێنـێ كـە لە بەغـدا دەبینرێ".
هەرێمـی  كـە  نایشـارێتەوە  راپۆرتەكـە 
كوردسـتان بەهـۆی ئاسایشـەكەیەوە ژینگەیەكی 
بـەاڵم  بیانییـەكان،  بـۆ وەبەرهێنـەرە  لەبارتـرە 
"رێنماییـە ئیدارییـەكان و گەندەڵـی كێشـە بـۆ 
وەبەرهێنانـی بیانـی و كارسـازە نێوخۆییـەكان 

دروسـتدەكەن".
دارایـی  قەیرانـی  بـۆ  ئامـاژە  راپۆرتەكـە 
مووچـە  دواكەوتنـی  كوردسـتان،  هەرێمـی 
حكومەتـی  دەسـتپێوەگرتنی  سیاسـەتی  و 
رووەوە  لـەو  دەكات.  كوردسـتانیش  هەرێمـی 
دەڵێـت 1.8 ملیـۆن ئـاوارە گوشـاریان لەسـەر 
كوردسـتان  هەرێمـی  لـە  خزمەتگوزارییـەكان 
هەوڵـەكان  و  دارایـی  قەیرانـی  دروسـتكردووە، 
بـۆ كەمكردنـەوەی خەرجییەكانی كەرتی گشـتی 

وەسـتاندووە.  ژێرخانیـی  پـرۆژەی   4000
سـەبارەت بـە سیاسـەتی دەسـتپێوەگرتن و 
كەمكردنـەوەی مووچـەی فەرمانبەرانی حكومەتی 
هەرێمی كوردستان، تیمی ئامادەكاری راپۆرتەكە 
گەشـەی  بـە  زیانـی  سیاسـەتە  ئـەو  پێیانوایـە 
جەمـاوەر  متمانـەی  و  كوردسـتان  ئابووریـی 
ئـەوەش  راپۆرتەكـە  گەیانـدووە.  حكومـەت  بـە 
دەخاتـەڕوو كـە پێویسـتە كۆمەڵێـك چاكسـازیی 
دیكە لە سـتروكتوری ئیداری و ئابووریی هەرێمی 
كوردسـتاندا بكـرێ، بـۆ ئـەوەی هـەم متمانـەی 
جەمـاوەر بـە حكومـەت بگەڕێتـەوە و هەمیـش 
گەشـەی ئابووریی كوردستان بەرەو پێش بچێت. 
تیمی ئامادەكاری راپۆرتەكە دەڵێن چاكسازی 
لە هەرێمی كوردسـتان كۆمەڵێك پێشكەوتنیشی 
بەهـۆی  تایبەتیـش  بـە  بینیـوە،  بەخۆیـەوە 
شـەفافتركردنی  دارایـی،  پشـتیوانی  هەڵگرتنـی 

كەرتـی نـەوت و كەرتـی دارایـی.
بـاس  ئەتانتیـك  ئەنجوومەنـی  راپۆرتەكـەی 
جیهانـی  بانكـی  نەخشـەڕێگای  و  راپـۆرت  لـە 
بـۆ كوردسـتانیش دەكات. راپۆرتەكـەی بانكـی 
)كوردسـتان  ناونیشـانی  ژێـر  لـە  جیهانـی، 
2020: روئیایـەك بـۆ داهاتـوو( پێشـنیاز دەكات 
رێگرەكانـی  دامەزرێنـێ،  فرەجـۆر  ئابوورییەكـی 
بـەردەم پەرەپێدانـی كەرتی تایبەت البدات، پەرە 
بـە بەرهەمهێنانـی نێوخۆیـی بدات، هێندە پشـت 
بـە هاوردەكـردن نەبەسـتێت، پشـتیوانیی دارایی 
سـەر كااڵ و خزمەتگوزارییـەكان كـەم بكاتـەوە، 
دامەزراندنـی  و  ببێتـەوە  گەندەڵـی  بەرەنـگاری 
فەرمانبـەران لـە كەرتـی گشـتی كـەم بكاتـەوە 
بەردەسـتی  ئامـرازی  وەكـوو  راپۆرتەكـە  )كـە 
الیەنە سیاسـییەكان بۆ كۆكردنەوەی پشـتیوانیی 

دەكات(. وەسـفی  جەمـاوەر 
پێشـنیاز  راپۆرتەكـە  ئامـادەكاری  تیمـی 
دەكـەن ئەمریـكا و هاوپەیمـان لـە پەیامەكانیاندا 
راپۆرتەكـەی  بـۆ  خۆیـان  تـەواوی  پشـتگیریی 
بانكـی جیهانـی دەرببـڕن، هاوكارییەكانیـان بـۆ 
ببەسـتنەوە  حكومەتـی هەرێمـی كوردسـتانیش 
بـە ئاسـتی جێبەجێكردنـی ئـەو چاكسـازییانەی 
لـە راپۆرتەكـەی بانكـی جیهانیـدا نەخشـەی بـۆ 
دانـراوە. بـەم شـێوازەش كۆمەڵـگای نێودەوڵەتی 
هەلی ئەوەی لەبەردەسـت دەبێ كە بەشێوەیەكی 
درێژخایـەن یارمەتـی سـەقامگیركردنی ئابـووری 
كوردسـتان و بەهێزكردنی پەیوەندییەكانی نێوان 

حكومـەت و كۆمەڵـگای كوردسـتان بـدات".

راپۆرتی ئەنجوومەنی ئەتاڵنتیك لەبارەی هەرێمی کوردستان و عێراق:

پێویستە ئەمریكا 
لە دابەشبوونی عێراقدا بێالیەن بێت

کێشەکانی نێوان هەولێر 
و بەغدا لە بەرژەوەندیی 

ئەمریكادا نییە

ناکۆکیی بەرچاو سەبارەت بە 
کات و چۆنێتی گەیشتن بە 
دەوڵەت لەنێو کورد هەیە

رێككەوتنی هەولێر و بەغدا 
لەسەر نەوتی کەرکووك بە 

هەوڵی ئەمریكا بوو

لعێبی دەتوانێ 
دانوستاندنەکانی هەولێر و 

بەغدا بەرەوپێش ببات

بەغدا و هەولێر ئامادەن كۆمیتەی دانوستاندن لەبارەی جیابوونەوە پێكبهێنن
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ئابووری

 )فۆتۆ: رووداو(

 )فۆتۆ: رووداو(

داهاتی گومرگەکانی کوردستان 20% زیادیكردووە

کورد هێلكەی سپی دەخۆن، عەرەبیش هێلكەی سوور

رووداو - هەولێر
ســاماڵ عەبدولڕەحمان، بەڕێوەبەری گشــتیی گومرگ لە هەرێمی كوردســتان بە )تــۆڕی میدیایی رووداو(ی راگەیانــد، بەئەلیكترۆنیكردنی خاڵە 

گومرگییەكانی هەرێمی كوردستان بووەتە هۆی زیادبوونی داهاتەكانیان. دوای بەئەلیكترۆنیكردنی خاڵە گومرگییەكانی مەرزەكانی باشماخ و پەروێزخان  و 
حاجی ئۆمەران، داهاتیان نزیكەی 20% زیادیكردووە. جگە لە بەئەلیكترۆنیكردنی خاڵە گومرگییەكان، ساماڵ عەبدولڕەحمان دەڵێت هۆكاری دیكە هەن بۆ 

زیادكردنی داهاتی خاڵە گومرگییەكان، وەك گەڕانەوەی ئارامییەكی زیاتر بۆ هەرێمی كوردستان  و بەرزبوونەوەی نرخی نەوت. گوتیشی "ئێستا كار بۆ ئەوە 
دەكەن بەئەلیكترۆنیكردنی خاڵە گومرگییەكان هەردوو فڕۆكەخانەی هەولێر  و سلێمانی  و خاڵی گومرگی ئیبراهیم خەلیلیش بگرێتەوە".

سااڵنە 45 ملیۆن دۆالری كوردستان 
بۆ كڕینی هێلكە دەچێتە دەرەوە

رەوا عەبدوڵا
رووداو - هەولێر

بەرپرســێكی وەزارەتــی كشــتوكاڵ، دەڵێــت 
بەهــۆی خواســت لەســەر هێلكــەی كوردســتان 
لــە شــارەكانی عێــراق، 90%ی ئــەو هێلكەیەی 
لــە كوردســتان بەرهەم دێــت، هەنــاردە دەكرێ 
بــۆ شــارەكانی عێراق، لــە هەمانكاتــدا هەرێمی 
كوردستان سااڵنە بایی 45 ملیۆن دۆالر هێلكە لە 

توركیا و ئێران دەكڕێ.
ئامــاری وەزارەتــی كشــتوكاڵ، 10  بەپێــی 
پــرۆژەی هێلكــەی خــواردن هەن لە كوردســتان 
)8 لــە هەولێــر، یەك لە دهــۆك و یەكێكیش لە 
گەرمیــان( كــە وزەی بەرهەمهێنانــی ســااڵنەیان 
دەگاتــە زیاتــر لە یــەك ملیارێــك و 157 ملیۆن 
هێلكــە، ئەگەر بــە وزەی تەواو كاربكــەن. بەاڵم 
هەندێ پرۆژە بەهۆی ســاخنەبوونەوەی بەرهەم و 
باوبوونەوەی نەخۆشی وەستاون، بۆیە بەرهەمی 
ســاڵی رابــردووی پرۆژەكان تەنیــا 230 ملیۆن و 
761 هەزار هێلكە بووە، ئەمەش بەراورد بە ساڵی 

2015 بەرێژەی 52% كەمیكردووە.
بەپێی داتاكانی وەزارەتی كشــتوكاڵ، هەرێمی 
كوردســتان ســااڵنە پێویســتی بە 842 ملیۆن و 
100 هەزار هێلكە هەیە ئەگەر هەر تاكێك سااڵنە 
150 هێلكە بخوات، بۆیە بڕێكی زۆر هێلكە هاوردە 

دەكرێ.
 عەبدولخالق عەبدولقادر، بەڕێوەبەری سامانی 

ئاژەڵ لــە پارێزگای هەولێر بــە )رووداو(ی گوت 
"لە سنووری پارێزگای هەولێر 8 پڕۆژەی هێلكەی 
خــواردن هەیە، ئەگــەر بە وزەی تەواو كار بكەن، 
بەرهەمی ســااڵنەیان دەگاتــە 954 ملیۆن و 260 
هــەزار هێلكە، ئــەو بڕەش زیاترە لە پێویســتیی 
ســااڵنەی هەرێمــی كوردســتان، بــەاڵم بەهــۆی 
تێچووی زۆر و ســاخنەبوونەوەی بەرهەمەكانیان، 
دوو پڕۆژەیان وەســتاون و پرۆژەكانی دیكەش بە 

وزەی تەواو كار ناكەن".
ئێســتا تێكڕای بەرهەمی سااڵنەی ئەو شەش 
پرۆژەیــەی هەولێر دەگاتــە 262 ملیۆن هێلكە، 
ئەمەش 30%ی تێكڕای وزەی گشتی پرۆژەكانە. 
عەبدولخالق دەڵێت "90%ی بەرهەمی پرۆژەكانی 
كوردســتان هەناردەی شارەكانی عێراق دەكرێ، 
لــە بەرامبەردا ســااڵنە 2 ملیــۆن كارتۆن هێلكە 
بــە بەهــای 45 ملیۆن دۆالر لــە توركیا و ئێران 

هاوردە دەكرێ".
كۆمپانیــای رێباس بۆ پیشەســازیی پەلەوەر، 
خاوەنــی پڕۆژەیەكــی بەرهەمهێنانــی هێلكــەی 
خواردنــە لــە هەولێــر كــە رۆژانــە 950 كارتۆن 
هێلكە بەرهەمی هەیە، 90%ی ئەو بەرهەمەش بۆ 

شارەكانی عێراق دەنێرێ.  
محەممـەد شـەفیق، بەڕێوەبەری فرۆشـتن لە 
كۆمپانیـای رێباس دەڵێـت: "حكومەتی هەرێمی 
ناوخـۆ  پڕۆژەكانـی  پاڵپشـتیی  كوردسـتان 
نـاكات، رۆژ لـەدوای رۆژیـش پـارەی كارەبامـان 
كـردووە  وای  ئەمـەش  دەكات،  زیـاد  لەسـەر 
تێچـووی بەرهەمهێنانـی هێلكە لەسـەر ئێمە زۆر 
بكەوێـت، نەتوانیـن لە نرخـدا كێبڕكێی هێلكەی 

هاوردەكـراو بكەیـن".
بــە گوتەی محەممــەد، وەزارەتی كشــتوكاڵی 
توركیــا بــاج لــە خــاوەن كێڵگەكانــی پەلــەوەر 
دەكات،  دابیــن  بــۆ  ئالیكیشــیان  وەرناگــرێ، 
بــۆ بەبازاڕكردنیــش كرێــی گواســتنەوە دەدەنە 
جووتیاران، بۆیە بە نرخێكی هەزرانتر لە هێلكەی 

كوردستان، بەرهەمەكانیان ساخ دەكەنەوە.

محەممــەد شــەفیق گوتــی "هەرچەنــدە لــەم 
نــرخ  و  نییــە  بــاش  هلێكــە  فرۆشــی  وەرزەدا 
دادەبەزێــت، بــەاڵم رۆژانــە 47 ترێلــە هێلكە لە 
توركیاوە هاوردەی هەرێمی كوردســتان دەكرێت، 
ئەگەر هەر ترێلەیەك هەزار كارتۆنی تێدابێ، واتە 
رۆژانــە 47 هــەزار كارتۆن هێلكە دێتە بازاڕەكانی 
هەرێمی كوردســتان، ئەمەش دەبێتە هۆی ئەوەی 
نــرخ زۆر دابەزێت، ئێمە ئێســتا كارتۆنێك هێلكە 
بە31 هەزار دەفرۆشین كە تێچووەكەی 32 هەزار 

دینارە". 
پــرۆژەی خوانی زێڕین یەكێكــە لە گەورەترین 
خــواردن  هێلكــەی  بەرهەمهێنانــی  پرۆژەكانــی 
لــە هەرێمــی كوردســتان كە لەڕێگەی دەســتەی 
وەبەرهێنان دامــەزراوە. ئەگەر پرۆژەكە بە وزەی 

تەواو كاربكات، ســااڵنە توانای بەرهەمهێنانی نێو 
ملیاری هێلكەی هەیە، بەاڵم بەهۆی باوبوونەوەی 
نەخۆشــی، بەراورد بە پێشتر بەرهەمەكەی %60 
كەمی كردووە، ئێســتا رۆژانە تەنیا 800 كارتۆن 

بەرهەمی هەیە. 
سەعید خدر، بەڕێوەبەری هونەریی كۆمپانیای 
خوانی زێڕیــن دەڵێت "بەرهەمی رۆژانەی ســاڵی 
رابردوومــان 2000 كارتۆن بــووە و بەردەوامیش 
لە هەڵكشاندا بوو، بەاڵم بەهۆی هەندێ نەخۆشی 
زیاتر لە 300 هەزار مریشــكمان مــردار بوونەوە، 

بۆیە بۆ ماوەیەك پرۆژەكەمان راگرت".
سەعید خدر گوتی "ئێستا لەكۆی 18 هۆڵ تەنیا 
5 هۆڵمان مریشــكی تێدایــە و ئەویش بەتەواوی 
وزەی خۆی مریشــكیان تێدا نییە، بۆیە بەرهەمی 

رۆژانەمان دەگاتە 800 كارتۆن، ئەگەر بارودۆخی 
بازاڕ و داراییمان لەبار بێت، ساڵی داهاتوو هەوڵ 

بۆ بەرزكردنەوەی وزەی كێڵگەكانمان دەدەین".

بە گوتەی سەعید خدر، ئەگەر حكومەت تەنیا 
بە قەدەغەكردنی هێلكەی هاوردەكراو هاوكارییان 
بكات، دەتوانن پێویســتی ناوخۆی كوردســتان و 

بەشێك لە عێراقیش دابین بكەن.
عەبدولخالق عەبدولقادر، بەڕێوەبەری ســامانی 
ئــاژەڵ لــە هەولێــر دەڵێــت: "دوای دەركەوتنی 
ئەنفلوەنزا و قەدەغەكردتی هاوردەكردنی بەرهەمی 
مریشــك و هێلكــە لە توركیــا، پرۆژەكانی ناوخۆ 
بارودۆخەكەیان قۆســتەوە، یەكسەر نرخیان بەرز 
كردەوە، بۆ هاوسەنگكردنی نرخ و پشتبەستن بە 
بەرهەمــی خۆماڵی هەوڵماندا لەگــەڵ پڕۆژەكانی 
خۆماڵی رێكبكەوین، بەاڵم سەركەوتوو نەبووین".

هۆكارەكەشــی بۆ ئەوە گەڕاندەوە كە خەڵكی 
هەرێمی كوردستان زۆرتر هێلكەی سپی دەخۆن، 
بەرهەمی زۆربەی پڕۆژەكانیش هێلكەی سوورە كە 

زۆرتر عەرەب ئەو جۆرە هێلكەیە دەخۆن.
بەڕێوەبەری ســامانی ئاژەڵی هەولێر بە باشی 
دەزانێت هێلكەی كوردســتان لە شارەكانی عێراق 
ســاخ دەكرێتەوە و دەڵێت "قازانجەكەی لەوەدایە 
پارەیــەك دێتــە بــازاڕەكان و دەرفەتــی كار بــۆ 
هەندێ خەڵك دەڕەخســێ". بەاڵم ئەوەش دەڵێت 
"زیانەكانمان لە چوونە دەرەوەی دراوی قورســە، 
چونكــە بازرگانــەكان هێلكە بــە دۆالر لە توركیا 
دەكڕن و خاوەن پرۆژەكانی ئێمەش هێلكە بەدینار 

دەفرۆشنە عێراق".

مەحموود یاسین كوردی
رووداو - هەولێر

هــەردوو ســەرۆكی توركیا و رووســیا چەندین 
دۆســیەی ئاڵــۆزی نێــوان واڵتەكانیــان یەكالیــی 
بــەاڵم نەیانتوانــی لەســەر دۆســیەی  كــردەوە، 
هەناردەكردنــی تەماتــەی توركــی بــۆ رووســیا 
رێكبكەون، كەچی لە كوردســتان تەماتەی هاوردە 
تەنگی بە جووتیار هەڵچنیوە و كار گەیشــتووەتە 
ئــەوەی جووتیــاران لە داخــی تەماتەی هــاوردە، 
تەماتەكانیــان فڕێ بدەن. تاكــە چەكی وەزارەتی 
كشــتوكاڵیش بــۆ رووبەڕووبوونــەوەی تەماتــەی 
هاوردەكراو، دانانی رەسمی گومرگی بوو لەسەری.

تەماتە جگە لەوەی خواردنێكی سـەرەكییە، لە 
پـاڵ بابەتـە سیاسـی و ئابوورییەكانـدا پێگەیەكـی 
رەجـەب  نێـوان  دانوسـتاندنەكانی  لـە  سـەرەكی 
ئەردۆغـان، سـەرۆكی توركیـا و فالدیمیـر  تەیـب 

پوتیـن، سـەرۆكی رووسـیادا هەبـوو.
هەناردەكــراوی  بەرهەمــی  70%ی  تەماتــە   
كشــتوكاڵیی توركیــا بــۆ رووســیا پێكدەهێنێ. 
ئاڵوگــۆڕی ئابــووری و بوارەكانــی دیكەی نێوان 
هەردوو واڵت بە 100 ملیار دۆالر دەخەمڵێنرێت، 
لە چوارچێوەی ئاساییكردنەوەی پەیوەندییەكانی 
نێــوان ئەنقــەرە و مۆســكۆدا، ســەرۆك كۆماری 
لەگــەڵ  و  كــرد  رووســیای  توركیــا ســەردانی 
پوتین لەســەر چەندیــن بابەتی ئابــووری و وزە 
رێككەوتــن، بــەاڵم لەســەر تەماتە نەگەیشــتنە 
رێككەوتن. هەردووال ســووربوون لەسەر داواكانی 
خۆیــان، ئەردۆغــان داوای كردنــەوەی دەرگای 
بــازاڕی تەماتــەی بەڕووی جووتیارانــی توركیادا 
دەكرد، پوتینیــش گوتبووی: "ناتوانین تەماتەی 

جووتیارانی خۆمان پشتگوێ بخەین".
بەهۆی خســتنەخوارەوەی فڕۆكەیەكی رووسی 
لەالیــەن ســوپای توركیــاوە لە تشــرینی دووەمی 

2015، ناكۆكی لەنێوان توركیا و رووســیا ســەری 
هەڵدا. ساڵی رابردوو توركیا بایی 40 ملیۆن دۆالر 
تەماتەی بۆ رووســیا ناردبوو، بەاڵم ســاڵی پێشتر 

بایی 280 ملیۆن دۆالر تەماتەی ناردبوو.
هەرێمــی كوردســتان دراوســێی دوو واڵتــە كە 
گرنگییەكــی زۆر بــە كەرتــی كشــتوكاڵ دەدەن، 
ئەوانیش ئێران و توركیان. زستانی ئەمساڵ نرخی 
تەماتە لە كوردســتان بەشــێوەیەكی بەرچاو بەرز 
بــووەوە، كاتێك تەماتــەی توركیا بەبڕێكی كەمتر 
لــە جــاران دەهێنرایــە كوردســتان. جووتیارانــی 
كوردســتان دەڵێــن ئەگەر حكومەت پاڵپشــتییان 
بكات، دەتوانن پێویســتیی ناوخۆ لە تەماتە دابین 

بكەن.
و  كشــتوكاڵ  وەزارەتــی  ئامــاری  بەپێــی 
سەرچاوەكانی ئاو، بەرهەمی تەماتەی جووتیارانی 
هەرێمی كوردستان ساڵ بەساڵ لەكەمبوونەوەدایە، 
بەجۆرێك بەرهەمی ساڵی 2015 بەراورد بە 2010 

بە رێژەی 51% كەمیكردبوو، بەاڵم ســاڵی رابردوو 
بەرهەمی تەماتە بڕێك زیادی كردووە.

بەپێی هەمان ئامار، هەرێمی كوردستان سااڵنە 
پێویســتی بە نزیكەی 185 هــەزار تۆن تەماتەیە، 
توانای بەرهەمهێنانی كێڵگەكانی ناوخۆش نزیكەی 
35%ی ئــەم بڕە دابیــن دەكات، ئــەوەی دیكەش 

هاوردە دەكرێت.
كەمال محەممەد، بەڕێوەبــەری بەرهەمهێنانی 
ســەوزە لــە خانــووی پالســتیكی لــە وەزارەتی 
كشــتوكاڵ و سەرچاوەكانی ئاو، لەبارەی هۆكاری 
پاشەكشــەی بەرهەمی تەماتــەی خۆماڵی دەڵێت 
"تەماتە تا پێدەگات بەگوێرەی جۆرەكانی نزیكەی 
90 تاوەكو 120 رۆژی پێویســتە، لەم ماوەیەشدا 
پێویســتی بە پەیین و دەرمانی قڕكەر و دەســتی 
كار هەیە، زۆرجاریش تووشــی نەخۆشی دەبێت، 
بۆیــە تێچووی زۆر لەســەر جووتیــار دەكەوێت و 
ناتوانن لەنرخدا كێبڕكێی تەماتەی هاوردە بكەن، 
ئەمەش وای كردووە بەشێك لە جووتیاران واز لە 

چاندنی بهێنن".
عەبدولڕەحمــان پێنجوێنــی، ئەندامــی لیژنەی 
كشــتوكاڵ لــە پەرلەمانــی كوردســتان، دەڵێــت 
هەرێمــی كوردســتان ســااڵنە پێویســتی بە 180 
هــەزار تۆن تەماتــە هەیە، بەهــۆی نەبوونی بازاڕ 
بــۆ ســاغكردنەوەی بەرهەمــی تەماتــە، نەبوونی 
ســاردخانە بــۆ پاراســتنی بەرهەمەكــە، لەگــەڵ 
نەبوونــی تەكنەلۆژیــای پێشــكەوتوو لــە بــواری 
كشــتوكاڵ و خراپیی شێوازی ئاودێری، نەتوانراوە 

سوود لە بەرهەمهێنانی تەماتە وەربگیرێ.
پەرلەمانتــارە، 20%ی  ئــەو  قســەی  بەپێــی 
بەروبوومی كشتوكاڵ لە نێوخۆ بەرهەم دەهێنرێ، 
80%یــش لــە دەرەوە دەهێنــرێ، بــە تایبەتی لە 

توركیا و ئێران.
بەپێی داتاكانی وەزارەتی كشـتوكاڵ، بەرهەمی 
تەماتـەی خۆماڵـی لە نێوان سـااڵنی 2007 تاوەكو 
2010 گەشەسـەندنی باشـی بەخـۆوە بینیـوە، بـە 
جۆرێـك لـە 84 هـەزار تۆنـەوە بۆ 119 هـەزار تۆن 
زیـاد بـووە، بـەاڵم جارێكـی دیكـە رووی لـە كەمـی 
كـردووە و لـە 2015دا كەمتریـن بڕی بەرهەم تۆمار 
كـراوە كـە 60 هـەزار تـۆن بووە. سـاڵی رابردووش 
ئاسـتی بەرهـەم بـەروارد بـە 2015 نزیكـەی 20 

هـەزار تـۆن زیادی كـردووە.
د.ئەنــوەر عومــەر، بەڕێوەبــەری پالندانــان لە 
وەزارەتی كشتوكاڵ بە )رووداو(ی راگەیاند: "ساڵی 
رابــردوو بەرهەمی تەماتە 188 هەزار تۆن بووە كە 
86 هەزار تۆنی بەرهەمی نێوخۆ بووە، 102 هەزار 
تۆنیش هاوردە كراوە، بەاڵم هەمووی بۆ كوردستان 
نییــە، بەڵكو بۆ ناوەڕاســت و شــارەكانی دیكەی 
عێراقیــش دەڕوات، چونكــە پێویســتیی خۆمــان 
نزیكــەی 130 هەزار تۆن تەماتەیــە، بەبێ ئەوەی 

پێداویستی ئاوارەكان هەژمار بكەین".

250 دینار باج 
لەسەر تەماتەی هاوردە

بەڕێوەبــەری پالندانان لە وەزارەتی كشــتوكاڵ 
دەڵێ: "لە 6/25 تاوەكوو 11/25 هەموو ســاڵێك 
بەرهەمی تەماتەی هەرێمی كوردســتان پێدەگات، 
بــەاڵم ئــەو تەماتەیــە بــە كەڵكی پێشەســازی و 
دروســتكردنی دۆشــاو نایەت، چونكــە بەرگەكەی 
رەقە و بۆ خواردن بەكاردێت، ئەگەر وەبەرهێنەران 

لەو بوارە ســەرمایەیان بخەنەگــەڕ ئێمە ئامادەین 
تۆوی تەماتــەی تایبەتیان بۆ بكڕیــن و هاوكاریی 
جووتیارانیش بكەین بەرهەمەكانیان ساغ بكەنەوە".
لــە باشــووری كوردســتان تەنیــا دوو كارگەی 
دۆشــاوی تەماتــە هــەن، كارگــەی هەریــر كــە 
لەكاركەوتووە، ئەوەی دیكەشیان كارگەی دۆشاوی 
شارەزوورە كە پشت بە تەماتەی خۆماڵی نابەستێ. 
دكتــۆر ئەنوەر دەڵێت: "ئەو كارگەیە كەرەســتە و 
دۆشــاوەكەش لــە دەرەوە دەهێنێ و لێرە دەیخاتە 

نێو قوتوو".
لەپێنــاوی پاڵپشــتیكردنی بەرهەمی ناوخۆیی، 
وەزارەتی كشــتوكاڵی عێــراق رۆژی 2017/5/22 
هاوردەكردنــی تەماتەی بۆ ناوخۆی عێراق قەدەغە 

كرد.
هەرێمــی  حكومەتــی  پالنــی  بــە  ســەبارەت 
كوردســتان بــۆ قەدەغەكردنی تەماتــەی هاوردە، 
د.ئەنــوەر گوتی "ئێمە قەدەغەی ناكەین، بەاڵم لە 
كاتی پێگەیشــتنی بەرهەمی جووتیاران بڕی 250 
دینــار رەســمی گومرگی دەخەینە ســەر تەماتەی 

هاوردەكراو".

شەڕی هێلكە

عەبدولخالــق عەبدولقــادر، بەڕێوەبەری ســامانی ئاژەڵی هەولێــر دەڵێت هێلكەی 
خۆماڵی لە نرخدا ناتوانێ کێبڕکێی هێلكەی تورکی بكات، چونكە وەزارەتی کشــتوکاڵی 
تورکیا پاڵپشــتییەکی زۆری جووتیارانی دەکات. نابراو گوتــی "حكومەتی تورکیا جگە لە 
هاوکاریكردنی خاوەنی پرۆژەکان و بەخشــینیان لە باج، هــەر خاوەن پرۆژەیەك هێلكە بۆ 
کوردســتان بنێرێ، 18%ی تێچووەکەی دەداتەوە، ئەم هاوکاریانەش وایان کردووە خاوەن 
پرۆژەکان بە نرخی تێچوون هێلكە هەناردەی کوردستان بكەن، بۆیە خاوەنی پرۆژەکانی 

ئێمە هەرگیز ناتوانن لەنرخدا کێبڕکێیان بكەن".

وزەی سااڵنەی کێڵگەکانی 
ناوخۆ یەك ملیار و 157 ملیۆن 

هێلكەیە

سااڵنە لە كوردستان 130 هەزار تۆن تەماتە دەخورێ

بەرهەمی تەماتەی خۆماڵی و بیانی بە تۆن لە حەوت ساڵی رابردوودا

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

کۆی گشتی

کۆی گشتیهاوردەخۆماڵیساڵ

119,050205,208324,258

119,050114,969324,258

85,09399,726184,819

84,53798,372182,909

64,782120,218185,000

64,782120,218185,000

86,205102,000188,205

602,436862,7251,465,161

رووسیا و تورکیا لەسەر تەماتە پێكنەهاتن

250 دینار دەخرێتە سەر هەر كیلۆیەك تەماتەی هاوردە

سااڵنە لە هەرێمی كوردستان842 ملیۆن هێلكە دەخورێت
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وزە

رێككەوتنمان لەگەڵ رۆزنەفت گەڕانەوەی 
متمانەیە بۆ بازاڕەكانی كوردستان

هێڤیدار ئەحمەد 
رووداو - سان پێترۆسبۆرگ

ســەرۆكی حكومەتی هەرێمی كوردســتان 
رایگەیاند كە رێككەوتنیان لەگەڵ كۆمپانیای 
رۆزنەفتی رووسی مەودادرێژە و سەرەتایەكی 
تازەیــە بۆ رێككەوتنی زیاتــر لەگەڵ واڵتانی 
جیهــان لە بواری وزەدا، هەروەها گەڕانەوەی 

متمانەیە بۆ بازاڕەكانی كوردستان. 
نێچیرڤــان بارزانــی ســەرۆكی حكومــەت 
كە ئێســتا لە ســەردانێكدایە بۆ رووسیا، لە 
لێدوانێكی كورتدا بۆ )تۆڕی میدیایی رووداو( 

گوتــی كە لەگەڵ فالدیمیر پوتین، ســەرۆكی 
بــواری  بەرەوپێشــبردنی  باســی  رووســیا 
ئابووریی نێوان هەرێمی كوردستان و رووسیا 
و، شــەڕی داعــش و پەیوەندییەكانی نێوان 

هەردووالیان كردووە.

رووداو: رێككەوتنێكــی گەورەتــان لەبواری 
نەوت لەگەڵ رووســیا )كۆمپانیــای رۆزنەفت( 
واژۆكرد، سوودی ئەم رێككەوتنە بۆ كوردستان 

چی دەبێ؟
نێچیرڤان بارزانی: خۆی ئەمە رێككەوتنێكی 
بازرگانییــە و ئــەوان لە هەرێمی كوردســتاندا 

ئینڤێســت دەكەن. ســەرمایەی خۆیــان لەوێ 
بەكاردێنن. رێككەوتنێكی بازرگانیی مەودادرێژە 
لەگــەڵ كۆمپانیــای رۆزنەفــت كــە یەكێكە لە 
كۆمپانیــا هــەرە گەورەكانــی بــواری وزە لــە 
رووســیا. ئێمە پێمانوایە دوای ئەم ســااڵنەی 
كە بارودۆخی ئابووریی كوردســتان خراپ بوو، 
ئەم رێككەوتنە دەبێتە دەســتپێكردنێكی تازە 
لەبــواری وزە، بۆ بەرەوپێشــبردنی پەیوەندیی 

نێوان هەرێمی كوردستان و رووسیا.

بــەم  زۆری  ئومێدێكــی  خەڵــك  رووداو: 
رێككەوتنــە و بە هاتنی جەنابت بۆ رووســیا 

هەیــە، ئــەم رێككەوتنــە تاچەنــد بارودۆخی 
و  ئابــووری  لــەڕووی  كوردســتان  هەرێمــی 

داراییەوە دەگۆڕێت؟ 
نێچیرڤان بارزانی: ئێمە هیوادارین ئەمە ببێتە 
سەرەتایەكی باش بۆ پەیوەندییەكی ئابووریی 
درێژخایــەن لەگــەڵ رووســیا، بەدڵنیاییــەوە 
ئەمە دیســان نیشــانەی گەڕانەوەی متمانەیە 
دوای چەندین ســاڵ لەو كێشــانەی لە هەرێمی 
كوردستاندا هەبوون. بەتایبەتی بڕینی بودجە، 
شــەڕی داعش، هاتنی ملیۆنێــك و 800 هەزار 
ئــاوارە. دوای ئەم هەموو گرفتانە من پێموایە 
ئەمە دەستپێكردنێكی باشە بۆ ئەوەی متمانە 

بۆ بازاڕەكانی هەرێمی كوردستان بگەڕێتەوە. 

لەگــەڵ  لووتكــەت  كۆبوونــەوەی  رووداو: 
فالدیمیر پوتین، سەرۆكی رووسیا هەبوو كە بە 
كۆبوونەوەیەكی گرنگ وەسف كرا، باسی چیتان 
كرد؟ لە كۆبوونەوەكەدا باســی گشتپرسی كرا 

كە هەموو كورد چاوەڕێ بوو باسی بكەن؟
نێچیرڤــان بارزانــی: ئێمە لــە كۆبوونەوەدا 
لەگەڵ جەنابی سەرۆك پوتین باسی پەیوەندیی 
دووقۆڵیمان كــرد، هەروەها بەرەوپێشــبردنی 
پەیوەندیی ئابووری نێوان رووســیا و هەرێمی 
كوردستانیش یەكێك لەو تەوەرانە بوو كە ئێمە 

قســەمان لەســەر كرد. باســێكی دیكە پرسی 
شــەڕی داعش و تیرۆرســتان بــوو كە ئەوەش 
یەكێك لەو تەوەرانە بوو لەگەڵ سەرۆك پوتین 

قسەمان لەسەر كرد.

بــە  ئــەم رێككەوتنــە كــە  رووداو: دوای 
گەورەترین رێككەوتنی نەوتی دادەنرێ، شتێكت 

هەیە بە خەڵكی هەرێمی كوردستانی بڵێی؟
نێچیرڤــان بارزانی: ئێمــە هیوادارین ئەمە 
ببێتــە ســەرەتایەك بــۆ رێككەوتنــی زیاتر 
لەگــەڵ واڵتــان لــەڕووی وزە و لــە هەموو 

بوارەكانی دیكەدا.

نێچیرڤان بارزانی:

10 ســاڵ پێــش ئێســتا، ئەگــەر گوتبات 
رۆژێــك دێــت كوردســتان بەهــۆی قەبارەی 
گــەورە  گازەكەیــەوە،  و  نــەوت  یەدەگــی 
كۆمپانیاكانی ئەمریكا و رووســیا و فەرەنســا 
و واڵتانی دیكەی جیهان، پەیام بۆ ســەرۆكی 
واڵتەكانیــان دەنێــرن كە لەگەڵ كوردســتان 
پێویستە مامەڵەیەكی جیاواز بكرێت، لەوانەیە 
بــەالی زۆرینەمانەوە جێی باوەڕ نەبا، چونكە 
وا تێگەیشــتبووین كە واڵتان تەنیا بە خوێنی 
ســووری رابردوومان دەمانبینن و هاوسۆزمان 

دەبن، نەك بە خوێنی رەش )پێترۆل(. 
لەبەرئــەوە هەمیشــە گوتوومــە، یەكێك لە 
هەنــگاوە باشــەكانی پرۆســەی بەڕێوەبردنــی 
نەوت و گاز لە كوردستان دوابەدوای دەركردنی 
یاسای ژمارە 22ی ساڵی 2007ی نەوت و گاز، 
راكێشــانی زۆرترین كۆمپانیــای بیانییە بۆ نێو 

نەخشەی بەڕێوەبردنی وزەی كوردستان.
بۆیــە دوابــەدوای پەســەندكردنی یاســای 
نــەوت و گاز، دەرگایەكی نوێ بەڕووی هەرێمی 
كوردستاندا كراوەتەوە و بەبەردەوامی كۆمپانیا 
گەورەكانی جیهان دێنە هەرێمی كوردســتان و 
دەیانەوێت لەكەرتی نەوت و گازی كوردســتاندا 
كاربكــەن، لەنێویاندا كۆمپانیا گەورەكانی وەك 
ئێكســۆن مۆبیل و شێڤرۆنی ئەمریكی، تۆتالی 

فەرەنسی، گازپرۆم و رۆزنەفتی رووسی.
بەاڵم دوای ســەردانەكەی شاندی حكومەتی 
هەرێمــی كوردســتان بــۆ بەشــداریكردن لــە 
كۆڕبەنــدی ســان پێترۆســبۆرگ لــە رووســیا 
و واژۆكردنــی چەندیــن گرێبەســتی گرنــگ لە 
ســێكتەری نەوت و گاز، ئەگەر خوێندنەوەیەك 
بــۆ بەشــداریی كۆمپانیا رووســییەكان بكەین، 

پێویستە بزانین بەشداریی كۆمپانیا رووسییەكان 
لــە كەرتی نەوتــی كوردســتان دەگەڕێتەوە بۆ 
ســاڵی 2012، لەبەرئەوەی كۆمپانیای گازپرۆم 
ئۆیڵ، لەو ساڵەدا دوو گرێبەستی هاوبەشكردنی 
بەرهەمــی لە بلۆكی گەرمیان و شــاكەل لەگەڵ 

هەرێمی كوردستان واژۆ كرد. 
هەروەهــا لــە ســاڵی 2013دا و لە میانەی 
ئابووریــی  كۆڕبەنــدی  لــە  بەشــداریكردن 
نێودەوڵەتی لە ســان پێترۆســبۆرگی رووسیا، 
مەسعود بارزانی، سەرۆكی هەرێمی كوردستان 
لەگەڵ ســەرۆكی ئەنجوومەنی بەڕێوەبەرایەتی 
كۆمپانیــای نەوت و غازی گازپرۆمی رووســی 
رێككەوتنێكــی ئیمــزا كرد لەســەر هاوكاری و 

هەماهەنگیی زۆرتری نێوانیان. 
هەر لەو ســاڵەدا ئەنجامــی كۆبوونەوەكەی 
بارزانــی و گازپــرۆم دەركــەوت و كۆمپانیــای 
گازپــرۆم ئۆیــڵ، گرێبەســتێكی نوێــی لەگەڵ 
حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان بۆگــەڕان و 
پەرەپێدانی نەوت لــە بلۆكی هەڵەبجە مۆركرد 
كە 80%ی پشــكەكانی لەئەســتۆگرت و ئێستا 
لێكۆڵینەوە زانســتییەكان لــە بلۆكی هەڵەبجە 

دەستیانپێكردووە.
لەگــەڵ ئەوەی لــە ســاڵی 2014ەوە نرخی 
نــەوت رووی لــە دابەزیــن كــردووە، گــەورە 
كۆمپانیاكان لەسەر ئاستی جیهان وەبەرهێنانیان 
لەكەرتــی نــەوت كەمكردووەتەوە بــە هەرێمی 
كوردستانیشــەوە، جگــە لــەوەی بەشــێك لە 
كۆمپانیاكان لە كوردستان لەگەڵ نزیكبوونەوەی 
داعش كوردستانیان بەجێهێشت، بەاڵم كۆمپانیا 
رووسییەكان نەك كوردستانیان بەجێنەهێشت، 
بەڵكو لە سەرەتای ساڵی 2017ەوە دەرگایەكی 
نوێیــان بەڕووی هەرێمی كوردســتاندا كردەوە، 
جگە لەكاركردنی كۆمپانیای گازپرۆم لە كەرتی 
نەوتی هەرێمی كوردستان، كۆمپانیای رۆزنەفتی 
رووســی و حكومەتــی هەرێمی كوردســتان لە 
ناوەڕاســتی مانگــی شــوبات گرێبەســتێكیان 
لەبــارەی كڕینی نــەوت واژۆ كــرد و بەگوێرەی 
ئەو گرێبەســتە، هەرێمی كوردســتان نەوت بۆ 
پااڵوگەكانی كۆمپانیاكە لە سەرتاسەری جیهان 

تاوەكو ساڵی 2019 دابین دەكات.
بۆیە ئەگەر سەیری هەنگاو و كاركردنەكانی 
رووســیا لــە رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت بكەیــن، 
بەئاســانی هەســت بــەوە دەكەیــن كــە چۆن 
دەیەوێــت لەگــەڵ رۆژهەاڵتی ناوەڕاســت خۆی 

بگونجێنێ و قاچەكانی لەجاران باشــتر جێگیر 
بــكات، بــۆ جێبەجێكردنی ئەم هەنگاوەشــی، 
چەكی دەستی بەدڵنیاییەوە بەشێكی ئابوورییە، 

بەتایبەتی وزە )نەوت و گاز(.
رووســیا لەگــەڵ توركیا بــە جێبەجێكردنی 
پرۆژەی "توركیش ســتریم" دەســتی پێكردەوە 
و دەیەوێــت لــە چەنــد ســاڵی داهاتــوودا بــە 
ئەوروپییــەكان بڵێــت كە خەونەكانی رووســیا 
كۆتایــی نەهاتــووە، بە توركیاش بڵــێ ئەگەر 
سیاسەت جیامانبكاتەوە، ئەوە ئابووری دەرگای 

نوێمان بۆ دەكاتەوە.
بۆیــە دڵنیام ئەوەی رووســیا لــە ناوچەكەدا 
دەیەوێت بیكات نابێت وا بەئاسانی خوێندنەوەی 
بــۆ بكەیــن. كۆمپانیاكانی رووســیا راســتە بە 
رووكــەش كۆمپانیــای كەرتــی تایبەتــن، بەاڵم 
لەڕاستیدا نوێنەرایەتی سیاسەتی رووسیا دەكەن. 
هەرێمی كوردســتانیش كە ئێستا لە قەیرانێكی 
قووڵی داراییدایە، ئەگەر كردنەوەی هەر دەرگایەك 
بە رەحمەت تێبگات، پێویســتە بــۆ ئەوەی ئەو 
رەحمەتە وەك خۆی بمێنێتەوە، دەست بكات بە 
جێبەجێكردنی چاكسازییەكی خێرا لە پرۆسەی 

بەڕێوەبردنی نەوت لە كوردستان.
 ئــەو گرێبەســتە نەوتییانــە كە لــە میانەی 
بەشداریكردنی شــاندی كوردستان لە كۆڕبەندی 
ئابووریی جیهانی لە سان پێترۆسبۆرگی رووسیا 
واژۆ كراون، وەك گوتەبێژی كۆمپانیای رۆزنەفت 
رایدەگەیێنێ، رێككەوتنێكی واژۆكراوە بۆ ماوەی 
20 ســاڵ، لەبواری بەدواداگەڕان، خزمەتگوزاری 
لۆجستیكی، بیناسازی، بازرگانی و سەرچاوەكانی 
وزەیە، كەواتە ئەمە هەنگاوێكی ئیجابی و گرنگە بۆ 
هەرێمی كوردستان و رووسیا دەبێتە تەواوكەری 
شــەترەنجی وزەی كوردســتان، بــەاڵم كۆی ئەو 
هەنــگاوە گرنگانــەی بۆ تەواوكردنی ســیكتەری 
نەوت و گازی كوردستان دەنرێن، ئەگەر نەتوانین 
لە ئــەرزی واقیع بەرجەســتەی بكەیــن كارێكی 
خراپــە، بۆیە پێویســتە وردتر و باشــتر كار بۆ 
روونكردنــەوەی ئەو هەنگاوانە بكرێت. بەداخەوە 
ئێســتا تــەواوی مەلەفــی نــەوت لێڵــە بەهۆی 
حكومەتێكــی كــەم ئەزموون لــە روونكردنەوە و 
نمایشــی جوانییەكان و نەبوونی ئۆپۆزسیۆنێكی 
چاالك و میدیاییەكی نەزان لە سێكتەری نەوت و 
ئەكادیمیایەكی بێدەنگ لە ئاست سیكتەری نەوت.

*رۆژنامەنووسی ئابووری

رۆزنەفت گومانەكانی سەر كەرتی 

نەوتی كوردستان دەڕەوێنێتەوە

پشكی رووسیا لە شەترەنجی 

وزەی كوردستان

بیالل سەعید*
عومەر ئەحمەد*

رۆزنەفت  كۆمپانیــای  گرێبەســتەكەی 
لەگــەڵ حكومەتــی هەرێمی كوردســتان 
كوردســتانی  هەرێمــی  دیكــە  جارێكــی 
هێنایەوە سەر زار، وەكوو چۆن پێشتریش 
بــە دوایین بــەرەی گــەڕان و دۆزینەوەی 

نەوت ناوی دەركردبوو. 
گرێبەســتە گشــتگیرەكەی رۆزنەفــت 
بــە  دیســان كوردســتانی كردووەتــەوە 
گۆڕەپانــی ركابەریی زلهێزە نەوتییەكانی 
جیهــان لەســەر ئەوەی كامیــان دەتوانن 
وەبەرهێنانــی زیاتــر لە نەوتــی هەرێمی 

كوردستاندا بكەن.
گوتەبێژی كۆمپانیای رۆزنەفت دەڵێت 
ئەمریكییــەكان و واڵتانی دیكە خوازیارن 
وەبەرهێنان لە هەرێمی كوردســتان بكەن 
حكومەتــی  لەگــەڵ  گرێبەســتەكەیان  و 
هەرێمی كوردســتان بــە ئازایەتی خۆیان 
نــاوزەد دەكەن، كە پێــش كۆمپانیاكانی 
دیكــە كەوتــوون و توانیویانە لە هەرێمی 
كوردســتان شــوێنی خۆیان قایم بكەن و 
نەهێڵن هیچ كۆمپانیایەكی دیكە دەســتی 
بااڵتــری لــە هەرێمی كوردســتان هەبێت 

جگە لە خۆیان.
كاتێك ساڵی 2016 كۆمپانیای ئێكسۆن 

مۆبیل لە ســێ بلۆكی هەرێمی كوردستان 
كشــایەوە، زیانێكی زۆری لــەو متمانەیە 
دا كــە لەمــاوەی 10 ســاڵی رابــردوودا 
بــە نەوتی هەرێمی كوردســتان دروســت 
ببوو. هەندێك شــرۆڤەكاری نێودەوڵەتی 
دەیانگــوت هەرێمــی كوردســتان هێندە 
نەوتــی نییە كە بانگەشــەی بــۆ دەكات. 
بەاڵم گرێبەستە هەمەالیەنەكەی رۆزنەفت 
كۆتایــی بەو هەمــوو دوودڵــی و گومانە 
دێنــێ و كۆمپانیاكانی دیكەش هاندەدات 
جدیتر لە ســامانی نەوت و غازی هەرێمی 

كوردستان بڕوانن. 
وەبەرهێنانــی كۆمپانیــای رۆزنەفت لە 
پێنــج بلۆكی نەوتی هەرێمی كوردســتان 
لە كاتێكدایە كە لەساڵی 2014 بەدواوە، 
نرخەكانــی  دابەزینــی  قەیرانــی  لەبــەر 
نەوت، قەبارەی وەبەرهێنانە نەوتییەكان 
بــە  كــردووە.  بەرچــاوی  پاشەكشــەی 
وزە،  نێودەوڵەتیــی  ئاژانســی  گوێــرەی 
وەبەرهێنانە نەوتییەكان لە ســاڵی 2015 
و 2016 بە بڕی نزیكەی 500 ملیار دۆالر 
كەمبووەتەوە. تەنانەت پێشبینی ئەوەشی 
كردووە كە ســاڵی 2017ش وەبەرهێنانە 
نەوتییــەكان هێشــتا زیاتر كــەم ببنەوە. 
لــەم ســااڵنەدا كۆمپانیا نەوتییــەكان بە 
ســەدان هەزار لــە كارمەندەكانی خۆیان 
خەرجییەكانیشــیان  و  كەمكردووەتــەوە 
دابەزاندووە بۆ كەمترین ئاســتی خۆیان. 
زۆر لەو كۆمپانیایانەش وەكوو شیڤرۆن و 
BP بۆ یەكەمجار تووشــی رەوشی قورس 

بوونەتەوە. 
لەو دۆخەدا كە كۆمپانیایەكی گەورەی 
وەكــوو رۆزنەفــت دێــت و لــە كەرتــی 
نەوتی هەرێمی كوردســتاندا وەبەرهێنان 
دەكات، ئەوە بەو مانایەیە كە كۆمپانیاكە 
چــاوی لەم یەك یان دوو ســاڵە نییە كە 
رەوشــی نرخەكانی نەوت نالەبارە، بەڵكو 
ســتراتیژێكی درێژخایەنی هەیە و بەنیازە 
لە هەرێمی كوردســتان بۆ دەیان ســاڵی 

دیكە بمێنێتەوە.
ئەمــە لەبــەر ئەوەیــە كــە ئــەوان لە 
خاڵی سفرەوە لە كەرتی نەوتی هەرێمی 

كوردســتاندا ئامــادە دەبن و لــە بلۆكە 
كوردســتاندا  هەرێمــی  نەوتییەكانــی 
پارە خــەرج دەكەن. ئەگــەر كۆمپانیای 
نەوتیــان  كوردســتان  لــە  رۆزنەفــت 
دۆزییــەوە، ئــەوە بەرهەمــی دەهێنــن، 
ژێرخانــی  بەرهەمهێنانیشــی  دوای 
هەناردەكردنەكــەی پــەرە پێــدەدەن و 

دەیگوازنەوە بۆ بازاڕەكانی جیهان.
خاڵێكــی دیكــەی ســەرنجڕاكێش لــە 
گرێبەســتەكەی رۆزنەفت لەگەڵ حكومەتی 
هەرێمی كوردستاندا ئارەزووی كۆمپانیاكەیە 
بۆ وەبەرهێنان و بەشداربوون لە كەرتی غازی 
سروشــتیی هەرێمی كوردســتان. هەرێمی 
كوردستان رێككەوتنێكی 25 ساڵەی لەگەڵ 
توركیــادا هەیە بۆ ئەوەی غازی سروشــتی 
هەناردەی ئەو واڵتە بكات و پاشان ئەوەی 
دەمێنێتــەوە هەنــاردەی ئەوروپــا بكرێ. 
هەرچەندە بڕیارە غازی سروشتیی هەرێمی 
كوردستان لە ساڵی داهاتووەوە هەناردەی 
توركیــا بكرێت، بــەاڵم بەهــۆی تێچوونی 
زۆرەوە كۆمپانیــای ســەركاری بلۆكەكانی 
میــران و بنەبــاوی هێشــتا نەیانتوانیــوە 
ئــەو پارەیەی كە بــۆ پەرەپێدانــی بلۆكە 
غازییەكانی هەرێمی كوردســتان پێویستە، 
بەباشــی دابینی بــكات، بۆیــەش بەدوای 
هاوبەشــدا دەگەڕێت. كۆمپانیای رۆزنەفت 
دەتوانێ هاوبەشــێكی باش بێت بۆ ئەوەی 
غازی هەرێمی كوردستان وەكوو نەوتەكەی 

بگەیەنێتە كڕیارە نێودەوڵەتییەكان.
گرێبەستەكەی كۆمپانیای رۆزنەفت جگە 
لە قازانجی ئابــووری، كاریگەریی گەورەی 
سیاسیشــی بــەدواوە دێــت: كۆمپانیــای 
رۆزنەفت كۆمپانیایەكی نیشتمانیی رووسیایە 
و بەشــداریی كۆمپانیاكانــی رۆزنەفــت و 
گازپــرۆم لە كاتێكدایە كە ئەو كۆمپانیایانە 
بەرەو الی كێڵگە نەوتییەكانی عێراق ناڕۆن، 
ئەمە مانایەكی گرنــگ لەخۆیدا هەڵدەگرێ 
و دەتوانێ لە ناكاو پاڵپشــتیی رووســیای 

بەدواوە بێ بۆ سەربەخۆیی كوردستان.

*بەرپرسی دیسکی ئابووریی تۆڕی 
میدیایی رووداو
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ڤیان خۆی شاجوانی گەردوون ئامادە دەکاتهونەری

هەڵبژاردنــی  رێوڕەســمی  رووداو: 
لــە  ناوەڕاســت  رۆژهەاڵتــی  شــاجوانی 

ئەمەریكا چییە و كێ بەڕێوەی دەبات؟
ژاڵــە تۆفیــق: شــاجوانی رۆژهەاڵتی 
 Miss Middle East( ناوەڕاســت لە ئەمەریــكا
USA( رێوڕەسمێكی هەڵبژاردنی شاجوانە لەالیەن 
رێكخراوێكی ئەمەریكییەوە سااڵنە بەڕێوەدەچێ و 
تێیــدا تەواوی ئەو كچانەی كە خەڵكی رۆژهەاڵتی 
ناوەڕاســتن و لە ئەمەریكا دەژین، دەتوانن خۆیان 
بۆ ئەو ناســناوە هەڵبژێــرن. دوای چەندین قۆناغ 

شاجوان هەڵدەبژێردرێ.
رووداو: ئــەو رێوڕەســمە چەند ســاڵە هەیە و 
شاجوانەكانی پێشووتر كێ بوون؟ لەگەڵ تۆ چەند 

كچی دیكە كاندید بوون؟
ژاڵە تۆفیق: ماوەی ســێ ساڵە ئەم رێوڕەسمە 
هەیە، لە كۆتایی ســاڵی 2017 چوارەم شاجوانی 
رۆژهەاڵتی ناوەڕاست لە ئەمەریكا هەڵدەبژێردرێت. 
لــە ســاڵی یەكــەم كچێكــی ئاشــووریی عێراقی 
ناســناوەكەی بــردەوە. ســاڵی دووەم كچێكــی 
لوبنانی، منیش شاجوانی ساڵی سێیەم بووم. لە 
خولی 2016 كە من بەشــداریم كرد و ناسناوەكەم 
بــردەوە زیاتر لە 100 كچ خۆیــان ناونووس كرد. 
خەڵكــی تــەواوی واڵتانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاســتی 
تێدابــوو، بــە تایبەتــی كچانی ئێــران و لوبنان و 

توركیا، خۆشبەختانە من تاجەكەم بەدەستهێنا.
رووداو: كار و پڕۆژەكانــی تۆ وەك شــاجوانی 

رۆژهەاڵتی ناوەڕاست لە ئەمەریكا چی بوون؟
ژاڵــە تۆفیق: مــن لەوێ زیاتر بــە خوێندنەوە 
ســەرقاڵ بووم و لە قورســترین زانكۆی ئەمەریكا 
كۆلێژی دەرمانســازیم تەواو كردووە. لە زۆرینەی 
كۆنفڕانس و ئەو پانێالنەی لەوێ دەكرێن، بەشداریم 
كردووە، بەتایبەتی ئــەو پانێالنەی باس لە مافی 
ئافرەتــان دەكەن. هەوڵــم داوە ئافرەتانی كورد و 
رۆژهەاڵتی ناوەڕاست هانبدەم و دەرفەتی ئەوەیان 
بۆ دروســتبكەم كــە بتوانــن خەونەكانیان بكەنە 

راستی.
رووداو: ماوەیەك تۆ لە باشــووری كوردســتان 

بوویت، پڕۆژەو كارەكانت چی بوون؟
ژاڵــە تۆفیــق: لە كوردســتان دەیــان پڕۆژەی 
خێرخوازیــم ئەنجامدا، ســەردانی نەخۆشــخانەی 
شێرپەنجەم كرد و دیاریم بۆ مندااڵن برد. هەروەها 
بەشــداریم لە یادی راپەڕینی گەرمیان كرد، لەبەر 
ئەنجامدانی كار و پڕۆژەكانم كاتم بۆ بینینی خزم 

و كەسوكار نەبوو.
رووداو: پەیوەندیت لەگەڵ شــاجوانانی جیهان 

هەیە؟
ژاڵــە تۆفیــق: بەداخەوە نەخێر، بــەاڵم هەوڵ 

دەدەم پەیوەندی دروستبكەم لەگەڵیان.
رووداو: پەیوەندیت لەگەڵ شاجوانی 

كوردستان "ژالیا سیروان" چۆنە؟
ژاڵە تۆفیــق: پەیوەندییەكی 

باشــم هەیە، بەڕاستی دەمەوێت لێرەوە سوپاسی 
بكەم، ئەو شایەنی ناسناوەكەیەتی، بەبێ ئەوەی 
مــن داوای لێ بكــەم دەرگای بۆ كردمەوە كە لەو 
ماوەیــەی لە كوردســتانم لــە پــڕۆژەو كارەكانی 

ئەویشدا بەشداری بكەم.
رووداو: بۆچی خۆت بۆ رێوڕەسمی هەڵبژاردنی 

شاجوانی كوردستان كاندید نەكرد؟
ژاڵە تۆفیق: لەو كاتە لە كوردستان نەبووم.

رووداو: بەنیازی لە داهاتوودا خۆت بۆ شاجوانی 
كوردستان كاندید بكەیت؟

ژاڵە تۆفیق: بەڕاســتی بە تەواوی نازانم، بەاڵم 
بــۆ نا، ئەگــەر دەرفەتێكی گونجاو و باش هەبێت 
بۆچی نا، خۆشترە شاجوانی واڵتەكەی خۆت بیت 

بەبۆچوونی من، حەز دەكەم خۆم كاندید بكەم.
رووداو: ماوەیەكی دیكە شــاجوانی رۆژهەاڵتی 
ناوەڕاســت هەڵدەبژێردرێت، تۆ دوای ئەوە پالنت 

چییە؟
ژاڵــە تۆفیق: حەز دەكەم دوای تەواوبوونی 
ناسناوەكەشم لە كار و پڕۆژە خێرخوازییەكانم 
بــەردەوام بــم. حەز ناكەم بوەســتم. راســتە 
ناســناوی شــاجوانی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت 
رێگەیەك بووە بۆ ناســاندنی من بەتایبەتی لە 
ئەمەریكا، بەاڵم من خۆم پردی پەیوەندی و كار 
و پڕۆژەكانی خۆمم دروســتكردووە، 
بۆیە حەز دەكەم بەردەوام بم.

کوردێكــی  کچــە  تۆفیــق،  ژاڵــە 
خەڵكــی  ئەمەریكایــە،  دانیشــتووی 
ســلێمانییە و چەندین ســاڵە لەگەڵ 
خێزانەکــەی لە ئەمەریــكا دەژین. ژاڵە 
دەرچووی کۆلێژی دەرمانسازییە و وەك 
خۆی دەڵێت، لە یەکێك لە قورســترین 
زانكۆکانی ئەمەریــكا خوێندنی تەواو 
کــردووە. لە پێشــبڕکێی هەڵبژاردنی 
شاجوانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست کە لە 
ئەمەریكا ســااڵنە بەڕێوەدەچێت، ژاڵە 
ناســناوەکەی بردەوە. ئەو لە شــاری 
هەولێــر، لــە هەڤپەیڤینێكــدا لەگەڵ 
)رووداو( باســی کارەکانــی خــۆی بۆ 

کردین.
دەرباز یونس
رووداو – هەولێر

رەنگە خۆم بۆ  شاجوانی 
کوردستان کاندید بكەم

لە قورسترین زانكۆی ئەمەریكا 
خوێندنم تەواو کردووە

لە کوردستان بەهۆی پڕۆژە و 
کارەکانم کاتم بۆ خزمان نەبووە

شاجوانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست لە ئەمەریكا خەڵكی سلێمانییە

شاجوانی كوردستان 
شایەنی ناسناوەكەیەتی

قامشــلۆیان  زۆر  خەڵكێكــی  رووداو: 
لەوێــی،  هێشــتا  تــۆ  بــەاڵم  جێهێشــتووە، 

نهێنییەكەی چییە؟
جانــا داوود: وێڕای ئــەوەی دەرفەتی زۆرم 
بۆ رێكەوت بۆ ســەفەر و بــۆ دووركەوتنەوە لە 
رۆژئاڤــا. وێڕای ســەختیی دۆخی قامشــلۆ لە 
هەمــوو روویەكــەوە، بەاڵم من دڵنیــام لەوەی 
جگە لە واڵتەكەم لە هیچ شوێنێكی دیكەی ئەم 
جیهانە ئارام ناگرم و دڵخۆش نابم. بۆیە نامەوێ 

قامشلۆ جێبهێڵم.
رووداو: كەی دەستت بە گۆرانیگوتن كرد؟

جانــا داوود: لە منداڵییەوە گۆرانی دەچڕم. 
خێزانەكــەم بــەردەوام پێیاندەگوتم كە دەنگم 
خۆشــە، بــەاڵم لە ســەرەتای دەســتپێكردنی 
شــۆڕش، ســێ گەنجی بنەماڵەكەمان شەهید 
بوون كە شەڕڤانی یەكینەكانی پاراستنی گەل 
بوون، منیش شیعرم بۆ نووسین و گۆرانییەكم 
بــۆ چڕیــن. ئەمــەش بــووە یەكــەم بەرهەمی 

تۆماركراوم.
رووداو: كێ لە خێزانەكەت زۆر هانی داویت و 

دركی بەوە كرد كە دەنگت خۆشە؟
جانا داوود: خانەوادەكەم هەواداری هونەرن، 
ئەوان بە گشتی هانیانداوم بۆ ئەوەی بچمە نێو 

جیهانی هونــەر، بەتایبەتی برا گەورەكەم، ئەو 
بەشــێوەیەكی بەردەوام چاودێریــی دەكردم و 
هانی دەدام و پێیدەگوتم كە دەبێت ئەم دەنگە 
ناوازەیە ئاراســتەی گەل و نیشــتمان بكەیت. 
بــۆ ئەوان مانــدوو ببم و هەر ئەویش بوو دركی 
بەخۆشــیی دەنگی كــردم كاتێك تەمەنم تەنیا 

10 ساڵ بوو.
رووداو: هیچ ئاستەنگێكت هاتووەتە پێش لە 

كاری هونەریدا؟
جانا داوود: هیچ ئاستەنگێكی ئەوتۆ رێگریی 
لێنەكردم، چونكە خانەوادەكەم پشتیوانم بوون. 
هەروەها باوەڕیــان بەكارەكەم هەبوو. پێموایە 
بۆچوونی كۆمەڵگە لەبارەی ئافرەتی هونەرمەند 
تا رادەیەكی زۆر گۆڕاوە و بایەخ بەهونەر دەدەن. 
خانەوادەیەكی زۆریش منداڵەكانیان هان دەدەن 
بــۆ ئەوەی بچنە نێو ئەم بــوارەوە. ئەمەش لە 
سایەی شۆڕش بوو، چونكە كرانەوەیەكی هزریی 

زۆری لێكەوتەوە. 
رووداو: لــە رۆژئاڤــای كوردســتان تاچەند 

پاڵپشتی هونەرمەندان دەكرێت؟ 
جانــا داوود: پاڵپشــتییەكە مەعنەوییــە و 
دارایی نییە، هیچ دامەزراوەیەك نییە كەسێكی 
بەهــرەدار لــە ئامێز بگرێت بۆ ئــەوەی بیكاتە 
هونەرمەندێكی راستەقینە. هەموو هونەرمەندان 
خۆیان خۆیان بنیاتنا و لەســەر ئەركی خۆیان 

بەرهەمەكانیان باوكردەوە. 
رووداو: ئەی تۆ چۆن گۆرانییەكانت بەرهەم 

دەهێنی، كەس هەیە پشتیوانیت بكات؟ 
جانــا داوود: مــن بەرهەمەكانم بە یەكجار و 
وەكــوو ئەلبــووم تۆمار ناكــەم، بەڵكو گۆرانی 
گۆرانــی تۆماریــان دەكــەم، چونكــە ئەلبووم 
تێچووی زۆرە و هیچ الیەنێك پشتیوانیم ناكات. 

تاكە الیەن پشــتیوانم بێت، خانەوادەكەمە بۆ 
ئــەوەی بەرهەمەكانم تۆمار بكەم و كاری زیاتر 

بكەم.
رووداو: پێتوایــە دەبێــت هونــەر گرێدراوی 
دۆخــە  لــەو  بەتایبەتــی  بێــت؟  سیاســەت 

هەستیارەی كە رۆژئاڤا پێیدا تێدەپەڕێت؟ 
جانا داوود: هەســتێكی زۆر خۆشە گۆرانی 
بۆ خــاك و قارەمانەكان بچڕیت، بەو مەرجەی 
الیەنگــری بــۆ الیەنێكــی دیاریكــراو نەبێت و 
گشــتگیر بێت و بۆ تەواوی خاك و نیشتمان و 

گەلەكەت بێ بەبێ جیاوازی. 
رووداو: هونەرمەند لەم كۆمەڵگایانەی ئێمەدا 

دەتوانێت بێالیەن بێت؟ 
دەتوانــێ، چەندیــن  بەڵــێ  داوود:  جانــا 
هونەرمەند لە قامیشلۆ هەن كە تەواو بێالیەنن 
و منیش یەكێكیانم. ئێمە كێشەمان نییە چونكە 
لە ناوچەكەمان كەشــێكی دیموكراسی هەیە و 

رێز لە هەموو جۆرە بۆچوونێك دەگیرێت.
رووداو: كاریگەری كام هونەرمەندت لەسەرە؟
جانــا داوود: رەوانشــاد محەممەد شــێخۆ، 
سەعید یوسف، تەحسین تەها و ئەیاز زاخۆیی 

كاریگەریی راستەوخۆیان لەسەرم هەبووە. 
رووداو: پــڕۆژە هونەرییەكانــی داهاتــووت 

چین؟ 
جانــا داوود: ســێ گۆرانیم تۆمــار كردووە. 
گۆرانی یەكەم بەناوی "شەهیدێن مە" و دووەم 
بەنــاوی "نەورۆز" و بەرهەمی سێیەمیشــم لە 
ئــاواز و پەیڤی دەریا غــەددار بوو. هەروەها 
ســەرقاڵی تۆماركردنــی گۆرانییەكــی نوێم 

بەناوی "دوران" ئاواز و شیعری خۆمە. 
رووداو: خەڵكی قامشلۆ وەك پێشتر گوێ 
لــە گۆرانــی دەگرن یان ســەختی ژیان وای 

كردووە دووربكەونەوە؟ 
جانــا داوود: بەڵــێ گومان لەوەدا 
نییە كە سەختیی ژیان وای كردووە 
خەڵك لە هونەر و گوێگرتن و چێژ 
وەرگرتن لە گۆرانی دووربكەونەوە 
نیشــتمانپەروەری  بەاڵم هەستی 
بــۆ  خۆشویســتنیان  وادەكات 

گۆرانی و هونەر بەردەوام بێت.

بەهۆی شەهیدبوونی سێ 
شەڕڤانی بنەماڵەکەمان 

دەستم بە گۆرانیگوتن کرد

جانــا داوود، خانمە گۆرانیبێژی کوردی رۆژئاوای کوردســتان، بە پێچەوانەی زۆر لە هونەرمەندانی دیكەی رۆژئاوای کوردســتان و 

ســووریا بەگشتی کە لەگەڵ سەرهەڵدانی شەڕ زێدی خۆیان جێهێشت، ئەو بڕیاری دا لە قامشلۆ بمێنێتەوە. ئەو دەڵێت دەرفەتی 

زۆری هەبوون بۆ سەفەرکردن، بەاڵم پێیوایە لە قامشلۆ ئارامتر نییە، بۆیە نەیویستووە ئەوێ جێبهێڵێ. جانا داوود لە هەڤپەیڤینێكدا 

لەگــەڵ )رووداو( چیرۆکی تۆمارکردنی یەکەم گۆرانی خۆی دەگێڕێتەوە و دەڵێت یەکەم گۆرانی کە لە شــیعر و ئاوازی خۆی بووە، بۆ 

مەرگی سێ شەڕڤان بووە.

هەڤپەیڤین: دڵخواز بەهلەوی

رووداو- هەولێر 

جانا داوود، خانمە گۆرانیبێژی رۆژئاوای کوردستان بۆ )رووداو(:جگە لە قامشلو لە هیچ شوێنێك ئارام ناگرم

دەرباز یونس/رووداو - هەولێر
ڤیان ئەمیر نووری، خاوەنی ناســناوی شــاجوانی عێراق بۆ ســاڵی 2017 رایدەگەیەنێت ئێســتا خۆی بۆ بەشداریكردن لە 

رێورەســمی شــاجوانی گەردوون بە نــاوی عێراق ئامادەدەكات. ڤیان كە لە دایكێكی عــەرەب و باوكێكی كورد لە دایكبووە بە 
)رووداو(ی راگەیاند "بەشداری لە دوو رێورەسمی هەڵبژاردنی شاجوانی گەردوون دەكەم كە لە بەیتانیا و ئەمەریكا بەڕێوەدەچن".

ڤیان دەشڵێت "لە هەردوو رێورەسمەكە بەناوی عێراق بەشداری دەكەم". سەبارەت بە كاروپرۆژەكانیشی گوتی "دەمەوێت پڕۆژەكانم 
بە فراوانی دەستپێبكەم و بەنیازی دەیان پڕۆژەم لە تەواوی عێراق، بەشێك لە پڕۆژەكانم هەرێمی كوردستانیش دەگرێتەوە".

ژاڵە تۆفیق بۆ )رووداو(:
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شاجوانی كوردستان 
شایەنی ناسناوەكەیەتی

لە ئەڵمانیا گەنجێكی کورد دەکوژرێ
رووداو - ئەڵمانیا

لە ناوەندی شاری ئۆڵدنبورگی ئەڵمانیا، لەسەر جگەرەكێشان لە رەمەزان، گەنجێكی كوردی رۆژئاوای كوردستان بەناوی عەبدولحەنان یەعقوب، 33 
ساڵ بە دەستی عەرەبێكی سووری كوژرا. مستەفای هاوڕێی منداڵی و هاوسەفەری عەبدولحەنان لەگەڵیدا بووە، بە )رووداو(ی گوت "لەگەڵ عەبدۆ لەناو 

شار بووین، عەرەبێكی سووری هاتە المان و گوتی جگەرە لێرە مەكێشن، رەمەزانە. لەسەر ئەم قسەیە دەمەقاڵێ لە نێوان هەردووكیان دروستبوو. نزیكەی 
20 بۆ 25 خۆلەك تێپەڕی و بینیمان ئەو گەنجە لەناكاو هێرشی كردە سەر عەبدۆ و درایە بەر چەقۆ، سێ چەقۆی لە سنگی و یەكێكیش لە روومەتی دا" 

كەسە عەرەبەكە دوای رووداوەكە لەالیەن پۆلیسەوە دەستگیركرا.

تاراوگە

رووداو - ستۆكهۆڵم 

سەرپەرشــتی  بــێ  مێرمندااڵنــی  زۆربوونــی 
كۆچبەر، ئەوانــەی بەتەنیا هاتوون و داوای مافی 
پەنابەرێتیان كردووە، گومانی الی حكومەتی سوێد 
دروستكردووە، بۆیە حكومەت بڕیاری داوە لەڕێی 

پشكنینەوە تەمەنی راستەقینەیان ئاشكرا بكات.
پشكنینەكە لەالیەن دامەزراوەی دادپزیشكییەوە 
دەكــرێ. دەزگای كۆچی ســوێد تاوەكوو ئێســتا 
دۆســیەی 4200 منداڵــی بۆ نــاردوون بۆ ئەوەی 

پشكنینیان بۆ بكرێ.
ئەنجامی بەشی یەكەمی پشكنینەكان هەفتەی 
رابــردوو باوكرایــەوە و دەركــەوت لــە كۆی 581 
كۆچبەری مێرمنداڵ تەنیا 139 كەسیان راستیان 
گوتــووە و تەمەنیــان لە خوار 18 ســاڵییەوەیە. 
واتە 442 كەســیان تەمەنیان لە 18 ســاڵ زیاتر 
بووە و وەك منداڵ هەژمار ناكرێن. بەاڵم پێشــتر 
حكومــەت بە ســیفەتی منــداڵ مامەڵــەی لەگەڵ 
كردوون و خەرجییەكی زۆری لێكردوون و بە جیا 

لە كەیسەكانیانی دەڕوانی. 
بەپێــی گوتــەی چاالكڤانێك، ئاشــكرابوونی 
ئەم كەیسە كاریگەری لەسەر گۆڕینی سیاسەتی 

كۆچ دەبێت.

ناچار بووم درۆ بكەم

دالیــا ناوی خوازراوی كچە كۆچبەرێكی كوردە 
كە تەمەنی 21 ســاڵە، بــەاڵم لەالی دەزگای كۆچ 
بــە 16 ســاڵ تۆمار كــراوە. ئەو دەڵێــت "ئەگەر 
راستییەكم گوتبا، ئێستا لەسەر شەقام كەوتبووم". 
دالیــا تەمەنــی راســتەقینەی خــۆی ئاشــكرا 
نەكــردووە، بۆئــەوەی دەزگای كــۆچ گرنگــی بە 
دۆســیەكەی بدەن. ئــەو كە لەگــەڵ خێزانەكەی 
گەیشــتنە  تاوەكــوو  جێهێشــت،  كوردســتانی 
ئەڵمانیاش هەر پێكــەوە بوون، بەاڵم لە ئەڵمانیا 
بەهۆی كێشــەیەكەوە پەرتــەوازە بوون و دالیا بە 

تەنیا رووی لە سوێد كرد و خۆی تەسلیم كرد.
دالیا كە بە روخسار دیارە تەمەنی لە 18 ساڵ 
زیاترە، لەگەڵ خێزانێكی سوێدی دەژیا و حكومەت 

خەرجییەكانی لە ئەســتۆ گرت و لە بەرامبەریشدا 
پــارەی بەو خێزانــە دەدا. ئەو دەڵێت ئەو خێزانە 
وەك دایك و باوكی خۆی مامەڵەیان لەگەڵ كردووە 

"بگرە زۆر لە كەس و كارم باشتر بوون". 
دالیــا  كەیســەكەی،  ئاشــكرابوونی  دوای 
چارەنووســی دەكەوێتە مەترسییەوە. ئەو دەڵێت 
"یان سنوورداش دەكرێم، یان دەبێت بچمەوە الی 

كەسوكارم، هەردووالش بۆ من قورسە".
كەیســی دالیــا تاوەكــوو كاتــی ئامادەكردنی 
ئــەم راپۆرتە ئاشــكرا نەبووە، بــەاڵم دڵنیایە لە 
داهاتوویەكی نزیكدا ئاشــكرا دەبێت. ئەو یەكێكە 
لەو 4200 كەســەی دامــەزراوەی كــۆچ داوێتییە 
كۆمیتەی پێداچوونەوە "ناوم نووســراوە و هەموو 
زانیارییەكانــم لێ وەرگیراوە، بۆ ئەوەی بچمە الی 

لیژنەی پشكنین".
بەپێــی راپۆرتەكەی دامەزراوەی دادپزیشــكی 

ســوێد، ئەو مێرمندااڵنە چەند پشــكنینێكیان بۆ 
دەكرێ، وەكو تیشــكی ددان و ئێسكەكانی ئەژنۆ 
و چەند پێكهاتەیەكی دیكەی جەســتە، هەروەها 
پشكنینی )DNA(یان بۆ دەكرێ و لەو رێگەیەوە 
هەرچەنــدە  دەكــرێ.  دەستنیشــان  تەمەنیــان 
پشكنینەكە بە وردی تەمەنی كەسەكە دەستنیشان 
ناكات، بەاڵم ئاشكرای دەكات كە تەمەنی كەسەكە 

لە 18 ساڵ كەمترە، یان زیاترە.
لەكۆی ئەو 581 كەســەی وەك قۆناغی یەكەم 
ئەنجامەكانیان راگەیەندراوە، 139 كەســیان وەك 
مێرمنــداڵ هەژمار دەكرێن )5 كــچ و 134 كوڕ(. 
442 كەســە گەورەكەش )12 كچ و 430 كوڕ(ن. 
بــەو پێیە زۆربەی ئەوانەی تەمەنی راســتەقینەی 

خۆیان نەگوتووە، كوڕانن.
هەرچەندە لە پشكنینەكان ئاماژە بە ناسنامە 
و واڵتــی منداڵــەكان نەكــراوە، بــەاڵم بەپێــی 

زانیارییەكان، ئەفغانی بە پلەی یەك و پاكستانی 
بــە پلــەی دوو دێن، ئەوانی دیكــەش كۆچبەرانی 
رۆژهەاڵتی ناوین و عەرەب و كورد و كریســتیانی 
ســووریا و عێراق و ژمارەیەكی كەمیشــی رۆمانی 

و توركن. 
ئانا المنی، بەرپرس لە دامەزراوەی دادپزیشكی 
ســوێد بــە مێدیاكانــی ســوێدی راگەیانــدووە، 
پشــكنینەكان ئاســان نیــن و مانگانــە دەتوانن 
پشــكنین بــۆ 500 كەس بكــەن. بــەو جۆرەش 
پشــكنینی ئەو 4200 كۆچبەرە نزیكەی هەشــت 

مانگ دەخایەنێ.

ناردنەوە و ئەگەری سزای توند.. 

ئەلبێــرت كارڵســۆن چاالكڤــان و پارێــزەری 
خۆبەخــش لە بواری كۆچبەران، بەدووری نازانێت 

هاوشێوەی كەیسەكانی رابردوو ئەو كەسانە خۆیان 
ون بكەن و ســوێد بەجێبهێڵــن. چونكە دەڵێت: 

"دەركردن و ناردنەوەیان ئەگەرێكی بەهێزە". 
"ئــەوەی  گــوت:  بــە )رووداو(ی  كارڵســۆن 
ئــەو كۆچبەرانــە كردوویانە دەچێتــە خانەی درۆ 
و تەزویــر، ئــەو خەرجییانەشــی بۆیــان كــراوە 
بەهەمانشێوە دەبێتە كێشە بۆیان و وەك جۆرێك 

لە دزی هەژمار دەكرێت".
دیكــەی ســكەندناڤی،  واڵتانــی  و  ســوێد 
پێشــتر لــە حاڵەتی لــەم شــێوەیەدا جۆریك 
لــە چاوپۆشــییان نوانــدووە و خۆیان لە ســزا 

و لێپێچینــەوەی كۆچبــەر پاراســتووە، بەاڵم 
رەنگە ئەمجارە ســوێد چاوپۆشــی لەوە نەكات 
و ئەوانە ســزا بدات كە تەمەنی راســتەقینەی 
خۆیــان ئاشــكرا نەكردووە. ســزاكەش بە دوو 
شــێواز دەبێ. یەكــەم بــە هەماهەنگی لەگەڵ 
واڵتــی یەكەمــی كۆچبــەر دەبێت. بــۆ نموونە 
گەڕاندنــەوەی كەســەكە بە دەســتگیركراوی و 
جێبەجێكردنی ســزاكەی لــە واڵتەكەی خۆی. 
دووەمیش وەك كارڵسۆن دەڵێت: "سوێد خۆی 
بۆی هەیە بیكات، بۆ نموونەی ســزای گرتن و 

زیندانیكردن، پاشان ناردنەوەی".

پشكنینەكانی دادپزیشكی لە سوێد دەریخستووە تەمەنی زۆربەی مێرمندااڵنی كۆچبەر راست نییە
 

فێڵیان لە دەزگای کۆچ کردووە

سوێد بە پشكنین تەمەنی مێرمنداڵە 
كۆچبەرەكان ئاشكرا دەكات

            قورسایی لەسەر بودجەی سوێد دروستكردووە

بابەتی مێرمندااڵنی بەتەنیا هاتوو، یەکێكە لە پرســە هەســتیار و کێشە 
گەورەکانی ســوێد و قورساییەکی زۆری لەسەر کۆمۆنەکان دروستكردووە. 
بەهــۆی بەخێوکردنــی مندااڵنی بەتەنیا هاتــوو، زیاتر لــە 100 ملیۆن کرۆن 
قورســایی کەوتووەتە ســەر بودجەی دەوڵەت. بەشــێكی ئــەو پارەیە لە 
بەخێوکردن و سەرپەرشــتی و چاودێریی راســتەوخۆدا خــەرج کراوە. ئەوی 
دیكەش لە پاڵپشتیی ماڵی بۆ ئەو خێزانانەی کە مێرمنداڵی کۆچبەری بەتەنیا 
هاتوو لەخۆدەگرن. بۆ هەر کەســێك نزیكەی 2،500 دۆالر دراوەتە هەر ماڵێك، 
ئەمەش کێشــەی زۆری بەدوای خۆیدا هێنــا، بەتایبەتی کە هەندێك خێزان بۆ 

بەرژەوەندیی خۆیان خراپ سوودیان لەو دەرفەتە وەرگرت.

رووداو - ستۆكهۆڵم، هەولێر

زەبــەن كاتێكی كەمی بەدەســتەوەیە 
و دەتوانــێ تەنیا یــەك ژەم نان بخوات 
و ســێ بــۆ چــوار جــار ئــاو بخواتەوە، 
و  بەربانــگ  نێــوان  مــاوەی  چونكــە 
پارشــێو تەنیا چەنــد كاژێرێكــی كەمە 
)كاژێــر 22:01 خولــەك بەربانگە و لە 
كاژێــر 02:05 خولەكیــش بەڕۆژووبوون 
دەستپێدەكاتەوە(. ســەرەڕای ئەو كاتە 
زۆرەی بەڕۆژووبوون، زەبەن ئامادە نییە 

یەك رۆژیش بخوات. 
زەبەن رەحیم كە لە شاری ئۆپساالی 
ســوێد دەژی، وەكوو زۆر موســوڵمانی 
دیكەی ســوێد و واڵتانی ســكەندەناڤی 
كێشــەیان لەگەڵ ئەو كاتــە زۆرە هەیە 
كــە دەبێــت تێیدا بەڕۆژوو بــن. بەپێی 
ناوچــەكان كاتەكانــی رۆژووگرتــن لەو 
واڵتانــە 19 بۆ 23 كاژێــرە. ئەگەرچی 
كەشــوهەواكەی كەمێك هاوكارە، بەاڵم 
زۆریی كاتی رۆژووگرتن ئاســایی نییە، 

كەم كەس هەیە بەرگەی بگرێت.
لەگەڵ تێبینی پزیشك و شارەزایانی 
تەندروســتی، بەاڵم مامۆستایانی ئاینی 
دەڵێــن لەســەر موســوڵمانانە پێوەی 
پابەنــد بــن، ئەگەرنــا دەبێــت بچنــە 

واڵتێكی دیكە. 
ئەحمەد بناوی، مامۆســتا و شارەزای 
ئاینی لە ســوێد دەڵێت "هیچ پاساوێكی 
نییــە بەبیانووی كاتــەوە بەڕۆژوو نەبی، 
رێگــەی دیكە هەیە بــۆ ئەوانەی ناتوانن 
بەڕۆژوو بن، دەتوانن لە مانگی رەمەزاندا 

بگەڕێنەوە واڵتی خۆیان".
دەكــەن،  كار  كــە  كەســانێك  بــۆ 
بەڕۆژووبــوون زۆر زەحمەتە. زانا ئادەم 
كۆچبەرێكــی كوردە، دەڵێــت "بەیانیان 
ســەعات 5 هەڵدەســتم و سەعات 7:45 

خولەك دەگەمە سەر كار. نزیك 8:30ی 
ئێوارە دەگەمەوە ماڵ و دەبێت تاوەكوو 
نزیكــەی 10ی شــەو چــاوەڕێ بكەم بۆ 
نــان خــواردن. پارشــێوەكەم تەنیــا بۆ 
ئــاو خواردنەوەیە و ئەگــەر فریا بكەوم، 
پشــوویەك بدەمەوە بۆ خەو، بەڕاســتی 

ئەمە ئاسان نییە".
بەاڵم بەشــێك لە كۆچبــەران چارەی 
خۆیــان كــردووە و خۆیــان لــەو كاتــە 

درێژەی بەڕۆژووبوون رزگار كردووە.
سارا نەجمەددین تەنیا یەك گورچیلەی 
هەیە، بەرگەی ئەوە ناگرێ 19 كاژێر ئاو 
نەخواتەوە، بۆیە بۆ رەمەزان گەڕاوەتەوە 
كوردستان. سارا گوتی "هەموو كەسێك 
مۆڵەتــی  و  ســااڵنە  ســەفەری  مافــی 
نزیكــەی دوو مانگی هەیــە، من مۆڵەت 
و ســەفەرەكەم بۆ رەمــەزان بەكاردێنم، 

خەڵكیش كەیفی خۆیەتی". 

فەیلییەکان دابەش بوون

بەپێی ئامــارەكان، نزیكەی 21 هەزار 
كــوردی فەیلی لە ســوێد دەژین كە 15 
هەزاریان لە ستۆكهۆڵم و شارۆچكەكانی 
بــرا  لــە  ئــەوان بەجیــا  دەوروبەریــن. 
موســوڵمانەكانیان و بــەدوو رۆژی جیــا 
كردیانــە رەمەزان، چونكە ئــەوان زیاتر 

پابەندی رێساكانی شیعەن. 
نەهاوەند عیســا فەیلی كــە لە بەغدا 
لەدایك بووە و لە ســلێمانی گەورە بووە 
و ئێســتاش لــە ســتۆكهۆڵمە، دەڵێــت: 
"هەســتێكی زۆر ناخۆش بوو كە رۆژێك 
كردمانــە  دراوســێكانم  لەگــەڵ  دواتــر 
رەمــەزان. لــە بــە سیاســیكردنی بۆنە 
ئاینەییــەكان رزگارمــان نابێــت، ژیان و 

ئاینمان بووەتە سیاسەت".
كــوردی فەیلی دۆش دامــاون، نازانن 

لەگــەڵ شــیعەكان بــەڕۆژوو بــن، یــان 
لەگەڵ برا كوردە سوننەكانیان چاوەڕێی 
سعودیە بكەن یەكەم رۆژ و دوایین رۆژی 

رەمەزانیان بۆ دیاری بكات.
نەهاوەند دەڵێت "ئێمە تەنیا كێشــەی 
رۆژ و دوو رۆژەكەمان نییە، جیاوازی لە 
رۆژانی لەیلەتولقــەدر و جەژنیش هەیە، 
ئیحساســێكی فــرە ناخۆشــە و هەمــوو 

شتەكان جیاوازە".

مزگەوتەکان مەترسین

جیاوازیــی نێوان ســوننە و شــیعە لە 

عێــراق و واڵتانــی دیكــەی رۆژهەاڵتــی 
ناوەڕاســت، پەلی بۆ واڵتانی ئەوروپاش 
ســتۆكهۆڵم  مزگەوتەكانی  هاوێشــتووە، 
بەسەر شــیعە و ســوننەدا دابەشبوون. 
بۆ نموونە شــیعەكانی ستۆكهۆڵم روو لە 
مزگەوتی یاكۆبســبێری و ســوننەكانیش 
دەچنــە مزگەوتــی ســۆدیرماڵم. ئــەوان 
بەجیــا جــەژن دەكەن و لــە دوو دنیای 

تەواو جیاوازدان.
لــە  شــیعەكان  مزگەوتــی  پێشــتر 
هەروەهــا  ســووتێندرا،  یاكوبســبێری 
ناوەندێكی سوننەكانیش لە مالمۆ لەالیەن 
تەقێندرایــەوە.  توندئاژۆكانــەوە  شــیعە 

هەردووال ترسیان لە دووبارەبوونەوەی ئەو 
رووداوانە هەیە.

نەهاوەنــد دەڵێت:"كەوتووینەتە گیانی 
ســەیرمان  ســوێدییەكانیش  و  یەكــدی 
دەكەن". بەگوتەی نەهاوەند كەم رەمەزان 
هەیــە بەبێ كێشــە بــڕوات، لــە زۆربەی 
رەمەزانەكاندا شەڕ و ئاژاوە و هێرشكردنە 
هەندێكجــار  و  هەبــووە  یەكــدی  ســەر 

شەڕەكان چەقۆشیان تێدا بەكارهاتووە.

و  ئەوروپــا  باكــووری  واڵتانــی  لــە 
ســكەندەناڤی نزیكــەی 120 مزگــەوت و 
ناوەنــدی ئاینیی ئیســالمی هــەن كە لە 
مەرجــەع و پابەندێتیدا لێــك جیاوازن و 
بەســەر واڵتاندا دابەش بوون. هەندێكیان 
پابەنــدی ئــەو نەریتانــەن كــە واڵتــی 
پاڵپشــتی مزگەوتەكان پێوەی پابەندن. 
مزگەوتەكانی ئیمارات و ســعودیە و ئێران 

و توركیا، لە نموونە دیارەكانن.
ســوێدرماڵم  مزگەوتــی  نموونــە  بــۆ 
كە لــە واڵتانــی كەنــداوەوە پشــتگیری 
كراوە، كەشــەكەی تەواو جیاوازە لەوەی 
ئێرانییەكــەی  شــیعییە  مزگەوتــە  لــە 
یاكۆبســبێری هەیە. رەنگە هەر ئەمە وای 
لــە هەندێ الیەن كردبێــت كە چیدی رێ 
بــە واڵتانی خۆیان نەدەن مزگەوتی دیكە 

دروست بكەن.

پارێزەرێك: ئەگەری زۆرە ئەو مێرمندااڵنەی 
فێڵیان کردووە دەربكرێن

لە 581 کەس کە پشكنینیان بۆ کراوە 
تەمەنی 442یان ساختە بووە

كۆچبەرانی سكەندەناڤی نزیكەی 22 كاژێر بەڕۆژوون

هەڵمەتێك دژی مزگەوت

جان ســێلین لە رێكخراوی هیومانیســتەکان کــە رێكخراوێكــی دژە ئاینییە، دەڵێت: 
"سیاسەتكردنی مزگەوت و ناوەندە ئیسالمییەکان لە کەشێكی وەك رەمەزاندا ئاشكرا 
و روونــە". ئەوان لەگەڵ رێكخراوە هاوشــێوە و هاوئاهەنگەکانیان لــە فینالند و نەرویج 
دەســتیان بە هەڵمەتێك کردووە بۆئەوەی رێ لە سوێد و چەند واڵتێكی دیكە بگرن کە 
دەیانەوێت چەند مزگەوتێك دروســت بكەن. سێلین گوتی "لە چەند هەفتەی داهاتوودا 

خۆپیشاندان و کارەکانمان بۆ رێگری لە زیادبوونی ئەو مزگەوتانە فراوانتر دەکەین".

بەشێک لە کۆچبەران بۆ رۆژووگرتن دەگەڕێنەوە کوردستان )فۆتۆ: رووداو(
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خوشك و برایەك لە ئاودا دەخنكێنژنان
رووداو ـ رانیە 

شۆڕش ئیسماعیل، گوتەبێژی پۆلیسی راپەڕین بە )رووداو(ی راگەیاند، كاژێر 05:40 خولەكی ئێوارەی رۆژی شەممە 2017/6/3، منداڵێكی كچی 
تەمەن 5 ســاڵ بەناوی )ئـ. مـ. حـ( و منداڵێكی كوڕی تەمەن چوار ســاڵ بەناوی )ئـ. مـ. حـ( كە خوشــك و برا بوون، لە رووباری قەمتەراندا خنكان. 

منداڵەكان دانیشتووی گوندی قەمتەرانی سەر بە شارۆچكەی چوارقوڕنە لە سنووری قەزای رانیە بوون. وەك شۆڕش ئیسماعیل باسیكرد، ئەوان بەتەنیا بۆ 
مەلەكردن چوونەتە سەر رووباری گوندەكەیان و هەردووكیان لە ئاودا خنكاون.

دیمەن بورهان
رووداو - هەولێر

باشــووری  هاتووەتــە  ســاڵێكە  مــاوەی 
كوردســتان و لەگەڵ دایكی لە هەولێر دەژیت، 
لــە چەنــد رۆژی رابــردوودا كارێكــی كــرد كە 
پێشــتر هیــچ كچــە كوردێك نەیكــردووە، ئەو 
بەشــێوەیەكی جیاواز خۆی دەگۆڕێت و مكیاژ 
دەكات و دەیەوێــت وەك بووكەڵــەی "باڕبــی" 

دەربكەوێت.
نەفەس مەهدی، خەڵكی ســنەی رۆژهەاڵتی 
كوردستانە و تەمەنی 19 ساڵە. ماوەی ساڵێكە 
لەگەڵ دایكی هاتوونەتە باشــووری كوردستان 
و لە هەولێر نیشــتەجێن. لەبارەی هاتنیان بۆ 
هەولێــر دەڵێت "كاركردن لــە مۆدێل و حەزی 
دەركەوتنم وەك بووكەڵە منی هێنایە باشووری 
كوردســتان، چونكــە كاری دیزایــن و مۆدێــل 
لە ئێــران قەدەغە بــوو نەمدەتوانــی بیكەم". 
دەشڵێت: "دایكم زۆر هاوكاریم دەكات، تەنانەت 
هاتنیشی بۆ هەولێر لەبەر من و بەردەوامبوونم 

لە كارەكەم بوو".
نەفەس هێشــتا تەمەنی یەك ســااڵن بووە 
كــە باوكی مردووە، بەاڵم دایكی نەیهێشــتووە 
هەســت بە بێباوكی بكات "18 ســاڵ لەمەوبەر 
باوكــم مرد، ئــەوكات من تەمەنــم زۆر بچووك 
بوو، دوو خوشــكم هەیە و هەردووكیان لە من 
گەورەترن و شــوویان كردووە و خەریكی ژیانی 
خۆیانــن، مــن و دایكم بە تەنیــا ماینەوە، ئەو 
پێشــتر كاری دەكرد، بەاڵم ئێســتا خانەنشین 
كــراوە، بەاڵم هیچكات نەیهێشــتووە شــوێنی 
باوكم بەتاڵ بمێنێتەوە و من هەســتی پێبكەم، 
هەرچییەكیشــم پێویســت بووبێت، بۆی دابین 

كردووم".
لەبارەی خوێندن و كاركردنیشــەوە نەفەس 
دەڵێــت "تــا پۆلــی 12ی ئامادەییم لــە تاران 
خوێندووە، دواتر دەستم بە كاری مۆدێل كرد، 
ئێســتاش دەمەوێت تەنیا بیر لــە كاركردن لە 
مۆدێــل و دیزاینی جلوبەرگ بكەمەوە، دیزاینی 

جلوبەرگەكانیشــم هــەر خــۆم دەیانــدوورم و 
ئامادەیــان دەكــەم، دایكیشــم زۆر هاوكاریــم 
دەكات، بیرۆكــەی زۆری پێــدەدام بــۆ دیزاین 
و هەڵبژاردنــی جانتــا و پێــاو و گوارەكانم و 

رێكخستنیان لەگەڵ جلوبەرگی مۆدێلەكانم".
نەفەس پێشتر فاشیۆن شۆی كردووە، بەاڵم 
كاری هاوبەشی مۆدێلی لەگەڵ كەس نەكردووە 
"پێشتر فاشیۆن شۆم زۆر كردووە و بەشێوەی 
گــرووپ كارمان كــردووە، بەاڵم ئــەوەی خۆم 
بمەوێت لەگەڵ كەسێكی دیكە كە هەمان كاری 

من بكات، نەخێر پێشتر نەمكردووە".
چەنــد رۆژێــك لەمەوبــەر نەفــەس مەهدی 
ئەویــش  دەركــەوت،  جیــاواز  بەشــێوەیەكی 
دەركەوتنــی بــوو وەك بووكەڵــەی "باربــی". 
سەبارەت بەو بیرۆكەیە دەڵێت "لە منداڵییەوە 
حەزم بە شتێكی ئاوا بوو، هەفتەیەك لەمەوبەر 
بیــرم لــەوە كــردەوە، كارێــك بكــەم كــە لە 
كوردستان نەكرابێت، بڕیارم دا وەكو بووكەڵەی 
باربی دەربكەوم، هەستمكرد دەموچاوم بچووك 
دیارە، هەوڵــم دا جلوبەرگەكانیشــم هەروەكو 
بووكەشووشــە بێــت. لــە واڵتانــی دیكــە زۆر 
جوانــكاری دەكــەن تاوەكــو شــێوازی باربــی 
وەربگرن، بۆ نموونە چاویان دەگۆڕن و لووتیان 
بچــووك و رێــك دەكەنــەوە، ناوقەدیان باریك 
دەكەنەوە، بەاڵم من ئەو شتانەم نەكرد، چونكە 
خۆم ئەو شێوازەم هەبوو، لەبری ئەوە دیزاین و 
مەیكەپ و شتەكانی دیكەم وەكو ئەوان لێكرد، 
دواتــر دیزاینەكەیــم لەگەڵ دایكم دروســتكرد، 
بۆیــە دەتوانم بڵێم مــن تاكە باڕبی جیهانم كە 

هیچ نەشتەرگەرییەكی جوانكاریم نەكردووە".

لەبارەی تێچووی جلوبەرگەكانیش، نەفەس 
دەڵێــت "تێچووەكەی زۆر نەبوو، نزیكەی 300 
دۆالرێكی تێچووە، بەاڵم نزیكەی 5 رۆژ و شەو 
لەگەڵ دایكم ئیشمان لەسەر دیزانین و دوورینی 
جلوبەرگەكان كــرد، تەنانەت گوارە و جانتا و 

پێاوەكانیش خۆمان دروستمان كرد".
ئــەم كچــە كە خۆی بــە "باڕبیــی كوردی" 
دەناسێنێ، لەبارەی كاردانەوەی خەڵك و كچان 
بەتایبەتــی بۆ ئــەم كارەی دەڵێت "زۆر كەس 
دەستخۆشــییان لێكــردووم و پێیانگوتووم لە 

بووكەڵە دەچی".

نەفــەس نایەوێــت تەنیــا یــەك جــار وەك 
بووكەڵــە دەربكەوێت "بیرۆكــەی زۆرم هەیە و 
هــەوڵ دەدەم هەر لەچوارچێوەی ئەو كارە كە 
مۆدێــل و دیزانیــن و دەركەوتنە وەك بووكەڵە 
بەردەوام بم، بەاڵم بەشــێوازی جیاوازتر كە لە 
كوردســتان نەكرابێت، چونكــە جلوبەرگەكانی 
ئێــرە تەنیــا جلوبەرگــی ئاهەنگن و بــۆ ئەوە 
دەستنادەن، من بە جلوبەرگی تایبەت و جیاواز 

دەردەكەوم".
نەفەس بڕیــاری داوە لە هەولێر بمێنێتەوە، 
دەشیپۆشــێت  جلوبەرگانــەی  لــەو  بەشــێك 
نیمچەڕووتن، لەبارەی ئەوەی كە ئەمە لە ئێران 
كێشــەی بۆ دروســت ناكات؟ دەڵێت "جارێكی 
دیكــە بۆ ژیــان بەتەما نیم بگەڕێمــەوە ئێران، 
بیرم لــەوە كردووەتەوە كە وێنە و مۆدێلەكانم 
لــە تــۆڕە كۆمەاڵیەتییــەكان باوبووەتــەوە، 
بەاڵم مەترســی نییە، چونكە كارێكی سیاسیم 
نەكــردووە، ئەگەر لــە دەرەوەی ئێــران كاری 
مۆدێلم كرد كێشە نییە، بەاڵم لە ناوخۆی ئێران 

قەدەغەیە".

عومەر چاوشین
رووداو – قەاڵدزێ

كوێستان لە پێناوی منداڵەكانی هەموو شتێكی 
لــە خدری هاوژینی قبوڵ كرد، ئــەو چاوەڕێ بوو 
مێردەكــەی رۆژێ لــە رۆژان بەخۆیــدا بچێتەوە و 
هەڵســوكەوتی بەرامبەری بگۆڕێ، بەاڵم نەك هەر 
چاك نەبوو، بەڵكو كوێستانیشی لەژێر ئەشكەنجەدا 
كوشــت. ئێســتا مێردەكەی خۆی حەشــارداوە و 
كەســوكاری كوێســتانیش دەڵێن تاوەكوو تۆڵەی 

خۆیانی لێ نەكەنەوە، پرسەی بۆ دانانێن.
رۆژی 2017/5/30 تەرمــی ژنێكی تەمەن 36 
ساڵ بەناوی )كوێستان.ح(، دایكی شەش منداڵ، 
لە نێو ماڵەكەیدا لە گەڕەكی راپەڕینی شارۆچكەی 
قــەاڵدزێ دۆزرایەوە. بەپێی ئەو پشــكنینانەی بۆ 
تەرمەكەی كراوە، شــوێنی ئەشكەنجەدانێكی زۆر 
لەسەر جەستەی دیارە. مێردەكەشی كە تۆمەتبارە 

بە كوشتنی، هەاڵتووە و شوێنی بزرە.
بە گوتەی كەســوكارەكەی، ئــەو ئافرەتە هەر 
لــە منداڵییــەوە ژیانی پڕ بووە لە دەردەســەری، 
بــە تایبەتی دوای ئــەوەی باوكی مردووە و دایكی 
شــووی كردووەتەوە. ئەو تەمەنی تەنیا 14 ســاڵ 

بووە كاتێك باپیری بەشووی داوە.
حوسێن خدر، مامی كوێســتان بە )رووداو(ی 
گوت، ئــەوان زۆر نیگەران بــوون كاتێك باوكیان 
كوێســتانی بەشــووداوە، چونكە كوێســتان جگە 
لەوەی منداڵ بوو، 15 ســاڵیش لــە هاوژینەكەی 
بچووكتر بوو، بەاڵم لەبەر ئەوەی باوكیان قســەی 
لــە بەشــوودانەكەیدا كردبــوو، وەكــو عورفێــك 

نەیانتوانیوە قسە لە قسەی باوكیاندا بكەن.
حوســێن دەڵێــت "كوێســتان تەنیا دوو ســێ 
ساڵی یەكەم لەگەڵ هاوژینەكەی كێشەی نەبووە، 
ئەگینا بەردەوام كێشە لە نێوانیان هەبووە، چەند 

جارێكیش تۆراوە و ماڵی بەجێهێشتووە".
حوســێن ئاماژە بە كێشــەكانی نێوان ئەو ژن 
و مێــردە دەدات و دەڵــێ "خــدر پیاوێكی رەزیل 
بــوو، خەرجیــی لــە كوێســتان و منداڵەكانــی 
نەدەكرد، كوێســتانیش ناچار دەبوو پارە لە خزم 

و كەســوكاری قەرز بكات، یان شــت بە قەرز لە 
دووكانەكان بهێنێ، كاتێكیش خدر پێی دەزانییەوە 

بەردەبووە گیانی".
حوســێن دەڵێت كوێســتان بــەردەوام لە خدر 
دەتۆرا، ئەوانیش ناچار دەبوون سوڵح لە نێوانیان 
بكەن و كۆتایی بە كێشەكانیان بهێنن، بەاڵم هەر 
كاتێك كوێستان دەگەڕایەوە، دووبارە كێشەكانی 

نێوانیان سەری هەڵدەدایەوە. 
حوســێن چەنــد جارێــك داوای لــە برازاكەی 
كــردووە، چیــدی نەگەڕێتــەوە الی خــدر، بەاڵم 
كوێســتان پێیگوتووە :"لەبەر خاتری منداڵەكانم 
ناتوانم لێی جیاببمەوە و ناچارم هەموو شــتێكی 
لێ قبوڵ بكەم، بەڵكو خوایە رۆژێك بێت بەخۆیدا 

بچێتەوە و هەڵسوكەوتی بەرامبەرم بگۆڕێ".
 حوســێن دەڵێــت "زۆر هەوڵمــان لەگەڵ خدر 

دا، بەاڵم سوودی نەبوو، هەر جارێكیش كوێستان 
دەتۆرا دەســتی چەندین كەسی ماچ دەكرد، بەس 

بۆ ئەوەی كوێستانی بۆ ئاشت بكەنەوە". 
مامی كوێســتان باسی رۆژی رووداوەكە دەكات 
و دەڵێــت لــە دەرەوە بــووە كاتێك بــە تەلەفۆن 
هەواڵەكەیان پێڕاگەیاندووە، ئەو یەكسەر گومانی 
كردووە لەالیەن خدرەوە كوژرابێ. حوســێن گوتی 
"خــدر بــە دار و ســۆندە لــە كوێســتانی دابوو، 
بــە پالیس گۆشــتی لە جەســتەی كردبــووەوە، 

ئەشكەنجەی داوە تاوەكوو گیانی دەرچووە".
ســەبارەت بە هەڵوێســتی بنەماڵەكەیان دوای 
ئــەو تاوانە، حوســێن گوتــی: "رووداوەكە تازەیە 
و هێشــتا هیچ هەڵوێســتێكمان بەرامبــەر خدر و 
كەسوكارەكەی نەبووە، باوەڕمان بە تۆڵەكردنەوە 
نییە. بەاڵم پرسەشــمان بۆ كوێســتان دانەناوە، 
چاوەڕێی یاسا دەكەین كاری خۆی بكات و بكوژی 

كوێستان دەستگیر بكرێ".
بە تەنیا كەســوكاری كوێستان نین كە قسەی 
باش لەبــارەی خدرەوە ناكــەن، بەڵكو نزیكترین 
كەســی خدریــش كــە دایكیەتــی دانــی خێر بە 
كوڕەكەیدا نانێــت. )ئایش، ئا( كە دایكی خدرە، 
زۆر پەســنی بووكەكــەی دا و گوتی "كوێســتان 
كەســێكی زۆر بــاش بــوو، زۆر بە ئــەدەب بوو، 

خاوەن رەوشــتێكی بەرز بوو، بەاڵم یەك كێشەی 
هەبوو، قــەرزی زۆر دەكرد، بەردەوام لەگەڵ خدر 
لەســەر قەرز دەبووە كێشەیان، ئێمە زۆر تێكەڵی 
كێشەكانیان نەدەبووین، دەمانگوت ژن و مێردن و 

ئاشت دەبنەوە".

ئایــش لەگەڵ ماڵی كوڕەكــەی تەنیا دیواریان 
لە نێواندایە، لە كاتی رووداوەكەدا لە نەخۆشخانە 
خەوێندرابوو. ئایش گوتی "بەیانی هاتمەوە ماڵەوە 
كۆاڵنەكەمان پڕ بوو لە پۆلیس، گوتیان كوێستان 

كوژراوە".
ئایش باسی كوڕەكەی دەكات و دەڵێت "لەدوای 
رووداوەكە هەاڵتووە و نازانین لە كوێیە". گوتیشی 
"خدر كەســێكی بەكێشــە بــوو، لەگــەڵ خزم و 
كەســوكاری خۆیشی باش نەبوو، تەنانەت قسەی 
لەگەڵ خوشك و براكانیشی نەدەكرد". ئایش حەز 
دەكات كوڕەكەی بە زووترین كات دەستگیربكرێ 

و سزای خۆی وەربگرێ.
دراوســێكانی كوێســتان شــایەتی دەدەن كە 
خدر لەگەڵ كوێســتان زۆر خراپ بــووە و دەڵێن 
چەندینجار كوێستانیان بەدەموچاوی رەش و شین 

هەڵگەڕاوەوە بینیوە.
دراوســێیەكی ماڵــی خــدر و كوێســتان كــە 
نەیویست ناوی باوبكرێتەوە، بە )رووداو(ی گوت 
"كوێســتان ئافرەتێكی زۆر بێ كێشــە بــوو، زۆر 
بە كەمــی دەهاتە دەرەوە. كێشــەی خۆی لەالی 

دراوســێكانی باس نەدەكــرد، بەاڵم چەند جارێك 
بینراوە كە دەموچاوی رەش و شــین هەڵگەڕاوە. 
دراوســێكان دەیانزانی كێشەی لەگەڵ مێردەكەی 

هەیە".
ســەبارەت بە رووداوەكەش ئەو دراوســێیەیان 
نەهاتنــە  پۆلیــس  هێزەكانــی  "هەتــا  گوتــی 
گەڕەكەكەمــان نەمانزانــی كوێســتان كــوژراوە، 

بەڕاســتی زۆر خەمبار بووین بۆ مەرگی ئەو ژنە، 
قەت لە یادمان ناچێ".

 دایكــی خــدر لەبــارەی چۆنیەتــی زانینــی 
رووداوەكــە لەالیەن پۆلیســەوە گوتــی "كوڕێكی 
كوێستان چوو بوو هەواڵی بە پۆلیس دابوو، ئێستا 

پۆلیس ئەویشیان دەستگیركردووە".
عوســمان محەممەد، یاریدەدەری بەڕێوەبەری 
نەخۆشــخانەی شــەهیدانی قەاڵدزێ بە )رووداو(
ی گــوت، تەرمــی ئەو ژنە پێش نیــوەڕۆی رۆژی 
2017/5/31 هێنراوەتــە بەشــی دادپزیشــكیی 
نەخۆشــخانەكەیان، لەوێ پشــكنینی سەرەتایی 
بۆ كــراوە و پاشــان بەڕێكــراوە بــۆ پەیمانگەی 

دادپزیشكی سلێمانی. 
ســەبارەت بە ئەنجامی پشكنینەكە، عوسمان 
محەممەد گوتی: "ئافرەتەكە 12 كاژێر بوو مردبوو، 
ئینجا هێنرابووە نەخۆشخانە. هەروەها شوێنەواری 
ئەشكەنجەدان بە جەستەیەوە دیاربوو، دیارە لەژێر 

ئەشكەنجەدا مردووە".

 لەژێر ئەشكەنجەی مێردەكەیدا دەمرێت

یەکەم بووکەڵەی "باربی" لە کوردستان دەرکەوت

كچێكی رۆژهەاڵتی كوردستان 
دەیەوێ ببێتە "باڕبیی كوردی"

نەفەس مەهدی: تاکە باڕبیی جیهانم هیچ 
نەشتەرگەرییەکی جوانكاریم نەکردووە

خزمێكی کوێستان: بە پالیس گۆشتی لە 
جەستەی کردبووەوە

خەسووی کوێستان: کوڕەکەم لەگەڵ 
پۆلیس: خدر سێ زۆربەمان خراپ بوو

دۆسیەی لە دادگا 
هەبوو

 

دۆسیەیان لە دادگا بووە
نووســینگەی بەڕێوەبەرایەتی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژیی دژی ژنان لە 
پشــدەر، دوای رووداوەکە دەســتیان بە بەدواداچوون کردووە. رائید عەبدوڵاڵ 
بابە رەســوڵ بەرپرسی ئەو نووسینگەیە بە )رووداو(ی گوت "ئەو ژنە تەمەنی 
36 ساڵە و دایكی شــەش منداڵە. تەرمەکەی لە ماڵەکەی خۆیدا دۆزراوەتەوە، 

شوێنەواری ئەشكەنجەدان و لێدان بەسەر جەستەیەوە هەبووە".
 گوتیشــی: "رێــكاری یاســایی گیراوەتەبەر و کەســی نزیكی ئــەو ژنە بۆ 

لێكۆڵینەوە بانگكراوە و راگیراوە". 
رائید عەبدوڵاڵ دەڵێت تاوەکو ئێســتا بۆیان روون نەبووەتەوە بۆچی ئەو ژنە 
کــوژراوە، بەاڵم دەڵێت "گومان هەیە هاوژینەکەی کە رایكردووە، دەســتی لەو 
تاوانەدا هەبێ، چونكە پێشــتر سێ دۆســیەی لە دادگا هەبووە، ئەو ژنە داوای 

لەسەر هاوژینەکەی تۆمار کردبوو".

                        باربی کەی پەیدابوو؟
بووکەڵــە یاخود بووکەشووشــەی باربــی، بووکێكی 
فاشنە و لە بەهاری ســاڵی 1959 لەالیەن کۆمپانیایەکی 
ئەمەریكییەوە خرایە بــازاڕەوە، لە جیهاندا ناوبانگی زۆری 
هەیــە و ملیۆنــان دۆالر داهاتی هەیە، ســەدان کەس لە 
جیهاندا لەڕێگەی نەشتەگەریی جوانكاری و بەکارهێنانی 
مكیــاژ و خۆگۆڕینەوە دەیانەوێت خۆیــان وەکو باڕبی لێ 

بكەن.

کوێستان.ح
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گەنجێك لە نێو بازاڕی سۆراندا دەکوژرێکۆمەاڵیەتی
رووداو - سۆران

لە شەقامی كاوەی قەزای سۆرانی سەر بە پارێزگای هەولێر گەنجێكی تەمەن 22 ساڵ بە گوللە كوژرا. نەقیب هاوار ئەرگۆشی، گوتەبێژی پۆلیسی 
سۆران بە تۆڕی میدیایی رووداوی راگەیاند، كاژێر 08:30 خولەكی شەوی شەممە 2017/6/3، لە شەقامی كاوەی قەزای سۆران كەسێك بەناوی )م. 

ب. ن( تەمەن 22 ساڵ، لەنێو ئۆتۆمبێلەكەی خۆی لەالیەن كەسێكی دیكەوە بە چەك كوژرا. وەك هاوار ئەرگۆشی باسیكرد، لە هەوڵی دەستگیركردنی 
بكوژەكەدان، تەرمی كوژراوەكە رەوانەی پزیشكی دادی سۆران كراوە و لێكۆڵینەوەش لە رووداوەكە بەردەوامە.

ژیلەمۆ عەبدولقادر

* بەڕێوەبەری بەرەنگاربوونەوەی 
توندوتیژی دژی ئافرەتان/ هەولێر

موقەدەمی مافپەروەر

ژنێك دەستی منداڵە بچووكەكەی گرتبوو، 
بە پەلە خۆی بە بەڕێوەبەرایەتییەكەماندا كرد و 
هاواری كرد فریام بكەون مێردەكەم هەڕەشەم 
لێــدەكات، بەدوامــدا دەگەڕێــت و بمدۆزێتەوە 

دەمكوژێ، خێرا چارەیەكم لێ بكەن.
دوای ئەوەی ناونیشــان و ژمارە تەلەفۆنی 
مێردەكــەی وەرگیرا، دەســتبەجێ پەیوەندیی 
پێوەكرا كە ســەردانی بەڕێوەبەرایەتییەكەمان 
بــكات، بۆ ئەوەی بزانین كێشــەكەیان چییە. 
زۆری نەبرد پیاوەكە هات و لێمان پرسی بۆچی 
هەڕەشەی كوشتن لە ژنەكەت دەكەی؟ داماوە 
چــی كردووە؟ پیاوەكە بــە تووڕەییەوە گوتی 
ئەگــەر دەزانن چ هەرایەكــی ناوەتەوە و چۆن 
ژیانی منی خستووەتە مەترسییەوە، ئەوە قەت 
دەستم ناگرن لەوەی هەرچییەكی بەسەربێنم.

ژنەكە هەر دەیگوت من هیچ ســكااڵیەكم 
نییــە، تەنیــا دەمــەوێ بەڵێننامەیەكی پێ 
پڕبكەنــەوە و ژیانــی خــۆم و منداڵەكــەم 

پارێزراو بێت.
 لــە پیاوەكەمان پرســی كێشــەت لەگەڵ 
ژنەكەت چییە؟ گوتی من و ئەو ژنە كێشەیەكی 
ئەوتۆمان نەبوو، كاتی خۆی بێنەوبەردەیەكی 
زۆرم كرد هەتا كەسوكاری رازی بوون بۆ یەك 
ببین. ئێســتاش هیچ كێشــەمان نییــە، بەاڵم 
مــن كچێكم خۆشــدەوێ و دەمــەوێ بیخوازم. 
هاوژینەكەم بــە پەیوەندییەكەی زانی، منیش 
نەمتوانی نكۆڵی لێبكەم و گوتم بەڵێ راستە، 
پەیوەندیم هەیە و دەمــەوێ بیخوازم، ئەویش 
یەكســەر هەڕەشەی لێكردم و گوتی سكااڵتان 
لەســەر تۆمار دەكەم، منیــش بێمنەتم كرد و 
گوتم ئــارەزووی خۆتە، من ناتوام دەســت لە 
خۆشەویستەكەم هەڵبگرم، بەاڵم ئەو سكااڵی 
تۆمار نەكرد، یەكســەر تــۆرا و چووەوە ماڵی 
باوكی. ماوەیەكی زۆر لەوێ مایەوە، ئەو ماوەیە 
هیــچ پەیوەندیمان نەبــوو. تاوەكوو رۆژێكیان 
پەیوەندیــی پێوەكــردم و گوتــی دەگەڕێمەوە 
الت، منیــش گوتم بەخێربێیتــەوە، بەاڵم لەوە 
دڵنیابــە من واز لەو كچە ناهێنــم. هەرچەندە 
دایكــی ئامۆژگاری كرد كــە نەگەڕێتەوە و لێم 
جیاببێتەوە، بەاڵم ئەو سوور بوو لەسەر ئەوەی 
بگەڕێتەوە. خۆزگە رێگــەم نەدابا بگەڕێتەوە، 
خەریك بوو بە كوشــتنم بــدات. بەبێ ئەوەی 
ئاگام لێ بێت، چووەتە ســەر ماڵی باوكی ئەو 
كچە و هەڕەشــەی لە كچەكە كــردووە كە واز 
لە من بهێنێ، لە كاتێكدا كەســوكاری كچەكە 
كەســیان بەو پەیوەندییەیان نەزانیوە. ئێستا 
كەسوكاری كچەكە بەدوامدا دەگەڕێن و دڵنیام 

بمدۆزنەوە دەمكوژن.
پیاوەكــە بــەردەوام بــوو لە قســەكانی و 
گوتی ئێســتا لەبەرچاوی ئێــوە بەڵێن دەدەم 
كە لە ئێســتاوە هیچ پەیوەندییەكم بەو ژنەوە 
نەماوە، نەك هەر هەڕەشــەی لێناكەم، بەڵكو 
بەرلەوەی بێمە الی ئێــوە لەالی پارێزەرێك و 
بە ئامادەبوونی دوو شایەت تەاڵقم داوە. ئێستا 
لــە خەمی ئەوەدام كە چۆن كێشــەكەی خۆم 

چارەسەر بكەم.
ئــەو ژن و پیــاوە هەردووكیــان رێگەیەكی 
هەڵەیان هەڵبژاردووە. پیاوەكە مادام بەنیازی 
هێنانــی ئەو كچە بــووە، دەبووایــە بەرلەوەی 
ژنەكەی بە پەیوەندییەكەی بزانێت، پێی بڵێت 
و هۆكاری پەیوەندییەكە و هێنانی ئەو كچەی 

بۆ روونبكاتەوە.
بــە  كاتێــك  ئافرەتەكــەش  هەروەهــا 
پەیوەندییەكەی زانیوە، نەدەبووایە هەڵبچێ و 
دەیتوانی پەنا بۆ یاســا ببــات، یان قەناعەت 
بــە پیاوەكەی بهێنێ كــە واز لەو كچە بهێنێ. 
ئەگەر هاوژینەكەی هەر ســووربووایە لەســەر 
هێنانــی كچەكــە، ئــەوە دەیتوانــی پەنــا بۆ 
یاســا ببات و لە حاڵەتــی ئەوەی هاوژینەكەی 
كچەكەی خواستبا سكااڵی لەسەر تۆمار كردبا، 
چونكە بەپێی یاســا هێنانی ژنــی دووەم زۆر 
ســنووردار كراوە و ئەگەر پیاوەكە بیانوویەكی 
قەناعەتپێكەری نەبێ، ئەوا لەسەر ئەو كارەی 

دەخرێتە زیندانەوە.
بە ژنەكە راگەیەنرا كە بە هەڵكوتانە ســەر 
ماڵــی كچەكە هەموو شــتێكت تێكــدا، جگە 
لەوەی ژیانی مێردەكەت خســتە مەترسییەوە، 
هانیشــت دا كە تەاڵقت بدات، ئێســتاش هیچ 
رێگایەكــت لەبەردەم نەماوە، تەنیا ئەوە نەبێ 
بچیتە دادگای باری كەسی و سكااڵیەك لەسەر 
هاوژینەكــەت تۆماربكــەی بــۆ ئــەوەی هەقە 

مارەیی و نەفەقەی خۆت وەربگری.

خۆی و مێردەكەی 
بەدبەخت كرد

سوڵحی عەشایەری 
هەزاران كەسی خستە سواڵ

دیمەن بورهان
رووداو - هەولێر

شــوفێری  ســاڵ،   28 خــدر،  محەممــەد 
قوتابخانەیەكــی بنەڕەتیی ئەهلییــە، نیوەڕۆیەك 
بەهــۆی نەخۆشــكەوتنی هاوژینەكەی كەمێك لە 
كارەكەی دوادەكەوێ. كە دەچێتە سەر كارەكەشی 
هەر بیر و خەیاڵــی لەالی هاوژینەكەی دەبێ، لە 
ناكاو لە شەقامی چل مەتری لە شاری هەولێر لە 
ئافرەتێكی بەسااڵچوو دەدات و ئافرەتەكە هەردوو 

قاچی دەشكێ.
محەممەد خێــرا ئافرەتەكــە هەڵدەگرێتەوە و 
دەیگەیەنێتە نەخۆشــخانە. ئافرەتەكە دوو مانگە 
لەسەر جێگەیە، محەمممەد ئەركی خۆی بەرامبەر 
ئــەو ژنــە بەجێهێناوە و تێچووی نەخۆشــخانەی 
لــە ئەســتۆی خۆی گرتــووە، بەاڵم كەســوكاری 

ئافرەتەكە داوای پارەی زۆرتر دەكەن.
محەممــەد دەڵێــت "زۆر نەشــتەرگەریمان بۆ 
كــرد، هەمــوو نەشــتەرگەری و مانەوەكانــی لە 
نەخۆشــخانەیەكی گرانبەهای تایبەت بوو، ناچار 
ئۆتۆمبێلەكــەم بە 8700 دۆالر فرۆشــت تاوەكوو 
پێداویســتی نەخۆشــخانەم دابیــن كرد، ئێســتا 

تەندروستیی بەرەو باشی دەچێت".
ئــەو ژنــەی محەممەد بــە ئۆتۆمبێــل لێیداوە 
تەمەنــی 71 ســاڵە و خاوەنی چوار كوڕ و ســێ 
كچە. كەســوكاری ئافرەتەكە ســكااڵیان لەســەر 
محەممــەد تۆمــار نەكــرد، بــەاڵم پێیانگوت بە 
ســوڵحكردن لێی خۆشــدەبن. ئێســتا داوای 30 
هــەزار دۆالری لێدەكــەن. محەممــەد دەڵێت "من 
هیــچ پارەم نەماوە، بە هەمــوو خزمەكانم 5000 
دۆالریــان بــۆ كۆكردمــەوە، ناردم بۆیــان، بەاڵم 
ئەوان ناردیانەوە و گوتیان ئەگەر 30 هەزار دۆالر 
نەنێری، دەبێت بە ناخۆشی و شەڕ بیدەی. ئێستا 
لە هەوڵی ئەوەداین لەڕێگەی پیاوماقواڵن و كەسی 
ئاینی رازییان بكەین مانگانە 200 هەزار دیناریان 

پێبدەم هەتا چاك دەبێتەوە".
سوڵحكردن بۆ ئەو رووداوانەی بەئەنقەست یان 
بە رێكەوت روودەدەن، عورفێكی كۆمەاڵیەتییە و 
بەهــۆی ئەوەش كە رێكنەخــراوە، وا دەردەكەوێ 
ئامــرازی  دەبێتــە  حاڵەتــدا  لەهەنــدێ  كــە 
خۆدەوڵەمەندكــردن و داڕووتاندنی ئەو كەســەی 
رووداوەكەی لەدەســت قەومــاوە. زۆربەی جاران 
لەو حاڵەتانەدا پەنا بۆ یاســا نابردرێت، بكەوێتە 
ناو چوارچێوەی یاساشــەوە، هــەر هێزی عورف 
زاڵترە و دواجار رێكارە یاساییەكان دەبنە هەندێ 
كاری رۆتینــی و ئەوەی بــە گرنگی و بنچینەیی 
دەمێنێتەوە، رێكارە عەشائیرییەكانە كە بریتییە 
لــە كۆكردنــەوەی "پیاوماقوڵ" و "ریشســپی" و 
مەكتەبــە كۆمەاڵیەتییەكانی ســەر بــە حیزب و 
تەقەی مەعامەلە بە دەفتەرە دۆالر بۆ داخســتنی 
ســەرقاپی كێشــەیەك، ئاشــووبێك و تەنانــەت 

رووداوێكی ئاسایی وەكو رووداوی هاتوچۆ.
بــە  كێشــانە  لــەو  هەندێــك  هەرچەنــدە 
لێخۆشــبوون كۆتایــی دێت، بــەاڵم هەندێكیان 
بــە پــارەی زۆر و تەنانەت هەندێ جار خەیاڵی 

ئینجا چارەسەر دەبن.

"15 هەزار کێشەمان چارەسەر 
کردووە"

ســەرەڕای ئیدیعاكانی یاسا سەروەری، هێشتا 
مەكتەبی كۆمەاڵیەتیی حیزبەكان جمەیان دێت لەو 
كەســانەی نایانەوێ كێشەكانیان بچێتە دادگا كە 
زۆرجــار لــە رۆتیندا گیر دەخــوات و دەبێ چەند 

مانگێك چاوەڕێی یەكالبوونەوەی بكەن.
پارتی دیموكراتی كوردستان 24 ساڵە مەكتەبی 
كۆمەاڵیەتیــی هەیە. جیهاد ئاكرەیی، بەرپرســی 
بەشی كۆمەاڵیەتی لە كۆمەاڵیەتی گشتیی هەولێر، 
ســوڵحكردنی بە "براگەورەی حوكمەكان" وەسف 
كرد و گوتی "لە ماوەی 24 ســاڵی رابردوودا 15 

هەزار كێشەمان چارەسەر كردووە". 
جگە لــە مەكتەبی كۆمەاڵیەتی گشــتی، هەر 
لقێكی پارتی مەكتەبێكی كۆمەاڵیەتی هەیە. جیهاد 
ئاكرەیــی دەڵێت: "هەر كێشــەیەك لە مەكتەبی 
كۆمەاڵیەتیی لقەكان چارەســەر نەكرێ، دەینێرن 

بۆ گشتی، ئێمەش لێرە چارەسەری دەكەین".
 بــە گوتەی ئاكرەیی 150 كەس لەو مەكتەبە 

كاردەكەن.

دادگا داوای یارمەتی دەکات!

جیهــاد ئاكرەیــی گوتــی "هەموو كێشــەیەك 
پێــش چوونی بۆ دادگا ئێمە دەتوانین بەشــداری 
لە چارەسەركردنیدا بكەین، بەاڵم كە چووە دادگا 
كێشەكە پەیوەندی بە ئێمەوە نامێنێ، حاڵەتیش 
هەیــە كێشــەكە كۆمەاڵیەتییــە و تاوانــی گەورە 
نییــە، لە دادگا یەكالیی نابێتــەوە و دادوەرەكان 

پێماندەڵێن ئێوە بەشداری تێدا بكەن و چارەسەری 
بكەن، چونكە هەندێ كێشە بەڕێگەی كۆمەاڵیەتی 

ئاسانتر چارەسەر دەكرێت".

ئاكرەیی ئاماژەی بەو كێشانە دا كە دەهێنرێنە 
مەكتەبەكانیان و گوتی: "كێشــەكان هەمەجۆرن. 
ســوڵحی خوێن، كێشــەی ژن و مێرد، كێشــەی 
زەویــوزار، تەنیــا تەدەخولی كێشــەكانی قومار 
و تلیــاك و ئــەو كێشــانە ناكەیــن كــە لەســەر 

بێڕەوشتین".
 گوتیشــی: "كێشــەی قەرز و پارە زۆر زیادی 
كــردووە، بەجۆرێــك ئێســتا ئــەو هۆبەیەمــان 
داخســتووە، هاوواڵتی هەیــە زیاتر لە دوو ملیۆن 
دۆالر قــەرزدارە، پێویســتە ئەم كێشــەیە دادگا 

یەكالیی بكاتەوە".
سەبارەت بە چۆنیەتی سوڵحكردنیش، جیهاد 
ئاكرەیــی گوتی: "ســەرەتا كە كێشــەیەك دێتە 
المان، دەگەڕێین بەدوای ئەو كەســەی كە كەسی 
بەرامبەر الی رێزدارە و گوێی لێدەگرێت، دەچینە 
الی. ئــەو بە كلیلی چارەســەر دادەنێین، ئەگەر 
هەر چارەسەر نەكرا لە رێگەی مەكتەبی سەرۆك 

بارزانی هەوڵی چارەسەركردنی دەدەین".
جیهــاد ئاكرەیی دەڵێت ئەویش لەگەڵ ئەوەیە 
كــە ســوڵح جێی یاســا نەگرێتەوە. ئــەو دەڵێت 
"چەندجارێك بە ســەرۆك بارزانیم گوتووە خوای 
گەورە بۆیە جەهەننەمی داناوە هەتا مرۆڤ ئەگەر 
نیــازی خراپــەی هەبــوو، بزانێت ســزا دەدرێت، 
پێویســتە پارتیــش كوتكــی هەبێــت، ئەگەرنــا 
هەندێك كێشــە چارەسەر نابن. پێویستە رێگەی 
توند بگیرێتەبەر هەتا ناهەقی و خراپەكاری زیاد 

نەكات".

یەکێتی: 2000 کێشەمان 
چارەسەر کردووە

پارتــی، مەكتەبــی  یەكێتیــش هاوشــێوەی 
كۆمەاڵیەتی هەیە. محەممەد عەلی، لێپرســراوی 
ناوەندی ســلێمانی ئــەو مەكتەبە ســەبارەت بە 
ســوڵحكردن لــەالی ئــەوان گوتــی "مەكتەبــی 
كۆمەاڵیەتی گشــتی لــە 10 ناوەندی كۆمەاڵیەتی 
پێكهاتــووە. لــە هەموو شــار و شــارۆچكەكانی 

كوردستانیش ناوەندمان هەیە". 
گوتیشی: "ناوەندی كۆمەاڵیەتی لە سەردەمی 
شاخەوە هەبووە، بەاڵم لەدوای راپەڕین رێكخراوە 

و لە هەموو شار و شارۆچكەكان دانراوە".
محەممەد مام عەلی كە زیاتر لە شــەش ساڵە 
بەرپرســی ناوەندەكەیە، سەبارەت بە چەندێتی و 

جۆری كێشــەكان گوتی "لەمــاوەی كاركردنم لەو 
ناوەنــدە زیاتر لە 2000 كۆنووســی چارەســەری 
كێشەی كۆمەاڵیەتیم الیە و بەبێ دووبارەبوونەوەی 

هیچكام لەو كێشانە هەموویان چارەسەر بوونە".
هەروەها دەڵێت ناوەندەكەیان ئاسانكارییەكی 
زۆری بــۆ دادگاكانــی كوردســتان كــردووە "هەر 
كەسێك لەالی ئێمە كێشەكەی چارەسەر دەكرێ، 
ئێمە نووســراوێكی بۆ دەكەین كە دەچێتە دادگا، 
دادوەر داوای ئەو نووســراوەی لێدەكات، هەروەها 
بۆ ئەو كەسانەی تاوانبارن و لێیان خۆش بوونە، 
الیەنی بەرامبەر ئەم كۆنووسەی كە بەئامادەبوونی 
هەردووال و كەســانی یاســایی و ئاینی و كادیری 
كۆمەاڵیەتــی واژۆ كراوە، كۆنووســەكە دەنێرێتە 
ســەرەوە و لەكاتی دەركردنی لێبوردنی گشــتی 

كەسی تاوانبار دەگرێتەوە".
ســەبارەت بە جۆری كێشەكانیش، محەممەد 
عەلی گوتی "كێشەكانی ئێستا زۆرترینیان لەسەر 
قــەرز و پارەخواردنە، پاشــان لەســەر زەویوزار 
و كێشــەی خێزان و ژنان كە بەشــی تایبەت بە 

ژنانمان هەیە و ژنان تێیدا كاردەكەن".

خوێنی کەسێك 100 حوشترە

مامۆســتایەكی ئاینی مەســەلەی ســوڵح لە 
ئیســالمدا رووندەكاتەوە و دەڵێت ئاساییە پارە 

بۆ سوڵح وەربگیرێ.
د.مەغدید كەریم تەها كە دكتۆرای لە شەرعدا 
هەیە و مامۆستای زانكۆی سەالحەدینە، دەڵێت 
"لەڕووی شــەرعەوە ســوڵح باشترین كارە و لە 
چەند ئایەت و فەرموودەدا هاتووە. ئەو كەسەی 
دەبێتە هۆی ئاشــتەوایی و كوژاندنەوەی شەڕ و 
كێشــە لەنێوان دوو كەس یاخود خێزان، ئاینی 
ئیســالم هەوڵیــان بەرز دەنرخێنــێ و خێرێكی 
زۆری دەگات. بــەاڵم ئەو كەســەی ســوڵحەكە 
رێكدەخات، پێویســتە لە بەرژەوەندی كەســی 
زوڵملێكراو بێت و ببێتە مایەی خێر و ئاشــتی 

ئەو دوو الیەنە".
ســەبارەت بــەو پارەیــەی لە سوڵحیشــدا 
وەردەگیــرێ، د.مەغدید گوتــی "ئەو پارەیەی 
لە ســوڵحكردن وەردەگیرێــت حەاڵڵە. ئەگەر 
كەسێك بەئەنقەست كەسێكی دیكەی كوشت، 
بەپێــی شــەریعەتی ئیســالم دەبێ كەســەكە 
بكوژرێتــەوە، بــەاڵم ئەگــەر بــە هەڵــە بوو، 
ئــەوە دەبێ 100 حوشــتر بداتە كەســوكاری 
كوژراوەكــە. ئــەو پارەیــەش زۆر زۆرە، بۆیە 
ڕێگــەدراوە لەگــەڵ كەســوكاری زوڵملێكــراو 

لەڕێگەی سوڵحەوە رێكبكەون و داشكاندن بۆ 
خاوەن قەزیەكە بكەن".

یاسا چی دەڵێت

رائیــد هۆگر عەزیــز، گوتەبێژی پۆلیســی 
هەولێر ســەبارەت بە كێشە كۆمەاڵیەتییەكان 
و ســوڵحكردن دەڵێت "لە یاسای عێراقیدا لە 
مــاددەی 82ی قانونــی مرافەعاتــی مەدەنی 
باس لە تەنازول و ســوڵح كــراوە، لە نەمانی 

دەعوای جەزائی سوڵح و تەنازولی تێدایە".
گوتەبێــژی پۆلیســی هەولێــر دەشــڵێت 
"بەهــۆی زۆربوونی كێشــە كۆمەاڵیەتییەكان 
ســوڵحكردن لەڕێــگای كۆمەاڵیەتــی زیــادی 
كردووە. زۆرترین سوڵحیش لەسەر مەسەلەی 
قــەرز و پارەیــە. ئێمــە وەك پۆلیس خۆمان 
بــەدوور دەگرین لە مەســەلەی ســوڵحكردن، 
چونكــە ئێمە الیەنــی جێبەجێكارین و هەموو 
تاوانێك دەبێت الیەنی قەزائی بڕیاری لەسەر 
بــدات، ئینجــا ئێمــە فەرمانەكــە جێبەجــێ 

دەكەین".
رائیــد هۆگــر دەڵێت مــەرج نییــە هەموو 
كێشــەیەك كــە ســوڵحی تێــدا كــرا كۆتایی 
بێــت. نموونە بە دزیكردن دێنێتەوە و دەڵێت 
"كەسی تاوانبار لە بڕیاری دادگادا تەنیا مافی 
كەســی لەسەر نامێنێ، لە سزای مافی گشتی 

رزگاری نابێت و سزادەدرێ".

دادگا یان سوڵح

كەســایەتییە كۆمەاڵیەتییــەكان پێیانوایە 
لــە زۆر بــاردا ســوڵحكردن باشــترە لەوەی 

دۆسیەكە ببرێتە دادگا.
عومــەری  شــێخ  فەرەیــدوون  شــێخ   
شــێخ تەهــای بێدەری كــە كەســایەتییەكی 
كۆمەاڵیەتیی ناحیەی ئاغجەلەرە، رای وایە كە 
سوڵحی كۆمەاڵیەتی لە دادگا باشترە، چونكە 

دەڵێت "من گەورەترین كێشــە بە هەفتەیەك 
چارەسەر دەكەم، بەاڵم بۆ بچووكترین كێشە 
لە دادگا چەند ســاڵێك هــەر دەبێت بێیت و 

بڕۆی و دادگاییەكە هەر دوادەكەوێت".
زۆربەی ئەو ســوڵحانەی شێخ فەرەیدوون 
دەیانكات، پەیوەندییان بە تاوانی كوشتنەوە 
هەیــە. شــێخ دەڵێــت "هــۆكاری ســەرەكی 
زۆربوونی كێشەكان بەتایبەتی كوشتن ئەوەیە 
كــە ئەمڕۆ حكومەت و یاســا الوازن. هۆكاری 
دووەمیــش ئەوەیــە كە لەنــاو خەڵكدا گەورە 
و بچووكی نەماوە، خەڵك بەقســەی گەورەتر 
لە خۆی ناكات، كوڕ و كچ حیســاب بۆ باوك 

ناكەن".
ئــەوان  پێیوایــە  فەرەیــدوون  شــێخ 
كارئاســانییەكی زۆر بــۆ خەڵــك دەكــەن و 
ئەگەر ئەوان نەبن زۆربەی كێشەكان بە خوێن 
یەكالیــی دەكرێنــەوە. نموونە بە ســوڵحێك 
دێنێتــەوە كە چەند رۆژ لەمەوبەر كردوویەتی 
و دەڵێت "كەسێك لە قەرەهەنجیر كوژرابوو، 
كەســوكارەكەی داوای 600 هــەزار دۆالریان 
لــە بكوژەكە دەكــرد، بەاڵم مــن چوومە نێو 
سوڵحەكە و بە 100 هەزار دۆالر پێكمهێنان، 
چونكە كوژراوەكە ســێ منداڵی لەدوای خۆی 
بەجێهێشتبوو. تاوەكوو ئەم پارەیە بدرێت بە 

خانوو بۆ منداڵەكانی".
ئەو كەسایەتییە كە ماوەی ساڵێكە خەریكی 
چارەسەركردنی كێشە كۆمەاڵیەتییەكانە، دەڵێت 

"لــە مــاوەی ئەم ســاڵەدا زیاتر لە 25 كێشــە 
هاتووەتە الی من و هەموویم چارەسەر كردووە".
 لەبــارەی ئەو پارەیەش كە بۆ چارەســەری 
كێشەكان دیاری دەكرێت، شێخ فەرەیدون دەڵێت 
"پارەكە جیاوازە، بۆ نموونە كوشتنی ئەنقەست 
و كوشتنی بەهەڵە هەیە، كوشتنی بەئەنقەست 
هەتــا 80 ملیۆن دیناریــش وەردەگیرێت، بەاڵم 
كوشتنی بەهەڵە یان قەزاوقەدەر لە 50 بۆ 60 
ملیــۆن دینــارە، ئەم پارەیەش لــە دیوەخان و 

تەكیەكاندا دیاریكراوە".

مەکتەبی کۆمەاڵیەتی گشتیی پارتی:
 15 هەزار کێشەی کۆمەاڵیەتیمان چارەسەر کردووە

مەکتەبی کۆمەاڵیەتیی یەکێتی لە سلێمانی:
2000 کێشەمان چارەسەر کردووە

کەسایەتییەك: 
کەسوکاری کوژراوێك داوای 600 هەزار دۆالریان لە 

بنەماڵەی بكوژ دەکرد

مامۆستایەکی ئاینی:
خوێنی کوشتنی کەسێك بە هەڵە، 100 حوشترە

شوفێرێكی تاکسی: 
 قاچی پیرەژنێكم شكاندووە ئێستا داوای 30 هەزار 

دۆالرم لێدەکەن

کەساییەتیەکی کۆمەاڵیەتی: ئەو کێشەیەی لەدادگا بە دوو ساڵ چارەسەر دەکرێ، من بە هەفتەیەک چارەسەری دەکەم 
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هەڤپەیڤین

رووداو: پرۆسەی ئاشتی لە باكووری كوردستان 
سااڵنێكە هەیە، ناوبەناو ئەو پرۆسەیە دەوەستێ، 
باشووری  سەركردەكانی  رۆڵی  باسی  زۆرجار 
كوردستان دەكرێ لە سەرپێكەوتنی ئەو پرۆسەیە، 
بە تایبەتیش مام جەالل و كاك مەسعود، ئەوان 

راستەوخۆ رۆڵیان هەبووە؟
ئەحمەد تورك: ئەوان هەوڵیان داوە، دەیانخواست 
لە باكوور دەست بە پرۆسەیەكی ئاشتی بكرێ، بەاڵم 
ئەكتەرێك كە ئەمڕۆ ئەو پرۆسەیە بەڕێوەدەبات، 
ئەوانەن كە لە باكوورن. ئەگەر سیاسەتمەدارانی 
بۆ  هەنگاو  پەكەكە  هەروەها  و  باكوور  لە  كورد 
كاریگەرییەك  هیچ  دەرەوە  لە  نەهاوێژن،  ئاشتی 
دروست نابێ. بەاڵم پێویستە كاك مەسعود و مام 
جەالل كە ئەمڕۆ نێوانیان لەگەڵ توركیا خۆشە، 
هەوڵ بۆ ئاشتی بدەن. ئەوەی لەدەستی ئێمە بێ بۆ 
ئاشتی دەیكەین، خۆتان ئاگادارن زۆرجار دانیشتن 
كراوە، بەاڵم چ كاریگەرییەكی هەبووە؟ من نازانم. 
كە پرۆسەی چارەسەری دەستیپێكرد لە نێو حیزب 
لەگەڵ  قسە  ئەوەی  بۆ  دروستكرا  كۆمیسیۆنێك 
ئاكادەم  لەیال  و  من  یەكەمجار  بكەین،  ئۆجەالن 
چووین بۆ الی ئۆجەالن. ئۆجەالن ئەوكات گوتی 
بەڵێ من ئاگاداری ئەو پرۆسەیەم و بۆ ئەو مەبەستە 
سەردانم و دەكەن و قسەم لەگەڵ دەكەن. ئێستا 
رۆژی ئاشتییە و رێگای ئاشتی بكەنەوە و شەڕی 
چەكداری رابگرن. ئەو كێشەیە بە ئاشتی چارەسەر 
بكەن. دواتر ئەو كۆمیسیۆنە فراوان بوو، هەندێك 
پەروین  ئۆندەر،  سوورەیا  سری  هەڤااڵنمان  لە 
بوڵدان، ئیدریس بالوكەن، بەمدواییە سەالحەددین 
زۆر  چاوپێكەوتن  بوون.  بەشدار  دەمیرتاشیش 
دەكران. ئۆجەالن زۆر تەركیزی لەسەر پرۆسەیەكی 

نوێ بوو بۆ چارەسەری پرسی كورد بە ئاشتی.
بینی،  ئۆجەالنت  یەكەمجار  كە  تۆ  رووداو: 

رەوشی تەندروستی چۆن بوو؟
سەردانی  كاتێك  ئێمە  تورك:  ئەحمەد 
ئۆجەالنمان دەكرد لە ژوورەكەی خۆی نەماندەبینی، 
بەمدواییە  جودا.  شوێنێكی  دەهێنایە  ئەویان 
شوێنەكەیان گۆڕیبوو، بردبوویانە شوێنێكی باشتر. 
كاتێك ئێمە بینینمان وەكو ئەو مرۆڤە نەبوو كە 
منی  بە  رۆژێك  مابێتەوە.  زینداندا  لە  20 ساڵ 
گوت یەكێك بووەتە ئەندام پەرلەمان حەوت مێردی 
كردووە.. منیش پێكەنیم و گوتم چما تۆ سۆراغی 
ئەو شتانەش دەكەی؟ ئێمە لەگەڵ ئەو زۆرتر باسی 
بڵێین.  بكەین، چی  كە چی  دەكرد  سیاسەتمان 
دەوڵەتی توركیا چۆن لەو نزیك دەبێتەوە. هەتا 
جارێك پێمانگوت دەوڵەتی تورك هیچ بەڵێنێكی بە 
ئێمە نەداوە، گوتی دەزانم. ئەوان ناوبەناو سەردانی 
من دەكەن، لێرە قسە لەسەر زۆر شت دەكەین. 
هەتا گەیشتە ئەو قۆناغەی رێككەوتنێك بنووسرێ. 
رووداو: زۆرجار لە راگەیاندنەكان باودەكرێتەوە 
كە بەڕێز ئۆجەالن ساوی ناردووە بۆ كاك مەسعود 

و مام جەالل و بەرپرسی دیكە. ئەوە راستە؟
ئەحمەد تورك: بەڵێ ساوی بۆ دەناردن.
رووداو: هیچ داخوازییەكی لەوان هەبوو؟

كە  بوو  ئەوە  داخوازییەكەی  تورك:  ئەحمەد 
كاتێك  ئاشتی.  پرۆسەی  بۆ  هاوكاربن  هەمووان 
مەسەلەی كۆنگرەی نەتەوەیی هاتە پێش، پەكەكە 
زۆر توند بوو لەسەر مەسەلەی ئەندامانی كۆنگرە، 
بۆ  ئەوە  گوتی  زانییەوە  ئەوەی  ئۆجەالن  كاتێك 
دەكەن بە كێشە! با كاك مەسعود سەرۆكایەتی 
دەستنیشان  شاندەكە  خۆی  و  بكات  كۆنگرەكە 
لە  قووڵتر  ئۆجەالن  وایە  قەناعەتم  من  بكات. 

پەكەكە لە مەسەلەكان دەڕوانێ.
رووداو: ئۆجەالن رازی بوو كاك مەسعود ببێتە 

سەرۆكی كۆنگرەی نەتەوەیی؟
ئەحمەد تورك: بەڵێ.

رووداو: بۆچی كۆنگرەی نەتەوەیی سەرینەگرت؟ 
ئایا وەك خۆت گوتت مەسەلەكە پۆست و كورسی 

بوو؟
ئەحمەد تورك: من پێموایە مەسەلەی پۆست 
بەاڵم  دەكران.  چارەسەر  شاند  و  كورسی  و 
نەبەستنی  لەسەر  كاریگەریان  دەوڵەتانی دەرەوە 
كۆنگرە هەبوو، نەیاندەخواست كۆنگرەی كوردان 
مەسعود  كاك  ئەگەر  من  بڕوای  بە  ببەسترێ. 

رووی  لە  بووایە،  نەتەوەیی  كۆنگرەی  سەرۆكی 
نێونەتەوەییەوە كۆنگرەكە باشتر دەبوو.

رووداو: تۆ پەیوەندیت لەگەڵ زۆر كەس هەیە، 
دەمەوێ بزانم پەیوەندیی نێوان تۆ و ئەردۆغان، تۆ 
و عەبدوڵا گویل چۆنە، پەیوەندییەكی گیانی بە 

گیانی لە نێوانتاندا هەبوو؟
ئەحمەد تورك: لەگەڵ ئەردۆغان چەند جارێك 
چارەسەریش  پرۆسەی  كە  هەبووە،  هەڤدیتنمان 
ئامینە  خاتوو  بینی،  یەكدیمان  دەستیپێكرد، 
ئاینەشم لەگەڵ بوو. ئەردۆغان گوتی بۆ چارەسەری 
ئامادەم.  من  بێ  پێویست  هەرچی  كورد  پرسی 
عەبدوڵا  بە  سەبارەت  كرد.  سوپاسمان  ئێمەش 
گویلیش ئەو دەرگای كراوە بوو، سەردانم دەكرد، 
قسەمان لەسەر زۆر شت دەكرد رەخنەمان دەگرت. 

دوایی  كۆچی  ئەو  باوكی  لەمەوبەر  رۆژێك  چەند 
كرد، من چووم بۆ قەیسەری بۆ پرسەكەی، زۆر 
كەیفخۆش بوو. گویل كاتێك بە سەفەر دەچووە 
دەرەوەی واڵت جوابی بۆ دەناردم و دەیگوت حەز 

دەكەم تۆش لەگەڵم بێی. 
رووداو: قەت لەگەڵ ئەو چووی بۆ دەرەوە؟

ئەحمەد تورك: بەڵێ دوو جار. جارێكیان كە 
چوو بۆ بولگاریا چوار پەرلەمانتاری لەگەڵ بوو، 
پەیوەندیی پێوەكردم و گوتی حەز دەكەم تۆش 
پەرلەمانتارێكی  من  كاكە  پێمگوت  بێی.  لەگەڵم 
لە  بولگاریا  لە  كە  كوردم.  و  مێردینم  خەڵكی 
گوتی  و  ناردم  بەدوادا  كەسێكی  بووین،  هوتێل 
بەڕێز عەبدوڵا گویل دەڵێت با بێتە ژوورەكەم و 
حەز دەكەم قسە بكەین. لەوێ لەسەر پرسی كورد 
قسەی زۆرمان كرد كە ئەو پرسە چۆن چارەسەر 

دەبێ و چی بكەین. 
رووداو: نیەتی گویل چی بوو؟

ئەحمەد تورك: كێشەكە ئەوەیە كە چ سەرۆك 
توركیا  لە  وەزیرەكان  سەرۆك  چ  و  كۆمارەكان 
كە دەستبەكار دەبن باوەڕیان بە مافی كورد لە 
نێوخۆی توركیا نییە. ئەوان قبوڵی ئەوە ناكەن كە 
كورد گەلێكە، زمانی خۆی هەیە، ناسنامەی خۆی 
هەیە، مافی ئەوەی هەیە هەرێمی تایبەت بە خۆی 
هەبێ. ئەوان باوەڕیان بە دیموكراسی نییە، بۆیە 
ئەو كێشەیەش هەیە. ئەوان بەردەوام جەخت لەوە 
دەكەنەوە كە كورد چەك دابنێ، چەكەكان بێدەنگ 
بكرێ، ئێمەش نامانەوێ شەڕ ببێ، بەاڵم فەرموون 

ئێوە چی دەكەن، ئێوە چی دەدەنە كوردان؟
پەكەكە  ئایا  چییە؟  ئێوە  داخوازیی  رووداو: 
بە  قەناعەت  كە  هاوێشتووە  وەهای  هەنگاوێكی 

ئەوان بكات؟
هەرێمێكی  داوای  پەكەكە  تورك:  ئەحمەد 
كەسیش  زۆر  دەكات.  دیموكراتیك  و  ئۆتۆنۆمی 
رەخنە لە پەكەكە دەگرن و دەڵێن ئەوەی داوای 
دەكات خۆ بە سیاسەتیش دەكرێ، هیچ پێویست 

بە چەك ناكات.

رووداو: تۆش ئەو قەناعەتەت هەیە كە ئەوەی 
پەكەكە داوای دەكات بەبێ چەكیش بەدەست دێت؟
ئەحمەد تورك: كورد پێویستە خۆی بپارێزێ، 
شەڕێك كە ئارامیی گەالن تێكبدات هیچ سوودی 
نییە. هەموو مرۆڤێكی كورد بۆ پاراستنی خۆی 
بەاڵم شەڕ دەبێ  تەدبیری خۆی بستێنێ،  دەبێ 
ئاشتی  رێگەی  ئەمڕۆ  ئەگەر  بێ.  ئاشتی  بۆ 
سیاسەتكردن بێ، پێویستە بەو رێگایەدا بڕۆین. 
بۆ  زیانێكی  هیچ  ببێ،  ئازاد  كورد  گەلی  ئەگەر 
گەلی تورك نابێ، چونكە كورد ناڵێت دەوڵەتێكی 
سەربەخۆمان دەوێ. دەڵێن لەنێو توركیا لە هەرێمی 
خۆمان مافی خۆمان هەبێ، خۆمان بەڕێوەببەین. 
هەتا كورد لەوێ ئازاد نەبێ، توركیاش دیموكراسی 

نابێ.

رووداو: ئێوە زۆرجار لەگەڵ باڵیۆزی واڵتان لە 
توركیا دانیشتوون، باسی چ شتێكتان كردووە كە 

تا ئێستا میدیا نەیزانیبێ؟
زۆرجار  دێنەگۆڕێ،  باس  زۆر  تورك:  ئەحمەد 
دەكەن،  ئۆتۆنۆمی  داوای  ئێوە  بۆچی  دەڵێن 
بۆچی داوای سەربەخۆیی ناكەن. ئێمە كە سەیری 
پێش  دەكەین،  نێوەڕاست  رۆژهەاڵتی  رەوشی 
ستاتۆیەكی  پێویستە  كورد  گەلی  هەموو شتێك 
دیموكراسی لە نێوخۆیدا ئاوا بكات. راستییەكەشی 
كورد رێكخستنێكی وەهای نییە بۆ دروستكردنی 
دەوڵەت. هێز و تواناشی نییە. ئەو عەقڵەشی نییە. 
جگە لەوەش گوشارێكی زۆر لەسەر كورد هەیە، 

ئێران لەالیەك، توركیا لەالیەك. سووریا لەالیەك 
و عێراق لەالیەك. دەوڵەتی سەربەخۆ لەالیەن ئەو 

دەوڵەتانەوە دەكرێتە ئامانج.
رووداو: بەاڵم هەزاران گەنجی كورد لە پێناوی 

ئەو ئامانجە بوونەتە قوربانی؟
ئەحمەد تورك: راستە، بەاڵم سیاسەت بە عەقڵ 
دەكرێ. پێویستە ئێمە لە هەلومەرج و بارودۆخی 
دونیا بنۆڕین، سەیری بارودۆخی هەرێمایەتی بكەین، 

بە گوێرەی ئەوە دەتوانین خۆمان رێكبخەین. رەنگە 
دەوڵەتێكی  كورد  دیكە  ساڵی  سی  بیست  دوای 

سەربەخۆ رابگەیێنێ. 
بۆ  حكومەت  و  پەكەكە  لەگەڵ  ئێوە  رووداو: 
چارەسەری پرسی كورد باسی مۆدێلی ئێرلەندای 

باكوورتان كردووە؟
ئەحمەد تورك: ئەو مۆدێلە چۆنە و چۆن دەبێ، 
و  باسكرا  شت  زۆر  باخچە  دۆڵمە  دانیشتنی  لە 
نزیكەی 10 – 12 ماددە نووسران. ئەگەرچی 
ئەو مادانە باونەكرانەوە، بەاڵم باسی مۆدێلێك كرا. 
بەاڵم لەبەر حەساسیەتی دەوڵەت و میللەتی تورك 
ناتوانی یەكسەر باسی هەموو شتێك بكەی، دەبێ 

هەنگاو بە هەنگاو بێ.
رووداو: ئەو مۆدێلە لەالیەن كێ پێشنیاز كرابوو، 

دەوڵەت یان ئۆجەالن؟
پێكەوە  ئۆجەالن  و  دەوڵەت  تورك:  ئەحمەد 
گفتوگۆیان دەكرد، لەسەر ئەو بنەمایانە ئەو جۆرە 
پڕۆژانە ئامادە دەكران. شاندی ئێمە كە دەچووە 
ئیمرالی لە هەمانكاتدا شاندی دەوڵەتیش دەچوو، 

ئەو دانیشتنانە بنەمای ئەو پرۆژانە بوون.
رووداو: بۆچی ئەو دانیشتنانە بەردەوام نەبوون؟
لەو  ئەردۆغان  سەرۆككۆمار  تورك:  ئەحمەد 
حوزەیران  حەوتی  هەڵبژاردنی  لە  بوو  باوەڕەدا 
دەنگەكانی لە نێو كوردان زیاد بكەن. بۆ ئەو پڕۆژەیە 
و  واڵتپارێز  كوردی  بەاڵم  بكەن،  هاوكاریی  كورد 
هاوكاریی  بەڕێوەدەبەن،  سیاسەت  كوردەی  ئەو 
لەنێوچوو.  پڕۆژەیە  ئەو  بۆیە  كرد،  هەدەپەیان 
ئەگەر ئەردۆغان لەو هەڵبژاردنە دەنگێكی زۆری لە 
كوردستان هێنابا، ئەو پرۆژەیە تێكنەدەچوو. ئێمە 
لە یەكەم رۆژەوە گوتوومانە كاتێك تۆ بە روح و 
دڵ باوەڕت بە مافی كورد نەبێ، ناتوانی پرسی 
كورد چارەسەر بكەی. ئەگەر ئەردۆغان لە حەوتی 
حوزەیرانیش سەركەوتبایە، ئەوەی كورد دەیویست 
نەیدەكرد، چونكە ئەگەر تۆ باوەڕت بە دیموكراسی 

نەبێ، ناتوانی مافی كورد بدەی.  
ئەوروپا  لە  كورد  كەسایەتی  زۆر  رووداو: 
گەڕانەوە، وەكو یەشار كایا، كەمال بوركای و شڤان 
پەروەر، كورد بۆ خۆی لەوانە بە خودان نەكرد؟ بۆ 

هیچ گفتوگۆیەكتان لەگەڵیان نەبوو؟
ئێمە  بڕیاری  بە  ئەوان  تورك:  ئەحمەد 
نەگەڕاونەتەوە توركیا. ئەوان چاویان بە بەرپرسانی 

دەوڵەت كەوت.
لەگەڵ  پەروەرتان  شڤان  كاتێك  رووداو: 

ئەردۆغان بینی، پێتان ناخۆش بوو؟
ئەحمەد تورك: ئێمە بە هاتنەوەی شڤان دڵگران 
و  پەروەر  شڤان  دەیویست  ئەردۆغان  نەبووین، 
سیاسی  مەسجێكی  وەكو  تاتلیسەس  ئیبراهیم 
بەكاربهێنێ، ئێمە لەوە عاجز بووین. بەاڵم كاتێك 
گەڕانەوەی  كرد.  سەردانمان  چووین  ئامەد  هاتە 

شڤان زۆرتر پەیامێكی سیاسی بوو. ئێمە حەزمان 
نەكرد كەسێكی وەكو شڤان پەروەر كە ئەوەندە 
ساڵە خەباتی كردووە، ببێتە ئالەتی سیاسەتەكانی 

ئەردۆغان. 
رووداو: كاتێك ئەردۆغان دەیگوت كێشەی كورد 

كێشەی منە، مەبەستی چی بوو؟
ئەحمەد تورك: لە توركیا دەم دەم سیاسەتێك 
و  گرتن  و  زیندان  بە  دەیانەوێ  بەڕێوەدەچێ، 

ناوبەناویش  بكەن،  بێدەنگ  كورد  ئەشكەنجەدان 
دەڵێن ئێمە دەخوازین كورد لەباوەش بگرین. ئەوە 
بە تەنیا سیاسەتی ئەردۆغان نییە، ئەوە سیاسەتی 
دەوڵەتی توركیایە. كاتێك كۆماریش دامەزراوە ئەو 

كاتی  كەمالیش  مستەفا  هەبووە.  هەر  سیاسەتە 
خۆی گوتوویەتی كورد و تورك بران و كورد مافی 
هەبووە،  خۆی  قسەی  ئۆزاڵیش  تورگۆت  هەیە. 
تانسۆ چیلەریش باسی مۆدێلی چارەسەری كردووە. 
مەسعود یڵماز دەیگوت رێگەی ئاشتی بە ئامەددا 
نەكراون،  دڵەوە  لە  ئەو قسانە  بەاڵم  تێدەپەڕێ. 
بەڵكو بەهۆی هەلومەرجی سیاسییەوە دەگوترێن، 

هەر بۆیەش جێبەجێ ناكرێن.
رووداو: باوەڕت بەو بەڵێنانە هەیە كە ئەمریكا و 

رووسیا بە كوردی دەدەن؟
دەوڵەتانی  سەردەمەدا  لەو  تورك:  ئەحمەد 
جوڵە  لەوێ  بێ،  كوێ  لە  بەرژەوەندییان  زلهێز 
دەكەن. ئەوان جێی متمانە و باوەڕ نین. بەدوای 
توركیا  ئەوان  دەگەڕێن.  خۆیاندا  بەرژەوەندیی 
نێوەڕاست  رۆژهەاڵتی  گەورەی  ئەكتەرێكی  بە 
دەبینن. هیچ كاتێك لە پێناوی كورد پەیوەندی 
خۆیان لەگەڵ توركیا ناپچڕێنن. ئەمڕۆ شەڕێك لە 
رۆژهەاڵتی ناوەڕاست هەیە، كوردیش پێشەنگی ئەو 
شەڕەیە، ئێستا كورد لەبەرچاو دەگرن و هەندێك 
چوار  دوای  بەاڵم  دەكەن،  پێشكەش  یارمەتی 
ساڵی دیكە سیاسەتیان چۆن دەبێ، ئێمە ناتوانین 

متمانەیان پێ بكەین. 
شەڕ  تەواوبوونی  دوای  پێتوایە  واتە  رووداو: 

سیاسەتی ئەوانیش دەگۆڕێ؟
ئەحمەد تورك: ئەگەرێكی زۆرە بگۆڕێ.

رووداو: لەو حاڵەتەدا كورد دەبێ چی بكات؟
كوردان  یەكێتییەكی  دەبێ  تورك:  ئەحمەد 
دروست ببێ. ئەگەر كاتی خۆی پارتی و یەكێتی 
لە باشووری كوردستان یەك نەبوونایە، ئێستا ئەو 
هەرێمە نەدەبوو. كاتێك پەكەكە و پەدەكە شەڕ 
بكەن، ئایا دەگەینە چ قۆناغێك؟ من پێموایە ئەمڕۆ 
لە باشوور كە رێز لە گەلی كورد دەگرن، رێز لە 
كاك مەسعود دەگرن. ئەو سیاسەتەی ئەمڕۆ لە 
كاك  دوای  بەڕێوەدەچێ،  كوردستان  باشووری 
مەسعود ئەو حیزبانە ناتوانن هەمان ئەو سیاسەتە 
بەڕێوەببەن. كەسایەتیی كاك مەسعود رۆڵی دەبێت 
لە كەمكردنەوەی ئاڵۆزییەكان. ئەگەر كاك مەسعود 
نەمێنێ، حیزبەكانی باشووری كوردستان ناتوانن 

پێكەوە دیالۆگ بكەن.
لە شنگال هەیە چۆن  ئەو كێشەیەی  رووداو: 
چارەسەر دەكرێ؟ پەكەكە دەڵێت ئێمە شەهیدمان 
داوە و شنگال چۆڵ ناكەین، پێشمەرگە دەڵێت ئێمە 
چووینە كۆبانێ، كە ئەوێ ئازاد كرا گەڕاینەوە و 

ئێستاش دەبێ پەكەكە شنگال چۆڵ بكات؟ 
دیالۆگ  بە  شنگال  كێشەی  تورك:  ئەحمەد 
لە  دەسەاڵتدارییەك  ئێستا  دەكرێ.  چارەسەر 

شنگال هەیە كە چاویان لە مافەكانی خۆیانە. كە 
لە شنگال كۆمەڵكوژی دروست بوو، چەند الیەنێك 
دژی وەستانەوە، دەبێ خاتری ئەوانیشمان لەبەرچاو 
بە  سەرهەڵدەدات  كێشەیەك  لەوێ  كاتێك  بێت. 
گفتوگۆ چارەسەر دەبێت، بڕوام وایە ئەگەر ئەوكات 
دیدارێك لەنێوان پەكەكە و الیەنەكانی دی دروست 
بووبا كێشەی شنگال نەدەگەیشتە ئەم قۆناغەی 
ئەمڕۆ، شنگال خاكی باشووری كوردستانە و دەبێ 
لەسەری بێینە دەنگ، مافی هەرێمی كوردستانە، 
بەاڵم كاتێك فڕۆكەكان قەندیل و شنگال بۆردومان 
دەكەن، قسە نەكەی و بشڵێی بۆچی پەكەكە لە 

شنگال دەرناچێت، ئەمەش راست نییە.
رووداو: بەاڵم ئەوان دەڵێن ئەگەر پەكەكە لەو 

ناوچانە نەبێت، توركیا بۆردومانی ناكات.
پێویستە  بەاڵم  باشە،  ئێ  تورك:  ئەحمەد 
كێشەكان لەنێو خۆماندا چارەسەر بكەین. ئەوە 
یەكێتی،  پارتی،  پەكەكە،  ئێمەیە.  ئامانجی 
هەموویان  رۆژئاوا  ئێستای  دیكەی  حیزبەكانی 
لەنێوان خۆماندا  ئەگەر كێشەیەك هەبوو دەبێ 
لەنێوخۆماندا  ئێمە  كاتێك  بكەین.  چارەسەری 
دەرەوە  لە  كەسێك  و  نەكەین  چارەسەری 
بین  بێدەنگ  و  ئێمە  كاروباری  دەستوەربداتە 
دەكات،  كورد  لە  زوڵم  كورد  بۆچی  بڵێین  و 
بڵێن  پێمان  ئەمڕۆ  ئەگەر  نییە.  ئەمەش راست 
شنگال خاكی هەرێمی كوردستانە، مافی هەرێمی 
كوردستانە ئەوێ كۆنترۆڵ بكات، وانییە؟ كاتێك 
داعش چووە نێو شنگال، پەكەكە شەڕیان كرد و 
لەدژی وەستانەوە، ئەوانیش مافی ئەوەیان هەیە 
بمێننەوە. كاتێك فڕۆكەی توركیا دێت و ئەوێ 
بۆردومان دەكات، ناتوانین بڵێین بۆچی پەكەكە 
لەوێیە، پێویستە ئەمەش نەگوترێ. كە فڕۆكەی 
توركیا دێت و بە پارە چەند چەتەیەك دەنێرنە 
دژیان  كوردستان  هەرێمی  حكومەتی  و  ئەوێ 
نەوەستێتەوە، مافی ئەوەیان نییە بە پەكەكە بڵێن 
لە شنگال بڕۆن، ئەگەر ئەمە كرابایە پێش هەر 

كەس من دەمگوت پەكەكە حەقی ئەوەتان نییە 
لەسەر خاكی شنگال بمێننەوە. لە شنگال ئاڵۆزی 
دروست بوو، ژنانی شنگال فرۆشران، مرۆڤەكانی 
بەرانبەر  لە  كام هێزی كوردی  شنگال كوژران. 
ئەوان وەستایەوە؟ باشە ئەوە پەكەكە دەرچوو، 
لەالیەنی  لەوێ  گوت  منی  بە  مەسعود  كاك 
دەبێت.  دروست  ئێمە  بۆ  كێشە  ئیدارەدانەوە 
نەمدەویست ئەمەی پێ بڵێم، بەاڵم گوتم باشە 
تەنیا  و  ببینە  ئۆجەالن  بڕۆ  رێگەكەی،  ئەمەیە 
ئۆجەالن دەتوانێ ئەمە یەكالیی بكاتەوە، بەخوا 

بڕۆ بیبینە تۆ چی بڵێی ئۆجەالن ناڵێ نا. 
مەسعود  كاك  هەبوو  هەوڵێك  هیچ  رووداو: 

ئۆجەالن ببینێ؟
ئەحمەد تورك: نەخێر ئەوە بیرۆكەی من بوو 

بۆ ئەوەی پرۆسەی ئاشتی بەردەوام بێ.
رووداو: كاك مەسعود چی گوت؟

ئەحمەد تورك: گوتی حەز ناكەم سەركردەیەكی 
كورد لە زینداندا ببینم.

ئەحمەد تورك، سیاسەتڤانی کورد بۆ )رووداو(:

حەزمان نەدەكرد شڤان پەروەر ببێتە ئالەتی 
سیاسەتەكانی ئەردۆغان

ئەحمەد تورك، سیاسەتڤانی دیاری کورد لە باکووری کوردستان، لە 

هەڤپەیڤینێكدا لەگەڵ )رووداو( باسی هۆکاری وەستانی پرۆسەی چارەسەری لە 

باکووری کوردستان دەکات و دەڵێت: "ئەگەر ئەردۆغان لە هەڵبژاردنی حەوتی 

حوزەیران لە باکووری کوردستان دەنگی هێنابا، پرۆسەی چارەسەری نەدەوەستا". 

سەبارەت بە کۆنگرەی نەتەوەییش دەڵێت، هەرچەندە پەکەکە کێشەی لەگەڵ 

ئەندامان و مەسەلەی سەرۆکایەتیكردنی کۆنگرەکە هەبوو، بەاڵم هۆکاری 

نەبەستنی کۆنگرەکە واڵتانی دەوروبەر بوو.

ئەحمەد تورك ساڵی 1942 لە چیای مازیی مێردین لەدایكبووە. ساڵی 1973 

لەسەر لیستی جەهەپە بووەتە ئەندامی پەرلەمانی تورکیا. دامەزرێنەری 

پارتی )دەتەپە( بووە. ساڵی 2014 لە هەڵبژاردنی شارەوانییەکانی تورکیا بە 

سەرۆکی شارەوانیی مێردین هەڵبژێردرا، بەاڵم لە مانگی نۆڤەمبەری 2016ـوە 

لە پۆستەکەی دوورخراوەتەوە.

هەڤپەیڤین: کاوە ئەمین

رووداو- مێردین

هیچ سەرۆك کۆمارێكی تورکیا بڕوای بە 
مافی کورد نەبووە

ئەردۆغان پێیگوتم پرسی کورد هەرچی 
پێویست بێ من ئامادەم

عەبدوڵاڵ گویل حەزی دەکرد من یاوەری 
سەفەرەکانی بم

من قەناعەتم وایە ئۆجەالن 

قووڵتر لە پەکەکە لە 

مەسەلەکان دەڕوانێ

 
ئەگەر کاتی خۆی پارتی 

و یەکێتی یەك نەبوونایە، 

ئێستا هەرێمی کوردستان 

نەدەبوو

 

کاك مەسعود چی بڵێت 

ئۆجەالن ناڵێ نا

 

کاك مەسعود پێیگوتم 

حەزناکەم ئۆجەالن لە 

زیندان ببینم

 
زۆر لە باڵیۆزی واڵتان پێماندەڵێن بۆچی 

داوای سەربەخۆیی ناکەن 

دەوڵەتانی دەرەوە کاریگەرییان لەسەر 
نەبەستنی کۆنگرەی نەتەوەیی هـەبوو

ئۆجەالن داوای کرد کاك مەسعود ببێتە 
سەرۆکی کۆنگرەی نەتەوەیی

ئەکتەری پرۆسەی ئاشتی کوردی 
باکوورە نەك دەرەوە
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دكتۆر پشدەر عەبدوڵا ئیسماعیل* 

گریانی منداڵ بۆ زیاتر لە سێ كاژێر لە رۆژێكدا 
و زیاتر لە سێ رۆژ لە هەفتەیەكدا و بۆ ماوەی زیاتر 
لە سێ هەفتە، لە زانستی پزیشكیدا پێیدەگوترێ 
یاسای ژمارە سێ. نزیكەی 25%ی ئەو مندااڵنەی 
دەبن،  گریانە  ئەو  تووشی  دەبن  لەدایك  تازە 
گریانەكەش زۆرتر بەهۆی غازاتەوەیە. ئەو مندااڵنە 
زۆربەی كات لە ئێواران و لە شەودا دەگرین و خەو 
لە دایك و باوكیان دەزڕێنن. لە تەمەنی 6 - 8 هەفتە 

گریان و غازاتەكە دەگاتە لووتكە.
هۆكارەكەی چییە؟

هەرچەندە هیچ هۆكارێكی دیاریكراوی نییە، بەاڵم 
ئەم شتانەی كە لە خوارەوە باسی دەكەین، لەوانەیە 

ئەو غازاتە زیاد بكەن:
و  مێشك  سیستەمی  پێنەگەیشتنی  باش   -  1

دەمار.
2 - هەستیاریی زۆر بە دەستلێدان و دەنگە دەنگ 

ئەگەر هەیبێت.
3 - ئەو مندااڵنەی كە شیری دایكیان دەخۆن 
لەوانەیە هەندێك خواردن كە دایكی دەیخوات هۆكار 

بێت بۆ زیادبوونی غازات.
دەخۆن  قوتوو  شیری  كە  مندااڵنەی  ئەو   -  4
پێ  شیرەكەیان  نێو  پڕۆتینی  هەندێ  لەوانەیە 

نەكەوێت.
5  - زۆر شیر خواردن یان خێرا شیر خواردن.

6 - ئەو دایكانەی كە جگەرە لە كاتی دووگیانییەكە 
دوو  منداڵەكانیاندا  لە  غازات  رێژەی  دەكێشن، 

ئەوەندە زیاد دەكات.
7 - ئەگەر دوای شیر خواردنەكە نۆشی نەكات 

واتە نەیخەیتە سەر شانت بۆ نۆشكردن.
لەكاتی  بێت  كەم  كێشی  كە  منداڵێك   -  8

لەدایكبووندا.

9 - ئەگەر منداڵەكە برسی بێت.
10 -ئەگەر منداڵەكە ترشی گەدەی بگەڕێتەوە 

سوورێنچكی.
چۆن غازاتەكە كەم بكەینەوە؟

بگریت  باوەش  لە  1 - پێویستە منداڵەكە زۆر 
تەنانەت ئەوكاتانەی كە نەشگریەت.

2 - بتڵێك ئاوی گەرم یان مەمەی شووشە ئاوی 
گەرمی تێدا بێت )بەمەرجێك زۆر گەرم نەبێت زیان 
منداڵەكەی  لەسەر سكی  بگەیەنێت(  منداڵەكە  بە 

دابنێ.
3 - دایكی شیردەر هەوڵ بدە منداڵەكەت الیەكی 
سنگت بەتاڵ بكاتەوە ئینجا بیبەیتە سەر الیەكەی 

دیكە.
4 - هەوڵ بدە دەست بەسەر سكی منداڵەكەتدا 

بهێنیت لە شێوەی میلی كاژێر.
دەخۆن  قوتوو  شیری  كە  مندااڵنەی  ئەو   -  5
نەوەك هەستیاری  بگۆڕن  باشترە جۆری شیرەكە 

هەبێت بە پڕۆتینی ئەو شیرە.
6 - زوو زوو منداڵەكەت بخەرە سەر شانت.

7 - دەتوانیت منداڵەكەت لەسەر سكی بیخەیتە 
بۆ  بكەیت  قاچەكانت  بە  قاچەكانت، جووڵە  سەر 

ئەوەی ماساج بە سكی بكرێت.
8 - زۆرجار منداڵ كە دەخەیتە نێو ئۆتۆمبێل، 
لەكاتی رۆیشتنی ئۆتۆمبێلەكە بێدەنگ دەبێ، بۆیە 

دایك و باوك سوودی زۆر لە سەیارە دەبینن.
كەی منداڵەكەمان ببەینە الی پزیشك؟

1 - ئەگەر تای هەبێت.
2 - پیساییەكەی خوێن یان لیمانی لەگەڵدا بێت.
3 - رشانەوە بەتایبەتی ئەگەر زۆر و بە قوڵپ 

بێت.
4 - ئەگەر ئارەزووی شیرخواردنی كەمی كرد.

* پزیشكی پسپۆڕی نەخۆشییەكانی مندااڵن

ته ندروستی

مێدیا و تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان بوونەتە 
شوێنی ساخكردنەوەی دەرمان

پێنج بكە و پێنج تەرك بكە!

 غازاتی منداڵی 
تازە لەدایكبوو

سەروەر ساالر 
رووداو - سلێمانی

كیمیایی  و  گیایی  دەرمانی  بۆ  رێكالمكردن 
لە دەزگا جیاوازەكانی  ئینتەرنێت و  لەسەر تۆڕی 
راگەیاندنەوە لە برەودایە. پسپۆڕانی دەرمان ئاماژە 
بە مەترسیی ئەو كارە دەكەن و دەڵێن لە دەرەوەی 
تەندروستیش  وەزارەتی  پزیشكییە.  كاری  و  یاسا 
دەڵێ چەند مێدیایەكیان داوەتە دادگا، بەاڵم نازانن 

ئەو دەزگا و شوێنانە داخراون یان نا.
ئەكاونتی  و  پەیج  و  راگەیاندن  كەناڵەكانی  لە 
تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكانەوە جۆرەها رێكالم دەبینین 
بەكاریان  دەدەن  خەڵكی  هانی  كە  دەرمان  بۆ 
بهێنن. یەكێك لە دەرمانخانەكانی سلێمانی چەندین 
لە  حەب و دەرمان و كرێم و شرووبی جۆراوجۆر 
رێگەی پەیجێكی فەیسبووكەوە رەواج پێدەدات و 
وایان پیشان دەدات كە دەرمانەكانی ئەوان دەبێتە 
فریادڕەسی چەندین گرفت. ئەم بابەتە گشتگیرە و 

لە زۆربەی ناوچەكانی كوردستان هەیە.
پسپۆڕێكی دەرمان هۆشداری دەدات لەم نەریتە 
بۆ  بنێ  هەنگاوی جددی  دەكات حكومەت  داوا  و 

پێشگیری لەوە.
د.جەعفەر حەیدەر ساڵح، پزیشكی دەرمانساز 
تەندروستیی  گشتیی  بەڕێوەبەری  جێگری  و 
)رووداو(ی  بە  دەرمان،  كاروباری  بۆ  سلیمانی 
جۆرێك  هیچ  بە  دەرمان  بۆ  "بانگەشەكردن  گوت 

رێگەپێدراو نییە و كردەوەیەكی تەواو نایاساییە".
وەك دكتۆر جەعفەر باسی دەكات، لە پزیشكیدا 
تەنیا دوو رێگا هەیە بۆ رێكالم بۆ دەرمان "جۆرناڵە 
كۆنفرانسە  و  كۆنگرە  و  پزیشكییەكان  زانستییە 
و  دەرمان  هەیە  بۆیان  پزیشكییەكان  زانستییە 

بەرهەمە پزیشكییەكان پێشانی پزیشكان بدەن و 
كاراییەكانیان بۆ روونبكەنەوە و دواتر پزیشك بڕیار 
یان  پێویستە  دەرمانەكە  بەكارهێنانی  كە  دەدات 
زیانەكانی  و  بااڵنسی سوود  وردی  بە  چونكە  نا، 

رووندەكاتەوە".
پسپۆڕ و بەرپرسەكەی بواری دەرمان لە سلێمانی 
دەڵێ نابێ هیچ ریكالمێك ئاراستەی خەڵكی ئاسایی 
بكرێ بە مەبەستی هاندانیان بۆ كڕینی دەرمانێكی 
بۆ  بهاوێژرێ  جددی  هەنگاوی  "دەبێ  دیاریكراو 
كۆنترۆڵكردنی هەر هەوڵێك بۆ رەواجدان بە دەرمان 

لەنێو خەڵكی ئاسایی".
وەكوو  هەولێریش  تەندروستیی  هەڵوێستی 
سلێمانی توندە لە هەمبەر رێكالمكردن بۆ دەرمان، بە 
تایبەت ئەوانەی لە رێگەی تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكانەوە 

دەكرێن.
گشـتیی  بەڕێوەبـەری  بەرزنجـی،  د.سـامان 
تەندروسـتیی هەولێـر، بـە )رووداو(ی گـوت: "هـەر 

دەرمانێـك بەپێـی سـتانداردی جیهانـی و رێنماییـە 
لـە شـوێنە مۆڵەتپێـدراوەكان  تەندروسـتییەكان و 
نەفرۆشـرێت، دەبێتە هەڕەشە بۆ سەر تەندروستیی 
هاوواڵتییـان و لـە بازرگانیكـردن زیاتـر هیچیدیكـە 

نییە".
دكتۆر سامان جەخت لەوە دەكاتەوە كە دەبێت 
دەرمان لە شوێنی دیار و ناسراو بێت و دەستی 
و  ڕابگات  پێ  تەندروستی  چاودێریی  لێژنەكانی 

بەرزیی كواڵیتییەكەی سەلمێنرابێ.

وەزارەتی تەندروستی
 سكااڵ تۆمار دەکات

ئـەوان  دەڵـێ  تەندروسـتی  وەزارەتـی 
ئـاگاداری ئـەو هەمـوو رێكالمەن كە بـۆ دەرمان 
پزیشـكییەكان  و  تەندروسـتی  پێداویسـتییە  و 

لـە  نەبـوون  بێهەڵوێسـتیش  و  دەكرێـن 
هەمبەریـان.

بەڕێوەبـەری  و  گوتەبێـژ  قـادر،  د.خاڵـس 
بـە  تەندروسـتی  وەزارەتـی  دیوانـی  گشـتیی 
رێكالمكردنێكـی  "هـەر  گـوت  )رووداو(ی 
بەپێـی  دەرمـان  بـۆ  ئینتەرنێـت  و  مێدیـا 
ئێمـە  و  قەدەخەیـە  رێنماییـەكان  و  یاسـا 
پەیوەندیمـان بـە وەزارەتـی رۆشـنبیری كردووە 
بـۆ كۆنترۆڵكردنـی ئـەو حاڵەتـە و پێشـتریش 
هەماهەنگـی و كۆبوونەوەی هاوبەشـمان هەبووە 

كۆنتڕۆڵكردنـی". بـۆ 
لەبـارەی سروشـتی هەنگاوەكانـی ئـەوان لـە 
خاڵـس  دكتـۆر  رێكالمانـە،  جـۆرە  ئـەو  دژی 
كەناڵمـان  چەندیـن  ئێسـتا  "تاوەكـو  گوتـی: 
داونەتـە دادگا كـە لـە 10 كەنـاڵ زۆرترن، بەاڵم 
ئـاگادار نیـم هیچ شـوێنێك داخرابێ بەهۆی ئەو 

رێكالمانـەوە".

ئەمریكاش هۆشداری دەدات!

دەرمــان  بــۆ  ئینتەرنێتــی  رێكالمكردنــی 
بووەتــە دیاردەیەكــی جیهانــی، بۆیــە بــە زمــان 

لــەم  دەدرێ  هۆشــداری  جیــاواز  دەنگــی  و 
جــۆرە رێكالمانــە. دەزگای دەرمــان و خۆراكــی 
ئەمریكــی كــە بەرپرســە لــە پەســەندكردنی 
و  دەرمــان  خســتنەبازاڕی  بــە  رێگــەدان 
ئەمریــكا،  لــە  پزیشــكییەكان  پێداویســتییە 
ــان  ــی دەرم ــە كڕین ــد دەدات ل ــداریی تون هۆش

لــە رێگــەی ئینتەرنێتــەوە.
لــە ماڵپــەڕی فەرمیــی دەزگاكــەدا هاتــووە: 
"دەزگای خــۆراك و دەرمــان دەیەوێ هۆشــداری 
مەترســیی  لەبــارەی  بەكارهێنــەران  بداتــە 
كڕینــی دەرمــان لــە رێگــەی ئینتەرنێتــەوە. 
جۆراوجــۆر  دەرمانــی  ماڵپــەڕ  هەندێــك 
ــۆ  ــێ ب ــە ســەالمەت نەب ــە لەوانەی دەفرۆشــن ك
بەكارهێنــان و دوور نییــە تەندروســتیی خەڵــك 

بخاتــە مەترســییەوە".

زیانەکانی دەرمانی ئۆنالین

دەزگای دەرمان و خۆراکــی ئەمریكی دەڵێ دوور نییە هەندێك لەو دەرمانانەی بە )ئۆنالین( 
دەفرۆشرێن، دەرمانی ساختە بن و یەکێك یان زیاتر لەم جیاکەرەوە نەخوازراوانەیان هەبێ:

- لەوانەیە بەپێی ستانداردە پزیشكییەکان لە پیسبوون نەپارێزرابن
- هیچ سوودێكیان نەبێ بۆ ئەو نەخۆشییەی تۆ هەتە.

- لێكەوتەی مەترسیداریان لەسەر تەندروستیی مرۆڤ هەبێ
- ماددەیەکی هەڵەیان تێدابێ نەك ئەوەی بانگەشەی بۆ دەکرێ.

- بڕی هەڵە لەو ماددەیەیان تێدابێ کە بۆ چارەسەری حاڵەتێك دیاریكراوە
- هیچ بڕێك لە ماددە خوازراوەکەیان تێدا نەبێ

- لە رواڵەتدا و بەپێ نووسراوەکانی سەری ماددەیەك بێ و لە راستیدا شتێكی دیكەی تێدابێ!

وەزارەتی تەندروستی:
تاوەکوو ئێستا  10  

کەناڵمان داوەتە دادگا

پسپۆڕێك:
نابێ هیچ ریكالمێك بۆ 

دەرمان ئاراستەی خەڵكی 
ئاسایی بكرێ

زانیار نووری* 

بۆ ئەوەی دووربیت لە زۆربەی نەخۆشییەكان، 
یان كە نەخۆش كەوتیت بزانیت چی بكەیت، 
پێنج كار بكە و واز لە پێنج كاری دیكە بهێنە.

پێنج شت بكە:
كە  سەلماندوویەتی  زانست  وەرزش:   -  1
وەرزش بە سوودە بۆ جەستەت و دەروونیشت. 
هەروەها ئەگەر نەخۆشیش بیت، بە تایبەتی 
بەرزە  )شەكرە،  نەخۆشییەكەت  ئەگەر 
پەستانی خوێن، جومگە سۆ و جەڵتەی دڵ( 
ببیتەوە.  چاك  زوو  دەكات  وا  وەزرش  بوو، 
بكە  پرۆفێشناڵ  وەرزشێكی  كرا  پێت  ئەگەر 
الی مامۆستایەكی وەرزش یان یانەیەك. ئەگەر 
نەگونجا ئەوا چوار رۆژ لە هەفتەیەكدا دابنێ بۆ 
رۆشتن یان مەلە یان پەتپەتێن بۆ ماوەی نیو 

سەعات. ئەوەندە بەسە!
زانست  باشخۆری:  و  كەمخۆری   -  2
سەلماندوویەتی یەكێك لەو شتانەی لەشمان 
خۆراكە  خواردنی  و  كەمخۆری  دەپارێزێت 
شۆربا  میوە،  و  سەوزە  وەكو  بەسوودەكانە 
خواردنی  هەروەها  كوردییەكان،  شلە  و 
گەنم و برنج و گۆشتەكان، بەاڵم بە كەمتر. 

خراپ ئەوەیە زۆر بخۆیت جا ئەگەر 
خۆراكەكە باشیش بێت، یان خۆراكە 
گۆشت  و  برنج  وەكو  قورسەكانی 
زیاتر بخۆیت تا شۆربا و سەوزە و 

میوە.
3 - پەیوەندیی كۆمەاڵیەتیی پتەو: 
زانستی پزیشكی دەڵێت هەتا مرۆڤ 
پەیوەندیی كۆمەاڵیەتی باش بێت زۆرتر 
و تەندروستتر دەژی. گرنگە هەموومان 
بكەین  دروست  باش  پەیوەندییەكی 
لەگەڵ كەسوكار، دراوسێ و كۆمەڵگا. 
هەروەها سەلمێنراوە كە پەیوەندیكردن 
بە گرووپەكان یان بەشداربوون لە بۆنە 

ئاینییەكان و كۆمەاڵیەتییەكان ئەگەر گونجاو بوون 
وا دەكات دوور بین لە نەخۆشییە دەروونییەكان.
4 - پابەندبوون بە دەرمان: هەموو رێنماییەكان 
دەرمانەكان  تەنیا  كە  یەكالبووەتەوە  و  دەڵێن 
نەخۆشكەوتنمان.  كاتی  لە  دەكەنەوە  چاكمان 
لەو  جگە  كە  نییە  زانستی  بەڵگەیەكی  هیچ 
هەبن  دیكە  شتێكی  باوەڕپێكراون  دەرمانانەی 
بەسوود بێت. بەكارهێنانی دەرمانەكان لە ژێر 
یان  دەكاتەوە  چاكت  زوو  پزیشك  چاودێریی 
نەخۆشییەكەت رێكدەخاتەوە و لە موعاناتی نا 

پێویست دەتپارێزێت.
ئەزەلەوە  لە  هەر  درم:  لە  خۆپاراستن   -  5
مشەخۆرەكان و درمەكان لەگەڵمانن و بە دەگمەن 
مرۆڤێك دەبینیت تووش نەبووبێت پێیان. راستە 
زۆربەی نەخۆشییە درمەكان ئاسان تێدەپەڕن، 
و  شێرپەنجە  بۆ  دەنێن  مل  هەندێكیان  بەاڵم 
پەككەوتنی الشەمان، ئەمە جگە لە تووشبوون 
بە تا و لەرز و ناڕەحەتیی زۆر. خۆت بپارێزە لە 

هەموو شتێك باشترە.
ئەو پێنج شتەش مەكە:

1 - جگەرە مەكێشە: هیچ شتێك لەم دنیایەدا 
ئەوەندەی جگەرەكێشان زیانی بۆ مرۆڤ نەبووە. 
تاكە فاكتەرێك كە لە سەداسەد مرۆڤ نەخۆش 
دەخات جگەرەكێشانە. جا بە جەڵتەی دڵ بێت 
شێرپەنجەی  بە  یان  دەماخ  یان 
سییەكان، یان بە ورووژاندنی رەبوو 
جگەرەكێشان  من  رای  بە  بێت. 
یەكەم هەنگاویشە كە دەڵێت من 
بڕوام بە لۆژیك و زانست نییە و 

رازی دەبیت بە كەللەڕەقی!
هەموو  بۆ  مەگرە  گوێ   -  2
كە  سەرچاوەیەك  یان  كەسێك 
لەبەرئەوەی  نەبێت:  زانستی 
لەم ژیانەدا گەورەترین سەرمایە 
تەندروستیمانە، وریا بە جگە لە 
پزیشك كەسی دیكە یان شوێنی 
سەرچاوەی  بە  نەكەیت  دیكە 
ئامۆژگاری. ئەو پزیشكەی كە 

بۆ  دەكات،  چارەسەرت  و  نایناسیت  هەرگیز 
تەندروستیت زۆر زۆر باشترە لە نەنكت یان 
دایك و باوكت یان دراوسێكەت یان هاوڕێكەت 
یان فاڵچییەكە، یان ئەو بابەتە نازانستییانەی 

لە تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان باودەبنەوە.
هۆشبەر:  دەرمانی  و  مەشروب   -  3

كە  سەلماندوویانە  لێكۆڵینەوەكان 
بە  گیرۆدەبوون  یان  زۆرخواردنەوە 
كحولییەكان و دەرمانە تریاكەكان 

دەبنە هۆی تێكچوونی باری 
دروستبوونی  كۆمەاڵیەتی، 
و  نەخۆشی  دەیان 

رووداوی هاتوچۆ.
4 - كات 

بە فیڕۆ مەدە: 
رێكخستنی كاتەكانی 

رۆژ و ئاگابوون لە 
هەڵسوكەوتت، وا دەكات 
گوشاری دەروونی كەم 

ببێتەوە لە سەرت، باشترە 
نەخۆشییەكان كۆنترۆڵ بكەیت و 

ئاسوودەتر بیت.
5 - نەخۆشییەكەی خۆت 

دەستنیشان مەكە: پزیشكەكان بە 
گوێگرتن لە نەخۆش و پاشان پشكنین 

و پاشان پشكنینی تاقیگە ئینجا دەتوانن 
دڵنیا بن كە چۆن چارەسەرت بكەن. تۆ 
خۆت نەكەی بە پزیشكی خۆت. زۆربەی 

پزیشكەكان شارەزاییان نییە لە ئەندازیاری 
و میوەفرۆشتن و فەتوای شەرعی و 

بڕیاری سیاسی و ئوتۆمبێل چاككردن و 
كشتوكاڵ، چونكە ئەوە ئیشی ئەوان نییە و 
دەبێت مەجبووری خەڵكی دیكە بن فریایان 
بكەوێت. تۆش ئەگەر پزیشك نیت دەبێت 

پزیشك تەندروستیت چاك بكاتەوە نەك ئەو 
بەڕێزانەی باسمانكردن.

* پزیشكی پسپۆڕی هەناوی
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 2017 ـ  جیهانی  ئاشتیی  پێنوێنی  بەگوێرەی 
)Global Peace Index 2017( رەوشی ئاشتی 
لە جیهاندا لەچاو ساڵی رابردوو بە رێژەی %0.28 
 93 لە  ئارامیش  و  ئاشتی  رەوشی  بووە،  باشتر 

واڵتدا رووی لە باشتربوونە، لە 63 واڵتیش دۆخەكە 
لەالیەن   )GPI( راپۆرتی  دەچێت.  خراپتر  بەرەو 
كە  باودەكرێتەوە  ئاشتی  و  ئابووری  پەیمانگای 
لە  ئامانج  و  لە ئوسترالیایە  بنكە سەرەكییەكەی 
باوكردنەوەی راپۆرتەكەش هەڵسەنگاندنی رەوشی 

ئاشتی و ئارامیی واڵت و هەرێمەكانە. 

ئارامترین و نائارامترین واڵت 

و  ئاشتی  دۆخی  پێوەر  سێ  بە  راپۆرتەكە 
ئارامی لە جیهاندا هەڵدەسەنگێنێت كە بریتین لە 
)بەسەربازیكردنی واڵت، پارێزراوبوون و ئاسایش(. 
لە راپۆرتەكەدا پێگەی هەر كام لە واڵتەكان بەپێی 
ئەو سێ پێوەرە و پێگەی واڵتەكان بەپێی هەرسێ 

پێوەرەكە بەجیا دانراوە.
وەكوو  یەك  لەسەر  ساڵ  نۆیەم  بۆ  ئایسالند 
ئارامترین واڵتی جیهان ناسێنراوە. ئەو واڵتە لە هەر 
سێ رووەكەوە ئارامترین واڵتی جیهانە. پاش ئەویش 

نیوزیالند، پورتوگال، نەمسا و دانیمارك دێن.
ریزبەندییەكەشدا  خوارەوەی  واڵتانی  لە 
رابردوو  ساڵی  چاو  لە  ئەوتۆ  گۆڕانكارییەكی 
راپۆرتەكەی  لە  ئەوەی  لەبەر  رووینەداوە، 
ئەمساڵیشدا سووریا بە نائارامترین واڵتی جیهان 
 163 پلەی  لە  كە  سووریا،  پاش  كراوە.  هەژمار 

سوودان،  باشووری  عێراق،  ئەفغانستان،  دێت، 
یەمەن، سۆماڵ، لیبیا و سوودان دێن. بەم پێیەش 
دەكەونە  ریزبەندەكە  خوارەوەی  واڵتانی  هەموو 

رۆژهەاڵتی نێوەڕاست و باكووری ئەفریقا.
ئەمریكای  رابردوودا  ساڵی  یەك  ماوەی  لە 
باشوور زۆرترین پێشكەوتنی لەڕووی پەرەسەندنی 
لە ریزبەندی واڵتە  بینیوە.  ئاشتییەوە بەخۆیەوە 
ئۆرۆگوای  چیلی،  ناوچەیەدا  ئەو  ئارامەكانی 
و  ریزبەندەكەن  سەرەوەی  لە  ئەرجەنتین  و 

كۆڵۆمبیاش نائارامترین واڵتی ئەو ناوچەیەیە.
ئارامیش  رەوشی  تێكچوونی  رێژەی  زۆرترین 
لە ئەمریكای باكوور تۆماركراوە، پاش ئەمریكای 
ئەفریقا  رۆژئاوای  بیابانی  ناوچەكانی  باكووریش 
دابەزینی  هۆكاری  دێن.  نێوەڕاست  رۆژهەاڵتی  و 
ریزبەندەكەدا  لە  ئەمریكا  باكووری  پێگەی 
كۆمەڵگا،  لە  تاوان  ئاستی  بەرزبوونەوەی  بۆ 
نێوخۆیی رێكخراو  بەهێزبوونی شەڕ و پێكدادانی 
و جەمسەربەندی لە سیاسەتی نێوخۆی ئەمریكا 
)لە نێوان پێشكەوتنخوازەكان و كۆنزەرڤاتیڤەكان( 

دەگەڕێتەوە. 
بەپێی راپۆرتەكەی ئەمساڵی )GPI( ، ئەوروپا 
ئارامترین  نێو 10  لە  ناوچەی جیهانە،  ئارامترین 
واڵتانی جیهانیشدا 8 واڵتیان لەو كیشوەرەن. لە 
كۆی 36 واڵتی ئەو كیشوەرە، رەوشی ئارامی لە 

23 واڵتیان بەرەو باشتر چووە، بەاڵم لەسەر ئاستی 
ئەوروپا  لە  ئارامی  و  ئاشتی  كیشوەرەكە  هەموو 
نەبینیوە.  خۆیەوە  بە  ئەوتۆی  پێشكەوتنێكی 
تەقینەوەكانی  بۆ  ئەوە  هۆكاری  راپۆرتەكەش 
برۆكسل، نیس، پاریس، تێكچوونی دۆخی نێوخۆی 
رووسیا  پەیوەندییەكانی  ئاڵۆزبوونی  و  توركیا 
رۆژهەاڵتی  باكووری  و  رۆژهەاڵت  واڵتانی  لەگەڵ 
واڵتی  نائارامترین  توركیا  دەگەڕێتەوە.  ئەوروپا 
ئەوروپییە و پاش ئەو واڵتەش مەكدۆنیا، بۆسنە 

و كۆسۆڤۆ دێن.
رۆژهەاڵتی  یەك،  لەسەر  ساڵ  پێنجەم  بۆ 
بە   )MENA( ئەفریقا  باكووری  و  نێوەڕاست 
زیاتر  هەژماركراون.  جیهان  ناوچەی  نائارامترین 
لە  ناوچەیە  لەو  نائارامیش  بەرزبوونەوەی  رێژەی 
بەرزبوونەوەی  هۆكاری  بووە.  لیبیا  و  سعودیە 
نائارامی لە سعودیە بۆ بەشدارسی كارای ئەو واڵتە 
لە شەڕی نێوخۆی یەمەن و سووریا دەگەڕێتەوە. 
لە لیبیاش ئاستی شەڕ و پێكدادانە نێوخۆییەكان 

بەشێوەیەكی بەرچاو بەرزبووەتەوە. 
باكووری  و  نێوەڕاست  رۆژهەاڵتی  واڵتانی  لە 
ناوچەكەیە  واڵتی  ئارامترین  قەتەر  ئەفریقادا، 
دێن.  تونس  و  ئیمارات  كوەیت،  ئەویش  پاش  و 
دوای  و  سووریایە  ناوچەكەش  واڵتی  نائارامترین 

ئەویش عێراق و یەمەن و لیبیا دێن.

گۆڕانی ئاستی ئاشتی 
لە 10 ساڵی رابردوودا

ئابووری و  بەگوێرەی راپۆرتەكەی پەیمانگای 
ئاشتی، لە ماوەی یەك دەیەی رابردوودا رەوشی 
ئارامی لەسەر ئاستی جیهانی بە رێژەی %2.14 
تێكچووە. لەو ماوەیەدا دۆخی ئارامی لە 52%ی 
بووە.  باشتر  48%یان  لە  و  تێكچووە  واڵتان 
ئەو  لەكۆی  كە  دەخاتەڕوو  ئەوەش  راپۆرتەكە 
واڵتانەی ئارامییان بەرەو خراپتر چووە، 61%یان 
ئاسایش(  و  هاوواڵتیان  )پارێزراوبوونی  لەڕووی 
واڵتانی  الیەنەشدا  دوو  لەو  هەبووە.  كێشەیان 
خراپترین  لە  ئەفریقا  رۆژئاوای  بیابانی  ناوچەی 
رەوشدا بوون، هۆكاری ئەوەش بۆ )تیرۆریزم و 

ناسەقامگیریی سیاسی( دەگەڕێتەوە.
لە پاڵ )پارێزراوبوون و ئاسایش( بنەمایەكی 
ئاشتی  دۆخی  هەڵسەنگاندنی  بۆ  دیكەش 
بنەمای  دەگیرێت:  لەبەرچاو  ناوچەكان  لە 
راپۆرتەكە  بەپێی  واڵتەكان.  )بەسەربازیكردن(ی 
یان  )بەسەربازیكردن(  ئاستی  واڵتان  60%ی 

كەمتر بووە و ئەوەش خاڵێكی ئەرێنییە.
خاڵێكی دیكەی ئەرێنی لە ماوەی 10 ساڵی 
بووە  كوشتن  تاوانی  ئاستی  دابەزینی  رابردوودا 
لە 67%ی واڵتان و كەمبوونەوەی ئاستی تیرۆری 

 68 لە  تیرۆری سیاسی  بە  سیاسییە. سەبارەت 
واڵت رەوشەكە بەرەو باشتر و لە 46 واڵت بەرەو 

خراپتر چووە. 
لە  تێدایە  كوردیان  كە  واڵتەكەی  چوار  هەر 
سەرەوەی پلەی 100دان. ئێران كە ئارامترینیانە 
ئەو  پاش  دێت.  ریزبەندەكەدا  129ی  پلەی  لە 
توركیایە كە لە پلەی 146دایە و عێراق و سووریاش 

لە پلەكانی 161 و 163ی ریزبەندەكەدان.

کاریگەریی توندوتیژی لەسەر 
ئابووریی جیهان:

راپۆرتەكەی )GPI( ئاماژە بۆ ئەوە دەكات كە 
14.3 تریلیۆن دۆالری جیهان بۆ خەرجییەكانی 
 %12.6 پێیەش  بەو  توندوتیژی چووە،  و  شەڕ 
شەڕدا  لە  جیهان  ناپوختەی  بەرهەمی  تێكڕای 
 2015 ساڵی  لە  رێژەیە  ئەو  خەرجكراوە. 
بووە.  بەرزتر  ئەمساڵ  لە   %3 رێژەی  بە 
كوژراوانی  ژمارەی  دابەزینی  بۆ  هۆكارەكەشی 
 ،%10 رێژەی  بە  تیرۆریستییەكان  كردەوە 
ئاشتیپارێزی،  خەرجییەكانی  كەمبوونەوەی 
كەمبوونەوەی خەرجییەكانی پاراستنی ئاسایشی 
تاوانی  بەرەنگاربوونەوەی  و  واڵتان  نێوخۆیی 

كوشتن بووە.

راپۆرتێكی نێودەوڵەتی:

خەونی ترەمپ بۆ ناتۆی عەرەبی دەبێتە سەراب؟

ئەمساڵ جیهان ئارامترە لە ساڵی پار

رووداو - هەولێر

تەنیا دوو رۆژ بەسەر گەشتەكەی دۆناڵد ترەمپ، 
سەرۆكی ئەمریكادا بۆ سعودیە تێپەڕیبوو كاتێك 
قەتەر  لەگەڵ  ئیمارات  و  سعودیە  نێوان  كێشەی 
پەرەی سەند. شارەزایان پێیانوایە ئەم كێشەیە، 
دەتوانێ شكست بە خەونی ترەمپ و سعودیە بۆ 
پێكهێنانی "ناتۆی عەرەبی" بهێنێ و دەستی ئێران 

لە ناوچەكەدا بەهێزتر بكات.
سەرەتای كێشەكە بۆ باوكردنەوەی لێدوانێكی 
شێخ تەمیم بن حەمەد ئالسانی، ئەمیری قەتەر، 
لە ئاژانسی هەواڵی قەتەری دەگەڕێتەوە كە ئەمیری 
پەیوەندییەكانی  كردبوو.  ئێرانی  ستایشی  قەتەر 
نێوان قەتەر و ئیسرائیلی بە "باش" وەسف كربوو. 
بزووتنەوەی حەماس و حیزبوڵای  لە  بەرگریشی 
هەر  قەتەر  دەرەوەی  وەزارەتی  كردبوو.  لوبنانی 
فەیسبووكی  و  تویتەر  ماڵپەڕ،  كە  رایگەیاند  زوو 
لە  دوورن  لێدوانەكان  و  هاككراوە  ئاژانسەكە 
ماڵپەڕی  سعودیە  و  ئیمارات  بەاڵم  راستییەوە. 
ژمارەیەك دەزگای راگەیاندنی نزیك لە حكومەتی 
میدڵ  جەزیرە،  لەوانەش:  كرد،  بلۆك  قەتەریان 

ئیست ئای و ئاژانسی هەواڵی قەتەری.
لە ماوەی زیاتر لە یەك هەفتەی رابردوودا سعودیە 
و ئیمارات هێور نەبوونەتەوە. رۆژی چوارشەممەی 

بۆ  كرد  كوێتی  سەردانی  قەتەر  ئەمیری  رابردوو 
ئەوەی لە نێوان قەتەر و دوو ئەندامەكەی دیكەی 
ئەنجوومەنی هاریكاریی كەنداودا نێوبژیوانی بكات. 
و  ساختە  "هەواڵی  بە  قەتەر  حكومەتی  ئەوەی 
ئەنجامی هاك" لەقەڵەمی دەدات، سعودیە و ئیمارات 
وای دادەنێن كە درێژكراوەی لێدوان و سیاسەتەكانی 
پیرۆزبایی  پەیامی  دۆحەیە.  حكومەتی  پێشووی 
ئەمیری قەتەر بۆ حەسەن روحانی، سەرۆككۆماری 
ئێران، هێندەی دیكە ئاگری ناكۆكییەكانی خۆش 

كرد.
بۆ  ئەمریكا  ئێستای  ئیدارەی  سیاسەتی 
رۆژهەاڵتی ناوەڕاست درێژكراوەی هەمان سیاسەتی 
لە  بوو  بریتی  كە  پێشووە  ئیدارەی  دەرەوەی 
كێشەكانی  لە  ئەمریكا  تێوەگالنی  كەمكردنەوەی 
گوژون،  ریڤا  وەكوو  بەاڵم  نێوەڕاست.  رۆژهەاڵتی 
شرۆڤەكار لە ناوەندی ستراتفۆری ئەمریكی ئاماژەی 
بۆ دەكات "دۆناڵد ترەمپ دەیەوێ ئامرازێكی نوێ 
بۆ هەمان ئامانج بەكاربهێنێ"، ئەویش دروستكردنی 
هێزێكی سەربازیی یەكگرتووی عەرەبیی سوننەیە 
كە لە درێژخایەندا بتوانێ هەڕەشەی سەرهەڵدانی 
گرووپە توندئاژۆ ئیسالمییەكان پووچەڵ بكاتەوە 
ستراتیژی  بە  پاشەكشە  دیكەوە  لەالیەكی  و 

فراوانخوازیی ئێران بكا".
ستراتفۆر،  ناوەندی  راپۆرتێكی  بەگوێرەی 

هەر  نێوخۆییەكانی  و  جیۆپۆلیتیكی  ئەولەوییەتە 
كام لە واڵتەكان رێگری سەرەكییە لەوەی ترەمپ 
بتوانێ پڕۆژەی )ناتۆی عەرەبی( جێبەجێ بكات. 
لە كاتێكدا سعودیە دەیەوێ سەركردایەتی واڵتانی 
عەرەبی سوننی ناوچەكە بكات بۆ بەرەنگاربوونەوەی 
ئێران و واڵتانی ناوچەكەش دەیانەوێ جۆرێك لە 

هاوسەنگی لەم ملمالنێیەدا بۆ خۆیان رابگرن. 
یەكێك لە كێشەكان ئەوەیە هەندێ لە واڵتانی 
شیعەمەزهەبیان  خەڵكی  زۆر  ژمارەیەكی  كەنداو 
سێی  لەسەر  یەك  كە  كوێت  نموونە  بۆ  هەیە، 
دانیشتووەكانی شیعەن، لە رۆژهەاڵتەوە دراوسێی 
باكووریشەوە دراوسێی عێراقی زۆرینە  لە  ئێرانە. 
شیعەیە. بەحرەین نموونەیەكی دیكەی ئەو دۆخەیە، 
بەاڵم  شیعەن،  واڵتە  ئەو  دانیشتووانی  زۆربەی 
بۆ  بەحرەین  دەكەن.  واڵت  حوكمی  سوننەكان 
پاراستنی ئاسایشی خۆی بە تەواوەتی وابەستەی 
ریازە، بەاڵم دەشزانێ كە ئێران دەتوانێت بە ئاسانی 
رەوشی نێوخۆی بەحرەین تێكبدات. ئەم هۆكارە 
و  كوێت  وادەكات  جیۆپۆلیتیكییە  و  نێوخۆیی 
بەحرەین بەردەوام جۆرێك لە بێالیەنی لە كێشەكانی 

نێوان سعودیە و ئێراندا بپارێزن.
خاكی  كێشەی  1971ەوە  ساڵی  لە  ئیمارات 
لەگەڵ ئێران هەیە. كێشەكەش لەسەر سێ دوورگەی 
مووسایە.  ئەبوو  و  بچووك  تونبی  گەورە،  تونبی 

ئیمارات ئەو دوورگانە بە بەشێك لە خاكی خۆی 
كێشە  ئەم  سەرەڕای  پێیوایە  گوژۆن  دەزانێ. 
بۆ  نییە  ئەوتۆی  مەیلێكی  ئیمارات  جوگرافییە، 
ئەوەی لەژێر چەتری سعودیەدا سیاسەتی ناوچەیی 

خۆی دابڕێژێ.
بە  پەیوەندی  كێشەكەش  لە  بەشێك 
دیمۆگرافی ئابووریی ئیماراتەوە هەیە كە درزێكی 
دەوڵەمەندی  ئیمارەتی  دوو  نێوان  لە  گەورەی 
دوبەی و ئەبووزەبی لە باكوور و پێنج ئیمارەتە 
دروستكردووە.  باشووردا  هەژارترەكەی 
ئەمیرەكانی  ستراتفۆر،  راپۆرتەكەی  بەگوێرەی 
نیگەرانی  دەوڵەمەندەكە،  ئیمارەتە  دوو 
لە  و  ئیخوانە  لقی  كە  ئیساحن  بزووتنەوەی 
ئیماراتەوە  دەوڵەتی  دامەزرانی  سەرەتاكانی 
لەو واڵتە چاالكن. ئەم نیگەرانییە وای كردووە 
سوور  سعودییەكان،  بەپێچەوانەی  ئیمارات، 
رێكخراوە  و  گرووپ  دژایەتیكردنی  لەسەر  بێ 
راپۆرتەكەی  بەپێی  ئیسالمییەكان.  توندئاژۆ 
واڵتانی  هەموو  لە  زیاتر  ئیمارات  ستراتفۆر، 
ئەوەن  دژی  كەنداو  هاریكاریی  ئەنجوومەنی 
گرووپە  سووریا  و  لیبیا  میسر،  یەمەن،  لە 
ئیسالمییە سیاسییە توندئاژۆكان بێنە سەر كار. 
هەر ئەوەش وای كردووە ئیمارات و سعودیە لە 

یەمەنیش بە شوێن یەك ئامانجەوە نەبن.

سەرئێشەی قەتەر

قەتەر بەپێچەوانەی واڵتە نەوتییەكانی دیكەی 
كەنداو لەسەر غازی سروشتی دەژی. لێكۆڵەرەكەی 
ئەم  كە  دەچێت  بۆ  وای  ستراتفۆر  ناوەندی 
جیاوازییەی سەرچاوەی دارایی قەتەر وای كردووە 
هەبێ  ئابووری  پالتفۆرمێكی جیاوازی  واڵتە  "ئەم 
جیاوازیشی  جیهانیی  و  ناوچەیی  پەیوەندیی  و 
هەبێ"، یەكێك لەوانەش پەیوەندی لەگەڵ ئێرانە 
كە دەتوانێ لە پەرەپێدانی كەرتی غازی سروشتیدا 

یارمەتیی بدات.
قەتەر  رابردوودا  ساڵی  شەش  ماوەی  لە 
ئیسالمییەكان  گرووپە  لەگەڵ  مامەڵەكردن  لە 
ئیماراتی  و  سعودیە  لە  جیاواز  سیاسەتێكی 
گرتووەتەبەر. كاتێك سعودیە بە تەواوەتی پشتی 
لە ئیخوان و حەماس كرد، قەتەر )هاوشان لەگەڵ 
گرووپە  دوو  ئەو  ئەندامانی  بۆ  باوەشی  توركیا( 
كردەوە. لە لیبیا، سعودیە و ئیمارات پشتگیرییان 
ئەوەی  بۆ  دەكرد  حەفتەر  خەلیفە  ژەنەراڵ  لە 
پاش قەزافی دەسەاڵتی سیاسی رۆژهەاڵتی لیبیا 
بگرێتە دەست، بەاڵم قەتەر پشتگیری لە گرووپە 
میلیشیا ئیسالمییەكانی تەرابلوس دەكرد. لەالیەكی 
دیكەشەوە دەیەوێ رێگە بۆ توركیا خۆش بكات بۆ 
ئەوەی بنكەیەكی سەربازیی هەمیشەیی لە كەنداو 

دابنێ.
هاتووە،  ستراتفۆردا  راپۆرتەكەی  لە  وەكوو 
نەریتی  لە  نەریتی حوكمڕانیشەوە  لەڕووی  قەتەر 
بن  حەمەد   1995 ساڵی  الیداوە.  كەنداو  واڵتانی 
خەلیفە، ئەمیری پێشووی قەتەر، كودێتایەكی بێ 
خوێنڕشتنی لەسەر خەلیفە بن حەمەدی باوكی كرد 

و دەسەاڵتی قەتەری گرتەدەست.
بەگوێرەی راپۆرتەكەی ستراتفۆر، ئیدارەی ترەمپ 
بەنیازە لەو ملمالنێیەدا الیەنگری ئیمارات و سعودیە 
بكات، بەاڵم هاوكات بە نیازیشە هاوپەیمانێتییەكی 
فرەالیەن لە نێوان واڵتانی عەرەبی سوننەدا دروست 
دەبێ.  قەتەر  بە  پێویستی  ئەمەش  بۆ  بكات، 
پرسیارەكە ئەوەیە ئاخۆ ئەمریكا دەتوانێ لە رێگەی 
سعودیە و ئیماراتەوە گوشار لەسەر قەتەر دروست 
بكات، لە كاتێكدا قەتەریش پێویستی بە گەرەنتیی 
خۆی  چونكە  هەیە،  سعودیە  و  ئەمریكا  ئەمنی 

ناتوانێ بە تەنیا ئەو ئامانجە بپێكێت. 
لەبەرچاوگرتنی  بە  پێیوایە  ستراتفۆر  ناوەندی 
ئەو كێشە نێوخۆیی و ناوچەییانەی واڵتانی كەنداو 
و دژایەتییەكانی قەتەر، پێكهێنانی ناتۆی عەرەبی 
پالنێكی نیمچە مەحاڵە كە دەكرێ ناوچەكە بەرەو 
ئاڵۆزیی زیاتر بەرێت، بە تایبەتیش لەبەر ئەوەی 
ئێران هەموو هەوڵی خۆی دەدات بۆ ئەوەی رێگە لە 

دروستبوونی بگرێ.

ساڵی رابردوو %13ی 
بودجەی جیهان 

لە شەڕدا خەرجكراوە

ئایسالند ئارامترین و 
سووریا نائارامترین 

واڵتی جیهانە

کاریگەریی توندوتیژی 

لە ئابووریی جیهان)2016(

رێژەی ئەو واڵتانەی 
هێزی سەربازییان 
کەمكردووەتەوە: 

%72

رێژەی ئەو واڵتانەی 
تاوانی کوشتن 

تێیدا کەم بووەتەوە:

%67

ئەو واڵتانەی 
بودجەی سەربازیان 

کەمكردووەتەوە: 

%65

14.3 ترلیۆن دۆالر

5.62 ترلیۆن دۆالر: خەرجییەکانی سوپا

بەرزبوونەوەی رێژەی 
کوژراوانی تیرۆر

بەرزبوونەوەی رێژەی 
کوژراوانی جەنگ

1.04 ترلیۆن دۆالر: زیانەکانی 
شەڕی چەکداری

2.57 ترلیۆن دۆالر: زیانەکانی 
تاوان و توندوتیژی نێوان تاکەکان

4.92 ترلیۆن دۆالر: 
خەرجییەکانی ئاسایش

247%

408% ژمارەی پەنابەر، ئاوارە و پەناخوازەکان 

63،912،700

12.6%ی ئابووری جیهان 
بۆ شەڕ و  توندوتیژی چووە
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داعش بۆمبەكانی خۆی چۆن و لە چی 
دروست دەكات؟

رووداو - هەولێر

لە حوزەیرانــی 2014 دا، چەكدارانی )داعش( 
توانییان شــاری مووســڵ بگرن. مانگێــك دواتر، 
رێكخراوی بەریتانی بۆ توێژینەوە لە كەرەســتەی 
 )Conflict Armament Research( جەنگــی 
، لەســەر داوای یەكێتیــی ئەوروپــا دەســتی بە 
لێكۆڵینەوەیەكــی مەیدانــی كــرد ســەبارەت بەو 
ماتریاڵ و كەرەستانەی كە داعش بۆ دروستكردنی 

بۆمب سوودیان لێ وەردەگرێ.
 بۆ ئەو لێكۆڵینەوەیە، رێكخراوە بەریتانییەكە 
زانیــاری لــە هێــزی پێشــمەرگە، ئەنجوومەنــی 
ئاسایشی هەرێمی كوردستان، پۆلیسی فیدراڵیی 
عێراق، حەشدی شەعبی و ئەنجوومەنی سەربازیی 

یەكینەكانی پاراستنی گەل وەرگرتووە. 
لێكۆڵینەوە مەیدانییەكە بــۆ ماوەی 20 مانگ 

بەردەوام بووە.
بــە گوێــرەی راپۆرتەكــە، داعــش لــە ماوەی 
چەند ســاڵی رابردوودا لەســەر ئاستێكی نیمچەـ 
پیشەســازی بۆمبی چێنراوی دروســتكردووە كە 
لەالیەكــەوە كوژرانــی ژمارەیەكــی زۆر ســەرباز 
و خەڵكــی مەدەنــی لێكەوتووەتــەوە، لەالیەكــی 
دیكەشــەوە گەڕانەوەی ئاوارەكان بۆ ســەر ماڵ و 

حاڵی خۆیانی دواخستووە.
ســەبارەت بــە ماتریاڵی بۆمبە چێنــراوەكان، 
راپۆرتەكــە ئاماژە بە دوو خاڵ دەدات كە هۆكاری 
ئــەوەن داعش لەو ئاســتە بەرفراوانەدا پشــتیان 
پێ ببەســتێت: یەكەمیان هەرزانیی ماتریاڵەكانە، 
دووەمیشــیان ئەوەیە كە زۆربەی ئەو ماتریااڵنەی 
بۆمبــی چێنراویان لێ دروســت دەكرێ، ماتریاڵی 
ئاســایین و پێویستیان بە مۆڵەتی حكومەت نییە 
بــۆ ئەوەی لــە واڵتانــەوە هەناردە بكرێــن. بۆیە 
گواســتنەوەی ئەو ماددانە لــە واڵتانی دیكەوە بۆ 
عێــراق كەمتر لەژێر وردبینیــی حكومەت و دەزگا 

ئەمنییەكاندا بووە.
لەمــاوەی 20 مانــگ توێژینــەوەی مەیدانیدا، 
تیمــی )CAR( زیاتــر لــە 700 پێكهاتــەی نێو 
بۆمبــە چێنراوەكانیــان پشــكنیوە كــە لەالیــەن 
ســەرچاوەی  واڵتــی  بەكارهێنــراون،  داعشــەوە 
دیاری كردووە. بەپێی كاغەز و بەڵگەكان شــوێن 
رێڕەوی ماتریاڵەكان كەوتووە. راپۆرتەكە جەخت 
لــەوەش دەكاتــەوە كە هیچ بەڵگەیــەك نییە ئەو 
كۆمپانیــا یان واڵتانەی یەكەمجــار ماتریاڵەكەیان 
لــێ بەرهەم هاتووە راســتەوخۆ ماتریاڵەكەیان بۆ 
داعش گواستبێتەوە. بەڵكو لە هەموو حاڵەتەكاندا 
بەرهەمهێنەرەكان بەشێوەیەكی یاسایی بازرگانییان 
بــەو ماتریااڵنەوە كــردووە و بــۆ كۆمپانیاكانیان 
گواســتووەتەوە و لەوێشــەوە كەوتووەتە دەســت 
ناوەنــد و یەكەی بچووكتری فرۆشــتن و پاشــان 

لەوانەوە گەیشتووەتە دەستی الیەنگرانی داعش.
یاســاییبوونی  راپۆرتەكــە،  بەگوێــرەی 
بازرگانیكــردن بەو ماتریااڵنــە خاڵێكی گرنگە كە 
دەریدەخات یاســا و رێنماییە بازرگانییەكان تا چ 
رادەیــەك لە خزمەت پیالنەكانی داعشــدا بوونە. 
چونكــە لەالیەكــەوە زۆربەی ئــەو ماتریااڵنەی لە 
دروستكردنی بۆمبە چێنراوەكاندا بەكاردەهێنرێن 
چاودێریی گواستنەوەیان لەسەر نییە و پێویستیان 
بە مۆڵەتی بازرگانی نییە، لەالیەكی دیكەشەوە ئەو 
كەرەستانەی چاودێرییان لەسەر نییە بەشێوەیەكی 
بەربــاو لەالیــەن كۆمپانیــا و حكومەتەكانــەوە 
بۆمبــە  كۆنترۆڵــی  لەوانــەش  بەكاردەهێنرێــن، 
چێنراوەكان و ئەو كێبڵەی لە بۆمبە چێنراوەكاندا 
بەكاردەهێنــرێ. زۆربەی ئەو كەرەســتانە لەالیەن 
كۆمپانیای دروســتكردنی رێگەوبان یان بەنداو بۆ 

تەقاندنەوەی شوێنەكان بەكاردەهێنرێن.
ئــەوەش دەخاتــەڕوو   )CAR( راپۆرتەكــەی
كــە نزیكبوونی واڵتــی كۆمپانیــای بەرهەمهێنەر 
رۆڵێكی ســەرەكیی هەیە لــەوەی عێراق و توركیا 
دابینكەری ســەرەكی ئەو ماتریااڵنە بن كە داعش 
بۆ دروستكردنی بۆمبی چێنراو بەكاریاندەهێنێت. 
ئەوەشــی بۆ دەركەوتووە كــە ژمارەیەك لە یەكە 
بچووكەكانــی فرۆشــتن "بــە ئەنقەســت یان بێ 
ئــەوەی پێی بزانن، ماتریاڵــی پێكهێنەری بۆمبە 
چێنراوەكانیــان بــە خەڵكــی ســەر بــە داعــش 

فرۆشتووە". 
تیمی ئامادەكاری راپۆرتەكە پێیانوایە گرنگترین 
خــاڵ كە بۆیان دەركەوتبــێ، ئەوەیە ماتریاڵەكان 
بە خێراییەكی بێ وێنە لە شوێنی بەرهەمهێنانەوە 
گەیشتوونەتە دەســتی چەكدارانی داعش. بەپێی 
راپۆرتەكــە، لــە هەندێــك حاڵەتــدا "تەنیا یەك 
مانگی ویســتووە" بۆ ئەوەی ماتریاڵەكان لە دوای 
گواستنەوەی یاساییان، لە بەرهەمهێنەرەوە بگاتە 
دەســتی چەكدارانی داعش. ئەمە لەالیەكەوە ئەوە 
دەردەخات كە "حكومەت و كۆمپانیاكان چاودێریی 
گواســتنەوەكە ناكــەن" و لەالیەكــی دیكەشــەوە 
ئاماژەیەكــە بۆ ئەوەی حكومەتەكان ئاگایان لەوە 
نەبووە كە "گرووپە تیرۆریســتی و چەكدارییەكان 

ماتریاڵەكانی ناو بازاڕ بەكاردەهێنن".

50 کۆمپانیا و 20 واڵت

راپۆرتەكــە 50 كۆمپانیــای ســەر بــە 20 
واڵتــی دۆزیوەتەوە كــە پەیوەندییان هەبووە 

بەو ماتریاڵ و كەرەســتانەی داعش لە بۆمبە 
چێنراوەكانــدا بەكاری هێنــاون. كۆمپانیاكان 
بەرهەمهێنەر، فرۆشــیار یان كڕیار و وەرگری 
ئــەو ماتریااڵنــە بــوون، لەوانــەش ماتریاڵــە 
كیمیاییــە بەراییەكان، ســیمی بەكارهاتوو لە 
بۆمبەكانــدا، تەقێنــەرەكان، كێبــڵ، وایەر و 

پێكهاتە كارەباییەكانی دیكە.
ماتریاڵ و كەلوپەلەكان بەســەر نۆ جۆری 
تایبەتــدا دابەشــكراون كە بریتیــن لە: مادە 
كیمیاییــە بەراییــەكان، ســیمی بەكارهاتــوو 
لــە بۆمبەكانــدا، فیــوزی پارێــزراو بــوون، 
بــارووت، كێبــڵ و وایەر، نێرەری ســیگناڵ، 

مایكرۆكۆنترۆڵەر، ترانزیستۆر، مۆبایل.

بەشداریی واڵتان لە 
دروستكردنی بۆمبەکاندا

بە گوێرەی راپۆرتەكە، توركیا خاڵی سەرەكیی 
گواســتنەوەی مادە كیمیاییەكان و كەلوپەلەكانە. 
13 كۆمپانیــای توركــی لــە بەرهەمهێنــان یــان 
نێوەندگیریــی گواســتنەوەی ئــەو ماتریااڵنــەدا 
بەشــدار بوون كە داعش لە دروســتكردنی بۆمبە 
چێنراوەكاندا بەكاریهێنابوون. لە هەندێك حاڵەتدا 
كۆمپانیا توركییــەكان بەرهەمهێنەری ســەرەكی 
كەلوپەلەكانن. بۆ نموونە لە هەموو ئەو بۆمبانەی 
راپۆرتەكــە لە ماوەی 20 مانگدا تۆماری كردوون، 
وایەر و كێبڵی توركــی بەكارهاتوون. لە هەندێك 
حاڵەتیشدا كۆمپانیا توركییەكان خاڵی گواستنەوە و 

بازرگانیكردنی ئەو مادە كیمیایی و كەلوپەالنەن كە 
لە بەرازیل، چین، هیندســتان، رۆمانیا، رووســیا، 

هۆڵەندا و بەلجیكاوە بەرهەمهاتوون. 
ئــەوەش دەخاتــەڕوو   )CAR( راپۆرتەكــەی
كــە زۆرینەی ئــەو كۆمپانیا توركییانــە كەلوپەل 
بــۆ ســووریا و عێراق هەنــاردە ناكــەن. ئەمەش 
بەڵگەیە بۆ ئەوەی الیەنگر و دەستوپێوەندەكانی 
داعــش لــە بازاڕەكانــی توركیا مــادە كیمیایی و 
كەلوپەلەكانــی دیكەیــان كڕیوە و بۆ ســووریا و 
عێراقیان گواستووەتەوە. هەر ئەمەش وای كردووە 
چاودێریكردنی گواستنەوەیان بۆ حكومەت و دەزگا 

ئەمنییەكان كارێكی ئاسان نەبێ.

کەلوپەلی هیندی

زۆربــەی كەلوپەلە كارەباییــە بەكارهاتووەكان 
لــە بۆمبــە چێنراوەكاندا )ســیمی بەكارهاتوو لە 
بۆمبەكانــدا، تەقێنــەرەكان، فیــوزەكان( لەالیەن 
حەوت كۆمپانیای هیندییەوە بەرهەمهاتوون. بەپێی 
راپۆرتەكەش، هەموو ئەو كەلوپەالنە پێویســتیان 
بە مۆڵەتی یاســایی حكومەتی هیندستان هەبووە 
و بەشــێوەیەكی یاســاییش بۆ توركیا یان لوبنان 

گوازرابوونەوە.

داعش و مۆبایلی نۆکیا

بۆ ئەو بۆمبە چێنراوانەی لە دوورەوە كۆنترۆڵ 
RM  )دەكرێــن، داعــش مۆبایلی نۆكیای جــۆری

ـ 908/ مۆدێلــی 105(ی بەكارهێنــاوە. لــەو 10 
مۆبایلەی كە داعش بۆ ئەم مەبەستە بەكاریهێناون 

و دەســت تیمی ئامادەكاری راپۆرتەكە كەوتوون، 
هەشــت دانەیان لە رێگــەی كۆمپانیای ئەلئارینی 
ئیماراتــی لــە دوبــەی، دەرینتن ئینتەرناشــناڵی 
ئیماراتی و برایت پۆینت میدڵ ئیســتی ئیماراتی 
لــە هەولێــرەوە  دانەشــیان  دوو  و  دابینكــراون 

دابینكراون. 

مادە کیمیاییە بەکارهاتووەکان:

هەویری ئەلەمینیۆم:
ئەلەمینیۆمی تێكەڵكــراو لەگەڵ كوود یەكێكە 
لــە باوترین تێكەڵــە كیمیاییەكان كــە داعش بۆ 
دروستكردنی بۆمبی چێنراو پشتی پێدەبەستێت. 
رێكخــراوە بەریتانییەكە لە نیســانی 2015 دا لە 
تكریت ســەردانی ئەمبارێكیان كردووە كە داعش 
تێیــدا ئەلەمینیــۆم و كوود )ئامۆنیــۆم نیرات(ی 
تێكــەڵ كردبوو. هێــزی جوندولئیمام لــە ئاداری 
هەمان ساڵدا دەستیان بەسەر ئەمبارەكەدا گرتبوو. 
بەگوێرەی راپۆرتەكە، هەویری ئەلەمینیۆمەكە 
لەنێــوان ئــاب بــۆ ئۆكتۆبــەری 2014 لەالیــەن 
 Alba( بەرازیلــی،  ی   )Aldoro(كۆمپانیــای
 Sunrise Aluminium( ی رۆمانی و )Aluminiu
Pigments( ی چینی بەرهەم هاتووە. ئەو ســێ 
كۆمپانیایەش بەرهەمەكانیان بۆ ســێ كۆمپانیای 
توركــی نــاردووە بــە ناوەكانی گوڵتــاش كیمیا، 
ماریكەم و مەكتیم. ئەو سێ كۆمپانیا توركییەش 
دەڵێن ئەوان خۆیان ئەلەمینیۆم هەناردە ناكەن و 
ئاگاداریــش نین كۆمپانیا كڕیارەكانیان چۆن و لە 
چ رێگەیەكەوە ئەلەمینیۆمەكەیان ئاودیوی سووریا 

و عێراق كردووە.

ئامۆنیۆم نیترات و پریلد یوریا

هێــزی جوندولئیمامی عێراقی لە دوای جەنگی 
تكریت دەســتیان بەســەر ئەمبارێكــی ئامۆنیۆم 
نیتراتــدا گرت كە داعش لە دروســتكردنی بۆمبی 
نیتــرات  ئامۆنیــۆم  بەكاریدەهێنــان.  چێنــراودا 
یەكێكــە لــە جۆرەكانــی پەینی كیمیایــی كە لە 
كشتوكاڵدا بەكاردێت. ئەو پەینە كیمیاییە لەالیەن 
كۆمپانیای مــەرت گڵۆبــاڵ )Mert Global(ەوە 

بەرهەمهێنرابوو. 
كۆبانێــش،  ســەر  هێرشــەكەی  كاتــی  لــە 
)Prilled urea( داعــش مــادەی پریلــد یوریــا
یــان بەكارهێنابوو كە ئەویــش جۆرێك لە پەینی 
كیمیاییە. ئەو مادەیەی داعش لە بۆمبەكانی خۆیدا 
لــە كۆبانێ بەكاریهێنابوون لەالیەن كۆمپانیایەكی 
رووسییەوە بەرهەمهێنرابوو كە دیار نییە لە كوێی 
رووسیا كاردەكات. بەرهەمەكان لەالیەن كۆمپانیای 
توركیــا  لــە  توركییــەوە  )EKM Gubre(ی 

دابەشكرابوون. 

پرۆکسیدی هایدرۆجین 

لە دووەم شەڕی تكریتدا، هێزەكانی پۆلیسی 
هایدرۆجیــن  پرۆكســیدی  جلیكانێــك  عێــراق 
)Hydrogen Proxide( یان دۆزیبووەوە. ئەو 
مادەیە لە بنەڕەتدا بۆ سپیكردنەوەی كەلوپەلی 
ماڵــەوە بەكاردەهێنرێ، بەاڵم وەكوو مادەیەكی 
پێكهێنــەر بۆ دروســتكردنی بۆمبــی چێنراوی 

دەستكردیش بەكاردێت.
بەپێــی راپۆرتەكــە، جیلكانەكــەی كــە لە 
تكریــت دۆزرابووەوە، نیشــانەی كۆمپانیایەكی 
هۆڵەندی پێوەبووە و بەشــێك بووە لەو بارەی 
كــە كۆمپانیایەكــی بەلجیكی بەناوی ســۆلڤای 
كێمیكاڵ )Solvay Chemical( بۆ كۆمپانیای 
دیڤەرسی كیمیا )Diversey Kimya(ی توركی 
گواســتبووەوە. لە توركیاشــەوە بۆ كۆمپانیای 
مــازن رەزا خاناتی لــە هەولێــر گوازرابووەوە، 
دواتــر هەر بــە ئەلســافی دانۆن لــە هەولێر و 

گرووپی كاروانچی لە كەركووك فرۆشرابوون.

کەلوپەلی کارەبایی بۆمبەکان

بەگوێــرەی ئــەو نموونانەی لــە مەخموور و 
كۆبانــێ دۆزراونەتــەوە، زۆربەی ئــەو كێبانە، 
لــە هیندســتان  فیــوزەكان  تەقێنــەرەكان و 
ئــەو  دابەشــكاری  الیەنــی  بەرهەمهاتــوون. 
جــۆرە كەلوپەالنەش لە توركیــا و لوبنانن، لە 
هەندێــك حاڵەتیشــدا الیەنــی دابەشــكار دیار 
نییــە. كۆمپانیای ئیلچــی )Ilci( یەكێك بووە 
لەو كۆمپانیایانــەی كە كێبڵی تەقاندنەوەی لە 

هیندستانەوە گواستووەتەوە توركیا.
كۆمپانیاكە بە تیمی ئامادەكاری راپۆرتەكەی 
راگەیانــدووە كە ئەوان "ئــەو بەرهەمانەیان بە 
كۆمپانیــای خاوەن مۆڵەت لە توركیا و واڵتانی 
باڵــكان فرۆشــتووە". حكومەتــی توركیــاش 
فرۆشتنیانی بە عێراق و سووریا قەدەغە كردبوو. 
 Nitromak( كۆمپانیای نیترۆماك دینۆ نۆبــڵ
Dyno Nobel(ی توركیــش هەمــان زانیــاری 

پشتڕاست كردووەتەوە. 
لــە شــوباتی 2015 لە كۆبانــێ، رێكخراوی 
)CAR( دۆزینــەوەی كێبڵێكــی تەقاندنــەوەی 
تۆمار كــردووە كە بەرهەمی كۆمپانیای پریمەر 
ئیكلۆسیڤز )Premier Explosives(ی هیندی 
بووە. ئەو كۆمپانیایە لە 2009 بۆ 2010 زیاتر 
لــە شــەش ملیۆن مەتر لەو جــۆرە كێبڵەی بە 
كارگەیەكی حكومەتی سووریا فرۆشتبوو. تیمی 
ئامــادەكاری راپۆرتەكــە دڵنیانیــن ئاخــۆ ئەو 
كێبڵەی لە كۆبانێ دۆزیبوویانەوە لە ئەمبارەكانی 

حكومەتی سووریا تااڵن كراون یان نا.

تەقێنەر:

بەگوێرەی راپۆرتەكە، داعش دوو جۆر تەقێنەر 
بەكاردەهێنێــت كــە یەكێكیان ســادەیە و ئەوەی 
دیكەیــان كارەباییــە. زۆربەی ئــەو نموونانەی لە 
كۆبانــێ، توزخورماتــوو، هەولێــر و كەركــووك 
دۆزراونەتەوە، بەرهەمی دوو كۆمپانیای هیندین كە 
 Economic( یەكێكیان ئیكۆنۆمیك ئێكسپلۆسیڤز
Explosives( و ئــەوەی دیكەیــان راجاســتهان 
ئێكسپلۆسیڤزن )Rajasthan Explosives( . لە 
زۆربەی حاڵەتەكانیشدا دۆكیۆمێنتی گواستنەوە و 

بازرگانی كەلوپەلەكان بەردەست نییە.

یەکێك لەو ماددانەی لە دروستكردنی بۆمبدا 
بەکارهاتووە لە هەولێرەوە بردراوەتە کەرکووك

بۆمبەکانی داعش بەرهەمی کەرەستەی زۆر 
ئاسایین کە حكومەتەکان چاودێریی ناکەن

داعش کەرەستەی 50 کۆمپانیای بۆ 
دروستكردنی بۆمب بەکارهێناوە

داعش مۆبایلی نۆکیا بۆ 
تەقاندنەوەی بۆمبەکانی 

بەکاردێنێ
 

پێكهاتە کیمیاییەکانی بۆمبەکانی داعش

 پرۆکسیدی هیدرۆجین 

 ئامۆنیۆم نیترات و پریلد یوریا

 هەویری ئەلەمینیۆم

پێكهاتەی بۆمبەکانی داعش

مادە کیمیاییە بەراییەکان

سیم

فیوزی پارێزراوبوون

بارووت

کێبڵ و وایەر

نێرەری سیگناڵ

مایكرۆکۆنترۆڵەر

ترانزیستۆر

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

شرۆڤە و بۆچوون

ئـەو تێـزەی كـە دەڵێـت )كـورد ئـەوەی 
لەشـەڕدا بەدەسـتی دەهێنن، لەسـەر مێزی 
گفتوگـۆ دەیدۆڕێنـن( مەرج نییـە پەیوەندی 
لـە  هەبێـت  كـوردەوە  ناشـارەزایی  بـە 
گفتوگـۆ یاخـود پەیوەسـت بێت بـە لێزانیی 
بەرامبەرەكانمانـەوە، یـان لەبـەر ئـەوە بێت 
كـە كـورد سازشـكارە و بەرامبەرەكانمـان 
ئینـكار. بەڵكـوو پەیوەنـدی بـەوەوە هەیـە 
كـە مـەرج نییـە هەمـووكات رێگەی ئاشـتی 
بتگەیەنێـت بـە ئامانـج. بەتایبەتـی ئەگـەر 
كێشـەكەت لەگەڵ كەسـانێكدا بوو، جگە لە 
زمانـی هێـز لە هیـچ زمانێكی تـر تێنەگەن. 
كاتێـك رێگەی ئاشـتی رێگـەی دڵنیاییە بۆ 
پێـی  باوەڕیـان  هـەردووال  كـە  سـەركەوتن 

هەبێت.
كـورد لـە هەرێمی كوردسـتان رێگەیەكی 
سـەخت و دژوار و درێـژی بڕیـوە، هەمیشـە 
بەڕێگـەی بەغـداوە بـووە بۆگفتوگـۆ، نـەك 
لـە  تەنانـەت  ئاشـتی،  قۆناغـی  لـە  هـەر 
گەرمـەی شەڕوشۆڕەكانیشـدا پێی لە بەغدا 
بەدەسـت  ئـەوەی  سـەرئەنجام  نەبڕیـوە. 

و  ئاشـتی  بەرهەمـی  هیچیـان  هاتـوون 
گفتوگـۆ و رێككەوتـن نیـن، بەڵكـوو بـەری 
خوێـن و قوربانـی و ئـەو ریسـكانە بووە كە 
میللەتەكەمـان كردوویەتـی. هۆكارەكەشـی 
كۆمەڵگەیەكـدا  لەگـەڵ  ئێمـە  روونـە، 
دەژیـن كـە باوەڕیـان بـە قبوڵكردنـی هیـچ 
سـەر  بێتـە  چجـای  نییـە،  جیاوازییـەك 
سـەلماندنی مافەكانیـان. كوردیـش بـێ هـۆ 
نییـە ئـەوەی ال بووەتـە باوەڕێكی چەسـپاو 

نـادرێ(. دەسـەندرێ  )مـاف 
مەبەسـتمە سـەرنجی خوێنەر رابكێشـمە 
سـەر كێشـەی كەركـووك و ئـەو پێشـهاتە 
تازانـەی ئەگـەری زۆرە لە یـەك دوو مانگی 
داهاتـوودا رووبـەڕووی ببینـەوە. بەتایبەتی 
دوای هەڵكردنـی ئـااڵی كوردسـتان لەسـەر 
لـە  شـارەكە.  ئیدارییەكانـی  فەرمانگـە 
ناوخـۆی كەركـووك توركمـان و عـەرەب بە 
سـوننە و شـیعەوە كەوتوونەتـە ناڕەزایەتی 
ئـەو  دەرئەنجامـی  وەك  پێیانوایـە  و 
سیاسـەتەی كـورد لـە 14 سـاڵی رابـردوودا 
لـە كەركـووك گرتوویەتیـە بـەر، كەركـووك 
دەكەوێتـە باوەشـی كوردسـتانەوە. لۆمـەی 
خۆیـان دەكـەن كە قبوڵـی ئەوەیان كردووە 

كـورد هەیمەنـەی خـۆی بەسـەر كەركووكدا 
ناوەنـدە  و  ئاسـت  لـە  بسـەپێنێت. 
جیاجیاكانـی تـری عێراقیشـدا كەوتوونەتـە 
ئامۆژگاریـی كـورد بەوەی كەركووك شـاری 
پێكەوەژیانـی هەمـوو پێكهاتەكانـە و نابێت 
هیـچ الیـەك هەژموونی خۆی بەسـەریدا زاڵ 

بكات. 
دەرفەتـەی  ئـەو  لەكاتێكدایـە  ئەمـە 
كـورد  بـۆ  سـەدامەوە  رووخانـی  دوای  لـە 
كێشـەی  یەكالكردنـەوەی  بـۆ  رەخسـا 
گرتنەبـەری  بەهـۆی  كـورد  و  كەركـووك 
رێككەوتـن  و  گفتوگـۆ  و  ئاشـتی  رێگـەی 
لەسـەر ئـەوەی بـە رێوشـوێنی یاسـایی و 
بـكات،  كێشـەكانی  چـارەی  دەسـتووری 
ئەگـەر نیـوەی ئـەو دەرفەتـە بـۆ توركمـان 
یـان عەرەب رەخسـابا بۆ ئـەوەی كەركووك 
بـەرن، زۆر  بـە قازانجـی پـرۆژەی خۆیـان 
لەمێژبـوو كەركووكیـان كۆنتـرۆڵ كردبـوو. 
ئـەوەی ئێسـتاش لـە كەركـووك چەسـپیوە 

بـە قازانجـی هەژموونـی كـورد، پەیوەنـدی 
رێـكارە  و  لێكگەیشـتن  و  گفتوگـۆ  بـە 
یاسـاییەكانەوە نییـە، بەڵكـوو دەرئەنجامی 
ئـەو رووداوانـەن كە وەك لێكەوتەی شـەڕی 
بـە  كـردووە  پێشـمەرگەی  هێـزی  داعـش، 
ئەمـری واقیـع. دوای شـەڕی داعـش هەموو 
رێگایـەك دەگرنەبـەر بـۆ كشـانەوەی كـورد 
پێویسـتە  بۆیـە  پێگەكـەی.  الوازكردنـی  و 

بێـت  روون  بەرچـاوی  ئێسـتاوە  لـە  كـورد 
یەكالیـی  كەركـووك  هێـز  مەنتقـی  لـەوەی 
دەكاتـەوە نـەك هێـزی مەنتـق. هەرچەنـدە 
دەبـوو  كەركـووك  پێوەرەكـە  هـەردوو  بـە 
كوردسـتان. هەرێمـی  سـەر  بگەڕایەتـەوە 

كەركـووك بـەو مانا و مەغزا سیاسـییەی 
و  دەیانـەوێ  توركمـان  و  عـەرەب  ئێسـتا 
لەنێـوان  گفتوگـۆ  جۆرێـك  كەركـووك  لـە 
تـردا  الیەنـە كوردییـەكان و پێكهاتەكانـی 
بـكات  قبوڵـی  كـورد  نابێـت  دروسـتبووە، 
شـاری پێكەوەژیان بێت. چما بەغدا شـاری 

هەمـوو  پایتەختـی  نەبـوو،  پێكەوەژیـان 
بـۆ  ئـەی  نەبـووە.  عێـراق  پێكهاتەكانـی 
كاتێك سـوننە دەسـەاڵتدارە هەموو رێگا و 
ئامرازێـك دەگرێتەبەر بۆ بەسـوننەكردنی و 
كە شـیعە دێتە سـەر حوكم هەموو شـتێك 
شـیعە  ناسـنامەی  سـەپاندنی  بـۆ  دەكات 

بەسـەریدا؟
عێراقـەوە  دەوڵەتـی  دروسـتبوونی  لـە   

نەمـا  تـا رووخانـی سـەدام، سـوننە هیـچ 
تـا  شـیعە،  پاكتاوكردنـی  لـە  نەیـكات 
ئەندازەیەكـی زۆر رەنـگ و سـیمای بەغـدای 
كرد بە شـارێكی سـوننی. ئەم 14 سـاڵەش 
كـە شـیعە هاتوونەتـە سـەر حوكـم، تۆڵەی 
هەشـتا سـاڵی رابردوویـان كـردەوە، دەیـان 
لەسـەر  تەنهـا  كوشـت  سـوننەیان  هـەزار 
زانكـۆ،  مامۆسـتای  هـەزاران  ناوەكانیـان، 
پزیشـك، ئەندازیـار، خوێنـدكار و كاسـبكار 
و ئەفسـەر و سـەرباز و هاوواڵتیـی سـوننی 
پاكتاوكـران. ئێسـتا بەغـدا بـۆ شـیعە یەكال 

بووەتـەوە.
و  عەرەبـن  خۆیـان  لەكاتێكـدا  ئـەوان 
تەنهـا لەسـەر ملمالنێـی مەزهەبی و شـەڕی 
عێراقـدا  بەسـەر  مەزهەبـی  ناسـنامەی 
سـاڵەدا   14 لـەم  ناكـەن؟  بەیەكتـر  چـی 
هـەزاران خێزانـی مەسـیحی لـە بەسـرە و 
شـارەكانی باشـوور و ناوەڕاسـتی عێراقەوە 
هـەزاران  كوردسـتان.  بـۆ  پێكـرا  رەویـان 
خێزانـی كـورد لـە بەغـدا راونـران. دەیـان 
هـەزار سـوننە لـە بەغـدا و شـارە نیمچـە 
شـاربەدەر  سـوننە  و  شـیعە  تێكەڵەكانـی 
لەسـەر  كەركـووك  لـە  كـورد  كـران. 
توركمانبـوون،  لەسـەر  یـان  عەرەببـوون 
كـەس  دەركردنـی  و  كوشـتن  بـۆ  پەنـای 
نەبـردووە. ئـەی خێـرە تۆمەتبـار دەكرێـن 
بەوەی شـارەكەمان داگیركـردووە و عەرەب 
و توركمان دەردەكەین و كوردی شارەكانی 
تـر هێنـراون بـۆ كەركـووك؟ هۆكارەكـەی 
تەنهـا ئەوەیـە كـورد دەیـەوێ بـە رێگـەی 
گفتوگـۆ و قەناعەتپێكردنیـان كەركووكمـان 
بدەنـەوە، كـە عـەرەب لـەو زمانـە تێناگات.
لە رووخانی بەعسـەوە تا ئێسـتا یەكجار 
كەركـووك  لـە  هەڵبـژاردن  رێگەیانـداوە 

بكرێـت، كـە بینییـان كـورد زۆرینەیـە، لـەو 
كاتـەوە ناهێڵـن هەڵبـژاردن بكـرێ و دەڵێن 
گۆڕیـوە  كەركووكـی  دیمۆگرافیـای  كـورد 
سـەدامی  سـەردەمی  وەك  پێویسـتە  و 
لێبكرێتـەوە. چمـا دیمۆگرافیای كام شـاری 
شـیعەی  ملیۆنـان  بـە  نەگـۆڕاوە؟  عێـراق 
ئێران و پاكستان و ئەفغانستان هێنراونەتە 
عێـراق و واڵتینامـەی عێراقییـان دراوەتـێ 
كـەس هیچـی لەبـارەوە ناڵێـت، كەچـی بـۆ 
گەڕانـەوەی بەشـێكی كـوردە دەركراوەكانی 
سـەردەمی سـەدام لە كەركووك، دەیانەوێ 

كـورد وەك داگیركەرێـك وێنـا بكـەن. 
كە سـەدام رووخا ژمارەی دانیشتووانی 
عێـراق 23 ملیـۆن كـەس بـوو، سـەرباری 
راوەدوونانـی بەردەوامـی سـوننە كـە لـە 
سـەرەتای پرۆسـەی ئازادییـەوە زیاتـر لـە 
یـەك ملیۆنیـان چوونـە سـووریا و ئـوردن 
داعشیشـدا  شـەڕی  لـە  نەگەڕانـەوە،  و 
پێكـرا  كۆچیـان  زیاتریـان  ژمارەیـە  لـەو 
بـۆ دەرەوەی عێـراق، وێـڕای ئـەو هەمـوو 
كوشتارەشـی كە روودەدات، ئێستا عێراق 
لـە 38 ملیـۆن كـەس.  نزیـك دەبێتـەوە 
چ لۆژیكێـك لەوەدایـە تەنهـا زیادبوونـی 
ژمـارەی دانیشـتووانی كەركووك، گۆڕینی 
دیمۆگرافـی بێـت؟ مەسـەلەكە روونە، ئەم 
هاوشـێوەی  ئێسـتاش  دەسـەاڵتدارانەی 
دەسـتبەرداری  نایانـەوێ  سـەدام 

بـن.  كوردسـتان  داگیركاریـی 
لـەوەی  یەكالبێتـەوە  كـورد  پێویسـتە 
و  گفتوگـۆ  جـۆرە  بەهیـچ  پێویسـتی 
لەسـەر  نییـە  دیكـە  رێككەوتنێكـی 
بەدەسـتی  بەهێـز  ئـەوەی  كەركـووك، 
دەتوانێـت  بەهێـز  هـەر  هێنـاوە 
بیـن  روون  دەبێـت  بیچەسـپێنێت. 
لەگەڵیـان كـە باوەڕمـان وایـە كەركـووك 
شـارێكی كوردسـتانە و هەركـەس ئـازادە 
رێگـەی  ناڕازیـە  كێـش  بـژی،  لەگەڵمـان 
باركردنمـان لـە كـەس نەگرتـووە. ئەگـەر 
لەسـەر  نەبیـن  پێداگـر  شـێوەیە  بـەم 
مەسـەلەی كەركـووك، ئـەوا دوای داعـش 
كەركـووك دەبەنەوە دۆخی چەند سـاڵێك 

ئێسـتا. پێـش 

لێره ولـه وێ هێندێـك ده ربڕینـی سـۆزاوی 
لـه  یـادی كۆچكـردوو نه وشـیروان مسـته فادا 
بـه   ئـه و  شـوبهاندنی  له وانـه   ده بیسـترێن، 
زمانـی  لـه   ''ماهه تمـا''  گانـدی.  ما هه تمـا 
شـكۆمه ند''.  ''ڕۆحـی  واتـه   سانسـكریتیدا 
نه وشـیروان  نه مـر  به هـاداری  كه سـایه تیی 
مسـته فا وای كـردووه  به شـێك لـه  هۆگرانـی، 
وه سـفی ''ڕۆحـی مـه زن'' بـۆ ئـه و به كاربهێنن 
نـاوی  كـوردان''  ''ماهه تمـای  وه ك  و 
و  ناڕێـك  وه سـفه ،  ئـه م  بێگومـان  بهێنـن. 
ناپێویستیشـه . پێشـتر هێندێـك كه سـی تـر، 
محه ممه دیشـیان  قـازی  شـه هید  پێشـه وای 
بـه  ''گاندیـی كـوردان'' نـاوزه د كردبـوو . ئـه و 
ناڕێكـه .  نه مریـش  پێشـه وای  بـۆ  وه سـفه  
لـه و  یـه ك  هـه ر  ئـه وه ی  سـه ره ڕای  ئه مـه  
سـێ كه سـایه تییه ، هـه ر كامیـان به جۆرێـك 
خـاوه ن  و  خۆیـان  سـه رده می  قاره مانـی 

بایه خـدارن.  مێژوویـی  پێگه یه كـی 

گاندیـی  ما هه تمـا  فه لسـه فه یه ی  ئـه و 
قووڵـی  ڕیشـه ی  ده ناسـرێته وه ،  پێـوه  
تایبه تـی   دنیابینییه كـی  سـه ر   ده چێتـه وه  
كولتـووری و، بیرۆكـه ی ''دهارمـا'' لـه  ئایینـی 
لـه  نـه زم  ته عبیـر  )دهارمـا،  هێندویزمـدا 
ده كات(.  گـه ردوون  و  بـوون  یه كانگیریـی  و 
به كوردییه كـه ی  یـان  ''ئاهیمسـا''  چه مكـی 
شـته ی  ئـه و   – الشـه ڕی  یـان  ناتوندوتیـژی 
ژیـان''ی  عه شـقی  ''گه وره تریـن  وه ك  گانـدی 
نـاوی ده هێنـێ-،  بـه ردی بناخـه ی فه لسـه فه ی 
سیاسـی و هانـده ری خه باتـی به كرده وه ی ئه و 
هـه ر لـه  سـه ره تاوه  تـا كۆتایـی ژیانـی بـوو. 
گانـدی خـۆی ده ڵێ ''هه مـوو خولیا و خوێندن 
و، ژیانـی تایبـه ت و گشـتیی مـن، ته نیـا بـۆ 
ته رخـان  ئاهیمسـا  پرێنسـیپی  بردنه پێشـی 
حه قیقه ت''یـش  له سـه ر  ''پێداگـری  كـراوه ''. 
كـه   بـوو  پرێنسـیپه   ئـه و  )سـاتیاگراها(، 

بكاتـه   الشـه ڕی  توانـی  گانـدی  له ڕێیـه وه ، 
بـۆ  یه كانگیركـه ر  به هێـزی  هـه ره   چه كێكـی 
به گژداهاتنـه وه و چۆكـدادان بـه  ئیسـتعماری 
بەریتانیـا له الیـه ن گه لێكـی سـه دپارچه ، به اڵم 

ئازادییـه وه . تینـووی  و،  تـووڕه  

الی  الشـه ڕی  پرێنسـیپی  بـده ن،  سـه رنج 
یـان  ئه خالقـی  بنه مایه كـی  ته نیـا  گانـدی، 
و  به ره نگاربوونـه وه   ئامرازێكـی  ته نانـه ت 
پێیوایـه   گانـدی  نییـه .  مه ده نـی  السـاریی 
''ئیلهامبه خشـی  ببێتـه   ده بـێ  ناتوندوتیـژی 
كۆمه ڵـگا''ش.  دێمۆكراتیكـی  به ڕێوه بردنـی 
له سـه ر  ''پێداگـری  چه مكـی  هه رله جێـدا 
حه قیقـه ت'' )سـاتیاگراها(، ئه گـه ر به بارێكـدا 
پێشـمه رجی عه شـقه  )حه قیقـه ت(، الیه كـه ی 
تـری ته عبیـر له  ده سـه اڵتخوازییه كی السـارانه  
گاندیـش  كه واتـه ،  )پێداگرتـن(!  ده كات 
سه وداسـه رێكی گه وره ی ده سـه اڵت بوو، به اڵم 
ئه و ده سـه اڵتی بۆ چه سـپاندنی خۆشه ویسـتی 
ده ویسـت  گاندیانـه (  تایبه تـی  )به مانایه كـی 
چه سـپاندنی  بـۆ  كـه   هێـزه ش  ئـه و  و، 
كانـگای  لـه   ئـه و  پێویسـته ،  ده سـه اڵت 
ناتوندوتیژییـه وه،   بێبڕانـه وه ی  و  شـكۆدار 
وتـاره   ئـه م  مه به سـتی  هه ڵیده  هێنجـا. 
وه ردانـه وه ی فه لسـه فه ی گانـدی نییـه ، بۆیـه  
لێـره دا مـن ته نیـا ده مـه وێ ئـه وه  بیربهێنمه وه  
كـه  بنیاتـی فه لسـه فی و به سـتێنی مێژوویـی 
و  خۆیه تـی  تایبه تمه نـد-ی  گانـدی،  خه باتـی 
مامه ڵـه ی  سروشـتی  لـه   ئـه وه ی  بـۆ  بـه س. 
ئـه و ''ڕۆحـه  شـكۆمه نده '' له گـه ڵ پرێنسـیپی 
ناتوندوتیـژی تێبگه یـن، ڕه نگـه  هـه ر ئامـاژه  
كـه   بێـت   بـه س  گانـدی   هه ڵوێسـته ی  بـه و 
ده ڵـێ: ''ئاهیمسـا، خـوای منـه ، وه ك چـۆن 

منـه !''. خـوای  حه قیقه تیـش 

سـه ر كرده یه كی  پێكچواندنـی  ئاشـكرایه  

كـورد بـه  گانـدی، ته عبیر لـه  تامه زرۆییه ك بۆ 
كه سـایه تی و كاره كتـه ری مێژوویـی ماهه تمـا 
شـێوه یه ك  به هیـچ  ئه مـه ش  ده كات.  گانـدی 
خـراپ نییـه ، بگـره  خـۆی لـه  خۆیـدا شـتێكی 
زۆر باشیشـه . خـۆ ئه گـه ر له سـۆنگه ی  ڕاڤه ی  
مه عنه ویـی  میراسـی  بـۆ  گۆڕانخوازه كانـه وه  
و  جیهانبینـی  كۆچكردووه كه یـان،  سـه ركرده  
خه باتـی شـێلگیر و ناتوندوتیژانـه ی ماهه تمـا 
به هێـزی  ڕه گه زێكـی  بـه   ببێـت  گانـدی 
ستراتیژی تێكۆشـانی له مه ودوای بزووتنه وه ی 
بگـره   باشـه،   هـه ر  نـه ك  ئه مـه   گـۆڕان، 
بـۆ  به هـادار ده بێـت  بێوێنـه  و  به ره كه تێكـی 
ده ردی گرانـی كۆمه ڵگه یه كـی سیاسـی كـه  به  
كلتـووری كه مچیكه ڵدانه یـی، وێكهه ڵنه كـردن، 
دراوه .  قانـگ  تۆڵه سـه ندن   و  ڕقئه سـتووری 

هه ڵبـه ت، بـه  تێفامینه وه یه كـی هاوداڵنـه ، 
جیهانبینیـی  بـۆ  گاندیانـه   خوێندنـه وه ی 
چـوار  نه بـێ  هیـچ  مسـته فا،  نه وشـیروان 
كه سـایه تیی  لـه   هاوشـێوه   ڕه هه نـدی 
به رجه سـته  ده كاتـه وه :  گاندیـدا،  و  ئـه و 
خۆڕاگـری  و  خۆنه ویسـتانه   ژینـی  یه كـه م، 
دووه م،  دنیـا؛  ماڵـی  ته ماعـی  له به رامبـه ر 
خۆكه سـی  هۆگریـی  به بـێ  ده سـه اڵتخوازی 
)شـخصی( بـۆ پله وپایـه ؛ سـێیه م، پێداگـری 
له سـه ر پرێنسـیپی دادپـه روه ری و؛ چـواره م، 
تێكـڕای  ناتوندوتیژانـه ..  سیاسـه تكردنی 
لـه   سیاسـه ت  حاڵـی  بـۆ  خاڵـه   چـوار  ئـه و 
سروشـتی  ئێمـه دا  به كۆمه ڵـی  ژینگـه ی 
خاڵـی  سـێ  هه یـه .  چاره نووسسـازیان 
نه وشـیروان  ژیانـی  چیرۆكـی  لـه   یه كه میـن، 
به ڵگه نه ویسـتی،  ئاسـتی  تـا  مسـته فادا 
خاڵـی  بـه اڵم  لێوه كـراوه .  باسـیان  و  ڕوونـن 
چـواره م كـه  پێوه نـدی بـه  پرسـی توندوتیـژی 
حه وجێـی  هه یـه ،  ناتوندوتیژییـه وه   و 

زیاتـره .  به شـیكردنه وه ی 

لـه  ژیانـی  سـه ده یه ك  چاره كـه   نزیـك 
وه ك  مسـته فا  نه وشـیروان  سیاسـیی 
خه باتـی  بـه   شۆڕشـگێڕ،  سـه ركرده یه كی 
چه كدارییـه وه   و  سیاسـی  توندوتیژیـی 
گرێـدراوه . ئاشـكرایه ، ئـه م قۆناغـه ی ژیانـی 
گاندییـه ك  كاره كتـه ری  له گـه ڵ  ناوبـراو 
یـه ك  منـه ''،  خـوای  ''الشـه ڕی،  ده ڵـێ  كـه 
نایەتـه وه . ڕه هه نـدی ناتوندوتیژانـه  لـه  ژیانـی 
پێوه ندیـی  مسـته فادا  نه وشـیروان  سیاسـیی 
بـه  قۆناغـی كۆتایـی ژیانـی ئـه وه وه  هه یـه  كه  
بنه ماییه كانـی  پڕێنسـیپه   چوارچێـوه ی  لـه  
بزووتنـه وه ی گۆڕانـدا به رجه سـته  بوونه تـه وه . 

گۆڕانـدا،  بزووتنـه وه ی  چوارچێـوه ی  لـه  
كـه   كـرد  كارێكـی  مسـته فا  نه وشـیروان 
ئه ویـش  بێوێنـه  بـوو،  كـورددا  لـه  مێـژووی 
سیاسـی-  بزووتنه وه یه كـی  دامه زراندنـی 
دووهێـزی  نێـوان  به رداشـی  لـه  كۆمه اڵیه تـی 

تاسه رئێسـكان عه سـكه رتار و شـه ڕانیدا. لـه  
تایبه تمه نـدی  دوو  الشـه ڕییه وه ،  ڕوانگـه ی 
ئه زموونـی  دره وشـاوه یی  بـه   زیاتـر  ورشـه ی 
ئـه م بزووتنه وه یـه   ده به خشـن: یه كـه م ئـه وه ی 
سـه ره كییه كانی  دامه زرێنـه ره   به شـێكی  كـه  
گـۆڕان، به  خودی نه وشـیروان مسته فاشـه وه ، 
بۆخۆیـان قاڵبـووی بۆته ی خه باتـی چه كداری 
شۆڕشـی  لـه  پێشـه نگه كانی  بگـره   و 
به هیـچ  الشـه ڕی  واتـه،   بـوون.  چه كداریـش 
لـه  كولتـووری  نه بـووه   به شـێك  شـێوەیە ك 
بگـره   گـۆڕان.  دامه زرێنه رانـی  ڕابـردووی 
به  پێچه وانـه وه ، سه رشـاری ڕه فتـاری سیاسـی 
لـه  ڕابـردوودا،  و حیزبیـی به شـێكی زۆریـان 
شۆڕشـگێرانه   و  ڕه ق  ده سـه اڵتی  بـه   بـڕوا 
ئـه وان  كـه ،  ئـه وه ی  خاڵیـش  دووه م  بـووه ! 
سـه ره ڕای   – ئێسـتاش  هه تـا  توانیویانـه  
هه مـوو تانـه  و تۆمه تێكی پشتڕاسـتنه كراوه -، 
چـه ك  تاودانـه   ختووكـه ی  بـه   به رامبـه ر 
سـه ره ڕای  ئه مـه ش  بمێننـه وه .  خۆڕاگـر 
ده وروبـه ر  شـه ڕه نگێزی  ژینگـه ی  جه بـری 
له سـه ر  ڕكه به ره كانیـان  هێـزه   پێداگریـی  و، 

دانبه خۆداگرتنـه  ئـه م   چه كدارانـه .  لۆژیكـی 
سـتراتیژیكه  ، ئـه و چركه سـاته یه  كـه  خـۆری 
به ژنـی  له سـه ر  گاندیانـه   ئه خالقیاتـی 
بزووتنـه وه ی گـۆڕان شـه به ق ده داتـه وه . مـن 
پێموایـه  ئه مـه ، ئـه و پنتـه  سـتراتیژییه یه  كـه  
ده بـێ لێیـه وه  بـه ره و قووڵكردنـه وه ی زیاتـری 
ئه زموونـی بزووتنـه وه ی گۆڕان هه نـگاو بنرێ. 

سـمینی  فه خـری  مسـته فا  نه وشـیروان 
مێـژوو و، دانانـی بـه ردی بناخـه ی  جۆرێكـی 
تـر لـه  نه ریتـی سیاسـه تكردنی لـه  كۆمه ڵگه ی 
به تێگه یشـتنی  هه ڵبـه ت  بـڕا.  پـێ  ئێمـه دا، 
مـن، گرفتـی گـه وره ی پـڕۆژه  سیاسـییه كه ی 
كه مایه سـییه   كـه   بـووه   ئـه وه   ئـه و  
تـا  ئێمـه ی  كۆمه ڵگـه ی  سـاختارییه كانی 
ئێسـتا ته نیـا لـه  پێوه نـدی له گـه ڵ ده سـه اڵت 
پێناسـه  ڕه قـدا  ده سـه اڵتی  ناوه نده كانـی  و 
 كـردووه . ئـه وه  له كاتێكـدا دیـارده  دزێوه كانـی 
نایه كسـانی  ماڵباتگـه ری،  گه نده ڵـی،  وه ك 

و هه روه هـا توندوتیژیـش، ڕیشـه ی قووڵیـان 
له نـاو كولتـووری كۆمه اڵیه تیـی ئێمـه دا هه یـه  
و، ته بعـه ن سیاسـه تیش له سـه ری ده له وه ڕێ.

ده كـرێ،  توندوتیژیـش  لـه   بـاس  كـه  
ته نیـا  توندوتیـژی  بیربـێ،  لـه   ئه وه مـان 
ده سـتبردن بـۆ چـەک نییـه ؛ ئـه ی توندوتیژی 
الگرانـی  ئایـا  ده ربڕینـدا؟!  و  ره فتـار  لـه  
سیاسـه تی  توانیویانـه   گـۆڕان  بزووتنـه وه ی 
بـه   بكـه ن  بزووتنه وه كه یـان  ناتوندوتیژانـه ی 
بـه   ناتوندوتیـژ و تێكـه ڵ  هه وێنـی ڕه فتـاری 
تاكه كه سیشـدا؟  ئاسـتی  لـه   لێبورده یـی 
هونـه ری ناتوندوتیژیـی گاندیانـه  له وه دایـه  كه  
بتوانـی تووڕه یـی لـه  بێـدادی و نادادپه روه ری 
بكه یـت به هێزێكـی پۆزه تیـڤ و ئیراده یه كـی 
بزووتنـه وه ی  ئایـا  ئاڵوگـۆڕ.  بـۆ  شـێلگیر 
گـۆڕان چه نـده  بـه  خـه م كولتوورسـازی یـان 
خـۆی،  كادێره كانـی  ڕاهێنانـی  نه بـێ  هیـچ 
هه ڵبـه ت  بـووه ؟  پڕێنسـیپانه   ئـه م  له سـه ر 
لـه   گـۆڕان  الیه نگرانـی  و  ئه نـدام  ڕه فتـاری 
خراپتریـن حاڵه تیشـدا شـتێكه  وه ك ڕه فتـاره  

بـه اڵم  كـورده واری.  مرۆڤـی  نۆڕماتیڤه كانـی 
ئـه م ڕه فتـاره ، لـه  چوارچێوه ی ڕێكخسـتنێكدا 
كـه  كاره كتـه ر و ناسـێنه ی خـۆی لـه  چه مكـی 
وه رده گـرێ،  ناتوندوتیژانـه ''  ''گۆڕانـی 
دروسـت  زه ق  ئه خالقیـی  هاودژییه كـی 
ده كات. تووڕه یـی هه رگیـز نابێتـه  پاسـاو بـۆ 

توندوتیـژی.

بـه   شـتێك  هه مـوو  پێـش  گـۆڕان  مـادام 
مێتـۆدی ناتوندوتیژانـه  و الشـه ڕانه ی خه باتـی 
سیاسـی، خـۆی بـه  ئێمـه  و بـه  مێـژووی ئێمه  
گـۆڕان  بزووتنـه وه ی  له سـه ر  ناسـاندووه ، 
به هێـز  په روه رده یـی  داموده زگایه كـی  ئه ركـه  
و  ناتوندوتیـژی  كولتـووری  په ره پێدانـی  بـۆ 
بارهێنانـی كادێـر و الیه نگرانی له سـه ر مێتۆده  
ناتوندوتیژانـه   ئاڵوگـۆڕی  به بڕشـته كانی 
به رهه مهێنانـی  به بـێ  ئه مـه ش  پێكبهێنـێ. 
جۆرێكـی قووڵتـر لـه  مه عریفـه ی ڕه خنه گرانـه  
سـه باره ت بـه  قه یرانـی سیاسـه ت و، ته نانـه ت 

چه مـك و تێرمێنۆلۆژییه كـی نـوێ و جیـاواز، 
بزووتنـه وه ی  كولتوورسـازیی  تێناچـێ.  ڕێـی 
گـۆڕان، ده بـێ به رهه مهێنانـی جۆرێكـی تـر له  

مرۆڤـی كـورد بـكات بـه  ئامانـج. 

فه لسـه فه ی  جه وهـه ری  ''گـۆڕان'' 
له ڕاسـتیدا  مسـته فایه .  نه وشـیروان 
فه لسـه فه ی  و  فكـر  بنه مـای  جومگه ییتریـن 
بڵێیـن  ده كـرێ  كـه   مسـته فا  نه وشـیروان 
بـه   هه تاهه تایـه   بـۆ  ده بـێ  و  پیـرۆزه  
گۆڕانـه .  پێویسـتیی  بمێنێتـه وه ،  نه گـۆڕی 
گۆڕانێكـی بـه رده وام، بـه  ئاقـاری دادپه روه ری 
مرۆڤـی  بـه   شـیاوتر  كۆمه ڵگه یه كـی  و 
كـورده واری. بزووتنـه وه ی گـۆڕان ده بـێ ئـه م 
فرمانـه  لـه  خۆیه وه  ده سـت پێ بـكات. گاندی 
گوته نـی؛ ''بـۆ خـۆت ببـه  بـه و گۆڕانـه ی كـه  

پێكیبهێنـی''!  دنیـادا  لـه   ده تـه وێ 

وه كـوو  ناتوانیـن،  ئێمـه   به داخـه وه  
گانـدی، كولتـووری ناتوندوتیـژی لـه میراسـی 
و  ئایینـی  بنه مـا  لـه   یاخـود  مێژوویـی، 
كولتوورییه كانـی نـاو كۆمه ڵگـه ی كـورده واری 
هه ڵبهێنجیـن. خـۆ چیرۆكی ژیانی هیچیه ك له  
سه ركرده كانیشـمان- ته نانـه ت هـی ئه وانـه ش 
شـه هیدكراون-  ئاشـتی  مێـزی  له سـه ر  كـه  
ته نانـه ت  نه بـووه .  ئاسـا  گانـدی  پڕاوپـڕ 
ئاڕاسـتەیە   بـه و  كـه   نییـه   بیریارێكیشـمان 
ئیشـی كردبێـت. بۆیه  به دڵنیاییـه وه  ئه جندای 
ژیانـی  گـه وره ی  سیاسـیی  پـڕۆژه ی  دواییـن 
نه وشـیروان مسـته فا، تـا ئـه م سـاته وه خته ، 
بـۆ  كولتوورسـازییه   زه مینـه ی  له بارتریـن 
ناتوندوتیـژی لـه  ژیانـی سیاسـیی كۆمه ڵگـه ی 
قووڵكردنـه وه ی  بـۆ  ته نیـا  ئه گـه ر  ئێمـه دا. 
بـوون  بێـت،  ناتوندوتیژیـش  كولتـووری 
گـۆڕان،  بزووتنـه وه ی  به رده وامبوونـی  و 
كـه   كۆمه ڵگه یه كـه   مێژوویـی  پێویسـتییه كی 
لـه  هه مـوو ئاسـته كانیدا كۆڵـه وار و كه لـه الی 
و  شـه ڕه نگێزی  فۆڕمه كانـی  هه مـوو  ده سـتی 

خۆبه خۆیـه .  و  ده ره كـی  توندوتیژیـی 

بۆیـه ، خه ماندنـی بنه مـا مه عریفییه كانـی 
كۆمه ڵگـه ی  لـه   ناتوندوتیـژی  و  الشـه ڕی 
نوێـی  مێتـۆدی  داهێنانـی  كورده واریـدا، 
''پێداگری له سـه ر هه قیقه ت''، شۆڕكردنه وه ی 
بـۆ  لێبورده یـی  و  الشـه ڕی  ئه خالقیاتـی 
و،  كۆمـه ڵ   نـاو  تاكه كانـی  ئاسـتی  سـه ر 
ئاڵوگـۆڕی  پرێنسـیپی  چه سـپاندنی  دواجـار 
كایـه ی  له نـاو  بـژارده كان  سیسـتماتیكی 
سیاسـیی كۆمه ڵگـه ی ئێمـه دا – بـه  ناوخۆی 
بزووتنـه وه ی گۆڕانیشـه وه! -، نموونـه ی ئـه و 
بنه مایانـه ن كـه  ده توانـن بزووتنـه وه ی گۆڕان 
مسـته فا  نه وشـیروان  سیاسـیی  میراسـی  و 
بكـه ن بـه  خانه خوێیه كی شـیاو بـۆ میوانێكی 
شـكۆمه ند كـه  ده شـێ ڕۆحـی مه زنـی گانـدی 

بێـت!  

كەركووك پێویستی بە 
بڕیارێكی یەكالكەرەوەیە

گاندی و گرده كه ی 
زه رگه ته 

عارف قوربانی
 arifqurbany@yahoo.com

     پێویستە کورد لە ئێستاوە بەرچاوی روون 
بێت لەوەی مەنتقی هێز کەرکووك یەکالیی 

دەکاتەوە نەك هێزی مەنتق

      لە رووخانی بەعسەوە تا ئێستا یەکجار 
رێگەیانداوە هەڵبژاردن لە کەرکووك بكرێت، 

کە بینییان کورد زۆرینەیە، لەو کاتەوە 
ناهێڵن هەڵبژاردن بكرێ و دەڵێن کورد 

دیمۆگرافیای کەرکووکی گۆڕیوە

ئه جندای دوایین پڕۆژه ی سیاسیی 
گه وره ی ژیانی نه وشیروان مسته فا، تا 

ئه م ساته وه خته ، له بارترین زه مینه ی 
کولتوورسازییه  بۆ ناتوندوتیژی له  ژیانی 

سیاسیی کۆمه ڵگه ی ئێمه دا

رێبوار كەریمی
 rebwar.karimi@hotmail.com
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هێمن عەبدوڵاڵ

گۆڕان دەیەوێ پەرلەمان کارا بكرێتەوە؟

ســەركردە تەقلیدییەكانــی پەنجــا ســاڵی 
رابردووی كوردســتان، وا وردە وردە گۆڕەپانی 
سیاســی بەجێدێڵن، یــان ماڵئاوایــی لە ژیان 
كــە  بارزانــی  وەك  كەســێكی  بــۆ  دەكــەن. 
رابردوویەكــی درێــژی لەگەڵیاندا هەبووە، هەم 
ناخۆشــە و هەمیش كاری ئەو وەك ســەرۆكی 

هەرێمی كوردستان دژوارتر و قورستر دەكات. 
غیابــی مــام جەالل لە پێنج ســاڵی رابردوودا، 
بــووە هۆی ئــەوەی كە بارزانــی وزەیەكی زۆر 
لە دۆزینــەوەی میكانیزمی مامەڵەكردن لەگەڵ 
یەكێتیدا خەرج بكات. تازە بە تازە وا خەریكە 
بــە دوو ئاراســتەدا، بااڵنــس بــۆ پەیوەنــدی 
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دوو ســاڵە گۆڕان نانی ئەوە دەخوات كە 
پەرلەمــان ئیفلج كراوە و ئــەوان گەورەترین 
مەغــدووری ئەو وەزعەن. ســەرباری ئەوەی 
تــا  مــاڵ،  نێردراونەتــەوە  وەزیرەكانیــان 
ئێســتا نەیانتوانیــوە بڕیــار بــدەن كــە لە 
حكومەتــدان یان ئۆپۆزیســیۆنن، بۆ هەموو 
دەستپێشــخەرییەكیش كە كراوە، مەرجیان 

هەڵپەســێردراوی  ســەرۆكی  بــووە  ئــەوە 
پەرلەمان بگەڕێتەوە هەولێر و سەرۆكایەتیی 
پەرلەمــان بــكات. بەردەوامــی لەســەر ئەو 
سیاســەتە هیــچ زیانێكی بە پێگــەی پارتی 
گۆڕانــی  بگــرە  نەگەیانــدووە،  یەكێتــی  و 
گەیاندووەتــە خاڵــی ئیفالســی سیاســی و 
ئێســتا لەبــەردەم دووڕیانێكدان كــە ئەگەر 

ســتراتیژیی یەكێتی و پارتی دەگەڕێننەوە. 
هەمــان  مســتەفاش  نەوشــیروان  نەمانــی 

لێكەوتەی دەبێ.
لــەو قۆناغــە هەســتیارەدا، مەترســیی 
ســەرەكی ئەوەیە كــە جڵــەوی حوكمڕانی 
و ئاراســتەكردنی جەماوەریــی ناوچەكانــی 
دەرەوەی نفــوزی پارتــی، لــە كۆنتڕۆڵــی 
گــۆڕان و یەكێتیــش دەربچێــت و بكەوێتە 
دەستی پەكەكە یان هێزی دیكەی رادیكاڵ. 
چونكە ناوچەكە چەند لە پارتی بێ هیوایە، 
هێنــدەش لــە گــۆڕان و یەكێتــی. رۆژانێك 
مام جەالل و نەوشــیروان مستەفا سەرباری 
هەمــوو ناكۆكییــە مێژووییەكانیــان لەگەڵ 
بارزانــی و پارتــی، دەیانتوانی ئاراســتەی 
سیاسیی خەڵكەكەیان بە چاك یان خەراپ 
وەك  ئەمــڕۆ  بــەاڵم  بگــرن.  بەدەســتەوە 
كاردانەوەیــەك بەرامبەر بە پارتی، گوتاری 
تیرۆریست، نەفام و شێتیش كڕیاری هەیە. 
ئەوە واقیعێكی سیاســیی تاڵە بۆ میللەتێك 
كە پتر لە ســەدەیەكە شــەڕی سەربەخۆیی 
دەكات، بەاڵم ئەمڕۆ پارچەپارچەكردنی واڵت 

و نیشتیمان وەك كارتێك بۆ بەرزەفتكردنی 
پارتــی تــەرح دەكرێــت، پارتییــەك كە بە 
ســەرۆكایەتیی بارزانی خەریكی راگەیاندنی 

دەوڵەتی سەربەخۆی كوردستانە.
جەنابـی  كـە  ئەوەیـە  رۆژی  ئەمـڕۆ 
كوردسـتان،  سـەرۆكی  وەك  بارزانـی 
باوكانـەی  و  نـوێ  دەستپێشـخەرییەكی 
بـۆ هەمـوو رۆڵەكانـی گەلـی كوردسـتان 
ئاشـتەوایی  پرۆژەیەكـی  و  هەبێـت 
میللـەت  هەمـوو  رابگەیەنێـت.  نیشـمانی 
چـاوی لەوەیـە كـە جەنابیـان چیتـر وەكو 
سـەرۆكی پارتـی مامەڵـە نـەكات و، ئامێز 
سیاسـییە  روانـگا  و  حیـزب  هەمـوو  بـۆ 
ئەگـەر  تەنانـەت  بكاتـەوە،  جیـاوازەكان 

بـن. خۆیشـی  حیزبەكـەی  دژی 
پــرۆژەی ســەربەخۆیی موڵكــی پارتــی 
نییە، بــەاڵم لەو ســاتەوەختە مێژووییەدا، 
بارزانییــە كــە بڕیــار دەدات. بــۆ ئــەوەش 
بارزانی نوێنەرایەتی حیزبێك ناكات، چونكە 
چاوی لە هەموو میللەتە و هەموو میللەتیش 

پارتی نییە! 

ئــاوا بەردەوام بــن، بە یەكجــاری كۆتایی 
خۆیــان رادەگەیەنــن. چونكــە جەماوەری 
گــۆڕان لێیــان نائومێد بوونــە و، تەنانەت 
بەشــێكی زۆری خەڵكیش پێیانوایە گۆڕان 
ســەرچاوەی ئەو نەهامەتییەیە كە بەرۆكی 

ناوچەكەیانی گرتووە.
گــۆڕان كــە رۆژ هەتــا ئێــوارێ بەردی 
لــە  واڵت  دامەزراوەكانــی  و  شــەرعییەت 
فێــری  دەبــێ  دەدات،  خــۆی  ســینگی 
النیكەمــی سیاســەت بــن كــە دەتوانــن 
دەرچەیــەك  داواكانیــان  هێنانــەدی  بــۆ 
پارتــی  زۆر  ئیحتیمالــی  بــە  بدۆزنــەوە. 
وەكــو حیــزب، دەستپێشــخەرییەكی نوێ 
دەكات و گۆڕانیــش دەبــێ بزانــێ چــۆن 

مامەڵــە لەگــەڵ ئــەو دەستپێشــخەرییەدا 
دەكات. ئەگــەر گــۆڕان پێیوایــە كە دەبێ 
پەرلەمــان كارا بكرێتــەوە و هەر ئەوانیش 
ســەرۆك بن، ئــەوە دەرفــەت لەبــارە بۆ 
ئــەوە. ئەگــەر پێیانوایە كە دەبێ پرســی 
ریفراندۆم، یاســای هەڵبژاردن و ناسنامەی 
ناوچە كوردســتانییەكانی دیكە بە یاسای 
پەرلەمان ببن بە بڕیاری نیشــتمانی، ئەوا 
دەرفەتێكی مێژوویی لە بەردەمە كە بتوانن 
هەم وەاڵمی داواكانیان ببیستن و، هەمیش 
بێنــەوە ناو بازنــەی حوكمڕانی. لە غەیری 
ئــەوە نەك هەر پارتی، بگرە نە یەكێتی و 
نــە جەماوەری گۆڕانیش تاقەتی بیســتنی 

ئەو شین و رۆڕۆیەی گۆڕانیان نەماوە.

پارتی، رێبازی بارزانی و درێژەپێدەرەكانی، 
و  فیزیكــی  ماتماتیكــی،  هاوكێشــە  وەك 
كیمیاییــەكان، هاوكێشــەی ســەلمێنراوە و 
ئەوانی دەرەوەی پارتی هەموو كاریان ئەوەیە 
كە لەسەر ئەساســی پارتی خۆیان تەعریف 
بكەن. گرفتی ســەرەكی لەوەدایە كە پارتی 
ئایدیۆلۆژیــای نییــە تــا بتوانی بــە تێزێكی 
نوێ یان ئەنتــی ئایدیۆلۆژیایەك بەرەنگاری 
ببیــەوە. پارتی توانای خۆگونجاندنی لەگەڵ 
هەمــوو زرووفێكــدا هەیە. هەر بۆیەشــە تا 
ئێســتا ماوە. پارتی كەروێشــك بە عارەبانە 
دەگرێــت. لــە شــوێنی خۆی نەوەســتاوە و 
بەردەوامە و ئەوانەشــی كە ركابەرین، رۆژ بە 
رۆژ پارچە پارچەتــر دەبن. كەس، تەنانەت 
ئەوانەیــش كە لەگــەڵ پارتین، لە ماهییەتی 
پارتی تێنەگەیشتوون، بەاڵم هەر لەگەڵیدان. 
هیــچ حیزبێك نەمــاوە كە )پــڕۆ پارتی( و 
)ئەنتــی پارتــی(ی تێــدا پەیــدا نەبووبێ. 
كەواتا مەســەلە جەوهەرییەكە هەر پارتییە. 
گۆڕانیــش وەكــو تۆكمەترین هێــزی ئەنتی 
پارتی، تووشی هەمان دەرد بووە، دوور نییە 
دوای نەوشیروان مستەفا ئینشیقاقێكی دیكە 
رووبــدات، پــڕۆ پارتی و ئەنتــی پارتییەكان 

جارێكی دیكە دابەش ببنەوە. 
ئەگــەر پڕۆپارتیبــوون خیانــەت بێت لە 
رێبــازی حیزبی نوێــی دژی پارتی، ئەوە بە 
دیوەكــەی دیكەدا نیشــانەی ناواقیعیبوونی 
گوتــاری سیاســی و هەرزەكاریی سیاســی 
هەڵســوڕێنەرانی ئــەو بزووتنەوانەیــە كــە 
نەیانتوانیوە تا ئێســتا تەعریفی پارتییان بۆ 
بكەن و نەیانزانیوە چۆن دەتوانن لە دەرەوەی 

ئەو هاوكێشە سەلمێنراوە ببن بە ژمارە.

پارتی هاوکێشەی 
سەلمێنراوە

پەكەكە و حەشد ئەوجا نۆرەی بارزانییە
لە شنگال

لەســەر  كــە  باڵكێــش  زانیارییەكــی 
ئۆپەراســیۆنەكانی حەشــدی شــەعبی لــە 
باشــووری شنگال ئاشــكرا بووە، ئەوەیە كە 
پەكەكــە لەالیەكــەوە هەندێــك ناوچەی بۆ 
حەشــد چۆڵ كردووە و لەالیەكی دیكەشەوە 
بانگەشــەی ئەوە دەكات كە لــەو ناوچەیەدا 
بووەتە دیوارێك بۆ رێگەگرتن لە پەڕینەوەی 
حەشــد بۆ نێو خاكی ســووریا. ئەمە هەمان 
ئــەو پەكەكەیەیــە كــە هــەم كوردســتان و 
هــەم حكومەتــی عەبادی و هــەم هێزەكانی 
هاوپەیمانانیش پێیانگوتووە دەبێ لە ناوچەی 
شنگال بكشێتەوە و ناكشێتەوە. جا پرسیار 
ئەوەیــە: بۆچــی پەكەكە ناتوانــێ و نایەوێ 
ناوچەكانی ژێر دەســەاڵتی پێشمەرگە چۆڵ 
بكات، بەاڵم وەك خۆیان دەڵێن، بە خواستی 
خۆیان دەیانــەوێ و دەتوانن ناوچەكانی ژێر 

دەسەاڵتی حەشد چۆڵ بكەن؟
هەڵسوكەوتەكانی چەند هەفتەی رابردووی 
پەكەكــە لە رۆژئاوا و رۆژهەاڵت و باشــووری 
كوردســتان نیشــانەی ئــەوەن كــە خەریكە 
گۆڕانێك، ئەگەر بەشێوەی تاكتیكیش بێت، 
لە سیاسەتەكانی پەكەكەدا روودەدات. رەنگە 
راستتربێت بڵێین رووســووڕاندنێك بەرامبەر 
ئەمریكا و پشتتێكردنێك بەرامبەر رووسیا و 
ئەســەد و ئێران هەیە. ئەو پەكەكەیەی دوو 
ساڵ لەمەوبەر لەگەڵ پێشمەرگەكانی رۆژهەاڵت 
لەسەر سنوور شــەڕی دەكرد و لەو ناوچەیە 
دەریدەكردن، لە رۆژانی رابردوودا لەگەڵ هێزە 
دەوڵەتییەكانی ئێران تووشی پێكدادان بووە 
و وێنەی گەریال شەهیدەكانیشی باوكردەوە. 
ئاسایشی پەیەدە لە قامشلۆ ڤیدیۆی جڤینێكی 
باودەكاتــەوە كــە تێیدا باســی "پیالنێكی 
ئێرانی و ســووری دژی رۆژئاوای كوردستان" 
دەكات. وەزیری دەرەوەی رووســیا لەڕێگەی 
میدیاوە هەســەدەی ژێــر هەژموونی پەكەكە 
بەوە تۆمەتبار دەكات كە رێگەی بە هێزەكانی 
داعش داوە لە رەققــە دەركەون. ئەمریكاش 
بەئاشــكرا رایدەگەیەنێــت كــە چەكەكانــی 
گەیشــتوونەتە دەســت هێزەكانــی یەپەگــە 
لەكاتێكدا دەشزانێت درێژكراوەی پەكەكەیە. 
بەاڵم لەو نێوانەدا لە شــنگال فەرماندەیەكی 
یەبەشــەی سەر بە پەكەكە ئاشكرای دەكات 
كــە هەندێــك ناوچــەی كوردانــی ئێزدییان 
بەخواستی خۆیان رادەستی حەشدی شەعبی 
كردووە. هەر لە هەمان شــنگال بەرپرسێكی 
دیكەیان دەڵێت مانەوەی ئەوان لەو ناوچەیە 
وایكردووە حەشــد نەتوانێ بچێتە نێو خاكی 
ســووریا و رۆژئاوای كوردســتان. جا لەوەش 
باڵكێشــتر لێدوانی سەرۆكوەزیرانی توركیایە 
كە بەبێئەوەی لێدوانی ئاگرینی لەســەربدات 
بێــت،  نیگــەران  پێــی  و  رەتیبكاتــەوە  و 
دەڵــێ ئەمریكا لــە هەمــوو وردەكارییەكانی 
ئۆپەراســیۆنی كۆنترۆڵكردنەوەی رەققە، كە 
هەسەدەی ژێر هەژموونی پەكەكە جێبەجێی 

دەكات، ئاگاداری كردوونەتەوە.
لێكدانەوەیەكــی نزیــك لە واقیــع بۆ ئەو 
گۆڕانكارییانە ئەوەیە كە پەكەكە بەشــێوەی 
تاكتیكــی بڕیــاری دابێت خۆی لــە پەیەدە 
بــكات.  بێبــەری  هەســەدە  و  یەپەگــە  و 
بەوهۆیەشەوە دەســتی ئەمریكا ئاوەاڵ بكات 
بۆئــەوەی ناوچەیەكی جێی نفووزی خۆی لە 
سووریا دروســت بكات. لەو مامەڵەیەدا هەم 
پەكەكــە قازانج دەكات هــەم ئەمریكا، هەم 
نیگەرانییەكانی توركیاش لە قەوارەی رۆژئاوای 
بەوهۆیــەوە  كەمتردەبنــەوە.  كوردســتان 
پەكەكەش ئەوەی لە رۆژئاوا بەدەستیهێناوە 
ناكاتە پارووێك كە پاش داعش، دیمەشــق و 

تاران و مۆسكۆ بتوانن قوتی بدەن.
رەنگــە هەمــان بیركردنــەوەی تاكتیكی 
وایكردبــێ پەكەكە هەوڵبدات لە شــنگالیش 
خــۆی وا بهێنێتــە پێشــەوە كــە دەتوانــێ 
دیوارێكی ئەمریكادۆســت بێت بۆ رێگەگرتن 
لــە فراوانتربوونی قەڵەمڕەوی ئەو حەشــدی 
شــەعبییەی كــە توركیــا و ئەمریــكا پێــی 
ســەخڵەتن، بــەاڵم هەمــان ئــەو پەكەكەیە 
نایەوێ لەگەڵ حەشد تووشی پێكدادان بێت 
و دەزانێ ئەوان وەك پێشــمەرگە نین و هیچ 
ئیعتیبارێكــی نەتەوەیــی و نیشــتمانی نییە 
رێگەیان لێبگرێت بۆئەوەی "هێزێكی ناعێراقی" 
لە ناوچەی ژێر دەســەاڵتی خۆیان دەربكەن. 
لەالیەكی دیكەشەوە شەڕی نفووزی پەكەكە 
لــەو ناوچەیە لەگەڵ پارتییە نەك حەشــدی 
شــەعبی. رەنگە ئەمــەش روونیبكاتەوە كە 
بۆچی بۆ پەكەكە كشانەوە لە چەند گوندێك 
بۆ حەشــد زیانی زۆر كەمترە لە كشانەوە لە 

ناوچەیەكی فراوان بۆ پێشمەرگە.

 13 كۆمەڵگە و گوندی كوردانی ئێزدی لە قەزای 
شنگال، لە مانگی رابردووەوە لەالیەن هێزەكانی 
حەشدی شــەعبییەوە دەستیان بەسەرداگیراوە. 
ئــەو كۆمەڵگــە و گوندانەی كوردســتان بەر لە 
هاتنی داعش، لە دەســتی پێشــمەرگەدا بوون. 
ئــەو پرســیارەی بــێ وەاڵمــە ئەوەیــە بۆچــی 
پێشــمەرگە نەچوو بــۆ كۆنترۆڵكردنــەوەی ئەو 
شــوێنانە و حەشدی شەعبی چوو؟ بەتایبەتیش 
زۆرتریــن كۆمەڵكوژییەكان لەو شــوێنانە كران، 
لەهەمووانیــش زیاتــر لە كۆمەڵگــەی كۆچۆ كە 

ئێستا لەژێردەستی حەشدی شەعبیدایە .

حەشــدی شــەعبی لــە خورماتــوو، جەلەوال 
و زۆر شــوێنی دیكەی كوردســتان لە پارێزگای 
سەالحەدین و دیالە، هیچ نموونەیەكی لە ئارامی 
نیشــاننەداوە بەرامبــەر كــورد كــە بتوانیــن لە 
هیچ ناوچەیەك بەســەرچاوەی ئارامی تەماشای 
بكەیــن. بــەاڵم لەبەرئــەوەی بەپێــی پێكهاتەی 
ناكۆك و میلیشــایی حەشدی شەعبی ، هەمیشە 
شــەڕ لەو هێزەوە چاوەڕوان دەكرێت، زۆر گرنگە 
هەوڵبدرێت شــەڕی داهاتووی حەشــدی شەعبی 
نەخرێتــە دەرەوەی خــۆی و لەگەڵ پێشــمەرگە 

نەبێت .
بەپێی قسەی گوتەبێژی حەشدی شەعبی، ئەو 

ناكۆكیــی ئەمریــكا و توركیا لەســەر پێگەی 
دەســەاڵتی رۆژئــاوای كوردســتان، هاوشــێوەی 
ناكۆكیــی ئــەو دوو واڵتەیــە لەســەر پێگــەی 
هەرێمی كوردســتان لەپــاش داگیركردنی عێراق 
لەالیــەن ئەمریــكاوە. ئــەوكات ئەردۆگانــی تازە 
ســەرۆك وەزیــران، پێداگریــی دەكــرد لەســەر 
"هێڵە ســوورەكان"ی كە یەكێكیان دروستبوونی 
هەرێمێكی فیدراڵ بوو بۆ كورد لە عێراق. ئێســتا 
ئەردۆگان سەرۆك كۆماری توركیایە و "باشترین" 
پەیوەندی لەگەڵ ئــەو هەرێمە فیدراڵە هەیە، كە 
سەرەڕای هەڕەشەكانی ئەو، لە عێراقدا دروستبوو. 
ئێســتا هێڵە ســوورەكەی ئەردۆگان لەســەر 
دروستبوونی هەرێمی كوردی، چەند كیلۆمەترێك 
بەرەو رۆژئاوا جواڵوە و هەڕەشــە لە دروستبوونی 
هــەر جۆرە كیانێكی كوردیی دەكات لە ســووریا. 
لەكاتی هەڕەشەكانی ئەوسا و ئێستای ئەردۆگاندا، 
كورد تەنیا فاكتەری هاوبەش نییە، بەڵكو پەكەكە 
فاكتەرێكی تری هاوبەشە، لەپشتی هەڕەشەكانی 
ئەردۆگانــەوە. ئەوســا و ئێســتاش، ئــەردۆگان 
بــە بیانــووی لەناوبردنــی پەكەكە، هەڕەشــەی 

لەشكرێشــی دەكــرد/دەكات، بــەاڵم لــە هەردوو 
كەیســەكەدا ئامانجەكە رێگرتنە لە دروستبوونی 
كیانێكی كوردی لەســەر سنوورەكانی توركیا، بە 
پاســاوی ئەوەی دروســتبوونی كیانێكی كوردی، 
هەڕەشــەیەكی راســتەوخۆیە لەســەر ئاسایش و 

یەكپارچەیی توركیا.
لەپــاش داگیركردنی عێراق لە ســاڵی 2003، 
ئەمریــكا چەندیــن جــار توركیای دڵنیاكــردەوە 
لــەوەی كە یەكپارچەیی خاكی عێراق دەپارێزێت، 
بەاڵم هەرێمێكی كوردی دروست بووە و پێویستە 
توركیــا مامەڵەیەكی سیاســی و یاســایی لەگەڵ 
ئــەم واقیعە تازەیــە بكات. وێــڕای رێگرییەكانی 
ئەمریكا، هۆكاری تر زۆر بوون بۆ ساردكردنەوەی 
سەرگەرمیی ئەردۆگان، بۆ لەشكركێشی و رێگرتن 
لــە دروســتبوونی هەرێمــی كوردســتان. دواجار 
ئەردۆگان، هەڵوێستی بەرامبەر هەرێمی كوردستان 
بەشــێوەیەك گــۆڕا، كە هەندێك كــەس هەرێمی 
كوردســتان وەك "باخچەی پشــتەوە"ی سوڵتان 

سەیر دەكەن!
توركیا ئێســتا رووبــەڕووە لەگەڵ مەترســیی 

حەشدی شەعبی هات

هەرێمێكی دیكەی كوردستان

هێــزە لە 45 گرووپ پێكدێت، بەاڵم بەگوێرەی 
قسەی نووری مالیكی، بناخەداڕێژەری حەشدی 
شــەعبی، ئێســتا 180 گرووپی بچووك دەڵێن 

ئەوان سەر بە حەشدی شەعبین .
هێزێكــی میلیشــایی كــە لــە 180 گرووپ 
پێكهاتبێــت ، بەهیــچ شــێوەیەك كۆنتــرۆڵ 
ناكرێــت، هیچ حكومەتێكی گــەورەش ناتوانێ 
هەمــوو رۆژ وەاڵمــی یەكێــك لــە بەرپرس و 
گرووپەكانی بداتەوە. ئەوە بەهیچ شێوەیەك لە 
توانای وەزارەتی پێشمەرگەشدا نییە هەموو رۆژ 
وەاڵمی یەكێكیان بداتەوە، مەگەر ئەوە بكرێتە 
كاری ئــەو پەرلەمانتارانەی كوردســتان كە لە 
پەرلەمانی عێراق دەنگیان بۆ بەیاســاییكردنی 

ئەو هێزە دا .
موقتەدا ســەدر كە خۆی خاوەنی شــەش 
هــەزار چەكــدارە لەنێو حەشــدی شــەعبیدا 
بەناوی )ســەرایا ئەلســەالم(، ماوەیەك پێش 
ئێستا بەئاشكرا رایگەیاند كە چەكی حەشدی 
شــەعبی دەبێتــە كێشــە بەســەر پرۆســەی 
دیموكراســییەوە، كۆمەڵێك گرووپی تاوانكار 
لەنێــو حەشــدی شــەعبیدان نابــێ بەهیــچ 
شــێوەیەك بەشــداری هەڵبژاردنەكان بكەن و 
بمێنن. بەاڵم لەوالوە مالیكی دەڵێ من خاوەنی 

حەشــدی شــەعبیم و بەنــاوی مەدەنییــەوە 
بەشــداری هەڵبژاردن دەكەن و ئەوان قســەی 
كاریگەریان دەبێت لەسەر ئەوەی كێ سەرۆك 

وەزیرانی داهاتووی عێراق دەبێت .
عێــراق خــۆی لــە ئاڵۆزیــدا دەژیــا، بــە 
دروستبوونی حەشدی شەعبی هەرا و ئاڵۆزیی 
عێــراق زۆر گەورەتــر بــووە، ئــەوەش زیاتــر 
دوای شــەڕی داعــش دەردەكەوێــت. چونكە 
ئــەو پێكهاتە میلیشــیاییە رۆژێك لەنێوخۆیدا 
هــەر دەتەقێتــەوە و رێــژەی تاوانكاریــی ناو 
كۆمەڵگەیــش لــە عێراقدا زۆر زیاتــر دەكات. 
بەاڵم ئــەوەی پێویســتە ئەوەیــە، ئەوەندەی 
دەكرێت كورد خۆی لە دوو شــت دووربگرێت: 
یەكەم، دوورگرتنی شــەڕی حەشــدی شەعبی 
لە پێشــمەرگە و كورد، چونكــە دەیانەوێ بە 
دروســتكردنی دوژمنێكی دیكە لە دوای داعش 
، شــەڕی ناوخۆیی خۆیــان دوابخەن. دووەم: 
بەشدارینەكردن لەشــەڕی میدیایی و سیاسی 
ئەمریــكا و واڵتانــی دیكــە لەدژی حەشــدی 
شــەعبیدا ، چونكە بەشــێكی چەكی ئەمریكا 
ئاســمانییەكەی  و پشــتیوانییە  راوێــژكار  و 
بــۆ حەشــدی  ئەمریــكا و هاوپەیمانەكانــی 
شەعبی بوو لەشــەڕی داعشدا، هەر ئەوانیش 

بــوون بێدەنگبوون و رێگەیانــدان بێنە خاكی 
كوردستانەوە.

حەشــدی شــەعبی ئێســتا مەترســییەكی 
هەرێمییــە. هەروەها دەبێتە ســەرچاوەیەكی 
و  تایفــی  شــەڕی  نەبڕانــەوەی  دیكــەی 
دروســتبوونەوەی  و  زیاتــری  پەرەســەندنی 
داعشەكانی دیكە. لەبەرئەوەش كۆنترۆڵكردنی 
ئەو ئەو مەترسییە گەورەیە ئەركی كورد نییە 
و نابێ كورد خۆی بداتە بەر ئەو ئەركە، بەڵكو 
ئەركــی هێزە نێودەوڵەتــی و هەرێمییەكان و 

حكومەتی عێراقە .
بــەر لە دوو ســاڵ پێشــبینی ئــەوە دەكرا 
كە حەشــدی شەعبی ســنوورەكانی باشووری 
و  بەكارهێنــان  بــە  گڕبــدات  كوردســتان 
چەكداركردنــی كەمینــەكان، زۆر گرنــگ بوو 
ئەوكات رێگە لەو پالنەی حەشــدی شــەعبی 
بگیرێت، بەاڵم نەكرا، یاخود بەتەواوی رێگەی 
لێنەگیرا. ئێســتاش ئــەوە گرنگە كە فیتنەی 
حەشدی شەعبی بەچەكداركردنی كەمینەكان 
بە ئارامی چارەســەر بكرێت، چارەسەرێكیش 
بــۆ ئەو گرووپــە چەكدارانە دابنرێت كە بوونە 
چارشــێوی هاتنی حەشــدی شــەعبی بۆ نێو 

خاكی كوردستان.

بــەاڵم  هەمــان ســیناریۆ،  دووبارەبوونــەوەی 
ئەمجارە رۆڵی كورد دراوە بە ئەكتەرێك كە لەناو 
توركیا كاریگەریی گەورەی سەربازی و سیاسیی 
هەیــە. هەرگیــز هێــزە كوردییەكانــی هەرێمی 
كوردســتانی عێراق، كاریگەرییەكــی ئەوتۆیان 
لەسەر شــەقامی كوردســتانی توركیا نەبووە، 
بەاڵم توركیا لە ســیناریۆی نوێدا، كاریگەرترین 
هێزی مەیدانەكە كە )پەیەدە(یە، بە درێژكراوەی 
پەكەكە دەزانێت. ئارگومێنتی توركیا ئەوەیە كە 
ئەگەر لە ســووریا و لەسەر ســنووری توركیا، 
كیانێكی كوردی دروســت ببێت، بەپێچەوانەی 
هەرێمی كوردســتانەوە، هەڕەشــەی راستەوخۆ 
لەســەر توركیا دروســت دەكات و دەبێتە هۆی 

بارگاویكردنی كوردانی توركیا. 
ئەمریكا بێباكانە، لەم هەستیارییەی توركیا 
بەرامبــەر كوردی ســووریا دەڕوانێ. یەكێك لە 
هۆكارەكانی بێباكیی ئەمریكا، متمانەی واشنتنە 
بــە توانــای خۆی بــۆ پاراســتنی یەكپارچەیی 
خاكــی ســووریا و فیدراڵیزەكردنــی، هەروەك 
چۆن هەمان پرۆسە لە عێراق سەركەوتوو بوو! 
هۆكارێكــی دیكــە، بێمتمانەیــی ئەمریكایە بە 
توركیا لە جەنگی داعشدا، چونكە هەموو كار و 
هەڵوێستەكانی توركیا لەسەرەتای سەرهەڵدانی 
داعشــەوە، ئامــاژەن بــۆ ئــەوەی ئەنقــەرە، 
راستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ، هەلپەرستانە هەوڵی 
داوە ســەرمایەگوزاریی سیاســی و سەربازی بە 
داعشەوە بكات. ئێستا لە دواساتەكاندا، توركیا 
بێهــوودە داوا لە ئەمریكا دەكات پشــت بكاتە 
یەپەگە و ئامادەییش نیشــان دەدات بۆ بینینی 
ئەو رۆڵەی ئەمریكا بە یەپەگەی ســپاردووە بۆ 
رزگاركردنی رەقە )لەوانەیە دواتر دێرەزووریش(. 
بەاڵم ئەمریكا لە چەندیــن بۆنەدا رایگەیاندووە 
كــە ئەوان پەیەدە بەجیاواز دەزانن لە پەكەكە، 

شتێك كە توركیای زۆر وەڕس كردووە. ئەمریكا 
هەر بە وەڕسكردنی توركیاوە نەوەستاوە، بەڵكو 
داوا لە توركیا دەكات هەڵوێستی خۆی بەرامبەر 
پەیەدە بگۆڕێت و وەك هێزێكی گرنگی سووریا 

مامەڵەی لەگەڵ بكات. 
گرنگە هێزە سیاسییەكان و حكومەتی هەرێمی 
كوردســتان بوێرانــە جەخت لەم هەڵوێســتەی 
ئەمریــكا بكەنەوە و لــە مامەڵەكردنیان لەگەڵ 
توركیا، پابەندبوون بە سیاسەتی دژە-داعشیی 
ئەمریكاوە رابگەیەنن كە بێگومان كورد لە چەقی 
ئەم سیاســەتەی ئەمریكادایــە و تاكە ئامرازی 

كاریگەرە لە جەنگی داعشدا. 
لەكاتی هەڕەشەكانی توركیا بۆ لەشكركێشی 
بۆ نــاو قوواڵیی عێــراق و داگیركردنی هەرێمی 
كوردســتان، تەنها رێگر ئەمریكا نەبوو، بەڵكو 
یەكێــك لــە رێگــرە راســتەقینەكان ئەگــەری 
بەرهەڵستیی خەڵكی كوردســتان بوو. توركیا 
دەیزانی كە ئەمریكا بە سوپا و تەكنەلۆجیایەكی 
زۆر پێشــكەوتووتر لــە ســوپاكەی خــۆی، لە 
قوڕاوی عێراقدا تووشــی چی بووە، پڕكێشــیی 
ئەوەی نەكرد هەرێمی كوردســتان داگیر بكات. 
هەمان بیركردنەوە بۆ رۆژئاوای كوردســتانیش 
دروستە، توركیا دواجار تێدەگات كە زیانەكانی 
لەشكركێشــی بۆ ســەر رۆژئاڤــا زۆر زیاترن لە 

سوودەكانی. 
لێرەدایــە كــە هەرێمــی كوردســتان لەڕێی 
پەیڕەوكردنی هێڵــی ئەمركیا بۆ جیاكردنەوەی 
پەیــەدە لە پەكەكــە، دەتوانێــت رۆڵێكی كارا 
بگێڕێت لە دروســتبوونی هەرێمێــك لە رۆژئاوا 
و دواتــر فیدراڵیزەكردنــی ســووریا، یــان لــە 
ئەگەری لەبەریەكهەڵوەشانی سووریا و عێراقدا، 
دەوڵەتێكی یەكگرتووی كوردستان دروستبێت. 
ســەركردەكانی پەیەدە و تەڤــدەم، لە چەندین 

بۆنەدا جەختیان لــەوە كردووەتەوە كە كوردی 
سووریا پەكەكە نین، بەاڵم ئەردۆگان دەیەوێت 
لەڕێگەی نیشاندانی پەیەدە وەك باڵی سووریای 
پەكەكــە، لە چــاوی جیهاندا وەك تیرۆریســت 
نیشانیان بدات. حكومەتی هەرێمی كوردستان، 
تا ئێســتا شكســتی خواردووە لــە دۆزینەوەی 
هاوسەنگییەك لەنێوان بەرژەوەندییە ئابوورییە 
كورتمەوداكانی لەگــەڵ توركیا و بەرژەوەندییە 
نەتەوەییە ســتراتیژی و دوورمەوداكانی لەگەڵ 
كوردی ســووریا. جێگەی پرســیارە لەكاتێكدا 
ئەمریــكا، پەیــەدە وەك هێزێكــی ســەربەخۆ 
و جیــاواز لــە پەكەكــە قبــوڵ دەكات، كەچی 
سەركردایەتی هەرێمی كوردستان نازانێت چۆن 

سەرمایەگوزاری بەم هەلە مێژووییەوە بكات! 
نــاكات  پێویســت  كوردســتان  هەرێمــی 
بەرژەوەندییە ئابوورییەكانی خۆی لەگەڵ توركیا 
بخاتە مەترســییەوە، یان دژایەتی توركیا بكات 
وەك هەندێك شرۆڤەكار و ئیدیۆلۆگی ساویلكە 
پێشــنیازی دەكــەن، ئەوەی پێویســتە، تەنیا 
نیشــاندانی هاوهەڵوێســتییە لەگــەڵ ئەمریكا. 
پەیڕەوكردنــی سیاســەتی ئەمریــكا بەرامبــەر 
رۆژئاوای كوردســتان، پێویستی بە "بوێرییەكی 
هاوســەنگ و عەقانــی" هەیــە كــە پەیامێكی 
دووالیەنــە بدات بــە توركیا: یەكــەم، هەرێمی 
كوردســتان نابێتــە بەشــێك لــە چارەســەری 
ســەربازی بۆ كێشــەی توركیا لەگەڵ پەكەكە، 
چونكە لە بنەڕەتدا ئەمە كێشــەیەكی ناوخۆیی 
توركیایە و بە چەك چارەســەر نابێت. دووەم، 
هەرێمی كوردستان لەگەڵ ئەمریكا )و رووسیا( 
هاوڕایە كە چارەســەركردنی كێشــەی كورد لە 
چوارچێوەی سووریایەكی فیدراڵدا، هاوشێوەی 
هەرێمی كوردستان لە عێراق، دەبێتە فاكتەری 

سەقامگیری، نەك پشێوی.

ئاكۆ محەممەد
  ako@rudaw.net

بەختیار كەریم 
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