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رووداو – دهۆك
پارتی كرێكارانی كوردستان ستافێكی تازە بۆ ئەنجوومەنی ئاوەدانكردنەوەی شنگال دادەنێ، دوای ئەوەی نیوەی ئەندامانی 

ئەنجوومەنەكە، پەیوەندیان بە حەشدی شەعبییەوە كرد.
دوای ئۆپەراسیۆنەكەی حەشدی شەعبی بۆ رزگاركردنی ناوچەكانی كوردی ئێزدی لە باشووری شنگال كە لە بن دەستی 

داعشدا مابوون، ژمارەیەكی زۆر لە كوردی ئێزدی پەیوەندیان بە حەشدی شەعبییەوە كرد.
خودێدا جوكو كە بەرپرسیارێتی لە كەتائیبی ئێزدیخانی سەر بە حەشدی شەعبی هەیە بە )رووداو(ی گوت 
"تاوەكوو ئێستا 800 كوردی ئێزدی چوونەتە ریزەكانی حەشدی شەعبی". چوونی ئێزدییەكان بۆ ریزەكانی حەشدی 
شەعبی، كێشەی بۆ ئەو ئەنجوومەنە 35 كەسییە دروستكرد كە پەكەكە لە ساڵی 2014 بەناوی ئەنجوومەنی 
ئاوەدانكردنەوەی شنگال پێكی هێنابوو، چونكە نیوەیان چوونەتە ریزی حەشدی شەعبی. هەر بۆیە ناچار بوو 
ستافێكی تازە بۆ ئەنجوومەنەكە دابنێ. خودێدا جوكو كە پێشتر ئەندام بوو لەو ئەنجوومەنە، هۆكاری وازهێنانی 
لە پەكەكە ئاشكرا كرد گوتی "وردە وردە بۆم دەركەوت ئەوان دەیانەوێ هزری ئاپۆ بەسەر ئاینەكەمان 
بسەپێنن. بۆیە بڕیارمدا بچمە ریزەكانی حەشدی شەعبی". حوسێن حەجی، سەرۆكی نوێی ئەنجوومەنی 
ئاوەدانكردنەوەی شنگال بە )رووداو(ی گوت "ستافی تازەی ئەنجوومەن دەستبەكار بووە، لەو 
چەند رۆژەدا چەند كۆبوونەوەیەكمان لەگەڵ بەرپرسانی پەكەكەدا كردووە، چاوەڕێین كاری 

باش بۆ ئاوەدانكردنەوەی شنگال بكەن".
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گەنجێك بە شەربەت دەمرێتراپۆرتە هەواڵ
رووداو - سۆران

نەقیب هاوار ئەرگوشی، گوتەبێژی پۆلیسی سۆران بە رووداوی راگەیاند كاژێر 5:00ی ئێوارەی رۆژی یەكشەممە 2017/6/11، لە 
نەخۆشــخانەی فریاكەوتنی ســۆران لە بوونی تەرمێك ئاگاداركرانەوە. دوای گەیشــتنیان بە شوێنی رووداوەكە دەركەوت گەنجێك بەناوی 

)دەرباز خدر قادر( تەمەن 20 ســاڵ بەهۆی خواردنەوەی شــەربەتەوە، لە یەكێك لە كافتریاكانی ســۆران گیانی لەدەســتداوە. گوتەبێژی 
پۆلیسی سۆران گوتی "تیمی لێكۆڵینەوە پۆلیس سەردانی شوێنی رووداوەكەی كرد و دەركەوتووە كە ناوبراو دوای خواردنەوەی شەربەتەكە 
گیانی لەدەستداوە، بەاڵم لەگەڵ شەربەتەكە جۆرە ماددەیەك تێكەڵ كراوە كە پێدەچێت ماددەی ژەهراوی بێت بۆیە دەست بەسەر پاشماوەی 

شەربەت و ماددەكەدا گیراوە". 

)AFP :فۆتۆ( 

ناسر عەلی
رووداو - دهۆك

چیرۆكی چوونی كوردی ئێزدی بۆ نێو حەشدی 
شــەعبی هێشــتا بەردەوامە. بەرپرسێكی كوردی 
ئێزدی لەوانەی چوونەتە نێو حەشد دەڵێت، زیاتر 
لە 800 كوردی ئێزدی بوونەتە حەشدی شەعبی، 
بەاڵم بەرپرسی ئاسایشی شنگال دەڵێت ژمارەكە 

دەوروبەری 320 كەسن. 
پاش ئەوەی حەشدی شەعبی ئۆپەراسیۆنێكی 
بــۆ رزگاركردنی ئەو ناوچانــەی كوردی ئێزدی لە 
باشــووری شنگال دەســتپێكرد كە لەژێر دەستی 
داعشدا مابوون، ژمارەیەكی زۆر لە كوردی ئێزدی 

چوونە ریزەكانی حەشدی شەعبییەوە. 
دوای هاتنی پەكەكە بۆ چیای شنگال، هێزێكی 
بەناوی یەكینەكانی بەرخودانی شنگال )یەبەشە( 
دروستكرد كە سەرجەمیان كوردی ئێزدی بوون و 
ژمارەیان گەیشــتبووە 1500 شەڕڤان، بەاڵم دوای 
ئۆپەراسیۆنەكەی حەشــدی شەعبی لە باشووری 
شنگال، بەشێكیان وازیان لە پەكەكە هێنا و بوونە 

حەشدی شەعبی. 
بەپێــی بەدواداچوونێكــی )رووداو(، نزیكــەی 
75%ی ئەو ئێزدیانەی چوونەتە ریزەكانی حەشدی 
شــەعبی، پێشــتر یەبەشــە بوون، هەندێكیشیان 
پێشــمەرگەی یەكێتــی بوون، هەروەهــا 20%یان 
پێشمەرگەی فەرماندەیی شنگالن كە قاسم شەشۆ 

سەرپەرشتی دەكات.
دوای ئۆپەراســیۆنەكەی حەشــدی شــەعبی، 
نایــف جاســم كــە موختــاری گونــدی كۆچــۆ و 
ســەرۆكی هۆزی مەندكانە، پەیوەندی بە حەشدی 

شــەعبییەوە كرد و هێزێكیان بەنــاوی كەتائیبی 
ئێزدیخان بۆ دروستكرد.

چوونــی ئێزدییەكان بــۆ ریزەكانی حەشــدی 
شەعبی، كێشــەی بۆ ئەو ئەنجوومەنە دروستكرد 
ئەنجوومەنــی  بەنــاوی  پەكەكــە  پێشــتر  كــە 
ئاوەدانكردنەوەی شنگال پێكیهێنابوو، بۆیە ناچار 

بوو ستافێكی تازە بۆ ئەنجوومەنەكە دابنێ.
خودێدا جوكو، ئەندامی پێشووی ئەنجوومەنی 

ئاوەدانكردنەوەی شنگال كە ئێستا بەرپرسیارێتی 
لــە ریزەكانی كەتائیبی ئێزدیخاندا هەیە، لەبارەی 
هۆكاری وازهێنانی لە پەكەكە بە )رووداو(ی گوت 
"وردە وردە بــۆم دەركەوت ئەوان دەیانەوێ هزری 
ئاپۆ بەسەر ئاینەكەماندا بسەپێنن. بۆیە بڕیارمدا 

بچمە ریزەكانی حەشدی شەعبی".
خودێــدا كــە كەســایەتییەكی دیــاری نێــو 
ئەنجوومەنی ئاوەدانكردنەوەی شنگال بوو، پەسنی 

هێزەكانی حەشــدی شەعبی دەدات و دەڵێت "من 
بە قەناعەتەوە بوومەتە حەشــدی شەعبی، ئەوان 
ناوچەكانی ئێمە رزگار دەكەن و رادەستی ئێمەی 
دەكەنــەوە خۆمان بەڕێــوەی ببەین، بەبێ ئەوەی 

هیچ شتێكمان لەسەر فەرز بكەن".
لە مانگی كانوونی یەكەمی 2014 دا پەكەكە لە 
شــنگال ئەنجوومەنی ئاوەدانكردنەوەی دامەزراند. 
ئــەوكات ژمــارەی ئەندامانــی ئەنجوومەنەكە 35 

كەس بوو، بەاڵم ئێستا نزیكەی نیوەیان چوونەتە 
نێو حەشــدی شــەعبی، بۆیــە ئەندامــی نوێ بۆ 
ئەنجوومەنەكە دانرا و ســەرۆكی ئەنجوومەنەكەش 

گۆڕدرا.
حوسێن حەجی، ســەرۆكی نوێی ئەنجوومەنی 
ئاوەدانكردنــەوەی شــنگال بــە )رووداو(ی گوت: 
"ســتافی تــازەی ئەنجوومەن دەســتبەكار بووە، 
لەو چەنــد رۆژەدا چەند كۆبوونەوەیەكمان لەگەڵ 
بەرپرســانی پەكەكەدا كــردووە، چاوەڕێین كاری 

باش بۆ ئاوەدانكردنەوەی شنگال بكەن".
ســەبارەت بە چوونی شــەڕڤانانی یەبەشە بۆ 
ریزەكانی حەشدی شەعبی، حوسێن حەجی گوتی 
"بەتەواوی نازانم چەند شەڕڤان چوون، بەاڵم جگە 
لــە شــەڕڤانان، ئەندامانی پارتی و پێشــمەرگە و 
هەموو الیەنەكانی دیكەش چوونەتە ریزی حەشدی 

شەعبی".
ساڵێك لەمەوبەر خاڵ عەلی، فەرماندەی دیاری 
یەبەشــە لەگەڵ نزیكەی 100 كــوردی ئێزدی كە 
ژمارەیەك لەوان شــەڕڤانی یەبەشە بوون، چوونە 
ریزەكانی حەشــدی شەعبی و فەوجێكیان بەناوی 

اللش بۆ دروستكردن.
خودێــدا جوكــو، لەبارەی ژمــارەی ئەو كوردە 
ئێزدیانەی ئێستا لە رێزەكانی حەشدی شەعبیدان، 

دەڵێــت "تاوەكــوو ئێســتا 800 كــوردی ئێزدی 
چوونەتــە ریزەكانــی حەشــدی شــەعبی، رۆژانە 
گەنجانــی ئێــزدی هــەوڵ دەدەن پەیوەنــدی بــە 
حەشــدەوە بكەن، بەاڵم یەبەشــە و پێشــمەرگە 

رێگەیان پێنادەن".
بــەاڵم قاســم ســمۆ، بەڕێوەبەری ئاسایشــی 
شــنگال، ئەو ژمارەیەی رەتكردەوە و بە )رووداو(
ی گوت "بەپێی ئەو ئامارەی لەبەردەستی ئێمەیە، 
تاوەكــوو ئێســتا 320 كــوردی ئێــزدی چوونەتە 
ریزەكانی حەشــد، ژمارەیەكی زۆر لەوان پێشــتر 
شەڕڤانی یەبەشە بوون. هەروەها قاسم شڤان كە 
كارگێڕی كۆمیتەی شــنگالی یەكێتی بوو، لەگەڵ 
120 كەس چووەتە ریزەكانی حەشدی شەعبی".

بە گوتەی قاســم ســمۆ، بەرپرسانی حەشدی 
شــەعبی لە ئێزدییــەكان نیگەرانــن، چونكە ئەو 
حەشــدی  الی  چووبوونــە  پێشــتر  ئێزدیانــەی 
شــەعبی خۆیان بە نوێنەری زۆرینەی ئێزدییەكان 
ناســاندبوو، بــەاڵم دوای رزگاركردنی ئەو ناوچانە 
بۆیــان دەركەوتووە خەڵكی زۆریــان لەگەڵ نییە 
و كــەس نەگەڕاوەتــەوە بــۆ ئەو ناوچانە. ســمۆ 
گوتیشــی "نزیكــەی 150 كــەس كــە چووبوونە 
ریزەكانی حەشــدی شەعبی، پەشیمان بوونەتەوە 

و گەڕاونەتەوە". 

نیوەی ئەنجوومەنەكەی پەكەكە بوونە حەشدی شەعبی
بەرپرسی ئاسایشی شنگال: 320 کوردی 

ئێزدی بوونەتە حەشدی شەعبی

زنار شینۆ
رووداو - میونشن 

ئێوارەی رۆژی 15ی ئایاری 2017، دانیشتووانی 
شــەقامی  لــە  نیشــتەجێبوون  باڵەخانەیەكــی 
لوگانۆڤێگ-ی شــاری میونشــن گوێیان لە دەنگی 
تەقە دەبێت. دانیشتوویەكی باڵەخانەكە تەلەفۆن 
بۆ پۆلیس دەكات، زۆری نەبرد پۆلیس گەیشــتنە 
ئەوێ، بــەاڵم هیچیان دەســتنەكەوت. هەمان رۆژ 
جارێكــی دیكە لــە باڵەخانەكە بە دەســتی بەتاڵ 

گەڕانەوە.
تەقەكە لە خۆڕایی نەكرابوو، مەرگی كۆچبەرێكی 
كوردی بــەدواوە بوو. دواتر پۆلیس بۆی دەركەوت 
كە كەسێك لە باڵەخانەكەدا بەناوی سەالم، تەمەن 
36 ساڵ، كوژراوە. رۆژی دوای رووداوەكە، بكوژانی 
سەالم ئاگریان لە شوقە سێ ژوورییەكەی بەردابوو، 

بۆ ئەوەی شوێنەواری تاوانەكە ون بكەن.
هەندێك لە خزمەكانی سەالم لە شاری میونشن 
پرسەی بۆ دادەنێن، هەر لە رێگەی خزمەكانییەوە 
تەرمەكەی دەنێرنەوە زاخۆ، بەاڵم پرسیاری ئەوەی 
كــە چۆن كــوژراوە؟، بــە كراوەیــی دەمێنێتەوە. 

پۆلیــس لــە لێكۆڵینەوە بــەردەوام دەبــن، چەند 
كەسێكی نزیكی سەالم بۆ لێكۆڵینەوە بانگ دەكەن.
دوای دوو هەفتە، پۆلیس گەیشتە سەرەداوێك. 
رۆژی 2017/6/1 پۆلیسی شاری میونشن رایگەیاند 
كە دوو كەسیان دەستگیر كردووە بەناوەكانی )ح( 
كە بزنســمانێكی كوردی تەمەن 51 ساڵە، لەگەڵ 
برایەكی كە سەرتاشــە بەناوی )ج( و تەمەنی 45 
ساڵە. پۆلیس هەروەها دەڵێت رۆژی دواتر لە شاری 
رویتلینگن، ســەر بــە هەرێمی بــادن ڤویرتمبێرگ 
كەســێكی دیكەیان بەناوی )ع( تەمەن 43 ســاڵ 
دەستگیر كردووە كە خوشكەزای ئەو دوو برایەیە. 
ئەو سێ تۆمەتبارە خزمی سەالمن و هەرسێكیشیان 

پرسەیان بۆ سەالم دانابوو.
ســەالم كــە خەڵكی زاخــۆ بوو، ســاڵی 2002 
چووبووە ئەڵمانیا و لە شــاری میونشن نیشتەجێ 
ببــوو. ســاڵی 2007 ژیانی خێزانی لەگەڵ كچێكی 
رووس بەنــاوی ئەلێكســاندرا پێكدێنــێ و دەبنــە 
خاوەنی منداڵێك كە ئێستا تەمەنی شەش سااڵنە. 
بەپێــی زانیاریــی رووداو، لــە كاتــی رووداوەكەدا 
ئەلێكساندرا بە سەردان چووەتەوە الی كەسوكاری 

خۆی لە شاری سان پێتەرسبورگی رووسیا.

دوای رووداوەكــە، دەنگۆی ئــەوە باڵوبووەتەوە 
كە گوایە ســەالم پەیوەندیی سۆزداری لەگەڵ ژنی 
یەكێك لە تۆمەتبارەكان هەبووە، بەاڵم ئەوانەی لە 

سەالمەوە نزیكن ئەو تۆمەتە رەتدەكەنەوە.
 یەكێــك لە هاوڕێكانی ســەالم كە لە ئەڵمانیا 
یەكدییان ناسیوە و نەیویست ناوی ئاشكرا بكرێت، 
بــە )رووداو(ی گوت "ئەو چیڕۆكەی لەنێو خەڵكدا 
بــاس دەكرێت كە ســەالم پەیوەندییەكــی لەگەڵ 
خانمــی یەكێــك لــەو پیاوانــەی دەســتگیركراون 
هەبوبێ، منی شۆك كردووە، هەرگیز ناتوانم باوەڕ 

بەو قسەیە بكەم".
تەنانەت كەســە نزیكەكانــی تۆمەتبارەكانیش 
دەڵێن بەو رووداوە شۆك بوون و پێیوانوایە تاوانی 
كوشــتن لــەوان ناوەشــێتەوە. )ح( لە دۆســیەی 

سەالمدا وەكو تۆمەتباری سەرەكی ناوی دێت.
نەیویســت  كــە  )ح(  لــە  نزیــك  كەســێكی 
نــاوی باڵوبكرێتــەوە، بــە )رووداو(ی گــوت "لــە 
دەستگیركردنی )ح( حەپەساوم و نازانم چۆن باسی 
بكەم. پیاوێكی هێمن و ئارام بوو. هەمیشە قسەی 
خێر و باشــی بەرامبەر هەر كەسێك دەكرد. كەس 
نازانێــت مژارەكە چۆنــە و رووداوەكەش لەبەرچی 

بووە". ئەو كەســە ســەری بادەدات و دەڵێت "كێ 
لــەم جۆرە كێشــانە قازانــج دەكات؟ ژیانی دەیان 
كەس بووە دۆزەخ و النیكەم منداڵ و هاوژینەكانی 

هەر چواریان پەرتەوازە بوون". 
هاوژینی ســەالم لەگەڵ منداڵەكــەی، هەروەها 
هاوژینی هەر ســێ گومانلێكراوی دەســتگیركراو، 
بەپێی بەدواداچوونەكانی رووداو لەالیەن پۆلیسەوە 
بۆ شوێنی نادیار گوازراونەتەوە. پۆلیسی میونشن 
بە )رووداو(ی راگەیاند :"ئەركی داواكاری گشــتیی 
میونشنە باس لە رێڕەوی لێكۆڵینەكان و هەروەها 
زانیاریدان دەربارەی هاوژین و منداڵەكانی الیەنەكانی 

ئەم رووداوە بكات".
هــەر ســێ گومانلێكراوەكــە خزمی ســەالمن. 
هاوژینــی )ح( كە دایكی ســێ منداڵــە، هەروەها 
براكــەی )ح( خێزانــدارە و چــوار منداڵیــان هەن 
لەگەڵ خوارزاكەیان كە گومانلێكراوی سێیەمە لەم 
دۆســێیەدا، باوكی ســێ منداڵە. پۆلیسی میونشن 
دەڵێت "گومان دەكەین هۆكاری پشت ئەنجامدانی 

ئەم تاوانە مەسەلەی شەرەف بێ".
 بەاڵم هەرســێ گومانلێكراوەكە رەتیدەكەنەوە 

دەستیان لە كوشتنی سەالمدا هەبووبێ.

كۆچبەرێك دەكوژرێت و پاشان دەسووتێندرێ

رووداو - مووسڵ

ژنێكــی تەمــەن 84 ســاڵ بەنــاوی نەعیمــە 
محەممەد، دوای حــەوت رۆژ لەژێر داروپەردووی 
خانوویەكی بۆردومانكراودا لە مووســڵ رزگاركرا. 
ئەو لەو ماوەیەدا هیچ خواردن و خواردنەوەیەكی 
نەخــواردووە و خانووەكــەش لەالیــەن فڕۆكــە 

جەنگییەكانەوە بۆردومان كراوە.
چیرۆكــی بەســەالمەت دەرچوونــی نەعیمــە 
محەممــەد سەرنجڕاكێشــە، چونكە ئــەو لەگەڵ 
34 كەســی دیكــە لەالیــەن داعشــەوە لەنێــو 
خانوویەكــدا وەك قەڵغانی مرۆیی بەكارهێنراون، 
بەاڵم كاتێك ژمارەیەك چەكداری داعش لەســەر 
خانووەكە شــەڕیان كردووە، فڕۆكە جەنگییەكان 
بە پێنج مووشــەك بۆردومانیان كردووە، لەو 35 
كەسەكەش تەنیا ئەو دوای حەوت رۆژ لە بێ نانی 

و ئاوی رزگاركراوە.
ئەكــرەم ئیبراهیــم كــە ســەربازێكی كوردی 
نێو ســوپای عێراقــە، چیرۆكی ئــەو ڤیدیۆیانە 
دەگێڕێتــەوە كــە خۆی تۆمــاری كــردوون و بۆ 
)رووداو(ی نــاردوون. ئەو دەڵێت: "دوای پچڕانی 
پەیوەندیمــان لەگەڵ كەســوكارمان لە گەڕەكی 
نەجاڕی بەری راســتی مووســڵ، ئاگاداركراینەوە 
كــە 16 ئەندامی بنەماڵەكەمان لە شــەڕی نێوان 
چەكدارانی داعش و هێزە عێراقییەكاندا كوژراون".
ئەكــرەم باســی لەوە كــرد كە ئــەوان لەنێو 
خانووی كەســێكی ناســراوی مووســڵدا بەناوی 
حەمیــدی زێڕینگــر بۆردومانكــراون: "كاتێــك 
بەتــەواوی  خانووەكــە  بینیمــان  گەیشــتین 
خاپووركــراوە، بۆنێكی زۆر ناخۆشــی لێدەهات، 

لــە كونێكەوە چوومە ژێر دار و پەردووەكان، 35 
تەرمــم دۆزینەوە، لەنێو ئەواندا تەنیا نەعیمە لە 

ژیاندا مابوو".
ناوبراو دەڵێت سەرجەم قوربانییەكان مەدەنی 
بوون، ئــەوان هەوڵی خۆڕزگاركردنیــان داوە بۆ 
ژێــر دەســەاڵتی ســوپای عێراق، بــەاڵم كاتێك 
چەكدارانی داعش پێیانزانیون، لەنێو خانووەكەی 
حەمیدی زێڕینگردا دەستەبەســەریان كردوون و 

وەك قەڵغانی مرۆیی بەكاریانهێناون.
ئەكــرەم ئیبراهیم گوتــی: "چەكدارانی داعش 
داخســتبوون،  لەســەر  پەنجەرەیــان  و  دەرگا 
خۆشــیان لەســەربان شــەڕیان كردبوو و هەوڵی 
راگرتنی پێشــڕەویی هێزە عێراقییەكانیان دابوو، 

بەاڵم لەالیەن فڕۆكەكانی هاوپەیمانانەوە بۆردومان 
كرابوون و ئەم رووداوە دڵتەزێنەی لێكەوتبووەوە".
كاتێك ئەكــرەم چووەتە ژوورەوە، وای زانیوە 
هەموویــان مــردوون، بەاڵم جوڵەیەكــی نەعیمە 
رایچڵەكاندووە: "دوای حەوت رۆژ لە مانەوەی بێ 
خواردن و بێ ئاو جووڵەی زۆر كەم ببوو، كاتێك 
لەنێو خانووەكە دەرمهێنــا بڕێك خواردن و ئاوم 

پێدا و ژیانی بۆ گەڕایەوە".
ئەویــش  وایانزانیــوە  نەعیمــە  كەســوكاری 
لەژێــر خانووەكەدا مــردووە، بۆیە پرســەیان بۆ 
دانــاوە، ئەكــرەم دەڵێــت كاتێك بەســەالمەتی 
گەڕاندوویەتییەوە نێویان، بە هەڵڕشتنی فرمێسكی 

شادی، پێشوازییان لێكردووە.

 دوای تەواوبوونی پرسەكەی، 
لەژێر خانوویەكدا دەیدۆزنەوە

ناسر عەلی
رووداو - هەولێر

تا دێت بازنەی گەمارۆی سەر قەزای تەلعەفەر 
لەالیەن حەشدی شەعبییەوە بچووكتر دەبێتەوە، 
بــە جۆرێك ئێســتا هەرچــوار الی شــارۆچكەكە 
گەمــارۆدراوە. ژمارەیەكــی زۆر لە دانیشــتووانی 
قەزاكەش لە ترســی حەشــدی شــەعبی پەنا بۆ 
هێزەكانــی پێشــمەرگە دەبــەن. فەرماندەیەكــی 
پێشمەرگە دەڵێت تەنیا لە ماوەی مانگی رابروودا 
14 هەزار دانیشتووی قەزاكە خۆیان گەیاندووەتە 

سنوورەكانی پێشمەرگە.
رەوشــی دانیشــتووانی شــارەكە بەهــۆی ئەو 
گەمارۆیــەی لە نێوخۆ لەالیەن داعش و لە دەرەوە 
لەالیەن حەشــدی شەعبییە لەســەریان بووە، بە 
جۆرێــك خراپ بــووە كە دانیشــتوویەكی قەزاكە 
دەڵێت سێ مانگە تەنیا گەنم و جۆیان خواردووە.

تەلعەفەر كە لە ئابی 2014 لەالیەن داعشــەوە 
پەالمــار درا و داگیركــرا، پێگەیەكــی گرنگی ئەو 
رێكخراوەیە. نزیكەی سێ مانگە لەالیەن حەشدی 
شــەعبییەوە گەمارۆ دراوە. دانیشــتووانی قەزاكە 
كە پێكدێن لە توركمان )شیعە و سوننە( عەرەب 
و كــورد، ترســێكی زۆریان لێ نیشــتووە لەالیەن 
حەشــدی شــەعبییەوە ســزا بدرێن، بۆیە بە هەر 
نرخێك بــێ دەیانەوێ خۆیان لە دەســتی داعش 
رزگار بكــەن، بــەاڵم نەكەونە دەســت حەشــدی 
شــەعبی، هــەر بۆیە پەنا بۆ پێشــمەرگە دەبەن. 
ئــەوان رۆژانە لە ناوچەكانی ئەســكی مووســڵ و 

شــندۆخا و باكووری تەلعەفەر خۆیان دەگەیێننە 
هێزەكانی پێشمەرگە.

سلێمان كە بە زەحمەتییەكی زۆرەوە خێزانەكەی 
دەرباز كردووە و گەیشتووەتە سنووری هێزەكانی 
پێشــمەرگە، باسی رەوشــی نێو قەزاكە دەكات و 
دەڵێت "رەوشی نێو تەلعەفەر دۆزەخێكە بۆ خۆی، 
خواردن نەماوە، ئاو نییە، كارەبا نییە، سێ مانگ 

بوو، ئێمە خواردنمان تەنیا گەنم و جۆ بوو".
ســلێمان كــە توركمانێكی ســوننە مەزهەبە، 
لەالیــەن داعشــەوە ترســێكی زۆریــان بەرامبــەر 
حەشدی شەعبی خراوەتە نێو دەلڵ ئەو گوتی "بە 
راستی ئێمە زۆر لە حەشدی شەعبی دەترسین، بە 
ئێمەیان دەگوت ئەوان دژی توركمانان و هەمووتان 
سەردەبڕن، لەبەر ئەوە خومان گەیاندە هێزەكانی 

پێشمەرگە، لێرە پێشمەرگە زۆر رێزیان گرتین".
ئــەو ئــاوارەی تەلەعفەر باســی مۆڕالی داعش 
لــە نێــو شــارۆچكەكە دەكات و دەڵێــت "ورەیان 
دابەزیوە، خەڵكی ســڤیل كەم لە شــارەكە ماوە، 
تەنیا ئەوانە ماون كە خێزانی داعشە بیانییەكانن، 
لەگــەڵ ژمارەیــەك ئافرەتــی ئێــزدی كــە داعش 

بەردەوام چاودێریان دەكات بۆ ئەوەی هەڵنێن".
موقەددەم كەمال خالید، فەرماندەی پێشمەرگە 
لە خاڵی وەرگرتنی ئاوارەكانی تەلعەفەر لە ئەسكی 
مووســل بــە )رووداو( راگەیانــد :"لــەم مانگەدا 
نزیكەی 14 هەزار ئــاوارەی تەلعەفەر هاتوون، لە 
نیواندا توركمان و ژمارەیەكی كەم كوردیش هەن، 
بەاڵم ئەوانەی كوردن زۆربەیان ژنن كە شوویان بە 

پیاوی عەرەب كردووە".

ســەبارەت بــەو كەســانەی لە نێــو تەلعەفەر 
ماون. موقەدەم كەمال گوتی "زۆربەی ئەو خەڵكە 
ســڤیلەی كــە لە نێــو تەلعەفــەر بــوون، خۆیان 
گەیاندووەتــە ئەو گوندانەی نزیكــن لە هێزەكانی 
پێشمەرگە. تەنیا خێزانی داعشە بیانییەكان لەنێو 

سەنتەری قەزا ماون".
ســەبارەت بە ئەگەری دزەكردنــی چەكدارانی 
داعش بۆ نێو كوردســتان لە رێگەی ئاوارەكانەوە. 
موقەدەم كەمال گوتی "رۆژانە لە نێویدا چەكداری 
داعش یــان ئەوانەی هاوكاری داعشــیان كردووە، 
دەستگیر دەكەین و بەپێی یاسا مامەڵەیان لەگەڵ 

دەكەین".
خەڵكــی تەلعەفەر بــەوە تۆمەتبار دەكرێن كە 
زۆڵمێكــی زۆریــان لە كــوردی ئێــزدی و عەرەبە 
شــیعە مەزهەبــەكان كــردووە، زۆربــەی ئەمیرە 
دیارەكانی داعش خەڵكی تەلعەفەرن. بۆیە ئێستا 
ئەوان زۆر ترســیان هەیە حەشدی شەعبی تۆڵەی 
ئەشكەنجەدان و كوشتنی شیعەكانیان لێ بكەنەوە.
ســەرچاوەیەكی ئاگادار لە میحوەری ئەســكی 
مووســڵ بە )رووداو(ی گوت "لەو رۆژانەیی دوایی 
ژمارەی داعشــەكان ئەوانەی لەگەڵ خێزانەكانیان 
دێن و خۆیان تەســلیم دەكــەن روو لە زیادبوونە، 
ئــەوان دەڵێــن زۆر لــە چارەنووســی خێزانەكانی 
خۆمان دەترساین لەوێ، چیمان لێدەكەن بیكەن، 
بــەس نەكەوینــە دەســتی حەشــدی شــەعبی". 
گوتیشی "هەندێكیان تەنیا خێزانەكانیان دەنێرن، 
لەوە دەترســن لە رێگا بكەونە دەســت حەشــدی 

شەعبی".

لە ترسی حەشدی شەعبییە

خێزانی داعشەكانی تەلعەفەر بۆ ژێر 
دەسەاڵتی پێشمەرگە هەڵدێن
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قوباد تاڵەبانی دەچێتە بەلجیكاراپۆرت
رووداو - برۆكسێل

لە سەر بانگێشتی فەرمی یەكێتی ئەوروپا و وەزیری دەرەوەی هۆلەندا بڕیارە رۆژی دووشەممە 2017/6/12 شاندێكی بااڵی حكومەتی هەرێمی كوردستان 
بە سەرۆكایەتی قوباد تالەبانی جێگری سەرۆكی حكومەتی هەرێمی كوردستان بگاتە برۆكسێلی پایتەختی بەلجیكا.دالوەر خالید ئاژگەیی، نوێنەری حكومەتی 

هەرێمی كوردستان لە یەكێتی ئەوروپا بە )رووداو(ی راگەیاند:" بڕیارە لەم سەردانە جێگری سەرۆكی حكومەتی هەرێمی كوردستان چاوی بە بەرپرسانی بااڵی 
یەكێتی ئەوروپا و جێگری سەرۆكوەزیرانی بەلجیكا و وەزیری بەرگری بكەوێت، پاشان شاندەكە سەردانی هۆڵەندا بكات و لەگەڵ هەر دوو وەزیرانی دەرەوە و وەزیری 

بازرگانی نێودەوڵەتی و پەرەپێدانی هۆلەندا كۆببنەوە و پاشان و سەردانی پەرلەمانی هۆلەندا و دادگای تاوانی نێودەوڵەتی بكەن".

مەحموود یاسین كوردی و نەوزاد مەحموود
رووداو - هەولێر

پارتــی هەوڵــە حیزبی و كەســییەكانی بۆ 
رازیكردنــی بزووتنــەوەی گــۆڕان و كۆمەڵــی 
ئیســامی تاوەكــو بەشــداری لە گشتپرســی 
بكەن، دەخاتەگەڕ. ئــەو دوو الیەنەی نەیاری 
گشتپرســی، وا دیارە لەوەدا كە چۆن مامەڵە 
لەگەڵ پرۆسەكە دەكەن، النیكەم تا ئەم ساتە، 

دوو بیركردنەوەی جیاوازیان هەیە.
هەرێمــی  ســەرۆكی  بارزانــی  مەســعود 
كوردســتان، رۆژی 2017/6/7 لە شارۆچكەی 
پیرمــام سەرپەرشــتی كۆبوونەوەیەكــی كرد 
كــە 15 حیزب و الیەنی سیاســیی باشــووری 
لــەو  بــوون.  ئامــادە  تێیــدا  كوردســتان 
كۆبوونەوەیەدا رۆژی 25ی ئەیلوولی داهاتوو بۆ 
ئەنجامدانی گشتپرسی لە باشووری كوردستان 
دیاری كرا. هەنگاوێك كە مشــتومڕێكی زۆری 

بەدوای خۆیدا هێناوە.
نەیارەكانی گشتپرسی چەندە لە دەرەوەی 
كوردســتانن، هێندەش لەناوەوەن هەرچەندە 
پاســاوەكانیان جیــاوازە. بزووتنەوەی گۆڕان 
پێیوایــە بەبــێ كاراكردنــەوەی پەرلەمــان و 
دەركردنی یاسایەك بۆ ئەنجامدانی گشتپرسی، 

ئەگەر گشتپرسی بشكرێ، یاسایی نابێ.
د.شــۆڕش حاجی گوتەبێژی بزووتنەوەی 
"وەكــو  گــوت:  )رووداو(ی  بــە  گــۆڕان 
پرەنســیپ لەگەڵ گشتپرسی و سەربەخۆیی 
و راگەیاندنی دەوڵەتی كوردســتانین، بەاڵم 
لەسەر میكانیزم و قۆناغەكانی لەگەڵ پارتی 
جیاوازیــن، بۆیــە بــە بۆچوونــی ئێمــە ئەو 
گشتپرســییەی پارتی بانگەشەی بۆ دەكات 
حیزبی و نایاســاییە و بۆ پەردەپۆشــكردنی 
و  حوكمڕانییــەكان  و  سیاســی  شكســتە 

بەتااڵبردنی سامانی نیشتمانییە".
شــۆڕش حاجی هەروەها دەڵێــت: "گۆڕان 
لەگــەڵ دامەزراندنی پایەكانــی دەوڵەت ئینجا 
راگەیاندنــی ســەربەخۆییە. ئەویش بە رێگای 
دامەزراوە شەرعییەكان و مەرجەعی كۆمەاڵنی 
خەڵكــی كوردســتان كە ئەویــش پەرلەمانە. 
نامانەوێ دەوڵەتێكی هاوشــێوەی باشــووری 
سوودان دروستبكەین، بەڵكو دەوڵەتی یاسا و 

هاوواڵتیبوونمان دەوێ".
ئەوەی ئێستا وەكو گرێكوێرەیەك لەبەردەم 
گشتپرســی ســەیر دەكــرێ، كاراكردنــەوەی 
پەرلەمانــە بــەو دەســتەی ســەرۆكایەتییەی 
ئێســتا كە گۆڕان پێداگیری لەســەر دەكات و 
پارتیش رەتیدەكاتەوە. بەشێك لە گفتوگۆكانی 
كۆبوونەوەكەی پیرمامیش پەیوەست بووە بە 

كاراكردنەوەی پەرلەمان.
ئەبــو كاروان، ئەندامی مەكتەبی سیاســی 
حیزبــی شــیوعی كوردســتان كە بەشــداریی 
كۆبوونەوەكــەی كردبوو، بــە )رووداو(ی گوت 
:"كاك مەســعود بارزانی لەگەڵ كاراكردنەوەی 
پەرلەمــان بــوو، گوتــی ئــەو حیزبانــە هەر 
یەكێكیان ئامادەبێت ســەرۆكایەتی پەرلەمان 
وەربگــرن فەرمــوون وەریگرن و بــا پەرلەمان 
دەست بە ئیشەكانی بكاتەوە، بەاڵم تەحەفوزم 

لەسەر گەڕانەوەی یوسف محەممەد هەیە".
لەوبــارەوە،  ڵــاڵ هــەر  و بد عە
ســیی وەرتی، ئەندامی مەكتەبی  سیا
یەكێكی دیكە بزووتنەوەی ئیسامی كە 

بوو لە بەشــداربووانی كۆبوونەوەكەی پیرمام، 
گوتــی "لەو كۆبوونەوەیــەدا گفتوگۆیەكی زۆر 
لەســەر كاراكردنــەوەی پەرلەمان كــرا، بەاڵم 
باسی میكانیزمەكە نەكرا، بڕیارە لیژنەیەك لە 
حیزبە بەشداربووەكانی كۆبوونەوە پێكبهێنرێت 
بۆ ئەوەی ســەردانی گــۆڕان و كۆمەڵ بكرێت 
و لەبارەی چۆنیەتــی كاراكردنەوەی پەرلەمان 
گفتوگۆ بكرێــت، چونكە بە هەر نرخێك بێت 
دەبێ پەرلەمان كارا بكرێتەوە، بە تایبەتی بۆ 
هەمواركردنەوەی یاســای هەڵبــژاردن، ئەگەر 
پەرلەمــان كارا بووایــە پێویســتی بەو هەموو 

كۆبوونەوە حیزبیانە نەدەكرد".
لــە كۆبوونەوەكــەدا ســەرۆكی هەرێمــی 
كوردســتان داوای لە چەنــد الیەنێك كردبوو 
كە پۆســتی ســەرۆكی پەرلەمــان وەربگرن. 
خەلیــل ئیبراهیــم، كارگێــڕی ئەنجوومەنــی 
جێبەجێكردنــی یەكگرتــووی ئیســامی بــە 
)رووداو(ی گوت: "یەكەمجار كاك مەســعود 
بەدەســت ئاماژەی بۆ برادەرانی شیوعی كرد 
كــە ئەوان ســەرۆكایەتی پەرلەمان وەربگرن. 
پاشان ئاماژەی بۆ یەكێتی و ئێمە كرد، بەاڵم 
هەڵوێستی ئێمە جێگیر و راشكاوانەیە، ئێمە 

لەگەڵ هێشــتنەوەی رێككەوتنی پێنج قۆڵین 
بۆ دروستكردنی پەرلەمان و حكومەت، ئەگەر 
هەر جێگۆڕكێ و گۆڕینێك رووبدات پێویستە 
بە لێكتێگەیشــتن و رێككەوتنی ئەو الیەنانە 

بێت".
خەلیــل ئیبراهیــم رەتیكــردەوە یەكگرتوو 
سەرۆكایەتی پەرلەمان وەربگرێ "ئێمە لەگەڵ 
ئیستیحقاقی هەڵبژاردنی الیەنەكانین، یەكگرتوو 
ئامادە نییە سەرۆكایەتی پەرلەمان وەربگرێ، 
بەاڵم سوورین لەسەر كاراكردنەوەی پەرلەمان 
بۆ ئەوەی زەمینەسازیی باش بۆ بەشدارییەكی 

بەرفراوانی هاوواڵتیان لەو ریفراندۆمە بكات".

پێشنیازی نوێ بۆ 
کاراکردنەوەی پەرلەمان

پەرلەمــان  كاراكردنــەوەی  و  گشتپرســی 
رۆژی 2017/6/11ی  كۆبوونــەوەی  بابەتــی 

سەركردایەتیی پارتیش بوو.
ئەندامــی  حەســۆمیرخان،  د.ئــاراس 
ســەركردایەتی پارتــی بــە )رووداو(ی گوت: 
"پارتــی لەڕێی لیژنەی ســەرۆكایەتی هەرێمی 
كوردستان لەگەڵ گۆڕان و كۆمەڵ كۆدەبێتەوە 
بۆ ئەوەی هەوڵ بدرێت ئەوانیش رازی بكرێن، 
چونكە نامانەوێ هیچ كەســێك لە كوردستان 
لــەو گشتپرســییە نــاڕازی بێت، جگــە لەوە 
پارتی راستەوخۆ موخاتەبەی گۆڕان دەكات و 
بەالمانەوە گرنگە گۆڕان و الیەنەكانی دیكەش 
بەشــداریی ئەو پرۆسە نیشتمانی و نەتەوەییە 
بكــەن، بۆیــە هەمــوو رێگایەكــی حیزبــی و 

شەخسی دەگرینەبەر".
پەرلەمــان  كاراكردنــەوەی  لەبــارەی 
بــۆ  محەممەدیــش  یوســف  گەڕانــەوەی  و 
ســەرۆكایەتی، ئاراس حەســۆمیرخان گوتی: 
"دەبێ گۆڕانیش بزانێت تەنیا ئەو رێگایە نییە 
بۆ كاراكردنەوەی پەرلەمان، مەكتەبی سیاسی 
پارتی بەم نزیكانە لەگەڵ یەكێتی كۆدەبێتەوە. 
پێشــنیازی نوێــی هەیــە بــۆ كاراكردنــەوەی 
پەرلەمان. لەگەڵ گۆڕان و الیەنەكانی دیكەش 

گفتوگۆی دەكەین".

گشتپرسی مەترسی لەسەر 
ئایندەی سلێمانی دروستدەکات

جڤاتی نیشتمانی گۆڕان رۆژی 2017/6/10 
لــە یەكەم كۆبوونــەوەی دوای كۆچــی دوایی 
نەوشیروان مستەفادا، بەیاننامەیەكی باڵوكردە 
و دیاریكردنــی رۆژی گشتپرســی بــە كارێكی 
حیزبــی لەالیــەن "پارتــی  و هاوئاوازەكانــی" 
وەســف كــردو رایگەیانــد كە ئەو پرۆســەیە 

"حیزبی  و نایاساییە". 

بەپێــی زانیارییەكان، بۆچوونــەكان لەنێو 
گــۆڕان بەو ئاراســتەیە دەڕۆن كە گوشــار لە 
یەكێتــی بكرێت بۆ ئــەوەی رازی نەبێت بەبێ 
كاراكردنەوەی پەرلەمان بە سەرۆكایەتی یوسف 
محەممەد گشتپرسی بكرێ و بەشداریی هەریەك 
لە كۆســرەت رەســوڵ عەلی، مەال بەختیار و 
ســەعدی ئەحمــەد پیــرە لــە كۆبوونەوەكەی 

پیرمام بە بڕیاری یەكێتی لەقەڵەم نەدرێت.
عەدنان عوسمان، هەڵسوڕاوی بزووتنەوەی 
گــۆڕان بــە )رووداو(ی راگەیانــد: "زۆرینــەی 
جەماوەری یەكێتی بڕوایان بەو گشتپرســییە 
نییە، ئەو ســەركردە و مەكتەب سیاســیانەی 
یەكێتیــش ئەگەر بەبێ گــۆڕان بچنە نێو ئەو 

ریفراندۆمە حیزبییە، ئەوا رێككەوتنی یەكێتی 
و گۆڕان هەڵدەوشێتەوە و مەترسییەكی گەورە 

دیسان روو لە ناوچەی سلێمانی دەكات".
پــاش  فەرمــی  بەیاننامــەی  لــە  وەكــو 
كۆبوونــەوەی جڤاتی نیشــتیمانی و هەروەها 
گۆڕانــدا  ســەركردەكانی  دواتــری  لێدوانــی 
دەردەكەوێ، ئەو بزووتنەوەیە كۆی پرۆســەكە 
بایكــۆت دەكات ئەگەر پارتی و یەكێتی بەبێ 

رازیكردنی گۆڕان بەرەو گشتپرسی بڕۆن.
ئەندامێكی جڤاتی نیشتمانی كە نەیویست 
نــاوی باڵوبكرێتەوە، بە )رووداو(ی راگەیاند 
"ئێمــە بڕوامان بە پرۆســەكە نییە، چونكە 
حیزبیە، بۆیە بەشداریكردنی ئێمە بە دەنگی 
نەخێریــش هــەر شــەرعیەت بە پرۆســەكە 
دەدات، ئەگەرنا دەتوانین دەنگی نەخێر زۆر 

كۆبكەینەوە".
ئەو ئەندامەی جڤات نموونە بە هەڵبژاردنی 
ســەرۆكایەتی هەرێمی كوردســتان لە ســاڵی 
2009 دێنێتەوە و دەڵێت: "كەمال میراودەلی، 

كاندیــدی ئێمــە نەبوو، پروپاگەندەشــمان بۆ 
نەكــرد، بــەاڵم لەبەرئــەوەی ركابــەری كاك 
مەســعود بارزانــی بــوو 15 هــەزار دەنگی لە 
بزووتنــەوەی گۆڕان زیاتر هێنا. بۆیە جەماوەر 
و دەنگدەری ئێمە لە زمانی گۆڕان تێدەگەن".

هەرچی عەدنان عوسمانە راشكاوانە دەڵێ: 
"ئەو پرۆسەیە حیزبی و نایاساییە، بۆیە گۆڕان 
ناچێتە نێو ئەو بابەتە. دواجار گۆڕان بایكۆتی 
دەكات و بەرەیەكــی جەماوەریی بەرفراوان لە 
یەكێتــی و ئیســامییەكان دژی ئەو پرۆســە 
حیزبییە دەكاتەوە، ئێمە لەگەڵ ســەربەخۆیی 
كوردســتان و دروســتكردنی دەوڵەتین، بەاڵم 
لەگــەڵ ریفراندۆمــی حیزبــی بەبــێ بڕیــاری 

پەرلەمان نین".
لەبارەی ئەگەری بایكۆتكردنی گشتپرســی 
یــان بەشــداریكردن و دەنگــدان بــە نەخێر، 
شۆڕش حاجی گوتەبێژی گۆڕان گوتی: "جارێ 
دیــار نییە گشتپرســییەكە دەكرێــت یان نا، 
هەر كاتێك كرا هەڵوێســتی خۆمان راشكاوانە 

رادەگەیەنین".
عەدنان عوســمان ئاماژە بــە میكانیزمی 
ئەنجامــی  رەتكردنــەوەی  و  پەســەندكردن 
گشتپرســییەكە دەكات و پێیوایە پرۆسەكە 
یەكجــاری  بــە  هەڵەبجــە  و  ســلێمانی 
جیادەكاتەوە ئەگەر هاتوو بە 50+1 ئەنجامی 
گشتپرســیەكە قبــوڵ بكرێــت، لەوبــارەوە 
دەڵــێ: "زۆرینــەی پارێــزگای ســلێمانی و 
هەڵەبجــە و رێژەیەكــی باشــی دەنگدەرانی 
هەولێــر و دهۆكیــش لەگەڵ ئەو پرۆســەیە 
نیــن، جگە لەوە لەم گشتپرســییەدا باســی 
پاراســتنی مافی پارێزگایــەك یان ئەو چین 
و توێــژە نەكراوە كە بــە دژ دەنگ دەدەن، 

لە گشتپرسی دەستووری عێراقدا هاتبوو كە 
دوو لەسەر سێی هەر سێ پارێزگایەك رەتی 
بكردبایەوە دەســتوورەكە بە نەخێر حیساب 
دەبــوو، لەم ریفراندۆمەدا ئەو مافەش دیاری 

نەكراوە".

کۆمەڵ نەگەیشتە
 بڕیاری کۆتایی

كۆمەڵی ئیســامی وەكو گۆڕان بەشداریی 
كۆبوونەوەی بارزانی و الیەنە سیاســییەكانی 
بــۆ دیاریكردنــی رۆژی گشتپرســی نەكــرد. 
سیاســی  ئەنجوومەنــی   2017/6/10 رۆژی 
ئــەو حیزبە بــە سەرپەرشــتی عەلــی باپیر 
ئەمیــری كۆمەڵ، لە هەولێــر كۆبووەوە بەبێ 
ئەوەی بگاتە بڕیارێكی یەكاكەرەوە لەبارەی 
گشتپرســی. وەكو دیارە، ئەو یەكدەنگییەی 
لەناو بزووتنەوەی گۆڕاندا لەدژی گشتپرســی 

هەیە، لە كۆمەڵی ئیسامیدا غائیبە.
ئەندامێكی ئەنجوومەنی سیاســیی كۆمەڵ 
كە نەیویست ناوی باڵوبكرێتەوە، بە )رووداو(
ی راگەیانــد: "كۆمــەڵ ئەنــدام و الیەنگرانی 
خــۆی بــۆ دژایەتیكردنــی گشتپرســی هــان 
نــادات، وەكــو الیەنێكی ئیســامی دەوڵەت 
و ســەربەخۆیی بە مافێكی شــەرعی خۆمان 
دەزانین، بەاڵم تێبینیمان لەســەر پرۆســەكە 
و شــێوازی بڕیاردانەكە هەیە. ئەو الیەنانەی 
لــە كۆبوونــەوەی كاك مەســعود بارزانیــش 

بەشداربوون قسەی تازەیان هەیە".

یەکێتی خۆی یەکالیی 
دەکاتەوە

 بەپێی ئەو زانیارییانەی )رووداو( لە چەند 
ســەرچاوەیەكی یەكێتــی دەســتیكەوتوون، 
ئەندامانــی ســەركردایەتی  لــە  ژمارەیــەك 
یەكێتــی زۆرتر مەیلیان بۆ الی هەڵوێســتی 
ئەندامێكــی  هەیــە.  گــۆڕان  بزووتنــەوەی 
ســەركردایەتی یەكێتی بە )رووداو(ی گوت 
"دەبوو بەر لەوەی شاندی یەكێتی بەشداریی 
كۆبوونــەوەی  بــكات،  كۆبوونەوەیــە  ئــەو 
سەركردایەتی یەكێتی بكرێ، بەاڵم ئێستاش 
سەركردایەتی یەكێتی دەتوانێ كۆببێتەوە و 
تێبینییەكان قسەیان لەسەر بكرێ و یەكێتی 
رای خۆی لەســەر كاراكردنــەوەی پەرلەمان 

بخاتەڕوو".
 2017/6/15 رۆژی  بڕیــارە  وا 
سەركردایەتیی یەكێتی كۆببێتەوە. باس لەوە 
دەكرێ كە ژمارەیەك ئەندامی سەركردایەتی 
یەكێتــی نامەیەكــی ناڕەزایەتییــان دابێتــە 
گشــتی  ســكرتێری  یەكەمــی  جێگــری 

بەشــداریكردنی  بەهــۆی  حیزبەكەیــان، 
لــە كۆبوونــەوەی پیرمــام. بەاڵم ســەعدی 
ئەحمــەد پیرە، ئەندامی مەكتەبی سیاســی 
یەكێتــی و ئەندامــی ئەو شــاندەی یەكێتی 
كــە بەشــداریی كۆبوونەوەكــەی پیرمامــی 
كردبوو، هەواڵی نامە و یاداشتی ناڕەزایەتی 
ئەندامانــی ســەركردایەتی حیزبەكــەی بــە 
"قســەی بــازاڕی" ناوبرد و گوتــی "یەكێتی 
راســتە لەو كۆبوونەوەیە بەشداریی كردووە 
و بڕیار لەســەر رۆژی ئەنجامدانی گشتپرسی 
لــە  پێنجشــەممە  رۆژی  بــەاڵم  دراوە، 
كۆبوونەوەی ســەركردایەتی قسەی یەكێتی 
هەڵبژاردنەكانــی  و  گشتپرســی  لەبــارەی 
دیكــە و كاراكردنــەوەی پەرلەمان، یەكایی 

دەكەینەوە".

سەرۆکی پەرلەمانیش 
داوای دەکات

بڕیــاری  پیرمــام  كۆبوونەوەكــەی  لــە 
پێكهێنانــی ئەنجوومەنی بااڵی گشتپرســی 
بــە ســەرۆكایەتی بارزانــی درا، بڕیاریشــە 
الیەنەكان نوێنەری خۆیان بۆ بەشــداریی لە 
ئەنجوومەنەكــە تاوەكــوو رۆژی دووشــەممە 
2017/6/12 بنێــرن. بەپێــی زانیارییەكان 
چەنــد لیژنەیەكــی جیاجیــای تایبــەت بــۆ 
دانوستاندن لەو كۆمیتە بااڵیە دروستدەكرێت 
بۆ سەردان و گفتوگۆكردن لەگەڵ هەریەك لە 
بەغدا، واڵتانی عەرەبی و ئیســامی، واڵتانی 

ئەوروپی و واڵتانی ئیقلیمی. 
د.یوســف محەممەد سەرۆكی پەرلەمانی 
كــە  نووســراوێك  بەپێــی  كوردســتان 
و  لەســەرە  2017/5/29ی  رێكەوتــی 
ئاراســتەی كۆمســیۆنی بااڵی ســەربەخۆی 
داوای  كــردووە،  راپرســی  و  هەڵبــژاردن 
كــردووە ئامادەســازیی ســەرەتایی بكــەن 
بــۆ ئەنجامدانی ریفراندۆم بۆ ســەربەخۆیی 
كوردســتان لــە هەمــان كاتــی هەڵبژاردنە 
گشــتییەكانی پەرلەمان و سەرۆكی هەرێمی 
كوردســتان. ئەگەر تا ئەوكاتە بە یاسایەك 
شێوازی ئەنجامدانی ریفراندۆم لە پەرلەمانی 
كوردستانەوە رێكخرا، بەشێوەیەك راپرسی 
لە كەركــووك و ناوچە كوردســتانییەكانی 

دەرەوەی هەرێمیش بكرێت.
د.ڤاال فەرید، ســەرۆكی لیژنەی یاســایی 
لــە پەرلەمانــی كوردســتان لەبــارەی ئــەو 
نووســراوەی د.یوســف بە )رووداو(ی گوت 
"ئاراستەكردنی ئەو نووسراوە بۆ دیاریكردنی 
رۆژی ریفراندۆم یاســایی نییە، چونكە ئەوە 
دەسەاڵتی سەرۆكایەتی هەرێمی كوردستانە، 
نەك دەســەاڵتی یاســادانان كــە پەرلەمانی 
كوردستانە، جگە لەوە د.یوسف محەممەد لە 
نووسراوەكەیدا وشەی ئەگەری بەكارهێناوە، 
ئەمــەش مانــای ئەوەیــە گۆڕانیــش ئــەو 
قەناعەتەیان هەیە كە گشتپرســی پێویستی 
بە یاســا نییە، ئەگەرنا داوای لە كۆمیسیۆن 
نەدەكــرد لەگــەڵ هەڵبژاردنە گشــتییەكان، 

ریفراندۆمیش بكرێت".
بەاڵم بەهار مەحموود، جێگری ســەرۆكی 
لیژنــەی یاســایی لە پەرلەمانی كوردســتان 
دەڵێــت: "لەبەر ئەوەی بارزانی لە پۆســتی 
ســەرۆكایەتی هەرێمی كوردستان پاڵپشتیی 
یاســای نییــە، بۆیە ســەرۆكی پەرلەمان بە 
ئەركی خۆی هەســتاوە و داوای ئەنجامدانی 
هەڵبــژاردن و ریفراندۆمــی لــە كۆمیســیۆن 
كردووە و نووســراوەكەش هیچ كێشــەیەكی 

یاسایی نییە".
بەهــار مەحموود لە پشــكی بزووتنەوەی 
گۆڕان لەبارەی داواكەی ســەرۆكی پەرلەمان 
بۆ ئەنجامدانی گشتپرسی بەبێ یاسا دەڵێ: 
"نووســراوەكەی ســەرۆكی پەرلەمان بە دوو 
مەرج داوای بەڕێوەچوونی ریفراندۆمی لەگەڵ 
هەڵبژاردنــە گشــتییەكان كــردووە، یەكەم 
یاسا، دووەم بەشــداریی كەركووك و ناوچە 
كوردســتانییەكان، ئەگەر ئــەو دوو مەرجە 
نەهاتە دی بەڕێوەچوونی ریفراندۆم یاســایی 
نییە، چونكــە پەرلەمان مەرجەعــی بڕیارە 

چارەنووسسازەكانە".
نووسراوەكەی ســەرۆكی پەرلەمان داوای 
هەڵبژاردنی سەرۆكی هەرێمی كوردستانیشی 
كــردووە لەالیەن خەڵكەوە، داوایەك كە ئەو 
بزووتنەوەیە پێشتر لەدژی بووە و پێداگریی 
كردووە لەســەر ئەوەی كە سەرۆكی هەرێمی 

كوردستان لە پەرلەمانەوە هەڵبژێردرێ.

گۆڕان و كۆمەڵ هاوڕا نین لەسەر گشتپرسی

ئەندامێكی سەرکردایەتی پارتی: 

نامانەوێ هیچ کەسێك لە کوردستان 
لەو گشتپرسییە ناڕازی بێت

یەکگرتوو: 
پۆستی سەرۆکی پەرلەمان وەرناگرین

کۆمەڵ: ئەندام و الیەنگرانمان دژی گشتپرسی هان نادەینبزووتنەوەی گۆڕان:  گشتپرسییەکە حیزبیە و بایكۆتی دەکەین

لە كۆبوونەوەكەی پیرمام بڕیاری پێكهێنانی ئەنجوومەنی بااڵی گشتپرسی بە سەرۆكایەتی بارزانی درا
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هەولێر ئامادەیە هاوکاری تاران بكات
رووداو - هەولێر

رۆژی یەكشەممە لە باڵەخانەی كونسوڵخانەی كۆماری ئیسامی ئێران لە هەولێر، پرسە بۆ قوربانیانی هێرشەكەی تاران دانرا. نەوزاد هادی 
پارێزگاری هەولێر كە بەشداری سەرەخۆشییەكە بوو بە )رووداو(ی راگەیاند، بۆ رووبەڕووبوونەوەی مەترسییەكی هاوبەش ئامادەن لەبواری ئەمنی 

هاوكاری ئێران بكەن. هەروەها ســیامەك بورهانی، دیپلۆماســی گشــتی كونســوڵخانەی ئێران بە )رووداو(ی راگەیاند "ئێران لەو واڵتانەیە بە جددی 
رووبەڕووی تیرۆر بووەتەوە، ئێران خۆی قوربانی تیرۆریزمە، تیرۆریزم لە هەمووشێوەكانیدا مەحكومە و ئەوەش پێویستی بە ئیرادەیەكی گشتی هەیە 

لە ئاستی نێودەوڵەتیدا، تاوەكو بەرەنگاری لەگەڵ ئەو دیاریدەیە بكرێت".

راپۆرت

مەحموود یاسین كوردی
رووداو - هەولێر

عەلی قەرەداخی، ئەمینداری گشتی یەكێتیی 
جیهانی زانایانی موســوڵمان دەڵێت شــاندێكی 
یەكێتیــی زانایانی جیهــان نێوبژیوانی لە نێوان 
قەتــەر و ســعودیە دەكــەن و لەنێو شــاندەكە 

نوێنەری هەرێمی كوردستانیش هەیە.
رۆژی 2017/6/5 هــەر یــەك لە ســعودیە، 
میســر، ئیمارات و بەحرەیــن پەیوەندییەكانیان 
لەگەڵ قەتەر پچڕاند و هەموو كەناڵە وشــكانی، 
ئاوی و ئاسمانییەكانیان لەگەڵ قەتەر داخست. 
بیانووی ئەو واڵتانە بۆ گۆشەگیركردنی دەوحە، 
پشتگیری ئەو واڵتەیە لە گرووپە توندئاژۆكان و 
دەســتوەردانە كاروباری نێوخــۆی ئەو واڵتانە و 

پەیوەندییەكانی لەگەڵ ئێران.
گشــتیی  ئەمینــداری  قەرەداخــی،  عەلــی 
یەكێتی جیهانی زانایانی موســڵمان كە خاوەنی 
واڵتینامــەی قەتەرییــە، لەبارەی ســەرهەڵدانی 
ئەو كێشــانە بە )رووداو(ی گوت: "كێشــەیەكی 
سیاسی گەورەیە و پێشینەی مێژوویی هەیە. زۆر 
بابەتیش تێكەڵكراوە كە ناكۆك و دژبەیەكن، بۆ 
نموونــە قەتەر تۆمەتبــار دەكرێت بە پەیوەندی 
لەگەڵ ئەمریكا و ئیسرائیل، لەالیەكی دیكەشەوە 

باسی پشتگیریی ئێران و تیرۆر دەكرێت".
قەتــەر لە دوای رووســیا و ئێــران، خاوەنی 
گەورەتریــن یەدەگی گازی سروشــتییە. بەپێی 
راپۆرتێكــی بلومبێــرگ، قەتــەر خاوەنــی 335 
ملیــار دۆالر وەبەرهێنانە لە جیهاندا. بڕیاریشــە 
میوانداریی جامی جیهانی 2022 بۆ یاریی تۆپی 

د.عەلی قەرەداخی بۆ )رووداو(: 

ناوم لە لیستی تیرۆری 
سعودیەدا نییە

پێ بكات. بەبۆچوونــی د.عەلی قەرەداخی، ئەو 
میواندارییە كێشــەی بۆ قەتەر دروســت كردووە 
و دەڵــێ: "هەندێــك واڵت پێیــان ناخۆشــە بۆ 
یەكەمجــار واڵتێكی وەكو قەتــەر میوانداری ئەو 
رووداوە جیهانییــە بكات. ئەم شــتانە دۆخێكی 
نەفسیی خراپی دروستكردووە لە نێوان سەركردە 

و كاربەستانی عەرەب".
پشــتگیریی ئیخــوان و حەمــاس لەالیــەن 
قەتەرەوە یەكێكە لە بیانووەكانی واڵتانی كەنداو. 
سعودیە و ئیمارات هەڵوێستیان بەرامبەر ئیخوان 
توندە و ئەو دوو رێكخراوەیان لە لیستی تیرۆری 
خۆیــان داناوە. عەلی قەرەداخی دەڵێ :"زۆربەی 
ســەركردەكانی ئیخوان قەتەریان جێهێشــتووە، 
ئەوانەی ماونەتەوە چەند كەســێكی بێ كێشــەو 
گرفتن. قەتەر لــەڕووی مرۆییەوە رێگای پێداون 

لەســەر خاكەكــەی بژین، بەاڵم ســەركردەكانی 
حەماس هەر ماون".

ســعودیە و هاوپەیمانەكانــی دوای ئــەوەی 
خســتە  ئاســمانییان  و  وشــكانی  گەمــارۆی 
ســەر قەتــەر، 58 كەســایەتی و 12 رێكخراوی 
خێرخوازییان خســتە لیســتی تیــرۆرەوە. ناوی 
هەرە دیاری نێو لیستەكەش د.یوسف قەرزاوی، 
سەرۆكی یەكێتیی جیهانی زانایانی موسوڵمانە كە 
میسرییە و واڵتینامەی قەتەریی هەیە. قەرزاوی 

بــە هەڵوێســتە توندەكانی لە دژی دەســەاڵتی 
سیسی و هاوسۆزیی بۆ ئیخوان ناسراوە. ئەمەش 
بووەتە مایەی نیگەرانیی حكومەتی قاهیرە و داوا 

لە قەتەر دەكات دووری بخاتەوە.
عەلی قەرەداخی لەو بارەیەوە دەڵێ: "شــێخ 
قەرزاوی زانایەكی گەورەی جیهانی ئیسامییە و 
پێگەیەكی گەورەی هەیە. ئێســتا هاوواڵتییەكی 
قەتەرییــە، حكومەتــی قەتەر چــۆن هاوواڵتیی 
خۆی دووردەخاتەوە، بۆیە ئەو داوایانە رەوا نین 

و بیانووگرتنە".
عەلــی قەرەداخــی كــە لــەدوای دەرچوونی 
فەرمانی دەستگیركردنی لەالیەن رژێمی بەعس، 
لە میسرەوە رووی لە قەتەر كردووە، واڵتینامەی 
قەتەریــی هەیە. ئەو دەنگۆیانەی رەتكردەوە كە 
ناوی لە لیســتی داواكراوان بۆ دوورخستنەوەیان 
لە قەتەر هەبێت و گوتی: "ناوی من لەو لیستەدا 
نییە، هەفتەی رابردوو لە ســعودیە بووم و هیچ 
كێشەم نییە. ئێمە وەكو زانایان قسەی خێرمان 
هەیــە و هەوڵــی نێوەندگیــری و ئاشــتەوایی 

دەدەین".
ئەمینداری گشــتی یەكێتی جیهانیی زانایانی 
موسڵمان ئاماژە بەوە دەكات ئەمیری قەتەر ناچێتە 
ژێربــاری داواكاری واڵتانی عەرەبی بۆ دەركردنی 
ئەو كەسایەتییانە و دەڵێت "لە سەردەمی باپیری 
ئەمیری ئێســتا، قەتەر ئەو كێشــانەی هەبوون، 
پێشــتریش قەتەر ئامادە نەبووە هیچ كەســێك 
رادەستی ئەو واڵتانە بكاتەوە، بۆیە لەو بڕوایەدام 

شــێخ تەمیم ئالسانیش لەســەر نەهجی باوك و 
باپیری دەڕوات".

 لە دوای سەرهەڵدانی كێشەی قەتەر و واڵتانی 
عەرەبی، میری كوێت دەســتی بــە جموجۆڵ و 
دەستپێشخەری بۆ رێكخستنی نێوماڵی عەرەب 
لە كەنداو كردووە. شێخ سوباح ئەحمەد سوباح، 
میری كوێت سەردانی هەریەك لە ریاز و دەوحەی 
كرد و لەگەڵ شاســەلمان عەبدولعەزیز پادشــای 
سعودیە و پاشــان شێخ تەمیم حەمەد ئالسانی 

ئەمیری قەتەر كۆبووەوە.
عەلی قەرەداخی لەبارەی ئەو هەوڵەی كوێت 
گوتی: "ئێمە پشتگیریی ئەو دەستپێشخەرییەی 
میــری كوێتمــان كــردووە، داوامان كــردووە بە 

گفتوگۆ و سوڵح چارەسەری ئەو كێشەیە بكرێت، 
دوای ئەوەی ئەو دەستپێشخەرییە سەری نەگرت، 
بــە نیازین شــاندێكی بااڵ لە نوێنــەری زانایانی 
هەموو واڵتانی عەرەبی و ئیســامی كە نوێنەری 
كوردستانیشــی تێدایە، سەردانی كاربەدەستانی 
كەنداو دەكەین بۆ چارەسەركردنی ئەو كێشانە".

هەریــەك لــە ئیمــارات، میســر و ســعودیە 
كونسوڵخانەیان لە هەولێری پایتەختی هەرێمی 
كوردســتان هەیــە. نزیكــەی 200 كۆمپانیــای 
ئیماراتــی بــڕی 4 ملیــار و 500 ملیــۆن دۆالر 
وەبەرهێنانیان لە كوردستان هەیە. هەفتانەش 21 
گەشتی ئاسمانی لە نێوان فڕۆكەخانەكانی هەولێر 
و ســلێمانی بۆ ئیمارات هەیە، بەاڵم هەڵوێستی 
هەرێمی كوردســتان لەو كێشەیە بێایەن بووە. 
نێچیرڤان بارزانی ســەرۆكی حكومەتی هەرێمی 
كوردســتان لە كۆنگرەیەكی رۆژنامەڤانیدا داوای 
چارەسەركردنی ئەو كێشانەی كرد و رەتیكردەوە 
ئــەو كێشــانە كاریگەریــی ئابوورییــان لەســەر 

كوردستان هەبێ.
بــەاڵم عەلی قەرەداخی داوا لە ســەرۆكایەتی 
بەیاننامەیــەك  دەكات  كوردســتان  هەرێمــی 
لەوبارەیــەوە باڵوبكاتەوە و دەڵێــت "دەركردنی 
بەیاننامەیەكــی فەرمــی لەالیەن ســەرۆكایەتی 
هەرێمی كوردســتان و حكومەتەوە بە پێویست 
دەزانــم بۆ هاندانی هەردوو الیەن كە بە ئاشــتی 

چارەسەری كێشەكانیان بكەن".

هەفتەی رابردوو لە سعودیە بووە 

شاندێكی زانایانی جیهان نێوەندگیری لە 
نێوان قەتەر و سعودیە دەکەن

قەتەر ناچێتە ژێرباری داواکاریی 
سعودیە و ئیمارات

سەرکردەکانی 
ئیخوان لە قەتەر 

نەماون و تەنیا 
سەرکردەکانی 

حەماس لەوێن
قەتەر کەفالەتی 3000 منداڵی کورد دەکات 

ئەگەرچی بــەراورد بە ئیمارات و واڵتانی دیكە ئاســتی وەبەرهێنانــی قەتەری زۆر 
الوازە لــە هەرێمی کوردســتان، بەاڵم هەر یەك لــە مانگی ســووری ئیماراتی و دەزگا 
خێرخوازەکانــی قەتــەر مووچەیان بۆ هــەزاران مندااڵنی بــێ دایك و بــاوك بڕیوەتەوە. 
عەلی قەرەداخی کە ســەرۆکی رابیتەی ئیســالمیی کوردە، دەڵێ :"خێرخوازانی قەتەر 
هاوکارییەکی زۆری خەڵكی کوردستانیان کردووە، زۆربەی پرۆژەکانی ئێمە بە هاوکاریی 
ئــەوان بــووە. بەمدواییانە حكومەتی قەتەریش هاوکاریی پێشــكەش کــرد بە تایبەت 
بۆ خەڵكی ئاوارەی مووســڵ، ئێســتاش نزیكەی 3 هــەزار منداڵ لە الیــەن خێرخوازانی 

قەتەرییەوە کەفالەتكراون".

داو(
روو

ۆ: 
فۆت

( 

نەوزاد مەحموود 
رووداو - سلێمانی

باسوخواســی بەســتنی كۆنگــرەی چوارەم 
لەبــەردەم كۆبوونــەوەی ســەركردایەتی ئــەو 
وادەی  هێشــتا  كــە  بــووە  گــەرم  حیزبــەدا 
كۆبوونەوەكەش دیاری نەكراوە. سەركردەكانی 
یەكێتی هەموو كۆكن لەســەر ئەوەی پێویستە 
كۆنگرە ببەسترێ ، بەاڵم لەسەر هۆی نەبەستنی 
هاوڕا نین. سەركردەیەكی یەكێتی دەڵێ "بەپێی 
ئــەو دۆخەی ئێســتا هەیە، لە ســاڵی 2017دا 

یەكێتی كۆنگرەی پێ نابەسترێ".
بڕیــار بــوو هەفتــەی رابــردوو كۆمیتــەی 
سەركردایەتی یەكێتی كۆببێتەوە، بەاڵم بەشێك 
لە ســەركردەكانی یەكێت دەڵێن پێدەچێ ئەم 
هەفتەیــە كۆبوونەوەكــە بكــرێ. ئەنجوومەنی 
ناوەنــدی یەكێتــی داوای لــە ســەركردایەتیی 
یەكێتی كردووە "یەكێك لە خاڵە سەرەكییەكانی 
كۆبوونەوە تەرخان بكرێ بۆ قســەكردن لەسەر 
بەســتنی كۆنگــرەی چــوارەم و وادەیەكــی بۆ 

دەستنیشان بكرێ".
لەتیــف نێروەیــی، گوتەبێــژی ئەنجوومەنی 
ناوەنــدی یەكێتــی هەروەهــا دەڵــێ، بۆیە ئەو 
داوایەیان پێشكەشی سەركردایەتیی حیزبەكەیان 
كردووە "چونكە ئێستا دۆخی نێوخۆی یەكێتی 
بەرەو هێوربوونەوە دەچێ و گونجاوە بۆ ئەوەی 

قسە لەسەر كۆنگرە بكرێ".
داهاتــوو  پێنجشــەممەی  رۆژی  بڕیــارە  وا 
سەركردایەتیی یەكێتی كۆببێتەوە، بەاڵم بەهۆی 
مەسەلەی گشتپرسی و كاراكردنەوەی پەرلەمان، 
پێناچێ ســەركردایەتی یەكێتی بپەرژێتە سەر 

مەسەلەی بەستنی كۆنگرە.
جەمیل هەورامــی، ئەندامی ســەركردایەتی 
لــە  بڕیــار  بووبێتــە  یەكێتــی، رەتیكــردەوە 
كۆبوونــەوەی ســەركردایەتی یەكێتــی باســی 

كۆنگرە بكرێ " نە كاتی كۆنگرە دیاری كراوە و 
نە كارنامەی كۆبوونەوەش دراوە بە ئێمە. بەاڵم 
تاوەكو ئێستا بڕیار نییە لەو كۆبوونەوەیە باسی 

كۆنگرە و كاتی بەستنی كۆنگرە بكرێ".
یەكێتی نیشــتیمانیی كوردســتان لە یەكی 
حوزەیرانــی 1975 دامەزراندنی خۆی راگەیاند، 
بــەاڵم تاوەكــو 27ی كانوونــی دووەمی 1992 
كۆنگــرەی نەبەســت، واتــە 17 ســاڵ دوای 

دامەزراندنی، یەكەمین كۆنگرەی خۆی بەست.

دوایین كۆنگرەی یەكێتیش لە ســاڵی 2010 
بەســترا و لەو كۆنگرەیەدا جەالل تاڵەبانی، بە 
ســكرتێری گشــتی یەكێتــی هەڵبژێردرایەوە. 
تاڵەبانی دواتر هەر یەك لە كۆســرەت رەسوڵی 
بە جێگری یەكەمی خۆی و بەرهەم ساڵحی، بە 

جێگری دووەمی خۆی دەستنیشان كرد.
بەپێــی مــاددە 14 لــە پەیــڕەوی ناوخۆی 
یەكێتی كە لەو كۆنگرەیەدا پەسەند كرا "كۆنگرە 
بااڵترین دەســەاڵتی )ی.ن.ك(ە، كە هەر ســێ 

ساڵ جارێك دەبەســترێت و كۆنگرەی داهاتوو 
پێویســتە لە مانگی 10ی 2013دا ببەسترێت، 
بەاڵم خەریكە چوار ســاڵ بەسەر بەستنی ئەو 
وادەیــە تێدەپــەڕێ و هێشــتا دیــار نییە كەی 

یەكێتی كۆنگرە دەبەستێ.
لە پرســەی نەوشیروان مســتەفا، رێكخەری 
گشــتی بزووتنــەوەی گۆڕاندا، ســەركردەكانی 
یەكێتی چەنــد جارێــك داوای یەكگرتنەوەیان 
خســتە بــەردەم ســەركردەكانی بزووتنــەوەی 

گــۆڕان. بەپێــی ئــەو زانیارییانــەی رووداو لە 
چەند بەرپرسێكی یەكێتی وەریگرتوون، ئەگەر 
بزووتنەوەی گــۆڕان قایل ببێ بە یەكگرتنەوە، 
دەبێ كۆنگرەیەك ببەستن و پرسی یەكگرتنەوە 
و ســەركردایەتی نــوێ و پەیڕەو و پرۆگرامێكی 
نــوێ ئامــادە بكــەن كــە تێكەڵەیــەك بێ لە 
بەرنامــە و دیدگای سیاســی گــۆڕان و یەكێتی 
"بــەاڵم بزووتنــەوەی گــۆڕان تاوەكــو ئێســتا 
ئــەوە رەتدەكەنــەوە، بۆیە دەبــێ یەكێتی بیر 
لــەوە بكاتــەوە بۆ خــۆی كۆنگرە ببەســتێ". 

سەركردەیەكی یەكێتی وایگوت.
هەرچەندە ئەنجوومەنی ناوەندی یەكێتی لە 
پڕۆژە نوێیەكەیاندا بە ســەركردەكانی یەكێتی 
و  هێوربوونەتــەوە  گرژییــەكان  رادەگەیێنــن، 
زەمینەی بەستنی كۆنگرە هەندێك رەخساوترە 
لەوكاتــەی باڵــی ناوەنــدی بڕیــار راگەیێندرا، 
بەاڵم هێشتا ناكۆكی نێوخۆیی لەسەر بەستنی 
كۆنگرە، میكانیزمەكانی، شــێوازی دیاریكردنی 
ئەندامانــی كۆنگــرە، ئۆرگانەكانــی یەكێتــی، 

هەروەك پێشوون.
ئەندامــی  ئیبراهیــم،  ســەید  رەهبــەر 
ســەركردایەتی یەكێتی دەڵێ ئــەو راپۆرتانەی 
ســاڵی 2014 لەالیــەن لیژنەكانــی ئامادەكاری 
كۆنگرە پێشكەشــی مەكتەبی سیاســی كران، 

دەتوانــرێ ســوودیان لــێ ببینرێ بــۆ ئەوەی 
ئامادەكاریی بۆ كۆنگــرە بكرێ. ناوبراو دەڵێت 
"ئێستا كاتی كۆنگرەیە و ئێمە كۆنگرەمان حەوت 
ساڵ دواكەوتووە، بەاڵم هێشتا قسە لەسەر ئەوە 

نەكراوە وادەی كۆنگرە دیاری بكرێ".
بەپێــی زانیارییەكان، ئێســتا هەردوو باڵە 
ناكۆكەكــەی یەكێتــی یەكڕان لەســەر ئەوەی 
لــە كۆنگــرەی چــوارەم ئەگــەر ببەســترێ، 
سەركردە كاریزمییەكەیان، تاڵەبانی هەروەك 
سكرتێری گشتی بمێنێتەوە. بەاڵم میكانیزمی 
بەڕێوەبردنــی یەكێتی پرســیاری قورســە كە 
بەشــێك لــە كۆمیتــەی ســەركردایەتی وای 
دەبینن دروستكردنی دەستەیەكی بەڕێوەبردن 

باشترین چارەسەرە.
بەرپرسێكی یەكێتی دڵنیایە لەوەی "یەكێتی 
لە ساڵی 2017دا كۆنگرە نابەستێ"، ئەوەش بۆ 
بەردەوامی ئەو ناتەباییانە دەگێڕێتەوە كە هێشتا 

لە نێو بەرپرسانی بااڵی حیزبەكەیدا ماون.
ئــەو بەرپرســەی یەكێتــی هەروەهــا دەڵێ 
"ئەگەر ئێســتا و پێش چارەســەركردنی كێشە 
نێوخۆییــەكان كۆنگــرە ببەســترێ، دۆخەكــە 
هێنــدەی دیكــە ئاڵــۆز دەبــێ، بۆیــە یەكێتی 
بەردێكــی دیكــە ناخاتــە نێــو گۆمی كێشــە 

نێوخۆییەكانییەوە".

یەكێتی ئەمساڵیش كۆنگرە نابەستێ

 )فۆتۆ: رووداو(

سەرکردەیەکی یەکێتی:
یەکێتی بەردێكی دیكە ناخاتە نێو گۆمی 

کێشە نێوخۆییەکانییەوە

كۆنگرەی سێیەمی یەكێتی
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داو(
روو

ۆ: 
فۆت

( 

هەڤپەیڤینهەڤپەیڤین

رووداو: لــەدوای هاتنــە ســەركاری بەڕێزت و 
حەیدەر عەبادی، رەوشــی عێراق باشتر بووە یان 

خراپتر؟
د.فوئــاد مەعســووم: ناتوانم بــە رەهایی بڵێم 
باش بووە یان خراپ. چونكە هەندێك بابەت هاتنە 
پێــش. لــە رووی داهاتەوە بەرەو خراپی رۆیشــت. 
نرخــی نەوت دابەزی. شــەڕ تەشــەنەی كرد. جگە 
لەوە كۆمەڵێك كێشــەی سیاسی هەبوو لەنێو هێزە 
نێوخۆییــەكان، ئێمــە هاتینــە نێو ئــەو بارودۆخە 
ناخۆشــە، چارەســەری ئــەو بارودۆخەش ئاســان 
نەبوو. لەالیەك دەبێ بەرەڕووی ئەو شەڕە ببیتەوە. 
ســەرەتا هەنگاوی گرنــگ ئەو هاوكارییــەی نێوان 
حكومەتی هەرێمی كوردســتان و حكومەتی عێراق 
بــوو. هەروەهــا هەوڵــدان بۆ كردنــەوەی دەرگا بۆ 
ئەوەی واڵتان یارمەتیمان بدەن. ئەركەكان زۆر زۆر 
بوون، لە هەندێك رووەوە بەرەو باشــی رۆیشتووە. 
نرخی نــەوت كەمێك بەرزبووەتــەوە. ئەوەی جێی 
ئومێدە ئەوەیە داعش بەرەو كۆتایی دەڕوات. نرخی 
نەوت بەرە بەرە بەرز دەبێتەوە. جگە لەوەش ئێستا 
هێزە سیاســییەكان گەیشــتوونەتە قەناعەتێك كە 

چیدی بەو شێوەیە داخڵی هەڵبژاردن نەبن.
رووداو: ئەی چۆن داخڵ بن؟

د.فوئاد مەعسووم: بۆ نموونە هەرچی شیعەیە 
بەیەكەوەیە، هەرچی سوننەیە بەیەكەوەیە. هەرچی 
كوردە بەیەكەوەیە. ئەوە كەلێنی تێكەوتووە. رەنگە 
ئەو كەلێنە لە هەندێك رووەوە باش نەبێ، بەاڵم لە 

هەندێك رووەوە بۆ داهاتوو شتێكی خراپ نییە. 
رووداو: واتــا ئێســتا مۆزایكەكــە گــۆڕاوە كە 
هێزی كوردی لەگەڵ شــیعە یان سوننە بەشداری 

هەڵبژاردن بكەن؟
د.فوئاد مەعســووم: هێشــتا هیچ الیەنێك ئەو 
جورئەتە ناكات، بەاڵم قەناعەتێك پەیدا بووە و ئەو 

قەناعەتەش لەالی زۆربەیان دروستبووە.
قەناعەتــە  ئــەو  كوردیــش  لــەالی  رووداو: 

دروستبووە؟
د.فوئاد مەعسووم: ئەوە زۆر بە روونی دیارە.

رووداو: د.حەیــدەر عەبادی تا چەند بە گوێی 
ئێوە دەكات وەكو سەرۆك كۆمار؟

د.فوئــاد مەعســووم: ئێمە لــەو كۆبوونەوانەی 
دەیكەیــن ئەنجامەكەی بەو جــۆرە نییە كە هەموو 
راوبۆچوونەكانــی ئەو قبوڵ بن. بێگومان ئاڵوگۆڕی 
بۆچوون هەیە و ئەنجامەكەشی ئەوەیە كە لەسەری 

رێكدەكەوین.
رووداو: زۆر كــەس لــە دوای داعــش، باســی 
مەترسییەكانی حەشدی شەعبی دەكەن، تەنانەت 
بەڕێز موقتەدا ســەدر پێشــتر گوتبــووی لە نێو 
حەشــد گروپی تاوانكاری هەیە، نابێ بەشــداری 
هەڵبــژاردن بكەن. بۆچوونی ئێــوە لەو بارەیەوە 

چییە؟ 
د.فوئاد مەعسووم: حەشدی شەعبی لە كاتێكدا 
دروستبوو كە پێویســت بوو، چونكە بەشێكی زۆر 
لە ناوەڕاســتی عێراق لەژێر هەڕەشەی داعشدا بوو. 
دیــارە لە حاڵەتــی وادا داوا دەكــرێ هەموو كەس 
چەك هەڵبگرێ. ئەو داوایەی كە مەرجەعیەت كردی 
لە كاتی خۆیدا داوایەكی پێویست بوو، بەاڵم ئێستا 
بارودۆخەكە بەرەو گۆڕان دەڕوات. راســتە حەشدی 
شــەعبی ژمارەكەی بە یاسا دیاریكراوە كە نزیكەی 
40 هەزارە، بەاڵم خەڵكانێكی دیكە هەن بەبیانووی 
داعش جموجــۆڵ دەكەن، خەڵك دەڕفێنن. ئەوەیە 
كە خەڵك باسی دەكات و خەڵك دژیانە بێگومان. 
رووداو: ئەگەر حەشدی شەعبی بەو شێوازەی 
كــە هەیەتی بەشــداری هەڵبژاردن بــكات، ئەوە 

گونجاوە بۆ عێراقییەكان؟
د.فوئــاد مەعســووم: كەس بەناوی حەشــدی 
شەعبی بەشداری هەڵبژاردن ناكات. تاوەكو ئێستا 
نزیكەی 60 كیان ناوی خۆیان لە كۆمیسیۆن تۆمار 
كردووە. تازە كەسی دیكە ناتوانێ ناوی خۆی تۆمار 
بكات. حەشــدی شــەعبی هەندێكیان نەك بەناوی 
حەشــد، بەڵكــو بەناوی حیزبــەوە خۆیــان تۆمار 

كردووە. ئەوەش ئاساییە.
رووداو: لە كوردســتان حەشــدی شــەعبی بە 
مەترســیدار دەزانرێ، بەتایبەتی بۆ ناوچە كێشە 
لەســەرەكان. ئایا ئــەوە لە داهاتوودا مەترســی 

دروست ناكات؟
د.فوئاد مەعسووم: كورد زۆرجار پێوەی دراوە 

و مافی خۆیەتی باســی مەترسییەكان بكات. بەاڵم 
هەر لە ســەرەتاوە جۆرێك لــە رێككەوتن هەبووە. 
بۆ نموونە بۆ نێو شــاری مووسڵ رێككەوتن كرا كە 
كورد و حەشــدی شــەعبی نەچنە نێو شارەكە. بۆ 
ئەوەی حەساسیەتی نەتەوەیی و مەزهەبی دروست 
نەبــێ. ئــەو ناوچانــەی كوردین و كــورد دەتوانێ 
بیانپارێزێ، با بیانپارێزێ و پێی ناوێت الیەنی دیكە 

تەدەخول بكات. 
رووداو: بەاڵم مەسعود بارزانی دەڵێت حەشدی 
شــەعبی خاوەن بەڵێنی خۆیــان نەبوون، چوونە 
هەندێــك شــوێنی شــنگال، ئێــوە بۆچــی هیچ 

هەڵوێستتان نەبوو؟ 
د.فوئاد مەعسووم: هەموو جارێك من بۆچوونم 
وایــە كە كێشــەیەك دێتــە پێــش، كۆبوونەوەیەك 
بكــرێ. هەمــوو الیەنەكان بەشــداری تێــدا بكەن. 
چونكــە گفتوگۆ لە نێوان الیەنە سیاســییەكان زۆر 
زۆر پێویســتە، بە تایبەتی لەو شــوێنانەی جێگای 

مەترســین كــە كێشــە تەشــەنە بــكات. هەندێك 
لــەو بەرپرســانەی لــە بەغــداوە چوونــە هەرێمی 
كوردســتان و لەگــەڵ جەنابــی ســەرۆكی هەرێمی 
كوردســتان دانیشــتن بۆ چارەســەری ئەو كێشانە 
بوو. تا ئێستاش وا نیشان دەدرێ كە ئەو كێشەیە 
چارەسەر كراوە، واتە حەشد ناچێتە ئەو شوێنانە.

رووداو: بــەاڵم ئێســتا حەشــد چووەتــە ئەو 
شوێنانە، دەبێ پاشەكشە بكات؟

د.فوئاد مەعســووم: بە نیســبەت شــنگال كە 
ئیدارەی بۆ دانــراوە، هیچ الیەنێك بۆی نییە لەوێ 

بمێنێ.
رووداو: تەنانەت پێشمەرگەش؟

د.فوئاد مەعســووم: پێشمەرگەی ئەو ناوچەیە 
با بمێنێ، بەاڵم ئەگەر پێشــمەرگەی شــوێنەكانی 
دیكەی بۆ بهێنی، رەنگە ئەوە كێشە دروست بكات.
رووداو: ئێســتا هێزەكانــی پەكەكــەی لێیە، 
یەكینەكانی پاراســتنی شــنگالی لێیە كە ســەر 
بە پەكەكەن، ئــەوان دەڵێن بە هیچ جۆرێك ئەو 
ناوچەیە چۆڵ ناكەن، پێویســت دەكات ئەوانیش 

بكشێنەوە؟
د.فوئاد مەعســووم: بێگومان كە ئیدارە دانرا، 

هەموو الیەك دەبێ بكشێتەوە.
رووداو: نــوری مالیكــی دەڵێت ئەمریكییەكان 
پێیانباشــە حەیدەر عەبــادی بمێنێتــەوە، بۆیە 
رەنگــە هەڵبژاردن دوابخــرێ. ئەمریكییەكان لەو 

بارەیەوە هیچیان بە ئێوە گوتووە؟
د.فوئــاد مەعســووم: ئەمریكییــەكان تاوەكو 
ئێســتا لــەو بارەیەوە هیچ قســەیەكیان نەكردووە. 
بەاڵم ئەوە هەموو لێكدانەوەی سیاسییە، هەر كەس 
دەتوانێ بەپێی بۆچوونی خۆی لێكی بداتەوە، بەاڵم 

مەرج نییە ئەو ئەنجامە راست بێ.  
رووداو: دۆخەكە گونجاوە؟ دەكرێ هەڵبژاردن 

لە كاتی خۆیدا بكرێ؟
د.فوئاد مەعســووم: هەموو باسی ئەوە دەكەن 
كــە دەبــێ هەڵبژاردن لە كاتی خۆیــدا بكرێ، هیچ 
پاســاوێك نییــە بــۆ دواخســتنی. كــەس تاوەكو 
ئێســتا ئەو جورئەتەی نەكــردووە بڵێت دەمانەوێ 

هەڵبژاردن دوابخرێ. 
رووداو: دۆخی عێراق بۆ هەڵبژاردن گونجاوە؟ 
د.فوئاد مەعسووم: ئاساییە، لە كاتی ناخۆشتر 

هەڵبژاردن كراوە.
رووداو: باسی پەیوەندیی خۆت لەگەڵ عەبادی 
كــرد، پەیوەندیت لەگــەڵ جێگرەكانت چۆنە؟ بە 

تایبەتی لەگەڵ نووری مالیكی؟

د.فوئاد مەعسووم: پەیوەندیمان زۆر ئاساییە، 
كۆبوونەوەمان هەیــە، یەكدی دەبینین، هەندێكجار 
هەرســێ جێگرەكــە لەگــەڵ مــن بــە یەكــەوەن. 
تاوەكو ئێســتا لە كۆبوونەوەكانمان هیچ كێشەیەك 

نەهاتووەتە پێش. 
رووداو: بۆچــی نووری مالیكی ئەوەندە هێرش 

دەكاتە سەر مەسعود بارزانی؟
د.فوئــاد مەعســووم: مومكینــە ئەوەبێ كە وا 

دەزانێ كاك مەسعود دەستی هەبووە لە الدانی.
رووداو: تاوەكــوو ئێســتا لــەو بارەیەوە هیچ 

گلەییەكتان لە نووری مالیكی كردووە؟
لــە  مالیكــی  نــووری  مەعســووم:  د.فوئــاد 
دانیشتنەكانی خۆماندا هیچ باسی ئەو شتانە ناكات. 
لە هەندێك كۆبوونەوە حیزبە كوردســتانییەكانیش 
بەشدارن، تاوەكوو ئێستا قسەیەكی وا نەكراوە دڵی 
هیــچ الیەنێك بگــرێ. تەنیا لــە راگەیاندنە. ئەوێ 
رۆژێ هەندێك قسەی لە رۆژنامەیەك باڵوكرابووەوە، 
لێمپرســی ئەوە چییە، گوتی بەشــێك لەو قســانە 
من نەمكردوون، بەڵكو لێكدانەوەی رۆژنامەنووسەكە 
بــووە. پێمگوت بۆچی روونكردنــەوە نادەی، بەاڵم 
وەاڵمەكــەی پارتــی زۆر توندبــوو، بۆیــە ئەویــش 

روونكردنەوەی نەدا. 

رووداو: لــە رۆژنامــەی كوردســتانی نوێ كە 
ئێوە خاوەن ئیمتیازین، بە توندی وەاڵمی مالیكی 

درایەوە. ئێوە لەگەڵ ئەو وەاڵمە بوون.
د.فوئــاد مەعســووم: من لێــرە خەریكی ئەوە 
نیــم یەكێتی چی دەڵێت، یــان پارتی چی دەڵێت. 
لێرە ئەو پەیوەندییــەی هەمانە بتوانین بیپارێزین. 
راستە من خاوەن ئیمتیازی كوردستانی نوێم، بەاڵم 
سیاسەتی رۆژنامەكە لە مەكتەبی سیاسی دادەنرێ. 
لــەو رۆژەوەی ئــەو رۆژنامەیــە هەیە مــن خاوەنی 
ئیمتیازیــم، بــەاڵم رەنگە لەســەر هەموو شــتێكی 

موتەفیق نەبم.
رووداو: هەندێك واڵتــی عەرەبی پەیوەندییان 
چــۆن  ئەمــە  ئێــوە  پچڕانــد،  قەتــەر  لەگــەڵ 

لێكدەدەنەوە، پێتان باش بوو ئەوە روویدا؟
د.فوئاد مەعســووم: واڵتانی كەنداو هەموویان 
پێكەوە بەســتراون. پێمخۆش نەبــوو ئەوە روویدا، 
بەاڵم ئەو بۆچوونانەی ئەمیری قەتەر شتێكی تازە 
نییە. پێش دوو ساڵ زیاتر ئێمە سەردانی قەتەرمان 

كرد، هەمان ئەو قسانەی ئێستای كرد.
رووداو: بــەاڵم ئێســتا قەتەر بــەوە تۆمەتبار 
دەكرێ كە پشــتگیری تیــرۆر دەكات، عێراقیش 
بەدەســت تیــرۆرەوە دەناڵێنــێ، بیرتــان لــەوە 
نەكردووەتــەوە هەمان هەڵوێســتی ئــەو واڵتانە 

بەرامبەر قەتەر بگرنەبەر؟
د.فوئاد مەعســووم: مەســەلەی كەنــداو ئەوە 
خۆیــان لە نێو خۆیاندا خەریكە بگەنە چارەســەر. 
تەدەخولی ئێمە كاریگەرییەكی ئەوتۆی نابێ. تەنیا 
دەبێتە شتێكی ئیعامی. ئێمە وەكو عێراق خۆمان 

ناكەین بە خاوەنی قەزییەكە. 
رووداو: ئێــران وەكــو دەوڵەتێكــی دراوســێ 
هەڵســوكەوت لەگــەڵ عێــراق دەكات یــان وەكو 

واڵتێكی خاوەن هەژموون لەسەر عێراق؟
د.فوئــاد مەعســووم: ئێران سیاســەتی خۆی 
هەیە و عێراقیش سیاسەتی خۆی هەیە. پەیوەندیی 
عێــراق و ئێران قــووڵ و بەرفراوانە، بەاڵم ئەوە بە 
مانای ئەوە نییە بەدوای سیاسەتی ئەوان كەوتبین 
و هەرچــی ئەوان گوتیان ئێمە پشــتگیری بكەین. 
كاتی خۆشی ئێمە لەگەڵ ئەمریكییەكان چەندینجار 
دانیشتووین، چ لە نیویۆرك چ لێرە. گوتوومانە ئێمە 
نە بەچاوی ئێران تەماشای ئەمریكا و واڵتانی دیكە 
دەكەیــن، نە بە چاوی ئەمریكاش تەماشــای ئێران 
دەكەیــن. ئێمــە پەیوەندیی خۆمان لەگــەڵ ئێران 
هەیــە، بەاڵم دەبێ ســەربەخۆیی خۆمان بپارێزین. 
نامانەوێ ببینە بەشــێك لە سیاسەتی ئەو دەوڵەتە 

یان دەوڵەتێكی دیكە لە ناوچەكەدا.
رووداو: هیچ گوشــارێك لەسەر 
بەڕێزت و حەیدەر عەبادی نەبووە 

بەهۆی هەژموونی ئێران؟
د.فوئــاد مەعســووم: نەخێــر 
هیچ شــتێك نەبــووە. بــۆ نموونە 
لەكاتی گۆڕینی ســەرۆكوەزیران كە 
دەبووایــە مــن بڕیارەكە بدەم. هیچ 
كەســێك نەهاتــە الم بڵێــت فاڵن 
كەســمان دەوێ یان فاڵنمان ناوێ. 
بەاڵم رەنگە جۆرێــك لە پەیوەندی 
لەگــەڵ هەندێك حیزب هەبێ. ئەوە 

بابەتێكی دیكەیە.
رووداو: دەڵێــن لــەو كاتەی كە 
خەریــك بــوو لە نێــو فراكســیۆنە 

دەكــرا  دەنگــدان  كوردســتانییەكان 
داوات  د.بەرهــەم،  و  تــۆ  لەنێــوان 
كەمێــك  هەڵبژاردنەكــە  كــردووە 
لەگــەڵ  قســە  تاوەكــو  دوابخــرێ 
ئێرانییەكان دەكەی. ئەوە روویداوە؟

د.فوئاد مەعســووم: ئەســڵ و ئەساسی نییە. 
من خــۆم پێمناخــۆش بوو مەســەلەكە گەیشــتە 

هەڵبژاردنیش.
پێشــنیاز  د.بەرهەمتــان  بەڕێزتــان  رووداو: 

كردبوو؟
د.فوئاد مەعســووم: كاتی خۆی من كاغەزێكم 
بۆ مەكتەبی سیاسی یەكێتی نووسی. گوتم كەسی 
شیاو بۆ ئەو شــوێنە د.بەرهەمە. د.نەجمەدینیش 
ســەركەوتوو بــووە لە ئیــدارەی كەركــووك با لە 
شــوێنی خۆی بمێنێتــەوە. بەاڵم ئەگــەر زیاتر لە 
كەســێك داواكاریــی پێشــكەش كــرد بــۆ پایەی 

سەرۆككۆماری، منیش تەقدیمی دەكەم.
رووداو: لە 2014ەوە كێشــە لەنێوان هەرێمی 
كوردســتان و بەغــدا هەیە، بودجــە و مووچەی 
فەرمانبەرانی كوردستان لەالیەن بەغداوە بڕدراوە. 
تاوەكو ئێســتا بۆ چارەســەری ئەو كێشانە هیچ 

دەستپێشخەرییەكتان هەبووە؟
د.فوئــاد مەعســووم: هەوڵــی زۆرمــان داوە. 
بەڕاستی مووچەبڕین كێشــەیەكی زۆر گەورەیە بۆ 
ئەو كەسانەی پشت بە مووچە دەبەستن. لەالیەكی 
دیكەشــەوە حكومەت دەڵێ بەپێی دەستوور دەبێ 
داهاتــی نەوت بۆ هەموو خەڵكــی عێراق بێ. واتە 
داهاتەكەی بێتەوە خەزێنەی عێراق و لەوێ دابەش 
بكرێ. جا بۆیە بەڕاســتی ئەو مەســەلەیە دواخرا. 
هەوڵــی زۆر درا كۆببنــەوە لەگــەڵ یــەك. چەنــد 
جارێك بەڕێز عادل عەبدولمەهدی كە وەزیری نەوت 
بــوو چوو بۆ كوردســتان. هەوڵــی زۆری دا، بەاڵم 

نەگەیشتنە ئەنجام.
رووداو: گوتت پێویستە داهاتی عێراق هەمووی 
بگەڕێتەوە خەزێنەی گشتی، مەبەستت چی بوو، 

هەرێمی كوردستانیش لەوەدا خەتابارە؟
د.فوئاد مەعســووم: كێشەكە لە دەسەاڵتدایە. 
هەرێــم دەیــەوێ زۆر لــە دەســەاڵتەكان بۆ خۆی 

رابكێشــێ، عێراقیش دەیەوێ زۆر لەو دەسەاڵتەی 
هەرێم بۆ خۆی بهێنێتەوە.

رووداو: ئێوە لەالیەن هاوپەیمانی نیشــتیمانی 
گوێتان لێ دەگیرێ، دەتوانن بەڵێنیان لێوەربگرن 

چارەسەری ئەو دۆخە بكەن؟
د.فوئاد مەعســووم: من هەوڵــی زۆرم داوە لە 
نێــوان الیەنە كوردییەكان. هەر بــەو بۆنەیەوە من 

چوومــە الی كاك نەوشــیروان قســەم لەگەڵ كرد، 
لەســەر هەندێك شت رێككەوتین. چوومە الی كاك 
مەســعود پێمگوت ئــەوە لەگەڵ كاك نەوشــیروان 
دانیشــتووم، ئــەوە بۆچوونەكانیەتــی، گفتوگۆمان 
كرد، گەیشتینە ئەو شــتەی كە هەردووال لەسەری 
هاوڕان. ئێوارە بوو كە لەالی كاك مەســعود هاتمە 
دەرەوە، چوومــەوە ماڵەكەم لــە هەولێر. باڵیۆزی 
پێشــووی ئەمریكا لە عێراق لەگەڵ برێت مەكگۆرك 
هەردووكیان چاوەڕێم بوون بزانن ئەنجامەكە چییە، 
كــە پێمگوتن زۆر زۆریان پێخۆشــبوو. دامنا رۆژی 
دوایــی بچمــە ســلێمانی كاك نەوشــیروان ببینم و 
مەكتەبــی سیاســی یەكێتــی ببینم. لە نــاكاو ئەو 
كۆبوونەوەیــەی پەرلەمــان كــرا كــە 18ی مانــگ 
رێككەوتبــوون نەكــرێ. كۆبوونەوەكەیــان كــرد و 
ئەوەی كە هەردووال لەسەری رێككەوتن لەناوچوو. 
رووداو: ئــەو بۆچوونە چی بــوو كە هەردووال 

لەسەر رێككەوتبوون؟
د.فوئاد مەعســووم: ئــەوە رەنگە دوایی بتوانم 
باســی بكــەم. چونكــە ئێســتاش لــە هەوڵەكانم 
بەردەوامــم. دوای جــەژن دەســتپێدەكەمەوە. من 
وامدەزانی رەنگە كاك نەوشیروان ئاگادار بووبێ كە 
بە ســەرۆكی پەرلەمانی گوتبێ بــڕۆ كۆبوونەوەكە 
بكە، بەاڵم كە قسەم لەگەڵ كرد، تەئكیدی كردەوە 

كە شتی وا نەبووە.
رووداو: دەگوتــرێ نیــوەی یەدەگــی پــارەی 
عێراق دەرهێنراوە بۆ مووچە. قەت قسەت لەگەڵ 
عەبــادی كــردووە بۆچــی لەو یەدەگە نــادەن بە 

هەرێمی كوردستان؟
د.فوئاد مەعســووم: مەسەلەكە هەموو جارێك 
بــاس دەكــرێ، ئێســتا حاڵەتەكــە گەیشــتووەتە 
حاڵەتــی موتارەكــە، واتە هــەردووال واز لە یەكدی 
بهێنن و هەر كەس ئیشی خۆی بكات. ئەگەر سەیر 
بكەی عێراقیش ئێســتا هیچ قســە لەسەر هەرێمی 
كوردســتان ناكات. بگرە هاوكاریــی هەیە. ئومێدم 

وایە ئەو هاوكارییە بەرەوپێش بچێ. 
باشــووری كوردســتان  تــۆ  بــەڕای  رووداو: 
ســەربەخۆیی رادەگەیەنێ یــان رێككەوتنی تازە 

لەگەڵ بەغدا دەكات؟
د.فوئاد مەعســووم: مەســەلەی سەربەخۆیی 
هەر ئەوە نییە ریفراندۆمت كرد و تەواو. كۆمەڵێك 
شتی دیكە هەیە كە دەبێ حیسابیان بۆ بكەی. تا 
ئێســتا پێناچێ هیچ شتێك هەبێ كە دەوڵەتانی 

دەوروبەر پشتگیری بكەن.
رووداو: بەاڵم بەرپرســانی كورد بە تایبەتیش 
بەرپرســانی پارتی دەڵێن ئەوەنــدە واڵت گلۆپی 

سەوزیان بۆ هەڵكردوون.
د.فوئاد مەعســووم: لەوانەیە. بــەاڵم ئەوەی 

گرنگە واڵتانی دەوروبەرن. 
رووداو: پەیوەندیتان لەگەڵ مەســعود بارزانی 

هەیە بە بەردەوامی؟
د.فوئــاد مەعســووم: بەڵــێ. هــەر جارێــك 

دەچمەوە كوردستان سەردانی دەكەم. 
رووداو: لــەو باوەڕەدان ئێوە دوایین ســەرۆك 

كۆماری كوردبن لە بەغدا.
د.فوئــاد مەعســووم: ئــەوە دەگەڕێتــەوە بۆ 
هەڵبژاردنەكانــی داهاتوو. مەرج نییە من، رەنگە 

یەكێكــی دیكە هەڵبژێردرێ. یان ئاڵوگۆڕ دەكرێ 
ســەرۆكایەتی كۆمــار بدرێتــە الیەنێكــی دیكە و 

پەرلەمان بدرێتە كورد.
بەشــداری  كــورد  بــاوەڕەدان  لــەو  رووداو: 
هەڵبژاردنی داهاتووی پەرلەمانی عێراق بكاتەوە؟
د.فوئــاد مەعســووم: بەڵێ دەیــكات. چونكە 
ئەگەر بەشداری هەڵبژاردن نەكات و لەوالش هیچ 
نەكات، دەرگا بۆ دەستێوەردانی واڵتانی ئیقلیمی 

دەكاتەوە.
رووداو: ئێوە پێشمەرگەی دێرینن، خەباتێكی 
زۆرتان كردووە، تەنانەت یەكێك لە دروشمەكانی 
یەكێتــی كە ئێوە دەســتەی دامەزرێنەرین، مافی 
بڕیاردانــی چارەنووســە. ئێســتا باســی وادەی 
گشتپرســی دەكــرێ بۆ ســەربەخۆیی. بۆچوونی 

بەرێزتان لەو بارەیەوە چییە؟
د.فوئــاد مەعســووم: ئــەو ریفراندۆمــە كــە 
دەكرێ وانییە كە شــتێك بێ دووربێ لە واقیع، 
دەكــرێ. ئەگەرچی هەندێك الیــەن هەن پێیان 
ناخۆشــە بكرێ. بەاڵم ئــەوە دەمێنێتەوە بۆ دوا 
بڕیار كە كێ دەیــدات. ئەنجامەكەی چییە، ئایا 
تەنیــا لــە نێو ســندوق دادەنرێ، یــان كورد لە 
مەوقیعــی گفتوگــۆدا پێی بەهێز دەبــێ؟ ئەوە 

تاوەكو ئێستا دیار نییە. 
رووداو: مافــی كوردانــەت داوە بــە ســەرۆك 

كۆماری؟
د.فوئــاد مەعســووم: تا ئێســتا ئــەو رۆڵەم 
لــە  چ  هەڵوێســتەكانم،  لــە  چ  پاراســتووە. 
كۆبوونەوەكانم، چ لە بڕیارەكانم. بەاڵم زۆرجاریش 
گوتوومە من پاڵێوراوی كوردم، بەاڵم من نوێنەری 

كورد نیم. نوێنەری كورد هەرێمی كوردستانە.
رووداو: سەیری بەسرە و سلێمانی وەكو یەك 

دەكەی؟
د.فوئاد مەعســووم: قەناعەتی شەخسی خۆم 
شتێكە، بەاڵم دەبێ بە یەك چاو سەیری هەردووال 

بكەم.
رووداو: سەرۆك وەزیران و سەرۆكی پەرلەمان 

وەكو جەبابت بێایانانە هەڵسوكەوت دەكەن؟
د.فوئاد مەعســووم: تاوەكو ئێستا لە سەرۆك 
وەزیرانــم نەدیــوە دژایەتــی شــارێك بــكات و 
پشــتگیری شــارێكی دیكە بكات. بەاڵم سەرۆكی 
پەرلەمــان رەنگە بــەو ئیعتیبارەی كــە خاوەنی 
كوتلەیــە، ئەوە مەســەلەیەكی دیكەیــە. ئەویش 
قــەت رۆژێك لێــم نەدیوە باســی دیالە بكات كە 

خۆی خەڵكی دیالەیە. 
رووداو: جەنابت دەسەاڵتی تانە لێدانی یاسات 
هەیــە، كوتلــە كوردییەكان هیــچ داواكارییەكان 
هەبووە بۆ تانەلێدان لە بڕیارێك یان یاسایەك؟

د.فوئاد مەعسووم: بەداخەوە ئەو دەسەاڵتەم 
نییە. ئێستا كار بۆ ئەوە دەكەم ئەو دەسەاڵتەم 
هەبــێ. چونكــە لە دەســتوور دەڵێت ســەرۆك 
كۆمار رەمزی یەكپارچەیی عێراقە. هەر شــتێك 
هەبــێ دەڵێن تــۆ پارێزەری دەســتووری. بەاڵم 
لە دەســتووردا هیچ میكانیزمێــك نییە. هەوڵی 
زۆرمــان داوە یاســایەك دەربچێ بۆ دەســەاڵتی 
تەنفیــزی. هەقــی مــن چییە و هەقی ســەرۆك 

وەزیران چییە.

د.فوئاد مەعسووم، سەرۆك کۆماری عێراق بۆ )رووداو(:

رەنگە ئێستا زۆربەی کورد لە هەرێمی کوردستان حەز بكەن 
هەڵوێستی سەرۆك کۆماری عێراق بزانن لەبارەی پەیوەندیی کوردستان 

لەگەڵ بەغدا، پەیوەندیی عێراق لەنێوخۆی و عێراق لەگەڵ واڵتان. 
هەروەها دەیانەوێ بزانن سەرۆك کۆماری عێراق کە لە پشكی کوردە، تا 
چەند بەدەم داواکانی گەلی کوردەوە چووە، بە تایبەتی لەبارەی بڕینی 

بودجە و مووچەی کوردستان چی کردووە. بۆ وەاڵمی ئەم پرسیارانە 
)رووداو( لە کۆشكی سەالم لە بەغدا، ئەم هەڤپەیڤینەی لەگەڵ بەڕێز 

د.فوئاد مەعسووم، سەرۆك کۆماری عێراق ساز کردووە

هەڤپەیڤین: هیوا جەمال
رووداو- بەغدا

دوای جەژن دەست بە نێوبژیوانیی نێوان 
گۆڕان و پارتی دەكەمەوە

داوام لە یەکێتی کرد د.بەرهەم ببێتە 
سەرۆك کۆماری عێراق

لەالی کوردیش ئەو قەناعەتە دروستبووە کە 
وەکو جاران پێكەوە داخڵی هەڵبژاردن نەبن

بۆ سەربەخۆیی 
واڵتانی 

دەوروبەر گرنگن
 

هەڵبژاردنی 
پەرلەمانی عێراق لە 
کاتی خۆیدا دەکرێ

 

پێناچێ هیچ دەوڵەتێك 
پشتیوانی سەربەخۆیی بكات

سەربەخۆیی هەر ئەوە نییە ریفراندۆم بكەی
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فیگەن یوکسەکداغ بە ساڵێك زیندانیكردن حوکمدراکوردستانی
رووداو - هەولێر

ســەرۆكایەتیی داواكاری گشــتیی دادگای بااڵی توركیا سزای ســاڵێك زیندانی بەسەر فیگەن یوكسەكداغ، هاوسەرۆكی پێشووی هەدەپە سەپاند. 
یازدەیەمین دادگای بەرایی پارێزگای ئادانا دۆســیەی لەســەر فیگەن یوكســەكداغ، هاوسەرۆكی پێشووی پارتی دیموكراتی گەالن )هەدەپه(  بە تۆمەتی 

"ســووكایەتیكردنی ئاشــكرا بە حكومەت و كۆماری توركیا" كردەوە. فیگەن یوكســەكداغ لە تشرینی یەكەمی 2015 لە كۆبوونەوەیەكی رێكخستنی لقی 
هەدەپە لە شاری ئادانا ئەو گوتانەی پێشكەشكردبوو. لە دانیشتنەكەی دادگاییكردنیدا، بەئامادەبوونی پارێزەرانی یوكسەكداغ، سزای ساڵێك زیندانیكردنی 
بەســەردا ســەپێندرا. فیگەن یوكسەكداغ ساڵی رابردوو لەگەڵ سەالحەددین دەمیرتاش و 12 پەرلەمانتاری فراكسیۆنی هەدەپە دەستگیركران و بەفەرمانی 

دادوەر دەستبەسەر كران. 

)AFP :فۆتۆ( 

داعشە كوردەكانی رۆژهەاڵت دەچنە ئەفغانستان

یەپەگە  لە حەلەب دەمێنێتەوە

فوئاد حەقیقی
رووداو - هەولێر

پێنــج چەكــدار لــە ژوورێكــدا دانیشــتوون، 
هــەر یەكێكیان چەكێكی بەدەســتەوەیە. ســێ 
لــە چەكــدارەكان دەمامكــدارن، دووەكەی دیكە 
پشــتیان لە كامێرا كردووە. یەكێك لە چەكدارە 
دەمامكدارەكان كە جگە لە چەكەكەی باوەشــی 
دەمانچەیەكیشی بەدەستەوەیە، سەرەتا دوعایەك 
بــە عەرەبــی دەخوێنێــت و دواتــر پەیامێك بە 
كــوردی دەخوێنێتــەوە و خۆیــان وەك یەكــەم 
كەتیبەی داعش لە ئێران دەناســێنێ و هەڕەشە 
لە "رافیزەكان )شــیعە مەزهەبــەكان(" دەكات و 
هەروەها داوا لە "موســوڵمانان" دەكات درێژە بە 

رێگاكەی ئەوان بدەن.
هەندێك لە نیشانەكانی نێو ژوورەكە ئاماژەن 
بــۆ ئــەوەی كە ئەو شــوێنەی ڤیدیۆكــەی تێدا 
گیراوە نێوخــۆی ئێرانە. ئــەو ڤیدیۆیە لەالیەن 
پێگەی ئەعماقی ســەر بە داعــش باڵوكرایەوە. 
ئەوانــە هەمــان ئــەو پێنج كەســەن كــە رۆژی 
2017/6/7 تارانی پایتەختی ئێرانیان شڵەژاند.
لــە ڤیدیۆیەكدا كــە تەلەفزیۆنی ئێران باڵوی 
كــردەوە، ئــەوان بەیعــەت بە داعــش دەدەن. 
هێرشــی ئەوان یەكەم چاالكیی داعش لە ئێراندا 
دەبێــت، هەرچەنــدە وەزیــری ئیتاعاتی ئێران 
گوتــی "100 گرووپی دیكەی لەمجۆرەیان لەنێو 

بردووە".
وەزارەتــی ئیتاعاتــی ئێــران، رۆژێك دوای 

هێرشــەكە رایگەیاند "ئەوان خەڵكــی رۆژئاوای 
ئێــران )رۆژهەاڵتی كوردســتانن( و لە رەققە و 
مووســڵ چاالكییــان بۆ داعش كردووە. ســاڵی 
رابردوو بــە فەرماندەیی كەســێك بەناوی ئەبو 

عایشە، دزەیان كردووەتە نێو ئێران".
نێوەڕاســتی هاوینی ســاڵی رابــردوو بوو كە 
ئیتاڵعاتــی ئێــران رایگەیانــد: لە كرماشــان و 
جوانڕۆ هێرشــیان كردووەتە ســەر دوو گرووپی 
داعــش و بە تەواوەتی لەناویــان بردوون. بەاڵم 
ئیتاعــات لە راگەیەندراوی هەفتــەی رابردوویدا 

گوتی: "چەند كەسێكیان هەاڵتوون".
ســەرچاوەیەك لە رۆژهەاڵتی كوردســتانەوە 
بە )رووداو(ی گوت: "ســێ لەوانەی هێرشەكەی 
تارانیان ئەنجامــدا قەت نەچوونەتە نێو داعش. 

هەر لــە رۆژهەاڵتی كوردســتانەوە پەیوەندییان 
بە داعشــەوە هەبــووە، بەاڵم دوو كەســیان بۆ 
ماوەی نزیكەی دوو ســاڵ لەنێو داعشــدا بوون 
لە عێراق و ســووریا. چەند كەســێك لەوان بۆ 
ماوەی چەند مانگێك دەستبەســەركراون، بەاڵم 
هیچ شــتێكیان لەسەر ســاخ نەبووەتەوە، بۆیە 

دواتر ئازادكراون".
رۆژهەاڵتــی  توندڕەوەكانــی  ئیســامییە 
كوردســتان پێش ئەوەی داعش دروست بكرێ، 
پەیوەندییــان بە بەرەی نوســرەوە هەبووە و بۆ 
جیهاد لە سووریا، لە ریزەكانی بەرەی نوسرەی 
پێشــوو )هەیئــەی تەحریری شــامی ئێســتا( 

چاالكییان هەبووە.
ساڵی 2013 كە داعش لە بەرەی نوسرە جیا 
دەبێتــەوە، زۆربەی رۆژهەاڵتییــەكان بەیعەت بە 
داعش دەدەن. هەر بە هەمانشێوە سەلەفییەكانی 
نێو رۆژهەاڵتی كوردســتانیش بۆ سەر دوو بەرە 

دابەش دەبن.
راگەیاندنی خەالفەت لە ساڵی 2014دا لەالیەن 
داعشــەوە، بووە هــۆی ئــەوەی رۆژهەاڵتییەكان 
زیاتر بەرەو الی داعش بكشێن، بەگوتەی موختار 
هۆشــمەند كە لێكۆلینڤانێكی كوردی رۆژهەاڵتی 
كوردســتانە، پڕوپاگەندەی داعشیش كاریگەریی 

زۆری لەسەر راكێشانی رۆژهەاڵتییەكان هەبووە.
بەپێی ئاماری نافەرمی، لە سەرەتای قەیرانی 
سووریا و دروستكردنی بەرەی نوسرەوە تاوەكوو 
كاتی جیابوونەوەی داعش لە بەرە، نزیكەی 150 
كــوردی رۆژهەاڵتی كوردســتان پەیوەندییان بە 

بەرەی نووسرەوە كردبوو. 
لــە دوای جیابوونــەوەش زیاتــر روویــان لــە 
داعــش كــردووە. تا كاتــی راگەیاندنی خەالفەت 
150 تاوەكــوو 180 كــوردی رۆژهــەاڵت لەنێــو 
داعشــدا بوون. بەگوتەی موختار هوشــمەند، لە 
دوای راگەیاندنــی خەالفــەت رێــژەی رۆیشــتنی 
رۆژهەاڵتییــەكان بۆ نێو داعــش چەند قات زیاتر 
بــووە و ئــەم رەوتــە تا نیــوەی ســاڵی 2015 

بەردەوام بووە. 
بەگشــتی 350 تــا 400 كــەس چوونەتە نێو 
داعــش و لەم ژمارەیەش 150 تا 170 كەســیان 

كوژراون یان بێسەروشــوێنن. موختار هوشمەند 
كــە لێكۆڵینــەوە لەســەر رەوتە ئیســامگەرا و 
ســەلەفییەكانی رۆژهەاڵتی كوردســتان دەكات، 
دەڵــێ "50 تاوەكــوو 60 كەســیان گەڕاونەتەوە 

رۆژهەاڵتی كوردستان".
بەشــێك لەوانەی گەڕاونەتەوە، حوكمدراون و 
هەندێكیان هێشــتا لە زیندانــن. ئەوانەی حوكم 
دراون حوكمێكی كەمیان بەســەردا سەپێندراوە 
كە دوو تاوەكوو شــەش ساڵ دەبێ. بەاڵم بەشی 

زۆریان حوكم نەدراون و ئازادكراون.
"ئێســتا  دەڵــێ:  هوشــمەند  موختــار 
رۆژهەاڵتییەكانــی الیەنگری داعــش زیاتر روو لە 
ئەفغانستان دەكەن. هۆكاریش ئەوەیە كە داعش 
بڕیاری داوە موجاهید و خۆبەخشــەكان روو لەو 

واڵتە بكەن".
لــە روانگــەی هۆشــمەندەوە، هــۆكاری ئەم 
بڕیــارەش بــۆ بێهیوابوونــی داعــش لــە عێراق 
و ســووریا و گەڕانــەوە بــۆ چاالكــی نهێنی لەو 
واڵتانــەدا دەگەڕێتەوە. داعش 32 ویایەتی هەیە 
كــە 17 ویایەتیــان لە عێراق و ســووریان و 15 
ویایەتەكــەی دیكەش لە واڵتانــی دیكەن، بەاڵم 
لەنێــو هەمــوو ئەوانــەدا فلیپین، بیابانی ســینا 
لە میســر و ئەفغانســتان لە هەمووان بۆ داعش 
گونجاوترن. لەنێو ئەم سێ واڵتەشدا ئەفغانستان 

لە هەموویان گونجاترە.
شــارەزایان دەڵێن حكومەتی ئێران گوشار بۆ 
رەوتە ســەلەفییەكان ناهێنێ، بەجۆرێك كە زۆر 
ئازادانە لە رۆژهەاڵتی كوردستاندا چاالكی دەكەن. 
لەنێوخــۆی رۆژهەاڵتی كوردســتاندا پێنج رەوتی 
ئیســامی هەن كە بریتین لە )مەكتەب قورئان، 
مەكتەب قورئانی كوردستان، جەماعەتی دەعوە و 

ئیساڵح، داعش، ئەلقاعیدە و ئەنسارولئیسام(.
سێ رەوتی یەكەم چاالكیی مەدەنی دەكەن و بە 
رەوتی میانڕەو ناسراون. لە سااڵنی رابردوودا زۆر 
جــاران ئەندامانی مەكتەب قورئان بە بچووكترین 
بیانوو دەستبەسەر كراون و لێپێچینەوەیان لەگەڵ 
كراوە و هەندێكیان تا ئاســتی لەسێدارەدان سزا 
دراون، بەاڵم رەوتە ئیسامییە توندڕەوەكان ئەو 

گوشارەیان لەسەر نەبووە.

بەگوتەی هۆشمەند، حكومەتی ئێران، تەنانەت 
ئەو كەســانەش كە لێكۆڵینەوەیان لەسەر رەوتە 
تونــدڕەوەكان كردووە، بكوژانی ســەلەفییەكانی 
دەستبەسەر كردووە و سزای قورسی بەسەریاندا 
ســەپاندووە، هەروەها ســەلەفییەكان بۆ زۆر لە 
چاالكییەكانیــان ئازادبــوون كــە هەمــوو ئەمانە 
گومان لەســەر پەیوەندییەكانی ئێران و گرووپە 

سەلەفییەكان دروست دەكات.
نموونەش مەال محەممەد عەلەوی كە لە گوندی 
یەكشــەوە لە نزیك سەقز وتار دەدات و هەفتانە 
چەندین هەزار كەس لە وتارەكانیدا ئامادە دەبن. 
هەروەهــا مــەال عەبدوڵاڵ ســاڵحی هەرێمی دۆڵ، 
مەال عوسمان سەقزی و مەال عەبدولحەمید عالی 
لە كەســانی ناسراوی سەلەفین كە بە ئاشكرا لە 
مزگەوتەكان بانگەشەی بیری سەلەفیەت دەكەن، 
بەاڵم كۆماری ئیسامیی ئێران زوو زوو گوشار بۆ 
مەال میانڕەوەكانی رۆژهەاڵتی كوردستان دەبات، 
لە نموونەی ئەوانەش مەال ســاڵحی گوڵنەواز لە 

شاری سەردەشت.
سەبارەت بە هێرشــەكەی تاران، خاڵی جێی 
گومان زۆر هەیە. موختار هۆشمەند دەڵێت: "دوور 
نییە ئێران چاوپۆشی لە هێرشەكەی ئەوان كردبێ، 
چونكە هەم داعش و هەمیش كۆماری ئیســامی 

پێویستیان بە شتێكی لەم بابەتە هەبوو".
خاڵی جێی گومانی دیكەش ئەوەیە كە ساڵی 
2014 ماڵپەڕی حیزبی دێموكراتی كوردستانیش 
راپۆرتێكــی لەســەر چاالكــی ئیســامگەراكانی 
رۆژهەاڵتــی كوردســتان بــاڵو كردبــووەوە، لــە 
راپۆرتەكەدا ئاماژە بە ناوی "ســریاس ســادقی" 
یەكێك لە ئەنجامدەرانی هێرشەكانی تاران كرابوو 
كــە پڕوپاگەندەی بۆ داعش كردبوو، بەاڵم ئێران 

چاوپۆشی لێكردبوو.

دڵخواز بەهلەوی
رووداو - هەولێر

هەریــەك لە رژێمــی ســووریا و یەكینەكانی 
پاراســتنی گەل، ئــەو دەنگۆیانــە رەتدەكەنەوە 
كــە رژێمــی ســووریا داوای لــە یەپەگــە كردبێ 
لــەو ناوچانەی حەلەب بكشــێتەوە كە كۆنترۆڵی 
كردوون. بەرپرسێكی ســەربازیی رژێمی سووریا 
دەڵێت "لە هاوكارییەكانمان بۆ یەپەگە بەردەوام 

دەبین".
شــەڕی حەلەب گرنگتریــن رووداوی قەیرانی 
سووریایە. چەندین الیەن بەشدارییان لەو شەڕەدا 
كرد: سوپای رژێمی ســووریا، سوپای سووریای 
ئازاد، میلیشــیا شــیعەكانی الیەنگری ئەسەد و 
ئێران، رووسیا، حیزبوڵاڵ و یەكینەكانی پاراستنی 
گــەل )یەپەگە(. هەر الیەنێك لەوانە دەیویســت 
مۆری خۆی لە حەلەب بدات، بەاڵم شــەڕەكە لە 
22ی كانوونی یەكەمی 2016 بە قازانجی رژێمی 

سووریا كۆتایی هات.
هەریەك لە یەپەگە و یەپەژە بەشدارییان لەو 
شــەڕەدا كرد، بە تایبەتی لە گەڕەكەكانی شــێخ 
مەقســوود و ئەشــرەفیە كە دوو گەڕەكی زۆرینە 
كــوردن. ئــەو دوو هێزە لەالیەن ئۆپۆزیســیۆنی 
ســووریاوە بەوە تۆمەتبار دەكرێن كە پاڵپشــتی 

لە رژێمی سووریا دەكەن، بەاڵم هەر دوای شەڕی 
حەلــەب دەنگــۆی ئــەوە باڵوبووەوە كــە رژێمی 
سووریا داوای كردووە یەپەگە لە شێخ مەقسوود 

و ئەشرەفییە نەمێنن.
لیــوا عەلی مەقســوود، ئەفســەری ســوپای 
ســووریا لەبــارەی وجــودی هێزەكانــی یەپەگە 
و یەپــەژە لــە حەلــەب بــە )رووداو(ی گــوت: 
"یەكینەكانی پاراستنی گەل بۆ پشتیوانیكردن لە 
حكومەتی سووریا لە دژی گرووپە تیرۆریستەكان 
شەڕی كرد لەم شارەدا و ئێستاش بەهاوئاهەنگی 
لەگەڵ سوپای سووریا ئاسایشی چەندین ناوچەی 

وەك شێخ مەقسوود و ئەشرەفییە دەپارێزن".
حكومەتــی  رەتیكــردەوە  مەقســوود  لیــوا 
ســووریا بەنیــازی دەركردنی ئــەو هێزانە بێت و 
گوتــی: "حكومەت هیچ نیازێكی نییە ئەم هێزانە 
دوورخاتــەوە، چونكە ئــەوان قوربانییــان دا بۆ 

پاراستنی ناوچەكە لە تیرۆریستان".
هــەر لەوبــارەوە ســاڵح گــەدۆ، ســكرتێری 
پارتــی چەپــی دیموكراتــی كوردی لە ســووریا 
كــە حیزبەكەی بەشــدارە لە ئیــدارەی رۆژئاوای 
كوردســتان، بە )رووداو(ی گوت "رژێمی سووریا 
هیــچ داواكارییەكــی فەرمی ئاراســتەی یەپەگە 
نەكردووە بۆ كشانەوەیان لە ناوچە كوردییەكانی 
حەلەب، هەرچەندە دەنگۆیەك لەو بارەیەوە هەیە، 

بەاڵم ئەگەر راستیش بێت، ئەو هێزە ناكشێنەوە، 
چونكــە ئــەوان هێزێكی ســەربەخۆن و بڕیار لە 

حكومەتی سووریا وەرناگرن".
پەیــەدە  )رووداو(،  زانیارییەكانــی  بەپێــی 
لەبەرامبــەر دەركردنــی هێزەكانــی لــە حەلەب، 
هەڕەشەی لە رژێمی سووریا كردووە چوارگۆشەی 
ئەمنی لە قامشلۆ و حەسەكە )كە دەزگا ئەمنی و 

ئیستخباراتییەكانی رژێمی لێیە( ناهێڵێ.
بــەاڵم ســاڵح گــەدۆ دەڵێــت "یەكینەكانــی 
پاراستنی گەل و كوردیش لەو باوەڕەدان وەالنانی 
چوارگۆشەی ئەمنی لە بەرژەوەندیی كورد نابێت، 
بەتایبەتــی لەم ناوچەیــەدا فڕۆكەخانە هەیە كە 
خزمەتــی ســڤیلەكان دەكات و ژمارەیەكی زۆری 
خەڵك لەسەر كارەكانیانن و مووچەكانیشیان لە 
رژێم وەردەگرن. ئەم چوارگۆشــە ئەمنییە تەنیا 

رووكەشە".
هێــزە هەرێمــی و نێودەوڵەتییــەكان رۆڵــی 
ســەرەكی دەبینن لە ملمانێی سووریادا. پارتی 
یەكێتــی دیموكــرات كــە باڵە ســەربازییەكەیان 
هێزەكانــی  ســەرەكیی  كۆڵەگــەی  )یەپەگــە( 
ســووریای دیموكرات پێكدەهێن، ئێستا لەالیەن 

ئەمریكاوە پڕچەك دەكرێن.
لیوا مەقســوود دەڵێــت "ئەمریكا ســەرجەم 
هاوپەیمانەكانــی لە ســووریا لەدەســتدا، تەنیا 
هێزەكانی ســووریای دیموكرات لە گۆڕەپانەكەدا 
دەبینێت كە تاكە هێزی شەڕكەری راستەقینە بن 
بــۆ بەرەنگاربوونەوەی تیــرۆر. بۆیە ئەمریكا زۆر 

پێویستی بەو هێزە هەیە" .
ئەو ئەفســەرەی ســوپای ســووریا ئاماژە بە 
سیاســەتەكانی پەیــەدە دەدات و دەڵێــت "ئەو 
حیزبــە هێلكەكانی تەنیــا لەنێو ســەبەتەیەكدا 
دانانێت. مامەڵە لەگەڵ هەموو الیەنەكاندا دەكات. 
كاتێك دەستی خستە نێو دەستی ئەمریكا مانای 
ئەوە نییە پشتی لە حكومەت و سوپای سووریا 
كــردووە. بــە بەڵگەی ئــەوەی كاتێك هێزەكانی 
سووریای دیموكرات، شاری منبج و پێنج ناوچەی 
دیكەیان كۆنترۆڵ كرد، ناوچە ســنوورییەكانیان 
رادەســتی هێزەكانی پاراستنی سنووری سەر بە 

سوپای سووریا كرد".
ســەبارەت بە هاوكارییەكانی سوپای سووریا 
بۆ ئەو هێزە، لیوا مەقسوود گوتی "كاتێك داعش 
هێرشــی كردە سەر حەسەكە، ســوپای سووریا 
چەكی زۆری بە یەپەگە دا، ئێســتاش پشتیوانی 

سەربازیی تەواوی ئەو هێزە دەكات".
بــەاڵم ســاڵح گــەدۆ رەتیدەكاتــەوە یەپەگە 
هــاوكاری لە رژێمی ســووریا وەربگــرێ و گوتی 
"بەهیچ شێوەیەك ســووریا پشتیوانی یەپەگەی 
نەكــردووە، بەڵكــو ئەوە ئەمریكایــە هاوكارییان 
دەكات. رژێمی ســووریاش ناڕازییە و نیگەرانە لە 
هاوپەیمانێتی هێزە كوردییەكان لەگەڵ ئەمریكا و 

هێزەكانی هاوپەیمانان".
پارتــی یەكێتیــی دیموكــرات بــە حیزبێكی 
نزیكی ســەر بە پەكەكە لە رۆژئاوای كوردستان 
دادەنرێ. لەدوای كشــانەوەی هێزەكانی سوپای 
ســووریا لە رۆژئاوای كوردســتان، لەگەڵ چەند 
حیزبێكــی رۆژئاوای كوردســتان و پێكهاتەكانی 
ئــەو ناوچەیــە، ئیدارەیەكیان بــۆ بەڕێوەبردنی 

رۆژئاوای كوردستان پێكهێنا.
ئیدارەكە لە سێ كانتۆن پێكهاتووە )كۆبانێ، 
عەفریــن و جەزیــرە( بــەاڵم حكومەتی ســووریا 
تاوەكــوو ئێســتا دانی بــەو ئیدارەیــەدا نەناوە، 
تەنانەت ئێستاش مووچەی فەرمانبەرانی ئیدارەكە 

دەدات و دەزگا ئەمنی و ئیســتخباراتییەكانی لە 
قامشلۆ هەر ماون.

بەرپرســە ســەربازییەكەی ســوپای سووریا 
ســەبارەت بــە گفتوگــۆی رژێم لەگــەڵ ئیدارەی 
رۆژئاوای كوردستان، دەڵێت "حكومەتی سووریا 
ئامادەیــە بــۆ گفتوگــۆ لەبــارەی دۆزی كورد و 
ســەرجەم پــڕۆژە و بیرۆكە پێشكەشــكراوەكان 
بە پرۆژەی خۆسەریشــەوە، كێشــە نابێت ئەگەر 
سەرجەم پرسەكان لە چوارچێوەی یەكپارچەیی 
خاكی ســووریا و دەستووری ســووریادا تاوتوێ 

بكرێــن كــە بەزۆرینــەی دەنگــی ســوورییەكان 
پەسەندكراوە".

ئێستا لە رۆژئاوای كوردستان دوو ئەنجوومەن 
هەن: )ئەنجوومەنی گەل( كە سەر بە پەیەدەیە، 
لەگەڵ ئەنجوومەنی نیشتیمانیی كورد لە سووریا 
)ئەنەكەســە( كــە ژمارەیــەك پارتــی رۆژئاوای 
كوردســتان لەخۆدەگرێ. بەاڵم ئیدارە بە دەست 
ئەنجوومەنــی گەلــە. پەیــەدە ئەنجوومەنەكەی 
دیكــەی لە دەســەاڵت بێبەش كــردووە، چونكە 
ئەنەكەســە رازی نییــە بچێتــە ژێــر ســێبەری 

ئەنجوومەنی گەل.
لیوا مەقسوود دەڵێت "پەیەدە نوێنەرایەتی 
هەمــوو كورد نــاكات، بەاڵم ئەگەر ســەرجەم 
و  بیرۆكەیــەك  لەســەر  كــورد  نوێنەرانــی 
پڕۆژەیەكی تایبەت رێكبكەون، ئەوسا دەكرێت 
تاوتوێ بكرێت و گفتوگۆی لەبارەوە بكرێت بۆ 
ئەوەی چارەسەرێكی گونجاویان بۆ بدۆزرێتەوە 
لــە چوارچێــوەی یەكێتیــی خــاك و گەلــی 

سووریادا". 

پێنج رەوتی ئیسالمی لە 
رۆژهەاڵتی کوردستان هەن

نزیكەی 150 – 170 كوردی رۆژهەاڵتی كوردستان لەنێو داعشدا كوژراون، یان بێسەروشوێنن

فەرماندەیەکی سوپای سووریا:
سوپای سووریا تاوەکوو ئێستاش پاڵپشتی

لە یەپەگە دەکات 

ساڵح گەدۆ: 
نەمانی چوارگۆشەی ئەمنیی سووریا لە 

قامشلۆ و حەسەکە لە بەرژەوەندیی کورد نییە

داوامان لە یەپەگە 
نەکردووە لە حەلەب 

بڕوات

400 کوردی رۆژهەاڵت چوونەتە نێو داعش

پەیەدە لە بەرامبەر دەركردنیان لە حەلەب هەڕەشەی نەهێشتنی چوار گۆشەی ئەمنی دەكات
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مەحموود یاسین كوردی
رووداو - هەولێر

راپرســی  و  هەڵبژاردنــەكان  كۆمســیۆنی 
پێشبینی دەكات ژمارەی دەنگدەرانی هەرێمی 
كوردســتان بگاتە 3 ملیۆن 300 هەزار كەس، 
حیزبەكانیــش تێبینییــان لەســەر تۆمــاری 
دەنگدەران هەیە. بەرپرســێكی گۆڕان دەڵێت 
زیادبوونــی ژمــارەی دەنگدەرانــی هەولێــر و 

دهۆك، بەالی ئەوانەوە "سیاسییە". 
كۆمســیۆنی  گوتەبێــژی  زرار،  شــێروان 
هەڵبژاردنەكان و راپرسی لە هەرێمی كوردستان 
بە )رووداو(ی راگەیاند "بەپێی دوایین ئەبدەیتی 
تۆماری پسولەی خۆراكی وەزارەتی بازرگانیی 
عێراق، پێشــبینی دەكەیــن 3.3 ملیۆن كەس 
تاوەكوو 3.5 ملیۆن كەس مافی دەنگدانیان لە 

هەڵبژاردنەكاندا هەبێ".
تۆمـاری دەنگدەرانـی هەرێمـی كوردسـتان 
بـەردەوام گومانـی لەسـەرە، هەندێـك الیـەن 
دەڵێـن لیسـتەكە پـاك نەكراوەتـەوە لەوانـەی 

مـردوون. كە 
دەزگای  بەرپرســی  گــۆران،  خەســرەو 
هەڵبژاردنی پارتی لەبارەی ژمارەی دەنگدەرانی 
هەرێمــی كوردســتان بــە )رووداو(ی راگەیاند 
"بەپێی لیســتی نوێی تۆمــاری دەنگدەران كە 
لەالیــەن وەزارەتــی بازرگانیــی عێراقــەوە بە 
كۆمســیۆنی بــااڵی هەڵبژاردنــەكان دراوە، لە 
2013 وە تاوەكو 2017 لە هەرێمی كوردستان 
500 هەزار دەنگدەر زیادی كردووە، بەاڵم ئێمە 
دەمانەوێ لیستێكی باوڕپێكراو ئامادە بكرێت و 
ناوی مردووەكان دەربهێندرێت و تۆمارێكی پاك 

بۆ هەڵبژاردن ئامادە بكرێ".
تۆمــاری  بــە  كۆمســیۆن  پشتبەســتنی 
پســوولەی خۆراكی وەزارەتی بازرگانیی عێراق 
و كارنەكردن بە بایۆمەتری، نیگەرانیی هەندێك 
حیــزب و الیەنی هەرێمی كوردســتانی بەدوای 
خۆیدا هێنــاوە. هێمن ئەســكەندەر، ئەندامی 
دەزگای هەڵبژاردنــی یەكگرتــووی ئیســامی 
كوردستان نیگەرانی حیزبەكەی روونكردەوە و 
بە )رووداو(ی راگەیاند "ئێمە رەخنەو تێبینیمان 
لە تۆماری دەنگدەران هەیە، چونكە كۆمسیۆن 
پشتی بە بایۆمەتری نەبەستووە، بەڵكو بەپێی 
پسولەی خۆراك و تۆماری وەزارەتی بازرگانیی 
عێــراق دەیانەوێ هەڵبژاردنەكان بەڕێوەبچێت، 
ئەمــەش مانــای وایە هەمان كێشــە و گرفتی 

هەڵبژاردنەكانی پێشوو دووبارە دەبنەوە".
هێمــن ئەســكەندەر گومانــی لــە تۆماری 

دەنگــدەران هەیــە كــە پشــت بــە داتاكانــی 
وەزارەتی بازرگانیی عێراق بەستراوە. "ئەگەری 
هەیە پەنابەر و ئاوارەكانیش كە ناسنامەیان بۆ 
دروســتكراوە بەپێی تۆماری دەنگدەران دەنگ 
بدەن، چونكە هەر كەســێك ناسنامەی هەبێت 

ناوی لە تۆماری وەزارەتی بازرگانیدا هەیە".
بزووتنــەوەی گۆڕانیــش گومانی لە تۆماری 
دەنگــدەران هەیــە و دەڵێت پڕیەتــی لە ناوی 
مــردوو. كارزان گەردی، بەرپرســی ئۆفیســی 
هەولێری ژووری هەڵبژاردنی گۆڕان بە )رووداو(
ی گــوت: "تۆمارەكــە پــڕە لــە نــاوی زیادە، 
دووبــارە و ناوی وەهمــی و مردوو. بۆیە دەبێ 
وەزارەتی بازرگانی و تەندورستی تۆمارەكە پاك 
بكەنــەوە". كارزان ئەنجامدانی ســەرژمێری بە 
باشــترین چارەسەر دەزانێ بۆ ئەوەی هەرێمی 
كوردســتان ببێتــە خاوەنــی تۆمارێكی پاكی 

دەنگدەران.
گوتەبێــژی كۆمیســیۆن لەبــارەی گومانی 
حیزبــەكان لــە تۆمــاری دەنگــدەران دەڵێت، 
دەرگا بۆ حیزبەكان وااڵیە كە ســكااڵ لەســەر 
تۆماری دەنگدەران تۆمار بكەن. شــێروان زرار 
دەڵێت "ئێمە ســوود لە بایۆمەتری وەردەگرین 
بــۆ پاككردنــەوەی تۆمــاری دەنگــدەران، بە 

نووســراویش داوامان لە وەزارەتی تەندروستی 
كردووە ژمارە و داتای مردووانی ســاڵی 2013 
تاوەكو 2017مان بۆ بنێرن بۆ ئەوەی لە لیستی 

دەنگدەران دەریانبهێنین".
لــە  هەڵبــژاردن  بایۆمەتریــی  پرۆســەی 
ناوەڕاســتی ساڵی 2015 دەســتی پێكردووە، 
بەاڵم سەرەڕای هۆشداریی كۆمیسیۆن، لەوانەش 

رایینەكردنی مامەڵەی هاوواڵتیان بەبێ كارتی 
بایۆمەتری، هاوواڵتیان وەكو پێویســت بەدەم 

پرۆسەكەوە ناچن.
گوتەبێژی كۆمیسیۆن گوتی "بەپێی قسەی 
بەرپرســانی كۆمســیۆنی بااڵی ســەربەخۆی 
هەڵبژاردنــی عێــراق، 35% تاوەكــوو 40%ی 
مافــی  كــە  كوردســتان  هەرێمــی  خەڵكــی 

دەنگدانیان هەیە، ناوی خۆیان لە سیســتەمی 
بایۆمەتــری تۆمار كــردووە، بۆیــە هەڵبژاردن 
بەپێــی تۆماری وەزارەتــی بازرگانی عێراق لە 
ســاڵی 2005 بەڕێوەدەچێ، چونكە ئەگەر بە 
بایۆمەتری بێت نزیكــەی دوو ملیۆن كەس لە 

هەڵبژاردن بێبەش دەبن".
بە گوتەی خەسرۆ گۆران لە هەولێر 45% لە 
ســلێمانی 33% لە دهۆك 58% و لە كەركووك 
56%ی دەنگــدەران بایۆمەترییــان كــردووە. 
خەسرۆ گۆران دەڵێت "ئەگەر بەراورد بكەین بە 
رێژەی دانیشتووان و ئەوانەی مافی دەنگدانیان 

هەیە، رێژەكە زۆر كەمە".
بەرپرســەكەی ژووری هەڵبژاردنــی گــۆڕان 
دەڵێت بەپێی زانیاری ئەوان ژمارەی دەنگدەرانی 
هەولێــر و دهۆك زۆر زیــادی كردووە، ئەوەش 
گومانی لەالی ئەوان دروستكردووە "زیادبوونی 
بەرچاوی دەنگدەرانی پارێزگای هەولێر و دهۆك 
پەیامێكی سیاسییە وەكو ئەوەی ئەو رێژەیە لە 

سلێمانی زیاد نەبووبێت".
ئــارام جەمال، لــە پەیمانگای كــوردی بۆ 
هەڵبــژاردن دەڵێــت: "تاوەكــو لە كۆمســیۆن 
تۆماری دەنگــدەران یەكایی نەبێتەوە و ناوی 
مردووان لە تۆمارەكــە دەرنەهێنرێ، ناتوانرێ 

ئاستی گەشــەی دانیشــتووان و دابەشوونیان 
بەسەر پارێزگاو ناوچەكانی هەرێمی كوردستان 

دیاری بكرێ".
بــۆ  كوردســتان  هەرێمــی  حكومەتــی 
هەڵبژاردنەكانــی  پرۆســەی  بەڕێوەچوونــی 
كوردســتان لەمســاڵدا 30 ملیار دینــار )22 
ملیۆن دۆالر(ی خســتووەتە ســەر حیســابی 
كۆمیســیۆنی هەڵبژاردنــەكان، شــێروان زرار 
گوتەبێژی كۆمســیۆن دەڵــێ: "بۆ ئەنجامدانی 
هەر پرۆســەیەك پێویســتمان بە شەش مانگ 

ئامادەسازی هەیە".
لە هەر سێ پارێزگەكەی هەرێمی كوردستان 
173 بنكەی الوەكی دەنگدان هەیە )هەولێر 53 
بنكە، سلێمانی 79 و دهۆك 41(. هەر یەك لەو 
بنكە الوەكیانەش لە چەند بنكەیەكی دەنگدان 
پێكدێن لە هەولێر 498 بنكە، سلێمانی 740 و 
دهۆك 256 بنكەی دەنگدانی هەیە. بنكەكانی 
دەنگدانی هەولێر پێكدێن لە 2340 وێســتگە، 
ســلێمانی 2753 وێســتگە و دهــۆك 1481 
وێستگە. بۆ بەڕێوەچوونی هەر هەڵبژاردنێكیش 
هەولێر پێویستی بە 14 هەزار 688 فەرمانبەر 
هەیە، ســلێمانی 16 هــەزار 110 فەرمانبەر و 

دهۆك 8 هەزار 941 فەرمانبەر.

نزیكەی 40%ی خەڵكی کوردستان بایۆمەتریی هەڵبژاردنیان کردووە

حیزبەكان گومانیان لە تۆماری دەنگدەران هەیە

ژمارەی دەنگدەران لە هەڵبژاردنەکانی رابردوودا:

1992، هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان، 971 هەزار453 کەس دەنگیان دا
2005، هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان، 1 ملیۆن 753 هەزار 918 کەس 

2005، هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان 1 ملیۆن767 
             هەزار 993 کەس

2009، هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان و سەرۆکایەتی 1 ملیۆن 876 هەزار 196 کەس
 2010، هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق 1 ملیۆن 938 هەزار 754 کەس

2013، هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان یەك ملیۆن 970 هەزار 317 کەس
2014، هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق 2 ملیۆن 128 هەزار 167 کەس

2014، ئەنجوومەنی پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان 2 ملیۆن 161 هەزار 38 کەس

کۆمسیۆن: پێشبینی دەکەین 3.5 ملیۆن کەس 
مافی دەنگدانیان هەبێت

گۆڕان: زیادبوونی رێژەی دەنگدەرانی 
هەولێر و دهۆك سیاسییە

پارتی: 500 هەزار دەنگدەر زیاد بووە
 

یەکگرتوو: ئەگەری هەیە ئاوارە 
و پەنابەریش دەنگ بدەن

نەهرۆ محەممەد
رووداو - هەولێر

ئیئتیافی دەوڵەتی یاسا، بە سەرۆكایەتی نوری 
مالیكی، دژایەتی گشتپرســیی هەرێمی كوردســتان 
دەكات و پێیوایــە دەســتی ئیســرائیلی لە پشــتە. 
پەرلەمانتارێكی )مواتن(یش دەڵێت دەوڵەتی كوردی 
بــە مردوویی لە دایك دەبێت. هەرچی ســوننەكانن، 
پێیانوایە پڕۆسەكە پێویستی بە زەمینەسازی هەیە.

رۆژی 7ی حوزەیرانــی2017، مەســعود بارزانی 

سەرۆكی هەرێمی كوردستان و پارتە سیاسییەكانی 
بەشــدار لــە حكومــەت و پەرلەمــان كۆبــووەوە و 
بڕیــار درا رۆژی 2017/9/25 وادەی گشتپرســی 
ســەربەخۆیی كوردســتان بێت، ئەم بڕیــارەش لە 
نێودەوڵەتییــەكان  نێوەنــدە  نێوخــۆی عێــراق و 

كاردانەوەی زۆری لێكەوتەوە.
رەعد دەهلەكی، پەرلەمانتاری هاوپەیمانیی هێزە 
ســوننە عێراقییەكان بە )رووداو(ی راگەیاند، مافی 
چارەی خۆنووسین مافێكی سروشتیی گەالنە، بەاڵم 
پێویستە لە چوارچێوەی دەستووردا بێت. دەهلەكی 

پێیوایە ئەوەی هەرێمی كوردســتان ئەنجامی دەدات 
"تەنیــا گشتپرســییە، نەك جیابوونــەوە لە عێراق، 
چونكــە گشتپرســی و جیابوونــەوە دوو پرســی 
جیاوازن، گشتپرسی زیاتر راگەیاندن و روونكردنەوەی 
هەڵوێستە نەك جیابوونەوە، جیابوونەوە پێویستی بە 

كۆمەڵێك میكانیزمی دیكە هەیە".
ئەو پەرلەمانتارە ســوننەیە دەڵێ "پرۆســەیەكی 
لەو جۆرە پێویســتی بــە زەمینەســازی هەیە. ئەو 
زەمینەســازییە بەتایبەتی رێككەوتن لەســەر ناوچە 
جێناكۆكــەكان دەگرێتــەوە، بۆ ئــەوەی دواتر هیچ 

كێشەیەكی گەورەتری لێنەكەوێتەوە".
شــیعەكان كە لــە زۆر بۆنەدا هاوســۆزی خۆیان 
بــۆ كــورد دەردەبــڕن، بــەاڵم زۆربەیان هــاوڕان لە 
دژایەتیكردنی گشتپرســی. عەمار تەعمە، سەرۆكی 
فراكســیۆنی )فەزیلە( لە پەرلەمانــی عێراق دەڵێت 
هیــچ  كوردســتان  گشتپرســییەكەی  ئەنجامدانــی 
بنەمایەكــی دەســتووری نییە و بەڵكــو پێچەوانەی 
دەســتوورە، هیــچ بڕگەیەكــی دەســتووری نییــە 
مافی گشتپرســی بداتە هەرێمی كوردســتان". بۆیە 
فراكسیۆنەكەیان دژی گشتپرسی هەرێمی كوردستانە. 
ســەرۆكی فراكسیۆنی )فەزیڵە( پێیوایە دژایەتی 
هەندێك الیەنی كوردی لەگەڵ ئەنجامدانی گشتپرسی 
"كێشە نێوخۆییەكانی كوردستان قووڵتر دەكاتەوە"، 
جەختی لەسەر ئەوەش كردەوە كە "واڵتانی دراوسێ 
دژی ئەنجامدانی گشتپرســی هەرێمی كوردســتانن، 
بۆیەش ئەستەمە ئەو پڕۆسەیە بە ئاسانی تێپەڕێت".
عەمــار تەعمــە، گوتــی هەندێــك الیەنــی نێو 
هەرێمی كوردســتان لەسەر ئەنجامدانی گشتپرسی 
جدییــن، بەاڵم الیەنی دیكــەی كاریگەر هەن دژی 
گشتپرســین و بایكۆتی كۆبوونەوەكەی بارزانییان 
كــردووە، بۆیە بەم هەنگاوە كێشــە ناوخۆییەكانی 

هەرێمی كورستان قوڵتربێتەوە.
هەروەهــا ئامــاژەی بەوەشــكرد، هێــز و الیەنە 
عێراقییەكان دژی ئەو هەنگاوەن و پێویستە یەكریزی 
نێو خۆی عێراقی بەهێزبكرێت نەك دابەشــبكرێت، 
كاتێــك پەیوەندییەكانــی نێــوان هەولێــرو بەغــدا 
خراپ بوو، داعش گەیشــتە نزیك هەولێر و بەغدا، 
بــەاڵم دوای باشــبوونی پەیوەندییەكانی هەردووال، 
ســەركەوتنی گەورە بەســەر داعش بەدەســتهێنرا، 
بۆیە پێویستە ئەو پەیوەندییانە بەهێزبكرێن، نەك 

هەڵویستی عێراق دابەش و الواز بكرێت. 
ســادق لبان، پەرلەمانتــاری ئیئتیافی دەوڵەتی 
یاســا بە ســەرۆكایەتی نوری مالیكی، رایگەیاند لە 
دەســتووری عێراقــدا هیــچ بوارێك بــۆ جیابوونەوە 
نییــە و دەبێــت الیەنە سیاســییەكان پابەند بن بە 

دەستوورەوە. 
پەرلەمانتارەكەی )دەوڵەتی یاســا( هۆشداریش 
دەدا كە "جیابوونەوەی هەرێمی كوردســتان دەبێتە 
بارگرانیــی بــۆ خودی هەرێمەكــە"، چونكە هەرێمی 
كوردســتان بەهۆی بڕیــاری جیابوونــەوە لە عێراق 

"رووبەڕووی دژایەتی واڵتانی درواسێ دەبێتەوە". 
سادق لبان پێیوایە كەشی ناوخۆی كوردستانیش 
لەبــار نییە بــۆ گشتپرســی و گوتی "لــە نێوخۆی 
هەرێمی كورستانیش هێزی نەیاری ئەو پرۆسە هەن و 
جیابوونەوەش تەنیا لەبەرژەوەندی دوژمنانی هەرێمی 

كوردستان و عێراقە". سەبارەت بەوەی ئەو دوژمنانە 
كێــن، پەرلەمانتارەكەی لیســتی )دەوڵەتی یاســا( 
گوتی "ئەوە ئیســرائیل و واڵتانــی نەیارانی عێراقن، 
كە پڕۆژەی دابەشكردنی عێراق و ناوچەكەیان هەیە، 
هەر ئەوانیش لە پشــت گشتپرســی و جیابوونەوەی 

هەرێمی كوردستانن".
محەممەد مەســعودی، پەرلەمانتاری فراكسیۆنی 
)مواتــن(، بــە )رووداو(ی راگەیانــد "دۆخەكــە بۆ 
گشتپرســی و سەربەخۆیی هەرێمی كوردستان لەبار 
و گونجــاو نییــە، هەرێمــی كوردســتان بنەماكانی 
دەوڵەتبوونــی نییە و كێشــەی دیكــەی گەورەتر بۆ 
دانیشــتوانەكەی دروســت دەكات، بۆیــە پێویســتە 
برایانــی كورد وردتر لەو پرســە بكۆڵنەوە و بڕیاری 

دروستی لەبارەوە بدەن".
لیســتی )مەواتــن( لە الیــەن عەممــار حەكیم، 

ســەرۆكی ئەنجوومەنی بااڵی ئیســامی و سەرۆكی 
هاوپەیمانــی نیشــتمانییەوە ســەرۆكایەتی دەكرێت 
و پەرلەمانتارەكەیــان جەختی لەســەر ئەوە كردەوە 
كــە هەرچەنــدە باوەڕیــان بــە مافی گەالنــە، بەاڵم 
"هەرێمی كوردستان بەشێكی عێراقە، ئێمەی عێراقی 
بە ســەربەخۆیی هەرێمی كوردســتان رازی نابین و 

سوورین لەسەر پاراستنی یەكڕیزی خاكی عێراق". 
لــە پــاش دیاریكردنــی وادەی گشتپرســییەكە، 
ئێــران و توركیــا هەڵوێســتی خۆیــان بەرامبەر بە 
گشتپرســییەكە راگەیانــد و هــەردوو واڵت دژایەتی 
بڕیارەكەیان كرد. مەسعودی پێیوایە واڵتانی ناوچەكە 
و واڵتانی دیكە بە دامەزراندنی دەوڵەتی كوردســتان 
رازی نابن و دەڵێت "دەوڵەتی كوردی بە مردوویی لە 

دایك دەبێت"..
رۆژی شــەممە 2017/6/10، لە راگەیێندراوێكدا 
عەلی ئەدیب، سەرۆكی فراكسیۆنی دەوڵەتی یاسا لە 
پەرلەمانی عێراق رایگەیاند :"ئەنجامدانی گشتپرسی 
بڕیارێكی تاكایەنەیە و حكومەتی هەرێمی كوردستان 
بەبــێ گەڕانــەوە بــۆ حكومەتی فیدراڵــی داویەتی، 
ئەمــەش دەچێتــە پاڵ بڕیــار و هەنــگاوە تاكایەنە 
پێشــووەكانی دیكەی، لەوانە فرۆشتنی نەوت بەبێ 
گەڕانــەوە بۆ حكومەتی فیدراڵــی، وەرگرتنی باج و 
گومرگی دەروازە سنوورییەكان، واژۆكردنی گرێبەستی 
نــەوت بەبێ گەڕانەوە بۆ پەرلەمانی عێراق، تەنانەت 
بەبــێ گەڕانــەوە و رەزامەنــدی پەرلەمانی هەرێمی 

كوردستانیش. "
هەر لەوبارەوە، گوتەبێژی نووســینگەی حەیدەر 
عەبــادی، ســەرۆكوەزیرانی عێــراق، رایگەیاند "هەر 
بڕیارێك لەبارەی داهاتــووی عێراقەوە بدرێت، دەبێ 
دەســتووری تێدا رەچاوبكرێت". سەعد حەدیسی لە 
راگەیەندراوێكدا كە رۆژی 9-6-2017 باڵویكردووەتەوە 
دەڵێت: "پێویستە هەموو عێراقییەكان پێكەوە بڕیار 
لەسەر ئایندەی واڵتەكەیان بدەن و نابێ هیچ الیەنێك 
بە پەراوێزخستنی ئەوانی دیكە بڕیاری لەسەر بدات"".
ســەبارەت بە پەیوەندییەكانی هەولێر و بەغداش 
گوتەبێژی عەبادی جەختیكردووەتەوە لەسەر ئەوەی 
كە "ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق پشت بە دەستوور 
دەبەســتێت، وەك مەرجەعی یاسایی و سیاسی، بۆ 
بڕیاردان لەسەر پەیوەندییەكانی حكومەتی فیدراڵی و 

هەرێمی كوردستان". 

الیەنە عێراقییەكان لەبارەی گشتپرسیییەكەی 
كوردستان یەكدەنگ نین

دەوڵەتی یاسا: گشتپرسی هەرێمی کوردستان 
دەستی ئیسرائیلی لەپشتە

مواتن: رازی نابین هەرێمی کوردستان 
لە عێراق جیابێتەوە

فەزیلە: ئەستەمە گشتپرسی 
بە ئاسانی تێپەڕێت

 
هاوپەیمانی هێزە عێراقییەکان:

 گشتپرسی و جیابوونەوە دوو پرسی جیاوازن
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رەوا عەبدوڵاڵ
رووداو - هەولێر

بەهــۆی دواكەوتنی پرۆســەی وەرگرتنی گەنم و 
كەمكردنەوەی بڕی وەرگرتن، بەشێك لە جووتیارانی 
كوردســتان بــە ناچاری گەنمەكانیــان بە كەمتر لە 
نرخی ســایلۆ بە بازرگانان دەفرۆشــنەوە. ئەمەش 
زیانێكی گەورەی بە داهاتی جووتیاران گەیاندووە و 
وەزارەتی كشتوكاڵیش تاوەكوو ئێستا هیچ پانێكی 

بۆ كڕینەوەی گەنمی جووتیاران نییە. 
دانانــی نرخ، بــڕی وەرگرتن و كاتــی كڕینەوەی 
گەنمی جووتیارانی عێراق و كوردستان، لە ئەستۆی 
وەزارەتــی بازرگانیــی عێراقــە، ســااڵنە لێژنەیەكی 
بااڵی تەخمین لە نوێنەرانی وەزارەتەكانی بازرگانی، 
دارایی، پاندانان، كشتوكاڵ و نوێنەری ئەنجوومەنی 
وەزیــران پێكدێــت. بەپێــی ئــەو بــڕە پارەیەی لە 
بودجــەی حاكیمە بۆ كڕینی گەنم تەرخان دەكرێت، 
بڕیار لەسەر نرخی كڕینەوە و بڕی وەرگرتنی گەنمی 

جووتیاران دەدرێ.
نــەوزاد ئەدهەم، بەڕێوەبەری گشــتیی بازرگانی 
لــە وەزارەتی بازرگانی و پیشەســازی بە وەكالەت، 
دەڵێــت: "وەزارەتــی بازرگانیــی عێــراق پێشــتر 
بەگوێــرەی ئــەو پارەیــەی لــە بودجــەی حاكیمە 
ســااڵنە بۆ كڕینەوەی گەنم تەرخان دەكرا، پانێكی 
گشــتگیری بۆ پرۆســەی وەرگرتنــی گەنم لەهەموو 
پارێزگاكانــی عێــراق بە هەرێمی كوردستانیشــەوە 
جێبەجێ دەكرد، بەاڵم ئەمســاڵ بۆ زیانگەیاندن بە 
ئابووریی كوردستان و بە بڕیارێكی سیاسی، هەرێمی 

كوردستانیان لەپانەكە جیاكردووەتەوە".
حكومەتــی عێــراق ئەمســاڵ ترلیۆنێــك و 700 
ملیــار دیناری لــە بودجەی حاكیمە بــۆ كڕینەوەی 
گەنمی جووتیــاران و هاوردەكردنی گەنم لە دەرەوە 
تەرخان كردووە، تەنیا 17%ی ئەو پارەیە بۆ گەنمی 
جووتیارانــی كوردســتان تەرخانكــراوە كە بەشــی 

كڕینەوەی تەنیا 442 هەزار تۆن دەكات.
بەپێی ئاماری وەزارەتی كشــتوكاڵ، لە هەشــت 
ســاڵی رابــردوودا بەرهەمی گەنم لە كوردســتان لە 

218 هــەزار تۆنــەوە بۆ ملیۆنێك و 680 هەزار تۆن 
زیــاد بووە، ئــەم زیادبوونە خێرایــەش گومانی الی 

بەرپرسانی بەغدا دروستكردووە.
ساڵی رابردوو حكومەتی عێراق بەبیانووی كەمیی 
بودجە تەنیا 70%ی گەنمی جووتیارانی كوردستانی 
بەنرخی پاڵپشت كڕییەوە، بۆ ئەمساڵیش بڕیاریانداوە 
تەنیــا 442.705 تــۆن گەنــم )151.148 تــۆن لە 
هەولێر، 115.884 تۆن لەسلێمانی و 175.673 تۆن 
لە دهۆك( بەنرخی پاڵپشت لە جووتیاران بكڕنەوە، 
بــەاڵم تــەواوی بەرهەمی جووتیارانــی پارێزگاكانی 

عێراق دەكڕنەوە.
بەپێــی نووســراوی ژمــارە 6156ی وەزارەتــی 

لــە  كــە  كوردســتان  هەرێمــی  لــە  كشــتوكاڵ 
2016/10/25 وێنەیەكــی ئاراســتەی وەزارەتــی 
كشــتوكاڵی عێراق كراوە، ئەمســاڵ ســێ ملیۆن و 
552 هــەزار دۆنــم زەوی لــە هەرێمی كوردســتان 
بەگەنم چێنراوە، پێشبینیش دەكرێ بەرهەمەكەی 

بگاتە ملیۆنێك و 673 هەزار تۆن.
نــەوزاد ئەدهــەم دەڵێــت: "بەرپرســانی بەغدا 
گومانیان لە زیادبوونی گەنمی كوردستان هەیە، بۆیە 
تێكڕای زیادبوونی بەرهەمی سااڵنەی 2009 تاوەكو 
2013ی كوردســتانیان بە نموونە وەرگرتووە و بڕی 
%5یان خستووەتە سەر، پاشان بڕیاری وەرگرتنی 

442 هەزار تۆنیان داوە". 

پرۆســەی  دەبووایــە  پانەكــە،  بەگوێــرەی 
وەرگرتنی گەنم لە سایلۆكانی هەرێمی كوردستان 
لەســەرەتای ئەو مانگــەوە دەســتپێبكات، بەاڵم 
تاوەكو ئێستا دەرگای سایلۆكان بە رووی گەنمی 

جووتیاراندا نەكراوەتەوە.
نەوزاد ئەدهــەم، هۆكاری دواكەوتنی پرۆســەی 
وەرگرتنــی گەنمــی لە ســایلۆكانی كوردســتان بۆ 
نەگەیشــتنی داتا و زانیاریی پێویســت بە وەزارەتی 
بازرگانیی عێراق و سایلۆكانی كوردستان گەڕاندەوە 
و گوتی "دوای كەمكردنەوەی بڕی وەرگرتن دەبووایە 
وەزارەتی كشــتوكاڵی هەرێمی كوردستان، جارێكی 
دیكە پێداچوونەوە بە داتاكان بكات و داتای نوێ بۆ 

وەزارەتی كشتوكاڵ و بازرگانیی عێراق بنێرێت، بەاڵم 
داتاكان تاوەكو ئێستا نەگەیشتوون، بۆیە پرۆسەی 

وەرگرتنی گەنم دواكەوتووە".
حكومەتی عێراق ئەمســاڵ بۆ كڕینەوەی تۆنێك 
گەنمی پلە یەك 560 هەزار دینار، بۆ پلە دوو 480 
هەزار دینار و بۆ پلە سێ 420 هەزار دیناری دیاری 
كردووە، بەاڵم جووتیارانی كوردستان نائومێد بوون 
لە سایلۆكان و هەر لە ئێستاوە دەستیان كردووە بە 

فرۆشتنی بەرهەمەكەیان.
ســالم عەبدولڕەحمــان، خاوەنی نووســینگەی 
ئەحمــەد گەردی، بۆ كڕین و فرۆشــتنی دانەوێڵە، 
تاوەكوو ئێســتا زیاتر لە پێنج هــەزار تۆن گەنمی 
لە جووتیــاران كڕیوە، زۆربەی ئەو گەنمەشــی بە 
بازرگانانی عەرەب و كارگەكانی ئالیك فرۆشتووە. 
ســالم دەڵێت "یەك تۆن گەنمی پلە یەك بە 350 
تاوەكــوو 385 هــەزار، پلــە دوو و ســێ بــە 310 
تاوەكوو 340 هەزار دینار لە جووتیاران دەكڕینەوە، 
بە كەمێك قازانج بە بازرگانانی عەرەب و كارگەكانی 

ئالیكی دەفرۆشینەوە".
ماوەی سێ ساڵە بەغدا پارەی گەنمی جووتیارانی 
كوردستان دوادەخات، ئەوەش وای كردووە زۆربەی 
جووتیــاران متمانەیــان بــە ســایلۆكان نەمێنێ و 

گەنمەكانیان لەدەرەوەی سایلۆ بفرۆشنەوە". 

سالم دەڵێت: "هاوشێوەی پارێزگای هەولێر، لە 
هــەردوو قەزای ئاكرێ و شــێخان لــە دهۆك و لە 
سلێمانیش لە قەزای چەمچەماڵ و هەندێ ناوچەی 
دیكە، بازاڕی كڕین و فرۆشتنی گەنم زۆر گەرمە و 

رۆژانە بەهەزار تۆن دەكڕدرێت و دەفرۆشرێتەوە".

کواڵیتی گەنمی ئەمساڵ خراپە

رۆستەم سلێمان، خاوەنی نووسینگەیەكی كڕین 
و فرۆشــتنی دانەوێڵەیــە و ئەمســاڵ چــوار هەزار 
تــۆن گەنمــی لە جووتیــاران كڕیوەتــەوە، دەڵێت 
"بەرهەمی گەنمی ئەمساڵ بەتایبەت ئەوەی بەدێمی 
چێنراوە بەراورد بە ســاڵی رابردوو خراپە، زۆربەی 
جووتیــاران دەترســن گەنمەكانیــان لە ســایلۆ بە 
پلە یەك وەرنەگیرێت و پارەكەشــیان دوابكەوێت، 
بۆیــە لــە دەرەوەی ســایلۆ بە نرخێكــی هەرزانتر 

دەیفرۆشنەوە".
بــە گوتــەی ئــەو بازرگانــە، زۆربــەی گەنمی 
جووتیاران لە نێوخۆدا ســاخ دەكرێتەوە و دەڵێت: 
"ئەمســاڵ بازاڕی كڕین و فرۆشتنی گەنم لە هەموو 
ســاڵێك گەرمتــرە، چونكە بەشــێك لــەو گەنمە 
بازرگانانی عەرەب بۆ كارگەكانی ئالیك دەیكڕینەوە، 

نرخەكەشی زیاترە لە ساڵی رابردوو".

رێكخراوێكی ئەڵمانی 6000 کەس دەخاتە سەر کار
رووداو - سلێمانی

رێكخراوی GIZی ئەڵمانی 6 هەزار كەس لە شــارەكانی هەرێمی كوردســتان بەشــێوەی گرێبەست و كاتی بۆ دوو مانگ دادەمەزرێنێت. 
پێشووتریش لە كەرتی خزمەتگوزاری سەدان هاوواڵتیی هەرێمی كوردستانی بەشێوەی كاتی دامەزراندبوو. رێكخراوەكە ساڵی رابردوو تەنیا لە 

شاری سلێمانی بۆ ماوەی 35 بۆ 40 رۆژ كاری بە زیاتر لە 3500 كرێكار درا.. بەاڵم ئەمساڵ بودجەی رێكخراوەكە كەمیكردووە و ژمارەیەكی 
كەمتر كرێكار وەردەگرن. بەپێی ئەو پێشبینییەی لەبەردەستیاندایە بۆ ئەمساڵ دەتوانن لە هەموو شارەكانی هەرێمی كوردستان نزیكەی 6000 

كرێكار وەربگرن، بۆ ماوەی دوو مانگیش كاریان پێدەدات.

ئابووری

رەوا عەبدوڵاڵ
رووداو - هەولێر

 لە كوردستان خواستێكی زۆر لەسەر برنج هەیە 
و ســااڵنە زیاتر لە 200 هەزار تۆن لە هیندســتان، 
پاكســتان، رووسیا و ئەمەریكاوە بە بەهای زیاتر لە 

230 ملیۆن دۆالر هاوردە دەكرێ.
برنــج لە زۆر واڵتی جیهان خۆراكێكی بنەڕەتییە، 
بۆیە لەڕووی چاندنەوە لەدوای گەنم بە پلەی دووەم 
دێت. لەڕووی بڕی بەرهەمیشــەوە لــە دانەوێڵەكاندا 
لەســەر ئاســتی جیهان لە پلەی ســێیەمدایە، بەاڵم 
چانــدن و بەرهەمــی ئــەو خۆراكــە ســتراتیژییە لە 

كوردستان پشتگوێخراوە.
بەپێی ئاماری وەزارەتی كشوكاڵ و سەرچاوەكانی 
ئــاو، بەرهەمــی برنــج لــە كوردســتان هێشــتا لە 
كەمبوونەوەدایە، بەجۆرێك بەرهەمی ســاڵی رابردوو 
بەراورد بە ســێ ســاڵ پێشتر بە رێژەی 28% كەمی 
كــردووە، تێكــڕای بەرهەمــی ســااڵنەی كێڵگەكانی 
برنجیــش لە هەرێمی كوردســتان لە 6 هــەزار تۆن 
تێپەڕ ناكات، ئەو بڕەش نزیكەی 3%ی پێویســتیی 
دانیشــتووانی هەرێمی كوردستان پێكدەهێنێ، واتە 

97%ی ئەو برنجەی لێرە دەخورێ، هاوردەكراوە.
وەزارەتی كشــتوكاڵ بە پشتبەســتن بە پێوەری 
پرۆگرامــی خۆراكی جیهانی، پێویســتیی ســااڵنەی 
تاكی هەرێمی كورســتانی بە 36 كیلــۆ برنج دیاری 
كردووە. بەپێی داتاكانی دەســتەی ئاماری هەرێمی 
كوردستانیش، ســاڵی رابردوو ژمارەی دانیشتووانی 
كوردستان گەیشــتووەتە پێنج ملیۆن و 614 هەزار 
كەس، كەواتە هەرێمی كوردستان بێ ئاوارەو پەنابەر 
و ئەو گەشتیار و میوانانەی رووی تێدەكەن، سااڵنە 
پێویستی بە نزیكەی 202 هەزار و 104 تۆن برنجە. 
د.ئەنــوەر عومەر، بەڕێوەبەری گشــتیی پان و 
بەدواداچوون لە وەزارەتی كشتوكاڵ و سەرچاوەكانی 
ئــاو، دەڵێت: "مــاوەی چەند ســاڵێكە برنج بووەتە 
یەكێك لە خۆراكە ســەرەكییەكانی رۆژانەی خەڵك، 

بۆیە پێشبینی دەكەین زیاتر لەو بڕەی بۆ پێویستیی 
تاك لە هەرێمی كوردستان دیاریكراوە، برنج بخورێ".
برنــج بــەالی وەزارەتی كشــتوكاڵەوە لــە ریزی 
بەرهەمە ســتراتیژییەكانی وەكو گەنم، پیاز، تەماتە 
و پەتاتــە دانــراوە. بــەاڵم د.ئەنــوەر عومەر دەڵێت 
ئەولەوییەتیــان بــۆ بەرهەمــی دیكە بــووە و پانی 

گەشەپێدانی برنجیان نەبووە.
د.ئەنــوەر، دابەزینــی ئاســتی بەرهەمی برنجی 
خۆماڵــی بۆ هۆكاری سروشــتیی گەڕاندەوە و گوتی 
"پێشــتر ئــاو زۆر بــوو، بۆیــە لەكەنار رووبــارەكان 
و 700 كارێــز لە كوردســتان برنــج دەچێنرا، بەاڵم 
بەهۆی وشكەساڵی زۆربەی كارێزەكان وشك بوون و 

بەوهۆیەوە بەرهەمی برنج پاشەكشەی كرد". 
چاندنی برنج بەگوێرەی جۆرەكانی پێویســتی بە 
ئــاوی زۆر و پلــەی گەرمیی تایبەت هەیە، بۆیە ئەم 
بەرهەمــە زیاتر لە ناوچە گەرم و نیمچە گەرمەكانی 
نێوان هێڵی پانی 45ی باكوور و 40ی باشووری گۆی 
زەوی دەچێنــرێ. لەڕووی چاندن و بەرهەمیشــەوە 
واڵتانــی چیــن، ژاپــۆن، هیندســتان، پاكســتان و 
ئیندۆنیزیا لە پێشەوەی واڵتانی بەرهەمهێنی برنجن.

فاتیح یاســین، بەڕێوەبەری گشــتیی كۆمپانیای 
مومتاز بــۆ هاوردەكردنی بەرهەمە خۆراكییەكان كە 
بریكاری ســەرەكیی فرۆشتنی برنجی مەحموودە لە 
هەولێــر، دەڵــێ "ســااڵنە زیاتر لە 200 هــەزار تۆن 
برنج لە هیندستان و پاكستان و تایاند و رووسیا و 
ئەمریكا و ئێران و چەند واڵتێكی دیكەوە دەهێنرێت".
بــە گوتەی ئــەو بازرگانە، زیاتر لە 50 جۆر برنج 
هــاوردەی كوردســتان دەكرێت، نرخەكانیشــیان بە 
گوێرەی كواڵیتییان لــە 400 تاوەكوو 1150 دۆالرە 

بۆ هەر تۆنێك.
ئەو بازرگانە دەڵێت "بەپێی بەدواداچوونی ئێمە، 
90%ی خەڵك لە هەرێمی كوردستان برنجی هیندی 
دەخۆن كە نرخی هەر تۆنێكی زیاتر لە 1000 دۆالرە، 
بۆیە دەتوانین بڵێین ســااڵنە بایی 230 ملیۆن دۆالر 

برنج هاوردەی كوردستان دەكرێ".

كۆمپانیای ئازاد رایس سااڵنە 20 هەزار تۆن برنج 
لــە دەرەوە هــاوردە دەكات. ئازاد نــادر كە خاوەنی 
كۆمپانیاكەیە دەڵێت "لە كوردســتان برنج بازاڕێكی 
گەرمــی هەیــە، بۆیــە 100 كۆمپانیا برنــج هاوردە 
دەكــەن، هــەر كۆمپانیایەكیــش چەنــد ماركەیەكی 
بەنــاوی خــۆی تۆمار كردووە و برنج لە هیندســتان 

و ئەمەریكا و رووسیا و واڵتانی دیكەوە دەهێنن".

ئازاد گوتیك "كواڵیتیی جیاواز هاوردەی هەرێمی 
كوردســتان دەكرێت، چەند جۆرە برنجێكی كواڵیتی 
نایــاب هاوردە دەكرێن كە تۆنێكی بە 2000 دۆالرە، 
بەاڵم دانیشتووانی كوردستان زیاتر خواستیان لەسەر 
برنجی دەنك درێژی كواڵیتی باشە كە نرخی تۆنێكی 

1200 دۆالرە".
لەجیهانــدا دوو جۆری باوی برنج هەن، ئەوانیش 

بریتین لە جابونیكا و ئیندیكا. كۆمەڵەی یەكەم زیاتر 
لە كێڵگە كەشوهەوا وشكەكانی باشوور و باشووری 
رۆژهەاڵتی ئاســیا دەچێنرێ. كۆمەڵــەی دووەمیش 
زیاتر لە زەوییە نزمە ئاوییەكانی ئاســیا دەچێنرێ. 
قەبارەی برنجەكەشی سێ جۆرە )درێژ، مام ناوەند و 
خڕ(، برنجی كوردی لە جۆری ئیندیكای خڕی كورتە.
زانا محەممەد، بەڕێوەبەری توێژینەوەی كشتوكاڵی 

لە ســلێمانی دەڵێت "لــە ئەنجامی توێژینەوە بۆمان 
دەركەوتووە خاك و ئاو و هەوای كوردستان زیاتر بۆ 

برنجی جۆری خڕی دەنك كورت گونجاوە". 
زانا پێیوایە ئەگەر حكومەت پانی بۆ گەشەپێدانی 
برنج هەبێــت، تەنیا لەڕێی ســوودوەرگرتن لە ئاوی 
بەنداوی دوكان و دەربەندیخان و بەنداوە بچووكەكانی 
دیكــە و رووبــارەكان، دەتوانــن هاوشــێوەی گەنــم 

بەرهەمی برنجیش تا ئاستی خۆبژێوی زیاد بكەن. 
ســەرجەم ئــەو جــۆرە برنجانــەی لەناوچە 
جیاوازەكانــی كوردســتان دەچێنرێن، لە جۆری 
برنجــی خڕی دەنــك كورتە، بــەاڵم بەگوێرەی 
ناوچەكان ناوی جیاوازی لێنراوە وەكو مەولەوی، 
بازیان و نەگازە لە ســلێمانی. بەرازیلی، شەش 
مانــگ، ســێ مانــگ و ســەدریش لــە دهۆك و 

هەولێر دەچێنرێ.
لــە هــەر پارێزگایەكیش لە چەنــد ناوچەیەكی 
جیاواز برنج دەچێنرێت. لە هەولێر زیاتر لە هەریر 
و باتاس و بارزان، لە سلێمانی زیاتر لە بازیان و لە 
دهۆكیش زیاتر لە سنووری قەزاكانی بەردەڕەش و 
ئاكرێ و ســێمێل. لەڕووی چاندن و بەرهەمیشەوە 
پارێزگای دهۆك لەسەر ئاستی هەرێمی كوردستان 
لە پلەی یەكەمدایە، سااڵنە 4 تاوەكو 6 هەزار دۆنم 
زەوی دەچێنن كــە دەكاتە نزیكەی 3/2 رووبەری 

برنجی چێنراو لە هەرێمی كوردستان.
گشــتیی  بەڕێوەبــەری  عومــەر،  د.ئەنــوەر 
پاندانــان لە وەزارەتی كشــتوكاڵ باســی پانی 
وەزارەت دەكات بــۆ گەشــەپێدانی برنج و دەڵێت 
"لەدوای گەیشتن بەئاستی خۆبژێوی لە بەرهەمی 
گەنم، لەپانماندایە گەشــە بە بەرهەمی برنجیش 
بدەین. ساڵی رابردوو وەك قۆناغی یەكەم ئامێری 
كوتــان و ئاشــمان بۆ جووتیارانــی ئاكرێ دابین 
كرد، بۆ ئەمساڵیش لەپاندابوو ئامێری كوتان بۆ 
جووتیارانی هەریر و بارزان و بازیان دابین بكەین، 
بەاڵم بەهۆی دابیننەكرنی بودجە، نەمانتوانی ئەم 

پانە جێبەجێ بكەین".

90 %ی هیندییە 

سااڵنە            ملیۆن دۆالری كوردستان 
بۆ برنجی هاوردەكراو دەڕوات

100 كۆمپانیا زیاتر لە 50 جۆر برنج هاوردەی هەرێمی كوردستان دەكەن

ملیۆنێك و 230 هەزار تۆن گەنمی جووتیاران لە دەرەوەی پانی وەرگرتنی سایلۆكان دەمێنێتەوە

بازرگانانی عەرەب 
گەنمی جووتیارانی كوردستان دەكڕنەوە

هەرزانفرۆشی دەکەن

پێشنیازێك بۆ کڕینەوەی گەنمی جووتیاران

دوو ســاڵە وەزارەتی کشتوکاڵ پڕۆژەیەکی ئاراستەی ئەنجوومەنی وەزیران کردووە 
و داوای کردووە ســااڵنە وەك پاڵپشــتی لە بەرهەمی ناوخۆ 500 تاوەکو 600 هەزار تۆن 
گەنم بە نرخی 50 تاوەکو 100 هەزار دینار زیاتر لە نرخی بۆرسەی جیهانی لە جووتیاران 
بكڕێتەوە. دواتر بــە کۆمپانیا و بازرگان و کارگەکانی ناوخۆی بفرۆشــێتەوە. هەروەها بۆ 
بەکارخســتنی کارگەکان و پاڵپشتی لە بەرهەمەکانیشــیان هاوردەکردنی ئاردی سفر، 

ساوار، بڕوێش، گەنمەکوتە و ماکەرۆنی قەدەغە بكات یان گومرگیان بخاتە سەر.
بەڕێوەبەری گشتیی پالندانان لە وەزارەتی کشــتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو، دەڵێت 
"بەداخــەوە بەهۆی قەیرانی دارایی، حكومەت تاوەکوو ئێســتا وەاڵمی داواکەی ئێمەی 

نەداوەتەوە".
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واڵتانی بەرهەمهێنەری نەوت چاویان لە زیادبوونی گەشەی ئابووریی جیهانە

ئێســتا نەوت لە بازاڕەكانی جیهانــدا لەبەردەم 
هەڕەشــەی یەدەگی نەوتی كۆگاكراوی ئەمەریكا و 
بیرە نەوتیەكانی ئەو واڵتە و ئەو خستنەڕوو ە زۆرەی 
كە لەالیەن بەرهەمهێنەكانی نەوتەوە خراوەتە روو، 
مامەڵــەی پێــوە دەكرێــت، نەگۆڕینــی ناوەڕۆكی 
رێككەوتننامەكەی نێوان واڵتانی رێكخراوی ئۆپیك 
و چەنــد واڵتێكــی دیكەی بەرهەمهێنــی نەوت كە 
لــە 25ی مانگی رابــردوو لە ڤییەنــا درێژكرایەوە، 
ســەرەڕای ئەمە  پێشــبینی دەكــرا واڵتانی ئۆپیك 
رێككەوتننامەكە بۆ 12 مانگی دیكە درێژ بكەنەوە، 
بــەاڵم رێككەوتننامەكەیان كــە تەنیا بۆ ماوەی نۆ 
مانــگ درێژ كردەوە، زیاتر مەترســی خســتووەتە 
سەر بازاڕی نەوت، بەپێچەوانەی رێككەوتننامەكە، 
بازرگانەكان بەئومێدەوە سەرمایەكانیان لە بازاڕی 
نەوتدا خستبووەگەڕ، پێش رێككەوتنەكە، نەوت لە 
ئاستێكی بەرزدا مامەڵەی پێوە دەكرا، بەاڵم لەگەڵ 
رێككەوتنەكە، نەوت بەڕێژەیەكی بەرچاو نرخەكەی 
لەدەســتدا. نرخــی یەك بەرمیل لــە نەوتی خاوی 
ئەمەریــكا لە ئاســتەكانی 51 دۆالر و 90 ســەنت 
دابەزی بۆ 48 دۆالر و 50 سەنت لە ماوەی هەمان 

رۆژدا. لــە رۆژانــی دواتریش دابەزینەكــە بەردەوام 
بــوو، بەهــۆی ئەنجامــی كۆبوونەوەكانی ئۆپیك و 
هەڕەشەكانی یەدەگی نەوتی كۆگاكراوی ئەمەریكا 
و ژمارەی سەكۆ نەوتییەكانی ئەو واڵتە، لە كۆتایی 
هەفتە نرخەكە بۆ 45 دۆالر و 20 سەنت دابەزینی 
تۆمــار كــرد، هەر بۆیــە بازرگانەكان بە ترســەوە 

سەرمایەكانیان دەخەنەگەڕ لە بازاڕی نەوتدا.
سەرەڕای ئاڵۆزییەكانی ئەمدواییەی بەشێك لە 
واڵتانــی كەنداو و پچڕانی پەیوەندییەكانیان لەگەڵ 
قەتەر، نرخی نەوت بەرزبوونەوەیەكی كەمی تۆمار 
كرد. بازرگانان پێشبینییان دەكرد لەگەڵ تێكچوونی 
پەیوەندییەكانی نێوان واڵتانی كەنداو، نرخی نەوت 
بەرزبوونەوەیەكــی باش بەخۆیەوە ببینێ، بەاڵم لە 
رۆژی چوارشەمەی هەفتەی رابردوو ئاژانسی وزەی 
ئەمەریكا چەند داتایەكی باڵوكردەوە كە بازرگانان 
و ئاژانســە جیهانییەكان بە سوپرایز ناوی دەبەن، 
چونكە بەگوێرەی ئاژانسەكە، بڕی نەوتی كۆگاكراوی 
ئەو واڵتە بەبڕی 3.3 ملیۆن بەرمیل بەرزبوونەوەی 
بەخۆیەوە بینیبوو كە پێشبینی دەكرا بەبڕی 3.1 
ملیــۆن بەرمیل دابەزین بەخۆیەوە ببینێ، هەفتەی 
پێشــتریش بەبــڕی 6.4 ملیۆن بەرمیــل دابەزینی 
تۆمار كردبــوو، یەدەگی بەنزین بەبڕی 3.3 ملیۆن 
بەرمیل بەرزبوونەوەی بەخۆیەوە بینیوە، هەفتەی 
پێشــتر بەبڕی 2.9 ملیۆن دابەزینی تۆمار كردبوو 
كە ئەم داتایانەش زیاتر نرخی نەوتیان دابەزاند بۆ 
ئاســتەكانی 45 دۆالر، بەرزبوونەوەی ژمارەی بیرە 
نەوتییەكانی ئەمەریكا بووەتە هەڕەشەیەكی دیكە 
لەسەر نرخی نەوت كە بەگوێرەی داتا فەرمییەكانی 
ئەمەریكا ژمارەی سەكۆ نەوتییەكانی ئەمەریكا بۆ 
741 بەرزبووەتەوە، ئەم ژمارەیەش بەراورد بە دوو 
ساڵی رابردوو بەرزترین ئاستە تۆماری كردبێت. لە 
27ی ئایاری ساڵی رابردوو ژمارەی بیرە نەوتەكانی 

ئەمەریكا بــۆ 316 بیرە نەوت دابەزینی بەخۆیەوە 
بینیبــوو، بــەو هۆیــەوە نرخی نەوت تــا رادەیەك 
هاوســەنگیی بۆ گەڕایــەوە لە دوای ئــەو دابەزینە 
زۆرەی تۆمــاری كردبــوو، لەگــەڵ بەرزبوونــەوەی 
ئەمەریــكا  كۆمپانیاكانــی  دووبــارە  نرخەكــەی، 

چاالكیەكانیان زیاد كردووەتەوە.
تا دێت ترســی بازرگانان لە بازاڕی نەوت زیاتر 
دەبێت، پێشبینیەكانیش بۆ نرخەكەی زیاتر بەرەو 
دابەزینە، بانكی جی پی مۆرگن كە پێشتر پێشبینی 
كردبوو تاوەكوو ســاڵی 2018 نرخی نەوتی خاوی 
ئەمەریكا بۆ 53 دۆالر و 50 سەنت و نەوتی خاوی 

برێنتیش بۆ 55 دۆالر و 50 ســەنت بەرز بێتەوە، 
ئێستا پێشبینییەكانی دابەزاندووە بۆ 42 دۆالر بۆ 
نەوتی خاوی ئەمریكا و 45 دۆالر بۆ نەوتی برێنت. 
چونكە جگە لە زیادبوونی بیرە نەوتەكانی ئەمەریكا، 
بازرگانان متمانەیان بە رێككەوتننامەكانی رێكخراوی 
ئۆپێــك نەمــاوە. لەگــەڵ ئەوەشــدا نەیانتوانیوە 
رێككەوتننامــەكان وەك خۆیــان جێبەجێ بكەن، 
بەگوێرەی داتــا فەرمییەكان، لــە رێككەوتنەكەی 
پێشــتردا، ئاســتی پابەندبوونی واڵتانی ئەندام بە 
رێككەوتنەكە 90% بوو، واڵتانی دەرەوەی ئۆپێكیش 
تەنیا 64% بــوو، بۆیە ئەگەر واڵتانی بەرهەمهێنی 

نــەوت مەبەســتیان گەڕانــەوەی هاوســەنگی بێت 
بــۆ بازاڕەكانی نــەوت، پێویســتە رێككەوتنەكەی 
ئەمجــارە وەك خــۆی جێبەجێ بكەن. ســەرەڕای 
ئەمە بازاڕی نەوت پێویستی بە رێككەوتننامەیەكی 
نــوێ هەیە كە لــەڕووی ناوەڕۆكەوە جیاواز بێت لە 
رێككەوتننامەكەی كۆتایی مانگی رابردوو، چونكە 
ئێســتا بــازاڕەكان غەرقكــراون لە نــەوت، دەبێت 
بەرهەمهێنەرەكان چاوەڕوانی خاڵیبوونەوەی كۆگا 
پڕ لە نەوتەكانی جیهان بكەن. لەهەموو ئەمانەش 
گرینگتــر چاالكیەكانــی كۆمپانیاكانــی تایبەت بە 
نەوتــە لە ئەمەریكا هەرچەندە پێشــبینی دەكرێت 

لەگــەڵ دابەزینی نرخی نەوت چاالكییەكانیان كەم 
بكەنەوە، بەاڵم ئەگــەر واڵتانی بەرهەمهێنی نەوت 
هەوڵەكانیــان چڕ نەكەنەوە، نەوت نرخەكەی زیاتر 

لە دەست دەدات.
ئاژانســی  فەرمییەكانــی  داتــا  بەگوێــرەی 
نێودەوڵەتیی وزە، بڕی خواست لەسەر نەوتی خاو 
بەردەوام روو لە بەرزبوونەوە بووە، بەاڵم بەهۆی ئەو 
زیاد خستنەڕووەی كە كراوە، كاریگەرییەكی ئەرێنی 
باشــی لەســەر نرخی نەوت نەبووە كە بەگوێرەی 
ئاژانســەكە لــە كۆتایی ســاڵی رابردوو خواســت 
لەســەر وزە بۆ 97.89 ملیــۆن بەرمیل لە رۆژێكدا 
بەرزبووەتەوە. لەســەرەتای هەمان ساڵدا خواست 
لەســەر نەوت 95.45 ملیۆن بەرمیــل بووە، بەاڵم 
بڕی خستنەڕوو بۆ 98.29 ملیۆن بەرزبووەتەوە  كە 
لەســەرەتای ســاڵەكەدا 96.66 ملیۆن بووە. بۆیە 
ئەگەر واڵتانی بەرهەمهێنی نەوت بتوانن سنوورێك 
بــۆ بەرهەمهێنانــی نــەوت دابنێن، ئــەوە دەبێتە 
پاڵنەرێكــی گرنگ بۆ بەرزبوونــەوەی نرخی نەوت 
لە بازاڕەكانی جیهاندا. هەروەها پێشبینییەكان بۆ 
بەرزبوونەوەی گەشەی ئابووریی جیهان پاڵنەرێكی 
دیكەیــە كە پێشــبینی دەكرێت تێكڕای گەشــەی 
ئابووریی جیهان لەو ســاڵەدا بۆ 3.3 بەرز بێتەوە 
لەكاتێكــدا ســاڵی رابــردوو 3.0 بــوو، هەرچەندە 
پێشبینی دابەزینی تێكڕای ئابووریی چین دەكرێت 
لەمســاڵدا، بەاڵم بەرزبوونەوەی تێكڕای گەشــەی 
ئابووریی ئەمەریكا، ژاپۆن، بەرازیل، رووسیا و چەند 
واڵتێكی دیكە، ئاماژەیەكی گرنگن بۆ بەرزبوونەوەی 

خواست لەسەر وزە و بەرزبوونەوەی نرخەكەی.

*بەڕێوەبەری راگەیاندن لە كۆمپانیای دی سی 
ئای ئێف ئێكس

لێكدانەوەی جیاواز بۆ ئەو پانەی ســعودیە 
دەكرێ كە لە 2017/6/5 ـــەوە بە پاڵپشتیی 
هاوپەیمانەكانی دژ بە قەتەر دەستیپێكردووە، 
بەاڵم رەنگە بەشێكی ئەم ملمانێیە پەیوەندی 
بە پێگەی گازی سرووشــتیی قەتەرەوە هەبێ 

لە بازاڕی وزەدا.
ســعودیە و هاوپەیمانەكانــی، قەتــەر بــە 
پشتیوانی "گرووپە تیرۆریستەكان" و پشتیوانی 
ئیخوان موسلیمین و حەماس تۆمەتبار دەكەن. 
هەرچەندە تێگەیشــتن لە كرۆكی بەشــێك لە 
ملمانێیەكانی ئەمڕۆ زۆر ئاســانترە لە جاران، 
ئەویش بەهۆی زیادبوونی كاریگەرییەكانی میدیا 
و تێگەیشتن لەو بارودۆخە نوێیەی لە ئەنجامی 
پەرەســەندن و بەرژەوەندییــە ئابوورییەكانــی 
واڵتــان دروســتبووە، بەاڵم ئەگەر بۆ ریشــەی 
ئاڵۆزییەكانی نێوان قەتەر و سعودیە بگەڕێین، 
پێویســتە راســتەوخۆ بگەڕێینەوە بۆ مێژووی 
سەرهەڵدانی كێشــەكانی نێوان ئەم دوو واڵتە 
كە سعودیە لەساڵی 1995ەوە ئاگری بۆ خۆش 
دەكات، كێشەكەش پەیوەستە بە پەرەپێدانی 

كێڵگەكانی غازی نێوان قەتەر و ئێران.
بۆیە ئەگەر بمانەوێت لە ریشــەی ملمانێی 
قەتەر و ســعودیە تێبگەین، پێویســتە بزانین 
لە ماوەی 22 ساڵی رابردوودا پەیوەندییەكانی 
نێــوان هــەردوو واڵت بــەرزی و نزمیــی زۆری 
تێكەوتووە، ئەوەش زیاتر بەهۆی ئەوە بووە كە 
قەتەر بەردەوام دەڵێت سیاســەت و بەرنامەی 
ئــەو بــۆ بەڕێوەبــردن و بــە بازاڕكردنی غازی 

سروشتی جیاوازە لەوانی دیكە.
دەركەوتنــی  لــە  ســاڵ  چەنــد  دوای 
كاریگەرییەكانی پەرەپێدانی غازی سروشتی و 
باشــبوونی باری ئابووریی ئــەو واڵتە، داهاتی 
سااڵنەی تاك گەیشتە 130 هەزار دۆالر و بووە 
یەكێك لە دەوڵەمەندترین واڵتانی جیهان، لەو 
كاتــەوە ملمانێی قەتەر و ســعودیە رۆژ بەڕۆژ 

زیادی كردووە.

لەڕێــی  رابــردوودا  ســااڵنی  لــە  قەتــەر 
بەكارهێنانی گازی سروشتییەوە بەشێوەیەكی 
سەربەخۆ بەدەر لە تێڕوانین و بیركردنەوەی 
ســعودیە، توانیویەتــی ژێرخانێكی ئابووریی 
پتەو دابمەزرێنێ، هەروەها بە بەگەڕخستنی 
و  جەزیــرە  وەكــو  بەهێــزی  میدیایەكــی 
رازیكردنــی نەیارەكانــی، توانیویەتی زۆر لە 

ئامانجەكانی بپێكێ.
قەتەر بەو سیاســەتە بە سعودیە و واڵتانی 
كەنداوی راگەیاند كە توانای هەیە لە یەك كاتدا 
یاری لەسەر چەند پەتێك بكات. ئەگەر سەیری 
پەیوەندییەكانی قەتەر بكەین، بەئاسانی ئەوەی 
لــێ دەخوێنینەوە ئەگەر لەالیەك بەرژەوەندیی 
ئابــووری هەبــێ لەگەڵ ئێران لــە پەرەپێدانی 
كێڵگەیەكی گازی سروشتی، بەاڵم لەهەمانكات 
لەسەر زۆر پرسی جیاواز تێڕوانینان لەیەكەوە 
نزیكــە، لەكاتێكــدا زۆرینەی واڵتانــی عەرەبی 
بەهــۆی جیاوازیــی مەزهەبییــەوە دەرگایــان 

بەڕووی ئێراندا داخستووە.
رۆژ بــەرۆژ پێگــەی گازی سرووشــتی لــە 
جیهانــی وزەدا بەهێزتر دەبێ، چونكە ئێســتا 
وزەی  ســەرچاوەی  24%ی  سروشــتی  گازی 
جیهــان پێكدێنێ. بەپێــی راپۆرتی كۆمپانیای 

مۆبیــل )ExxonMobil( ســااڵنە  ئێكســۆن 
خواســت لەســەر گازی سروشــتی بــە رێژەی 
)1.6%( زیــاد دەكات، لەبەرامبەردا خواســت 
لەســەر نەوت تەنیــا بەڕێــژەی )0.8%( زیاد 
 .)%0.1( خەڵووزیــش  لەســەر  و  دەكات 
راپۆرتەكــە پێشــبینی كردووە تاوەكو ســاڵی 
)2040( بەتەواوی خواســت و ملمانێ لەسەر 

نەوت و خەڵووز نەمێنێ.
نزیكــەی 90%ی گازی سرووشــتیی جیهان 
دەكەوێتــە ئەو ناوچانەی لە دەرەوەی ویایەتە 
یەكگرتــووەكان و كیشــوەری ئەوروپــان، بــۆ 
نموونــە، یەكــەم و دووەم و ســێیەم یەدەگی 
جیهان لە گازی سرووشــتی بریتین لە رووسیا 
و ئێــران و قەتەر، رووســیا 24%، ئێران %18 
و قەتــەر 14%ی یەدەگــی گازی سرووشــتیی 
جیهــان لەخۆدەگــرن. جگە لــەوەش یەدەگی 
گازی سروشــتیی قەتەر نزیكەی 900 تریلیۆن 

پێ سێجایە.
كێڵگــەی گازی باكــوور، یەكێك لە كێڵگە 
و  عەرەبــی  كەنــداوی  گرنگەكانــی  گازییــە 
گەورەتریــن كێڵگــە گازییەكانــی جیهانە كە 
توانای دابینكردنی 10 ســاڵ پێویستی گازی 
جیهانــی بەتەنیا هەیــە. ئەم كێڵگــە گازییە 

یەكێــك لــە كێڵگــە هاوبەشــەكانی ئێــران و 
قەتەرە. یەدەگەكەی نزیكەی 51 تریلیۆن پێ 
سێجایە، رووبەرەكەی 9.700 كیلۆمەتر چوار 
گۆشەیە، 6.000 هەزار مەتری دەكەوێتە نێو 
ئاوەكانــی قەتــەر و 3.700 مەتری دەكەوێتە 
نێــو ئاوەكانی ئێران. بۆیــە ئەو هەماهەنگییە 
توندوتۆڵــەی لــە نێوان ئێــران و قەتەر هەیە 
بەشێكی زۆری پەیوەندی بەو كێڵگە گازییەوە 
هەیــە، بەاڵم ئــەوە بەالی ســعودییەوە جێی 

قبوڵ نییە.
داهاتــی گازی سرووشــتیی ئــەم واڵتــە 
و  زیادبووندایــە  لــە  بــەڕۆژ  رۆژ  بچووكــە 
توانیویەتی لەســەر ئاســتی جیهــان پێگەی 
خۆی بەهێز بكات، بە ئەندازەیەك لە ماوەی 
رابــردوودا پشــكێكی گــەورەی كۆمپانیــای 
رۆزنەفتــی رووســی بــە بەهــای 2.7 ملیــار 
دۆالر كڕیوەتــەوە، بۆیــە دژایەتیی ســعودیە 
و هاوپەیمانەكانــی هێندەی لێدانە لە پێگەی 
ئابووریــی قەتەر بە تایبەتــی لە بواری وزە، 
هێندە پەیوەندی بە پشتگیریی قەتەرەوە لە 

"گرووپە تیرۆریستەكان" نییە.

* رۆژنامەنووسی ئابووری

لــەدوای مانگــی ئــاداری 2014 كــە ئەمریكا 
و واڵتانــی ئەوروپــا بەهۆی قەیرانــی ئۆكرایناوە 
ئابڵوقەی ئابوورییان خســتە سەر رووسیا، زیاتر 
لە دوو ساڵە ئابووریی ئەو واڵتە رووی لە داكشان 
بووە، ئەمەش دیدگای رووسیای بۆ كەرتی نەوت 
و غــاز گۆڕی كە بــە دڵی زیندووی ئابووریی ئەو 

واڵتە دادەنرێت.
ئابڵوقــەی ئابــووری بووە هــۆكاری راگرتنی 
چەندین پڕۆژەی كۆمپانیا رووسییەكان، ئەمەش 
هەریەك لە كۆمپانیاكانــی رۆزنەفت، نۆڤاتیك و 
گازپرۆمی ناچار كرد بەپەلە بەدوای ســەرچاوەی 
نەختــی  بەردەســتی  پــارەی  بەدەســتهێنانی 
)ســیولە(دا بگەڕێــن بــۆ ئــەوەی قەرزەكانیانی 
پــێ بدەنــەوە و پــڕۆژە درێژخایەنەكانیانی پێ 
پارەدار بكــەن، هەروەها ئابڵوقەی ئابووری رێی 
لــە كۆمپانیــا رووســییەكان گــرت تەكنەلۆژیای 

پێشكەوتوو بكڕن.
بــەو  پێویســتی  رووســیا  نەوتــی  كەرتــی 
كۆمپانیایانەیــە كە بە كۆمپانیــا بچووكە خاوەن 
تەكنەلۆژیا پێشكەوتووەكان دادەنرێن، ئابڵوقەی 
ئابوورییــش نــەك تەنیــا رێگــری لە فرۆشــتنی 
تەكنەلۆژیای پێشكەوتوو بە كۆمپانیا رووسەكان 
كــرد، بەڵكو رێگری لە كۆمپانیا بچووكە بیانییە 
خاوەن تەكنەلۆژیا پێشــكەوتووەكانیش كرد كە 

بچنە رووسیا و لەوێ وەبەرهێنان بكەن.
دروســتبوونی  لەكاتــی  هەمیشــە  رووســیا 
قەیرانەكانــدا دەرچەیەك بۆ خــۆی دەدۆزێتەوە، 
جــا لەڕێــی ســووڕانەوە بێت بە پشــت ئابڵوقە 
ئابوورییەكانی ئەوروپا یان لەڕێی بەشــداریكردن 
بێت لــە رێككەوتننامەی كەمكردنەوەی ئاســتی 
بەرهەمهێنانــی نەوت بە ئامانجــی بەرزبوونەوەی 

نرخی نەوت.
لەمــاوەی ســێ ســاڵی رابــردوودا كۆمپانیــا 
رووســییەكان لەبەرامبــەر ئــەو زیانــەی بەهۆی 
ئابڵوقە ئابوورییەكانەوە پێیانگەیشت، سوودێكی 
زۆریــان كــرد، چونكــە ئابڵوقە بــووە هۆكارێك 
بۆئــەوەی ئاســتی لێهاتووییــان بــەرز بكەنەوە. 

هەروەهــا بــەدوای ناوچــەی دیكــەدا بگەڕێن بۆ 
بەرهەمهێنان و بەبازاڕكردنی نەوت.

لە كۆتاییەكانی ســاڵی رابردوودا، كۆمپانیای 
رۆزنەفــت یەكــەم كۆمپانیــای رووســی بوو كە 
بەهێزیــی خــۆی ســەلماند لــە بەرهەمهێنــان و 
پااڵوتنــی نەوتــی بەردیــن، رۆزنەفــت لەڕێگەی 
هەڵكۆڵینی بیرێكی ســتوونی كە یەك كیلۆمەتر 
لــە ژێر زەوییەوەیە لە كێڵگەی پاچینۆڤ، توانی 
نەوتی بەردین بەرهەمبهێنێ، ئاماژەكان بۆ ئەوە 
دەچن لــە ئایندەدا رۆزنەفــت كار لە گەورەترین 

كۆگای نەوت لە جیهاندا بكات.
لەالیەكــی دیكــەوە، ئابڵوقــە ئابوورییەكان 
نەیانتوانی كۆمپانیای گازپرۆم بچووك بكەنەوە، 
چونكــە كۆمپانیاكە توانی ئــەو تەكنەلۆژیایەی 
هەیەتــی بۆ بەرهەمهێنانی نەوت پێشــی بخات. 
لەنێــوان ســااڵنی 2013 بــۆ 2016 چاالكیــی 
ئــەم دوو كۆمپانیــا زەبەالحــە، بــووە هۆكاری 
بەرزبوونــەوەی ئاســتی بەرهەمهێنانــی نەوتی 
رووســیا بەڕێژەی 6%، ئەمەش داهاتی هەرســێ 
كۆمپانیا زەبەالحەكەی رووسیای بەڕێژەی %11 

زیاد كرد.
بەشــێك لە شــرۆڤەكارانی بازاڕە داراییەكان 
پێیانوایــە كۆمپانیــا رووســییەكان كۆمەڵێــك 
گۆڕانكارییان بەسەر ئاراستەی وەبەرهێنانەكانیاندا 
هێنــاوە و دەیانەوێــت قەبــارەی وەبەرهێنانیان 
لە دەرەوەی رووســیا زیاد بكەن. بەشــێكیش لە 
كۆمپانیاكان زیاتر بایەخ دەدەن بە بەبازاڕكردن و 
فرۆشتنی نەوتی واڵتانی دیكە، ئەمەش كۆمپانیا 
رووسییەكانی چاالكتر كردووە لەڕووی دۆزینەوەی 
كڕیاری نوێ و زیادكردنی پشكەكانیان لە بازاڕی 
نەوتدا، هەر بۆیە سەرەڕای دابەزینی نرخی نەوت 
و كەمبوونەوەی ئاســتی وەبەرهێنان لە جیهاندا 
لە ســێكتەری نەوت، كەچی قازانجی كۆمپانیای 
گازپــڕۆم لە ســاڵی 2016 دا بەراورد بە ســاڵی 
2015 بەڕێــژەی 21% زیــادی كــردووە بۆ 16.7 

ملیار دۆالر.
و  گازپــرۆم  چاالكییەكانــی  فراوانكردنــی 
رۆزنەفــت و هاتنــی كۆمپانیــای رۆزنەفــت بــۆ 
هەرێمی كوردســتان گرنگییەكی زۆری بۆ كەرتی 
وزەی هەرێمــی كوردســتان و هەردوو كۆمپانیای 
رووســی دەبێت، چونكە كۆمپانیا رووســییەكان 
دەبنە كڕیاری نەوتی كوردســتان و بەبازاڕكردنی 
نەوتەكە دەكەوێتە سەرشــانی ئــەوان. كۆمپانیا 
رووســییەكانیش لەڕێگەی نەوتی كوردســتان و 
نەوتی چەندین واڵتانــی بەرهەمهێنەری دیكەوە، 
مەنزومــەی نەوتیــی خۆیــان فراوانتــر دەكــەن 
و پشــكەكانی خۆیــان لە بــازاڕی نەوتــدا زیاتر 
دەكــەن، هــەر بۆیە بەشــێك لە شــرۆڤەكارانی 
بازاڕە داراییەكان پێشــبینی دەكەن لە ســااڵنی 
داهاتوودا كۆمپانیا رووسییەكان سەركردایەتی بە 

بازاڕكردنی نەوت و گاز لە جیهاندا بكەن.

یادگار سدیق*

بیالل سەعید*

سەكۆ نەوتییەكانی ئەمەریكا هەڕەشە 
لە نرخی نەوت دەكەن

قەتەر و سعودیە
شەڕی گازی سروشتی دەكەن

رووس بازاڕی نەوت 
كۆنترۆڵ دەكەن

كاردۆ كەمال
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باران دێتە کوردستان
رووداو - هەولێر

باران، خانمە گۆرانیبێژی كوردی رۆژهەاڵتی كوردســتان كە هەمیشــە بە فارســی گۆرانی دەڵێت و ناوبانگێكی زۆری هەیە، ســەردانی كوردســتان 
دەكات و كۆنسێرتێكی گۆرانی بەهاوبەشی لەگەڵ دوو هونەرمەندی دیكە ساز دەكات. باران بە )رووداو(ی راگەیاند لەمانگی داهاتوو سەردانی كوردستان 

دەكات، بەهاوبەشی لەگەڵ هونەرمەندی كورد نەڤید زەردی و هونەرمەندی تورك ئەلیاس كۆنسێرتی گۆرانی ساز دەكەن. باران دەشڵێت زۆر خۆشحێڵە 
بە ئەنجامدانی ئەو كۆنسێرتە لە شاری هەولێر و پان دادەنێت لە داهاتوودا كاری دیكەش لە باشووری كوردستان ئەنجامبدات. باران تاوەكو ئێستا چەند 

خەاڵتێكی وەرگرتووە.

هونەری

رووداو: یەكەمجــارە لــە شاشــەی كەناڵێكــی 
كوردی دەردەكەوی، چی بە بینەران دەڵێی؟

حوسام تەحسین بەگ: من دەڵێم خودا كات و 
ســاتەكانیان خۆش بكات. لەبەر ئەوەی تۆ باسی 
كەناڵێكــی كــوردی دەكەیت و كاری ســەرەكیی 
منیش هونەری كەلەپوورییە، سەمای كوردی زۆر 
ســەرنجی رادەكێشــام. هەڵبەت ئاوازەكانیشیان. 
رەگوڕیشــەی ئــەوان لــە هونــەردا زۆر قووڵــە و 
خاوەنــی مێژوویەكــی هونەریی بەهێــزن. ئاوازی 
كوردی خۆشن و هەر بەڕاستی دەچنە نێو داڵنەوە.
رووداو: بەشــێك لــە هونەرمەنــدان بەهــۆی 
قەیرانی ســووریاوە شامیان جێهێشت. چۆنە هەر 

لە شام مایتەوە؟
حوســام تەحســین بەگ: مەگەر كێ دەتوانێ 
لــە یــاری خۆی، لە ئامێزی گەرمــی دایكی خۆی 
دووربكەوێتەوە؟ شــام ئەو باوەشــە گەرمەیە كە 
مــرۆڤ هیــچ كات ناتوانێ لێــی دوور بكەوێتەوە، 

ئەگەرنا سەرمای دەبێ.
رووداو: ئەم عەشــقەی تۆ تەنیا بۆ شامە، یان 
یارێكیش لە ژیانی حوسام تەحسین بەگدا هەیە؟

حوســام تەحســین بــەگ: لێت ناشــارمەوە، 
جیهانــی عەرەبی بەتــەواوی بۆ مــن زۆر گرنگە. 
بەاڵم بەداخەوە دوای ئەو قەیرانەی پێیدا تێپەڕین، 

برینێكی سەختی بۆ 

دروســتكردم. زۆر پەیوەست بووم بە عەرەببوونی 
خۆمــەوە، بەاڵم ئێســتا دەتوانم بڵێم هەســت بە 

ونبوون دەكەم.
رووداو: تۆ لە شــانۆدا لەگەڵ مامۆســتا دوڕێد 
لەحام بەیەكەوە لە غوربەت، شــەقایق ئەلنوعمان 
و كەئســەك یــا وەتەنتان پێشــكەش كــردووە. 
لەبەر ئەوەی باســی سیاسەتت كرد، ئەگەر ئەمڕۆ 
مامۆستا حوسام زنجیرە فیلمێكی كۆمەاڵیەتیمان 

بۆ بنووسێ، چ ناوێكی لێ دەنێ؟
حوســام تەحسین بەگ: هەر شانۆییەك باسی 
الیەنێــك دەكات. هەندێك خەســڵەتی قەیران لە 
غوربەتدا هەن. لە شەقایق ئەلنوعمان خەسڵەتی 
زۆر ئاشــكرا هەن. هەر شــانۆیە و تایبەتمەندیی 

خــۆی هەیە. بەاڵم ئەگەر ئەمــڕۆ كارێكی نوێ 
بڕوا  بكەین، 

بكە هیچ ناونیشانێكی بۆ دانانرێ.
رووداو: لەنێــوان ئەمــڕۆ و دوێنێــدا، چــۆن 

دەڕوانیتە درامای سووری؟
بێگومــان الی  بــەگ:   حوســام تەحســین 
خەڵكیش روونە كە درامای ســووری باشــتر بوو. 
لــە قەیراندا بێگومان، دەڵێم ســوپاس بۆ هەموو 
كۆمپانیاكانمــان، ئەكتەرەكانمان، سیناریســت و 
دەرهێنەرەكانمان، ســوپاس بۆ هەر كەســێك كە 
بەردەوامــی دەداتە ئــەم كارە. بەاڵم ناتوانم بڵێم 
وەكــو پێشــانین، دواكەوتوویــن، زۆر هۆكاریــش 
بــۆ ئــەم دواكەوتنە هەیــە، چەنــد ئەكتەرێكمان 
لەدەســتچوون، دواتــر ســیناریۆكان، بەداخــەوە 

دۆخــەی  لــەم  هەموویــان 

ئێستاماندا گیریانخوارد، هەروەها بەرهەمەكانیش 
كەمبوونەوە.

رووداو: كەمبوونەوە و بە سیاسی كران؟
حوســام تەحســین بــەگ: بەڵــێ بێگومان. 
بــەاڵم بەشــێوەیەكی گشــتی وەك وەاڵمێك بۆ 

پرسیارەكەی تۆ، ئێمە دواكەوتووین.
رووداو: دوای ئەو تەمەنە درێژە لە هونەردا، 
هەست بە غەدر دەكەیت كە هونەر یان شتێكی 

دیكە مافی تۆی نەداوە؟
حوســام تەحســین بــەگ: نا، بــە تەواوی 
نــا. چونكــە مــن بــە رێكــەوت چوومــە نێو 
بــواری هونەرەوە. بەڕاســتی نازانم چۆن بوو 
گەیشــتمە ئێــرە. لە ژیانی خۆمــدا بیرم لەو 
سەرگوزەشتەیە نەكردووەتەوە. دەتوانم بڵێم 
ناهەقــی زەمەن لە من ئەوەبوو كە نەمتوانی 

موزیك بەشێوەیەكی ئەكادیمی بخوێنم.
رووداو: باســی میوزیكــت كــرد، دۆخی 
گۆرانیــی عەرەبــی بەگشــتی و ســووری 

بەتایبەتی چۆن دەبینی؟
حوسام تەحسین بەگ: زۆر دواكەوتووە. 
پێشــتر ئاوازدانــەر كــە ئاوازیــان دادەنا، 
یان نووســەران كە شــیعریان دەنووســی، 
زۆر بیریــان دەكــردەوە، چونكــە دەیانزانی 
بــەرەوڕووی زۆر رەخنە دەبنــەوە. ئەمڕۆ كارەكە 
بووەتە ماكینەی چاپكــردن، رەنگە رۆژانە دەیان 
گۆرانی دروستبكرێن. بەاڵم لە ئەنجامدا هەموویان 

لەبیردەكرێن و هەموویان لەیەك دەچن.
رووداو: زنجیــرە درامــای كەنــووش بەكــوێ 
گەیشت كە سیناریۆكەی لەالیەن حوسام تەحسین 
بەگــەوە نووســراوە. تــۆ دەڵێیت لەچــاو هەموو 
كارەكانــی درامای ســووری، ژینگەی شــامی لەو 

درامایەدا جیاوازە. ئەوە ناهەقی نییە؟
حوســام تەحســین بەگ: من ئــەم بەرهەمەم 
نووســی چونكــە تێبینــی و رەخنــەم لەبــارەی 
هەموو ئەو كەســانەی كاریان لە ژینگەی شامیدا 
كردووە، هەیە. ئەوان ئەو ژینگەیەیان بەشێوەیەكی 
راســتەقینە وێنا نەكــرد. زۆر بەداخــەوە. بەهیچ 
شــێوەیەك ئەمە ژینگەی شــامی نییــە! زنجیرە 
فیلمەكەی من باشترین نییە، بەاڵم راستگۆترینانە. 

چاوەكانم چییان بینی ئەوەم نووسی.
رووداو: چ شــتێك لــە هونــەری 

ســووریدا گــۆڕاوە؟ لــە چ شــتێكی ژیانی خۆت 
پەشیمانی؟

حوســام تەحسین بەگ: من هەرگیز پەشیمان 
نیــم. بــەاڵم قەیران زۆر شــتی گۆڕیوە. پێشــتر 
بەرپرســیارێتییەكی مەزنتر هەبوو و رێزگرتنیش 
زیاتر بــوو. ئێســتا كۆنترۆڵكردنــی دۆخی ئێمە 

زەحمەتە. بێڕێزی بەرامبەر هونەر دەكرێت.
رووداو: ئەگەر من بڵێم مامۆستا دوڕێد لەحام، 

تۆ چی لەبارەی ئەوەوە دەڵێی؟
حوسام تەحسین بەگ: مامۆستای منە.

رووداو: فیلمی كەفرون
زۆر  فیلمێكــی  بــەگ:  تەحســین  حوســام 
بوێرانەیە، چونكە زەحمەتترین شــت ئەوەیە كار 
لەگــەڵ مندااڵنــدا بكەیــت. لە فیلمــی كەفرووندا 
مامۆستا دوڕێد لەگەڵ مندااڵن كاری كرد. مامۆستا 
دوڕێد دایك و باوك و مامۆســتا بوو. زۆر سەخت 
بــوو، بەاڵم لــە ئەنجامدا ســەركەوتنێكی مەزنی 

بەدەستهێنا.
رووداو: بابولحارە؟

حوسام تەحسین بەگ: بەهەنگاوی هونەریی 
دروست دەســتیپێكرد، بەاڵم دواتر سووكایەتی 
بــە خەڵــك كــرا. ئەمە چییــە؟ ئەبو عیســام 
مرد، ئەبو عیســام گەڕایــەوە! ئەمانە گاڵتە بە 
عەقڵــی خەڵــك دەكــەن! ئەبو عیســام مرد و 
نێــژرا، بۆچی دەبێ بگەڕێتــەوە؟ ئەمە بێڕێزی 
و بچووككردنــەوەی كارە. چیرۆكەكــە هەمووی 
بووەتە بازرگانی و پەیوەســتە بە سپۆنســەر و 

كەناڵەكان، شتێكی تەواو بازرگانییە.
رووداو: بەسیاسەتكردن نییە؟

حوســام تەحســین بــەگ: مــن دەڵێــم هەر 
كەسێك نووســیویەتی یان ناحاڵییە یان یاریی 
پێ كردووە، چونكە ئەمە تێنەگەیشتنە، ببوورە 
قســەیەكی كەمێك ناخۆشیشە، بەاڵم ئەوان بە 
داعــش دەچوێنم! داعــش لە تەدمــور مێژووی 
وێران كــرد، ئەوانیش ژینگەكــە وێران دەكەن. 
ئەمــە ژینگەیەكــی گرنگە، ئەمە رەگوڕیشــەی 

ئێمەیە. نابێ هیچ كەسێك بیشێوێنێ.
رووداو: چی بە نادین و راكان تەحسین بەگ 

دەڵێی؟
حوســام تەحســین بــەگ: راكان ســەرەتا 
مەیكــەپ بــوو. بەبــێ ئاگاداركردنــەوەی مــن 
بــووە ئەكتــەر. نادین چــوو هەوایــەك بگۆڕێ 
مامۆســتا  گوتــەی  بــە  ریزەفیلمەكــەدا،  لــە 

هیشــام شــەربەتچی، پێیگوتم ئەو كچە زێڕە، 
تۆز دایپۆشــیوە، تەنیا تــۆ دەتوانی ئەو تۆزە 
بســڕیت. من هیچ تێبینییەكی نادەمێ، چونكە 
دەزانم ئەو لە من زیرەكتر و هۆشــمەندترە. من 

لە ژیاندا نەزانم.

 بابولحاڕە ژینگەی شامی وێران كرد
یەکێكە لە پایەکانی درامای سووری، بەشداری لە نزیكەی 40 درامادا کردووە و لە بەشی دووەمی درامای بابولحاڕەدا 

رۆڵی بینیوە. حوسام تەحسین بەگ، ئەکتەری بە توانای سووری، ئەسپی خۆی لە بواری شانۆ و سینەما و گۆرانیشدا تاوداوە. 
ساڵی 1941 لە دیمەشقی پایتەختی سووریا لەدایك بووە. خاوەنی کچێك و کوڕێكە بەناوەکانی راکان و نەدین کە هەمان 

رێچكەی باوکیان گرتووە.
حوسام تەحسین بەگ، میوانی بەرنامەی )روویێن شامێ( بوو کە )ریم مەعرووف( لە دیمەشقەوە پێشكەشی دەکات و 

شەوانی شەممە لە تەلەڤزیۆنی رووداو باڵودەبێتەوە.

حوسام تەحسین بەگ، ئەکتەری بەناوبانگی سووری بۆ )رووداو(:

سەما و گۆرانیی 
کوردی زۆر سەرنجم 

رادەکێشن
 

ناتوانم لە شام 
دووربكەومەوە

درامای سووری بە 
سیاسی کراوە

 

دۆخی گۆرانیی عەرەبی 
زۆر دواکەوتووە

  

دورێد لەحام مامۆستای منە
درامای بابولحاڕە بە بازرگانی کراوە

دەرباز یونس
رووداو – بەیروت

ئەســتێرە و گۆرانیبێــژی بەناوبانگی لوبنانی 
موعیــن شــەریف كــە لــە دوای دەركەوتنــی لە 
بەرنامەی پێشبڕكێی دەنگخۆشیی ستۆدیۆ فەن، 
لە ســااڵنی رابردوودا ناوبانگــی دەركرد، دەڵێت 
حــەز دەكات گۆرانییــەك بە زمانــی عەرەبی بۆ 

كوردستان بڵێت. 
موعین شــەریف لــە 1973/5/15 لە لوبنان 
لەدایك بــووە، خاوەنی حەوت ئەلبوومی گۆرانی 
و 10 كلیپە. موعین ژیانی خێزانی لەگەڵ مریەم 
شەریف پێكهێناوە كە كچی شێخ غازی شەریف، 
بەرپرسی حیزبوڵاڵیە لە بیقاع. خاوەنی كچێك و 

كوڕێكن بە ناوەكانی محەممەد و مونا.
 موعین شــەریف لە ستۆدیۆی تایبەتی خۆی 
لە بەیروت پێشوازی لە تیمی )رووداو( كرد و لە 
بارەی بەرهەمی نوێی قسەی كرد و گوتی "كارێكم 
لەبەردەستە و لە ماوەیەكی نزیكدا باڵودەكرێتەوە، 
كارەكە لە ئاوازی بیال زەین و تێكســتی مونیر 

ئەبو عەسافە".
موعین لەبــارەی ناوەڕۆكی گۆرانییەكە گوتی 
"باســی بابەتــی كۆچكردنــی گەنــج و خێزانــە 

عەرەبییەكان دەكات بۆ واڵتانی ئەوروپا".
موعیــن شــەریف بەهــۆی دەركەوتنــی لــە 

بەرنامــەی ســتۆدیۆی فــەن ناوبانگــی دەركرد، 
بەاڵم ئەم ئەســتێرە لوبنانییــە دەڵێت، بەر لەو 
بەرنامەیــەش ئەزموونی دەركەوتنی لە بەرنامەی 
تەلەڤزیۆنی هەبــووە "یەكەم دەركەوتنی من بەر 
لە بەرنامەی ستۆدیۆ فەن بوو، لە بەرنامەیەك بە 

ناوی جیهانی مندااڵن، دواتر لە بەرنامەی لەیالی 
لوبنان و ئینجا لە ســتۆدیۆ فەن، ئەو بەهرەیەی 
كە من هەمبوو دەركەوت و خۆشەویستیی خەڵكم 
پێگەیشــت، پێموایە ئەو بەرنامانە ئەزموونێكی 

باش بوون بۆ سەركەوتنی من".
هەوادارانــی ئەم ئەســتێرەیە شــەریف بەوە 
دەناســن كــە كاریگەریــی زۆری وەدیــع ســافی 
ئەستێرەی عەرەبیی لەسەرە، خۆی لەوبارەیەوە 
دەڵێــت "مامۆســتا وەدیــع ســافی یەكێكــە لە 

گەوهــەرەكان، ئێمــە زۆر منداڵ بوویــن كە ئەو 
دەنگــە مەزنەی وەدیع ســافی گۆرانیی دەگوت، 
ئــەو یەكێكە لە هەرەمەكانی هونــەری عەرەبی، 
من زۆر سەرســامی ئەو مامۆستایەم و كاریگەری 

لەســەر من هەیە، بەتایبەتی لە مەودای بەهێزی 
دەنگیدا، دەتوانم بڵێم ئێستا هیچ هونەرمەندێك 
لەو ئاستەدا نییە كە بتوانێت ئەدای گۆرانییەكانی 

بكات وەكو خۆی".
ئەو هونەرمەندە پێشتر سەردانی كوردستانی 
كردووە و لەبارەی سەردانەكەی دەڵێت "ئەوە سێ 
ســاڵ لەمەوبەر بوو، چاوم بــە هەوادارانم كەوت، 
بینیم كە خۆشەویستییەكی گەورەیان بۆ هونەری 
عەرەبی هەیە، بەتایبەتی هونەری لوبنانی، لێرە 
لە لوبنان هەست بە كاریگەریی هونەری میسری 
دەكرێت، بەشێك لە هونەرمەندە لوبنانییەكانیش 
گۆرانیی میسرییان گوتووە، بەاڵم من پێچەوانەی 
ئەوەم لە كوردســتان بینی، خەڵكی كوردستان 

زۆر حەز بە هونەری رەسەنی لوبنانی دەكەن".
بەشێك لە ئەستێرە عەرەبەكان گۆرانییان 
بــە كــوردی یــان گۆرانییان بۆ كوردســتان 
گوتــووە، زۆرتریش بەهۆی شــەڕی داعش و 
بارودۆخی ئێســتای باشــووری كوردســتان، 

موعین لەو بارەیەوە دەڵێت "میوزیك ناســنامە 
و رەگەزنامەیەكی جیهانی هەیە، بۆیە من ئامادەم 
بۆ كاری هونەریی هاوبەش لەگەڵ هونەرمەندانی 
كوردســتان، لێرەدا كێشەی زمان دروستدەبێت، 
چونكە من ناتوانم وشــەی كوردی دەرببڕم وەك 
كەسێكی كورد، بۆیە پێم باشە ئەگەر كارم كرد 
گۆرانییەك بۆ كوردستان بڵێم بە زمانی عەرەبی".

دەمەوێت بە زمانی عەرەبی 
گۆرانی بۆ کوردستان بڵێم

وەدیع سافی کاریگەریی گەورەی بەسەر کارە 
هونەرییەکانمەوە هەیە

گۆرانییەك بۆ كۆچی گەنجان دەڵێمئەستێرەی لوبنانی موعین شەریف بۆ )رووداو( دەدوێت
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رووداو - ستۆكهۆڵم

لەنێو ئەو كەشـە كپ و بێدەنگ و چۆڵەی 
ماركێتـە  و  چێشـتخانە  سـوێد،  شـەوانی 
كـوردی و رۆژهەاڵتییـەكان جمەیـان دێـت و 
كـە  بەجۆرێـك  كـردووە،  قەرەباڵـغ  شـاریان 
لـەوێ هەسـت ناكەیـت لـە واڵتێكـی باكـووری 

ئەوروپایـت.
قـورس،  خواردنـی  و  بانـگ  چاوەڕوانیـی 
هەروەهـا نانخـواردن لـە كاژێـر 12ی شـەو، 
بەالی سـوێدییەكانەوە شـتێكی ناوازەیە بۆیە 
دەكەنـەوە.  تاقیـی  رەمەزانـدا  لـە  ئەوانیـش 
لـەم  سـتۆكهۆڵم  كوردییەكانـی  چێشـتخانە 

بووژاونەتـەوە.  مانگـەدا 
تینـا پیرشـوون لەگـەڵ هاوڕێكانـی هاتووە 
و  سـتۆكهۆڵم  كوردییەكـەی  چێشـتخانە  بـۆ 
دەڵێـت: "حـەز دەكـەم ئـەو كەشـە ببینـم". 
تینـا موسـوڵمان نییـە و بـە رۆژووش نییـە، 
بـەاڵم دەڵێـت "حەز دەكەم هەموو كەشـەكان 
چێشـتخانانە  لـەم  ئـەوەی  بكەمـەوە،  تاقـی 

هەیـە زۆر خۆشـە و تایبەتـە".
و  سـیما  لەگـەڵ  سـوێدییە  كچـە  ئـەو   
بانـگ  چاوەڕوانـی  پێكـەوە  هاوڕێـی  سـەنای 
بـە  دەسـت  و  بخۆنـەوە  ماسـتاو  تـا  بـوون، 

بكـەن.  كەبابەكەیـان  خواردنـی 
و  كـوردی  چێشـتخانە  لـە  هەندێـك 

رەمەزانـدا  مانگـی  لـە  رۆژهەاڵتییـەكان، 
بـۆ  رۆژهەاڵتییانـە  تـەواو  كەشـێكی 
ئـەوەش  دەڕەخسـێنن،  تاراوگەنشـینان 
خـۆی  الی  بـۆ  ئەوروپییەكانـی  سـەرنجی 
خوانـی  بەشـداریی  زۆرجـار  و  راكێشـاوە 

دەكـەن.  بیانییـەكان 
لـە  هەولێـری  هـەژار  چێشـتخانەكەی  لـە 
گۆرانـی  دانـراوە،  بڵندگۆیـەك  سـتۆكهۆڵم، 
ئاینـی بـە زمانی كـوردی و عەرەبی لێدەدرێ، 
بـێ.  نیـوەڕۆ  نوێـژی  وایـە  ئـەوە  وەك 
چێشـتخانەكەی هـەژار، لـە رۆژانـی ئاسـاییدا 
هەرگیـز تـا ئـەو درەنگـی شـەوە كـراوە نییە.
سـاڵ،   37 تەمـەن  رەشـید،  هـەژار 

خاوەنـی چێشـتخانەی بنـارە لـە ناوجەرگـەی 
شـێوەیە  "بـەو  دەڵێـت:  ئـەو  سـتۆكهۆڵم. 
وامـان كردووە سـەرنجی خەڵكێكی زۆر بەالی 
نییـە  ئەوەنـدە  هـەژار  راكێشـین".  خۆمـان 
دەڵێـت  بۆیـە  كردووەتـەوە،  چێشـتخانەكەی 
"مەبەسـتمانە سـوود لـەم بۆنانـە وەربگریـن 
خۆشـحاڵیی  و  سـەرنج  جێـی  دەبێتـە  كـە 
خەڵـك، رەمـەزان بـۆ ئێمـە دەرفەتێكـی باش 
بـوو. یەكەمینجارە چێشـتخانەیەكی وا گەورە 
تا 12ی شـەو هەبێت، ئەمە سوێدییەكانیشـی 

كـردووە".  خۆشـحاڵ  زۆر 
وەسـتا فایەق شـێفێكی ناسـراوی خواردنە 
رۆژهەاڵتییەكانە لە سـوێد. هاوشـێوەی هەژار 

تاوەكـوو درەنگی شـەو خواردن دەبەخشـن و 
چێشـتخانەكەی جمـەی دێـت. وەسـتا فایـەق 
بـە )رووداو(ی گوت :"سـوێدی و نەتەوەكانی 
خواردنـە  بـە  حـەز  زیاتـر  كـورد  لـە  دیكـە 
زۆر  رەمەزانـدا  لـە  و  دەكـەن  كوردییـەكان 

روومـان تێدەكـەن". 
ئەو شـێفە كوردە كە ئێسـتا بۆ ماوەیەكی 
كاتـی و تەنیـا بـۆ رەمـەزان چێشـتخانەیەكی 
هینـدی بەكـرێ گرتـووە و تایبەتـی كـردووە 
رەمەزانـەوە،  "بەهـۆی  دەڵێـت  مانگـە،  بـەو 
دیكـە  چێشـتخانەكانی  لـە  یەكێـك  هیـچ 
ئێمـە  لـە  روو  هەمـوو  و  نامێنـێ  بازاڕیـان 

دەكـەن".
بۆ سـوێدییەكان هەندێك نامۆیە لە ئێوارە 
خواردنـی قـورس بخورێـت، بـەاڵم وەك هەژار 
سـوێدییەكان  گوتیـان  فایەقیـش  شـێف  و 
خۆشـحاڵن كـە كەشـی لـەم شـێوەیە تاقـی 

دەكەنـەوە.
پێنـج  هـەر  لەگـەڵ  مـۆرگان  سـتیفان 
كاژێـر  و  هاتـوون  خێزانەكـەی  ئەندامەكـەی 
11ی شـەوە و نـان دەخـۆن. ئـەوان دەڵێـن: 
"ئەگەرچـی لـەڕووی تەندروسـتی بـاش نییـە، 
بـەاڵم هـەم تامـی خواردنەكان، هـەم خواردن 

لـەم شـەوە، كەشـێكی تایبەتـە". 

مارکێتەکانیش بەرناکەون

جـۆرە  لـەو  سـەروپێ  و  كـوردی  برنجـی 

رەمەزانـدا  مانگـی  لـە  كـە  خواردنانـەن 
كڕیاریـان زۆرە. كـەم كـەس هەیـە لـە سـوێد 
كڕیـاری برنجـی )كوردە( و گۆشـتی )جەلیل 
و دلێـر( نەبێـت. بـەاڵم شـتێكی نوێیـە كـە 
لەگـەڵ سـڵق و پاقلـە و  فرۆشـتنی ئەمانـە 
سـەروپێی ئامـادە، لە مانگـی رەمەزاندا چوار 

هێنـدە فرۆشـی زیـاد بـكات.
رۆژهەاڵتـی  ماركێتـی  كـە  هـادی  هێمـن 
هەیـە و زۆربـەی خۆراكـە كوردییەكانـی الیە، 
دەڵێـت: "شـتەكانی ئێمـە لە رەمەزانـدا چوار 

هێنـدەی جـاران فرۆشـی بـەرز دەبێتـەوە".
ئاسـایی  لەكاتـی  دەڵێـت  هـادی  هێمـن 
رۆژانـە 10 بـۆ 15 كیلـۆ گۆشـت و كەمتـر لـە 
5 كیلـۆ برنـج دەڕوات، بـەاڵم لـە رەمەزانـدا 
رۆژانـە زیاتـر لـە 100 كیلـۆ گۆشـت و 200 
دەڵێـت  هەروەهـا  دەفرۆشـن.  برنـج  كیلـۆ 
"فرۆشـی سـەوزەی وەك پاقلـە و سـڵق، لـە 
زەحمـەت  بـە  دەبـێ  زۆر  ئەونـدە  رەمـەزان 

دەكەوێـت". دەسـتمان 
كـوردی سـوێد هـەر لـە ئێسـتاوە خۆیـان 
بـۆ جەژنـی رەمـەزان ئامادە كـردووە و داوای 

شـیرینی و قەیسـی و كشـمیش دەكـەن.
و  كوردسـتان  "لـە  دەڵێـت  هـادی  هێمـن 
ئێرانەوە شـیرینی و قەیسـی هاوردە دەكەین. 
هەفتانـە زیاتـر لـە 20 بـۆ 30 كیلـۆ گـەزۆی 
كیلـۆ   500 نزیكـەی  و  دەفرۆشـم  سـلێمانی 
قەیسـی كوردسـتانم هاوردە كردووە تەنیا بۆ 

جەژنـی رەمـەزان".  

رەمەزانی ســوێد قورســترین خواردنی تێــدا دەخورێ کە ســەروپێیە. هێمن هادی 
کــە خاوەنی مارکێتە لە ســوێد دەڵێت :"زۆر لە خێزانەکان حەز بە ســەروپێ دەکەن لە 
رەمەزانــدا، بەتایبەت لە رۆژانی جەژن، بۆیە لە ئێســتاوە خۆمانی بــۆ ئامادە دەکەین. 
تاوەکوو ئێســتا کڕیاری زیاتر لە 150 وەجبە ســەروپێم هەیە، دەبێــت تاوەکوو رۆژانی 

کۆتایی رەمەزان بۆیان ئامادە بكەین". 

سەروپێ نۆرەی بۆ گیراوە

رووداو - ستۆكهۆڵم ، لەندەن

لەنێــو پەرلەمانی ســوێد شــەش كــورد و لە 
ئەنجوومەنــی شــارەوانییەكانیش 11 كورد هەن 
كــە نوێنەری پارتە چەپەكانــن. ئەم پەیوەندییە 
بەتینــەی كــورد لەگەڵ بــەرەی چــەپ خەریكە 
گۆڕانی بەســەردا دێت، ئێســتا هەندێــك لەوان، 
بەتایبەتــی لەنــاو نــەوەی نوێ دڵیان بــۆ پارتە 
راستەكان لێدەدات، تا ئەو ئاستەی روو لە پارتە 

نەژادپەرستەكان دەكەن.
كوردێكی نیشتەجێی سوێد لەوبارەوە دەڵێت: 
"وەك هاوســۆزییەك بــۆ ســوێدییەكان دەبمــە 

الیەنگری پارتە راستڕەوەكان".

ئامارێكی شۆکهاوەر

ســوێد خۆی بــۆ هەڵبژاردنی ســاڵی داهاتوو 
ئامــادە دەكات. رووپێوییــەكان وا دەردەخەن كە 
لەنێو تاراوگەنشــیناندا الیەنگری پارتە راستەكان 

بەرەو هەڵكشانە.
نیشــانی دەدات كــە  لــە ســوێد  ئامارێــك 
بیانییەكان، واتە ئەوانەی بە رەچەڵەك ســویدی 
نین، دەنگ بەو پارتە دەدەن كە نەژادپەرســتە و 

بە ئاشكرا دژایەتی بیانییەكانی كردووە.
دەكــەن،  پێشــبینی  سیاســی  چاودێرانــی 
پارتــی ســوێدییە دیموكراتــەكان كــە پارتێكی 
نەژادپەرســتە، لە كەمینەیەكــی پەرلەمانییەوە 

ببێتە دووەمین پارتی سوێد.

نیكۆال ئولڤایۆس لە پارتی سۆسیال دیموكرات 
كــە هــاوكات توێژەرێكــی سیاســییە، دەڵێــت: 
"دەنگدانــی پەنابەرێك، بە پارتێكی راســتڕەوی 
وەكو سوێدییە دیموكراتەكان كە بە ئاشكرا دژی 
كۆچبەر و بیانی و سەرڕەشن، هیچ مانایەكی نییە 

جگە لە سەرلێشێواوی".
هەفتەی رابردوو دامەزراوەی ئاماری ســوێد 
ئاســتی  لەبــارەی  ئامــاری  دواییــن   )SCB(
جەماوەریــی پارتەكانــی ســوێد باڵوكــردەوە. 
بەپێــی ئامارەكــە الیەنگــری پارتی ســوێدییە 
دیموكراتەكان بەراورد بە ســێ ســاڵی رابردوو 
بە رێــژەی 10.3% لەنێو ژنان و 15.4% لەنێو 
پیاوانی بیانی زیادی كردووە. ئولڤایۆس دەڵێت 

"ئەو ئامارە شۆكی كردین".
بــەم پێیەش، پارتی ســوێدییە دیموكراتەكان 
)SD( لــە پێگــەی پارتی ســێیەمەوە بۆ پارتی 
دووەم كێبڕكێ دەكات لەكاتێكدا پارتی سۆسیال 
دیموكراتــی فەرمانڕەوا بەڕێژەی 42.7% یەكەمە. 
ركابەری یەكەمی ســوێدییە دیموكراتەكانیش كە 
پارتی مۆدێرات )پارێزگارانە(ە، بە رێژەی %17.1 

وەك پارتی دووەمی سوێد ماوەتەوە.
لەنێــو ئەو بیانییانەی ســوێد كــە الیەنگری 
ســویدییە دیموكراتەكانــن، كوردی باشــوور و 
رۆژهەاڵتــی كوردســتانیش هــەن كــە ئامادەن 

دەنگی پێ بدەن.
هومایــۆن گەنجێكــی مەهابادییــە و زیاتر لە 
16 ســاڵە لــە ســوێد دەژی. ئــەو بــە )رووداو(
ی گــوت: "پارتی ســوێدیە دیموكراتــەكان تاكە 

پارتی راستگۆیە لەگەڵ بەرنامەكانی، منیش ئەو 
راستگۆییەم پێویستە".

لــە  ئامادەیــە  محەممــەدی  هومایــۆن 
هەڵبژاردنەكانــی داهاتــوودا دەنگ بە ســوێدییە 
دیموكراتــەكان بــدات. لەبارەی ئــەوەش كە ئەو 
پارتە راســتەوخۆ دژ بە بیانــی و كۆچبەر بووە، 
گوتی: "ئێمە و ســوێدییەكان لە موجامەلەی بێ 
مانا بێزار بووین، ئەو پارتەش بێگومان لە هەندێك 
شــت هەڵە بــووە و گۆڕانــكاری دەكات". كوردی 

دیكەش هەن كە وەكوو هومایۆن بیردەكەنەوە.
كارزان قــادر، قوتابیــی زانكۆ و دانیشــتووی 
ســتۆكهۆڵم كە خۆی بەشــداریی ئەو راپرسیەی 
)SCB( ی كــردووە، دەڵێــت: "ئەوروپــا لەژێــر 
رێكخــراوە  و  تونــدڕەو  كەســانی  هەڕەشــەی 

ئەمانــە  هەمــوو  بەداخــەوە  جیهادییەكاندایــە، 
بەهــۆی كۆچبەرانەوە بــووە. تێكچوونی ئەوروپا 
لە بەرژەوەندیی كەس نییە، ئەوەی من لە ســوێد 
دەیبینم تەنیا ئەم پارتەیە بەرنامەیەكی راستگۆی 

بۆ ئەوروپییەكان هەیە".
كارزان كــە خەڵكــی باشــووری كوردســتانە 
و خــۆی بە كەســێكی چــەپ دەزانــێ، دەنگ بە 
پارتێكی راستی نەژادپەرست دەدات، ئەو دەڵێت: 
"ئێمــە تەنیا لە رێگــەی ئەم پارتــەوە دەتوانین 
رووی راستەقینەی خۆمان نیشان بدەین و بۆیان 
بسەلمێنین كە بەڕاستی دژی تیرۆر و توندڕەویین".
كارزان رەتیكردەوە كە سوێدییە دیموكراتەكان 
بــە  "ئــەوەی  بــن و گوتــی  دژی كۆچبــەران 
بارهەڵگرێك چەند ســوێدییەكی شــێا كۆچبەر 

بوو، ئەوەی لە ســوێدەوە بۆ كاری تیرۆر چووە 
 )SD( پاریــس كۆچبەر بوو، جەمــاوەری پارتی
دژ بــەو كۆچبەرانەن، نەك كەســێكی وەك من، 

منیش وەك ئەوانم".
نزیكبوونەوەی بیانی و تاراوگەنشینان لە پارتە 
راستڕەوەكان بووەتە دیاردە. ئەمە لە هەڵبژاردنی 
هەفتەی رابردووی بەریتانیاشدا رەنگی داوەتەوە. 
لە فیناندیش گەیشتە ئەو ئاستەی بەربژێری كورد 
لەنێو ئەو پارتانەدا هەبن. لە هەڵبژاردنی داهاتووی 

سوێدیش كارێكی چاوەڕوانكراوە.
پێنجشــەممەی  رۆژی  ســاجید،  ســەرهەد 
رابردوو بەشداری لە هەڵبژاردنە پێشوەختەكەی 
پەرلەمانی بەریتانیادا كرد و دەنگی بە پارتێكی 
راســتڕەو دا. ئــەو دەڵێــت: "بــۆ نەهێشــتنی 

كەســانی توندئــاژۆ دەنگــم بە راســتەكان دا. 
بەبــڕوای مــن پارتــە چەپــەكان و ئەوانــەی 
بانگەشــەی مرۆڤدۆســتی و كرێكاریی دەكەن، 
بازرگانی بە دەنگی كەســانی هەژارەوە دەكەن 
و ئامانجەكەشــی تێكدانــی رەوشــی ناوخــۆی 

واڵتەكەیە كە لە بەرژەوەندیی كەسدا نییە".
ســەرهەد كە خەڵكی باشــووری كوردستانە، 
چارەكــە ســەدەیەكە لــە بەریتانیــا دەژی، ئەو 
دەڵێــت: "بۆ ئێمەی كورد كە قوربانیی دەســتی 
تیرۆر و توندوتیژین، زۆر گرنگە پشتگیری لە پارتە 
راست و پارێزگارەكان بكەین، چونكە وێڕای شەڕی 
دژی داعش كە كورد ئەو هەموو قوربانیەی داوە، 
كەچی پارتە چەپەكان ئێستاش هەر بایەخیان بۆ 

فەلەستین زیاترە". 
بــەاڵم پشــتیوان ئەحمــەدی كــە گەنجێكــی 
چاالكڤانــە، رەخنە لەو تاراوگەنشــینانە دەگرێت 
كە پشــتگیریی راســتڕەوەكان دەكەن و دەڵێت: 
"دەنگدان بە پارتێكی وەك سوێدییە دیموكراتەكان، 
بە پاساوی ئەوەی سۆسیال دیموكراتەكانیان قبوڵ 
نییە یان دژ بە پارتی حوكمڕانی ئێســتان، وەك 
ئــەوە وایە دژ بە حكومەتی هەرێمی كوردســتان 

پشتگیریی داعش بكەی".
ئەحمــەدی كە خــۆی بە الیەنگری سۆســیال 
دیموكراتــەكان دەناســێنێ، دەڵێــت :"ئەوەی لە 
فیناند روویــدا بەرژەوەندی و بێ ئاگایی بوو. چ 
رەوایە كوردێك كە قوربانیی دەســتی بۆرژوازییە 
ببێتــە بەربژێــری ئــەو پارتەی كە بانگەشــە بۆ 

بۆرژوازی و نەژادپەرستی دەكات".
عەنتەر یاشا كوردی دانیشتووی هێلسینكی، لە 
هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی شارەوانییەكانی فیناند 
كە مانگی نیســانی ئەمســاڵ بەڕێوەچوو، لەسەر 
لیستی پارتێكی راســتڕەو خۆی كاندید كردبوو، 
بــەاڵم دەرنەچــوو. ئەو پێشــتر بــە )رووداو(ی 
گوتبوو بەرنامەكانی ئــەو پارتەی قبوڵە و تەنیا 
ئــەو پارتەیە كــە دژایەتی ئیســامی جیهادی و 
بەرنامە و ئەجێندای سیاســیی واڵتانی كەنداو لە 

ئەوروپا دەكات.

كوردی سوێد
دەنگ دەدەنە پارتە نەژادپەرستەكان

توێژەرێكی سوێدی: 
بیانییەکان سەریان لێ شێواوە

 لە سوێد برنجی كوردی و سەروپێ بەرناكەوێ

جەماوەری سوێدییە دیموكراتەكان 10% لەنێو ژنان و 15% لەنێو پیاوانی بیانی زیادی كردووە

شێفێكی كورد: سوێدی لە كورد زیاتر حەزیان لە خواردنی كوردییە و لە رەمەزاندا روومان تێدەكەن

رەمەزان مارکێت و چێشتخانە کوردییەکانی سوێد دەبووژێنێتەوە

 )فۆتۆ: رووداو(
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کچێك خۆی دەسووتێنێژنان
رووداو – رانیە

رۆژی 2017/2/8 كچێكــی تەمــەن 25 ســاڵ بەناوی )هەوار.ج.ق( دانیشــتووی گەڕەكی راپەڕینی قەزای رانیــە لە نێو ماڵی خۆیاندا ئاگری لە 
جەســتەی خۆی بەردا. فەرمان ئەحمەد پیرۆت، بەریوەبەری بەشــی كارگیری لە نەخۆشــخانەی گشتی رانیە بە )رووداو(ی گوت كچە خویندكاریكی 

سوتاویان هینا بۆ نەخۆشخانەی گشتی رانیە، چارەسەری سەرەتاییمان بۆ كرد، نزیكەی 50%ی جەستەی سووتابوو، بەڕێمان كرد بۆ نەخۆشخانەی 
فریاكەوتنی ســلێمانی. ســەبارەت بە هۆكاری رووداوەكە. فەرمان ئەحمەد گوتی "لەئەنجامی چارەسەركردنەكەی بۆمان دەركەوت كە خۆی سووتاندوە، 

هۆكارەكەشی كۆمەالیەتی بووە".

دیمەن بورهان
رووداو - هەولێر

پرســەی )ت( زۆر قەرەباڵغ بــوو، ئەوانەی 
دەهاتــن، خێــرا فاتیحایەكیــان دەخوێنــد و 
دەڕۆیشــتن بۆ ئەوەی شوێنی خەڵكی دیكەش 
ببێ. دەنگی گریان لەوســەری كــۆاڵن دەهات، 
هەموو خەڵك دڵگران بوون بەوەی بەم رەمەزانە 

خوێنی )ت( رژاوە.
كاژێر 5:30ی ئێوارەی رۆژی 2017/6/10 ، 
)ت.ع( لە ماڵەكەی خۆیدا بەدەستی مێردەكەی 
ســێ گوللــەی لێدەدرێــت، بــەاڵم بەگوتــەی 
مێردەكــەی كە بۆ پۆلیس قســەی كردووە، بە 
ئەنقەســت ژنەكەی خۆی نەكوشــتووە، بەڵكو 
گوللەی لەدەست دەرچووە. پۆلیسی سلێمانیش 

خەریكی لێكۆڵینەوەیە لە رووداوەكە.
)ت.ع(ـــی تەمەن 28 ســااڵن خاوەنی دوو 
منداڵ بوو، 10 ســاڵ لەمەوبەر شــووی بە )ع( 

كرد كە خاڵۆزای خۆیەتی.

ئاوی گەرمی پێدا کردووە

ژنــان دەوری دایكــی )ت(یــان دابــوو كــە 

ســەرتاپای لە رەش نابوو بۆ كچە گەنجەكەی، 
دایكــی بــەدەم گریانــەوە لــە پرســەكەیدا بۆ 
خەڵكەكانی دەوروبەری باسی مەرگی كچەكەی 
و ناڕەحەتیــی ژیانی دەكرد: "لەوەتای شــووی 
كــردووە خێری لە خۆی نەدیوە، )ع( زۆر بۆی 
خراپ بوو، چەندینجار لێیداوە، تەنانەت جارێك 
ئاوی گەرم و جارێكیش هێلكە و رۆنی بە گەرمی 
پێــدا كــردووە. كچەكەم چەندین جــار تۆراوە، 
بەاڵم لەبەر منداڵەكانی دانی بەخۆیدا گرتبوو".

دایكــی )ت( بەدەم الواندنەوەی كچەكەیەوە 
درێــژەی بە قســەكانی دا و گوتــی "ئێمە دوو 

كــۆاڵن لە ماڵی كچەكەمــەوە دوورین. ئاگام لە 
هەموو شــتێكی بــوو، هاوژینەكەی هەموو كات 
بۆی خراپ بوو، چەندین جار لێیداوە، تەنانەت 
جارێــك مــن و كچێكــم بــەزۆر لەژێر دەســتی 

دەرمانهێنا".
دایكــی )ت( هێنــدە داخ لەدڵــە بەرامبــەر 
زاواكــەی، تەنانەت رازی نەبووە ناوی زاواكەیان 
لەســەر الفیتــە رەشــەكەی مەرگــی كچەكەی 
بنووسرێ: "نەمهێشت ناوی ئەو تاوانبارە لەسەر 
الفیتەكە بنووسرێت، بەخوا دەبێت 25 ساڵ لە 

زیندان بێت و لێی خۆش نابم".

 دەشــڵێت "ئــەو تاوانبــارە ســێ گوللــەی 
لــە كچەكــەم دابــوو، گوللەیــەك لە پشــتی و 
گوللەیەك لە كەلەكەی و گوللەیەكیشی لە دڵی 
دابوو، تاوەكوو گەیەندرایە نەخۆشــخانە گیانی 

دەرچوو".
پەیوەنــدی  جارێــك  چەنــد  )رووداو(   
بــە گوتەبێــژی پۆلیســی ســلێمانییەوە كرد، 
نەدرایــەوە.  پەیوەندییەكــە  وەاڵمــی  بــەاڵم 
راگەیەندراوێكی پۆلیسی سلێمانی لەبارەی ئەو 
رووداوە كــە هەمــان رۆژ بــاڵوی كردووەتەوە، 
دەڵێت: "لەگەڕەكی قاالوەی شــاری سلێمانی، 
ژنێك بەنــاوی )ت.ع.س( لەدایكبــووی 1988 
و خاوەنــی دوو منــداڵ، لــە ماڵەكــەی خۆیدا 
كــوژراوە". هەروەهــا هاتــووە: "بەپێی گوتەی 
مێردی ژنەكە، كوشتنەكە بەئەنقەست نەبووە، 
بەڵكو بەهۆی لەدەســت دەرچوونی فیشەكەوە 
بووە، پاش بەركەوتنی دوو فیشەك هاوژینەكەی 
بەسەختی بریندار بووە و دواتر لە نەخۆشخانە 
گیانی لەدەســتداوە. پاش گەیشتنی هێزەكانی 
پۆلیس بــۆ شــوێنی رووداوەكــە، لێكۆڵینەوە 
سەرەتاییەكان دەســتیانپێكردووە و دۆسیەكە 
رەوانــەی بنكەی پۆلیــس كراوە بەمەبەســتی 

لێكۆڵینەوەی زیاتر".

بەپێــی زانیارییەكانــی رووداو، جگــە لــە 
مێردەكــەی، ژن و پیاوێكیــش كــە پــوورزای 
پیاوەكــەن و ئــەو ئێوارەیــە لە ماڵیــان بوون، 

ئەوانیش دەستگیر كراون. 
ئــەو ژن و پیــاوە گوتوویانە كە ئەو شــەوە 

خۆیان ئامادە كردبوو بچن بۆ چاڤی الند.

ژنێك بە چەكی هاوژینەكەی دەكوژرێ
پیاوەکە: گوللەم لەدەست دەرچوو

دایكی ژنەکە: 
مێردەکەی بەردەوام لێیدەدا

دیمەن بورهان
رووداو - هەولێر

بەشــوودانی پێشــوەختەی كچان لە كەمپی 
ئاوارەكانــدا كــە تــا دەهــات زیــادی دەكــرد، 
بەڕێوەبەرایەتی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژیی 
دژی ژنانی هێنایە سەر خەت كە لە هەڵمەتێكدا 
ئــەو دیاردەیەی كەمكــردەوە. لەنێــو ئەوانەی 
بەهــۆی هــەژاری یــان وەكو نەریــت بەوجۆرە 
بەشوودراون، منداڵی تەمەن 10 سااڵن هەبووە 
كــە دراونەتە كەســانێك لە تەمەنــی باوكیاندا 

بوونە.
)ج.ن( ئــاوارەی رۆژئاوای كوردســتانە و لە 
كەمپی كەورگۆســك نیشــتەجێیە. ئەو باوكی 
6 منداڵــە كە چواریان كچــن. یەكێكە لەوانەی 
پێشــوەختە كچەكــەی بەشــووداوە. )ج( بــە 
)رووداو(ی گوت: "ئێمە لە ساڵی 2014 هاتین 
بۆ كەمپی كەورگۆسك، ئەوكات كچە گەورەكەم 
)غ( تەمەنی 13 سااڵن بوو، بچووكەكەشم )ت( 
تەمەنی 10 ساڵ و حەوت مانگ بوو، خەڵكێكی 
زۆر لێــرە بەیەكــدا چووبــوون، چــاك و خراپ 
تێكــەڵ ببوو، خێمەكان چەند مەترێك لەیەكتر 
دووربوون، ئەمەش ترسی لەال دروستكردم، بۆیە 

ناچاربووم هەردوو كچەكەم بەشوو بدەم".

پــارە  بــۆ  كچەكانــی  رەتیكــردەوە  )ج( 
بەشوودابن و گوتی "سوێند دەخۆم یەك فلسم 
وەرنەگرتــووە، هەریەكەیان تەنیا ئەڵقەیەكیان 
بۆ كڕدرا، كچە 13 ســااڵنەكەم ســەر بە هەوێ 
بەشوودا، دامە برازایەكی خۆم. بچووكەكەشم دا 

بە كوڕی دراوســێیەكمان كە 19 ساڵ لە خۆی 
گەورەتر بوو، بەاڵم دوای 8 رۆژ لە مارەكردنی، 
دایكی گوتی ئەگەر ئەویان بدەی بە شوو خۆم 

دەسووتێنم، بۆیە پەشیمان بوومەوە".
 )ج( پەشیمانە لەو كارە و دەڵێت: "كچە 13 

سااڵنەكەم لەگەڵ هاوژینەكەی ناگونجێ، جارجار 
دەتۆرێ".

لەبارەی بەشــوودانی پێشــوەختە، نەقیبی 
مافپــەروەر النــە لوقمــان، بەرپرســی هۆبەی 
بەرەنگاربوونــەوەی توندوتیژیــی دژی ژنان لە 
كەمپی كەورگۆسك بە )رووداو(ی گوت: "بەهۆی 
ئــەو لێشــاوە زۆرەی ئــاوارەكان، ســەرەتا زۆر 
زەحمەت بوو رێگری لە بەشوودانی پێشوەخت 
بكرێــت، چونكــە تەنیا هەژاریی كێشــە نەبوو 
لەالیان، بەڵكو لە نەریتی خۆشیان رێگەپێدراو 
بوو. هاوســەرگیرییەكان ئەوەندە بێ بنەما بوو 
كە كچ هەبووە ئەمڕۆ مارە كراوە و سبەی تەاڵق 
دراوە، كچ هەبوو تەمەنی 10 سااڵن بوو، درابوو 

بە كەسێك كە هاوتەمەنی باوكی بوو".
بەرەنگاربوونــەوەی  بەڕێوەبەرایەتیــی 
توندوتیژیــی دژی ژنان، هەوڵی بەردەوامی داوە 
بــۆ ئەوەی رێژەی بەشــوودانی كچــی منداڵكار 

لە كەمپــەكان كەمبكاتەوە. نەقیب النە دەڵێت 
"توانیمــان ئــەو دیاردەیــە بەڕێژەیەكی بەرچاو 
كەمبكەینەوە و ئێستا روو لە نەمانە، نەك تەنیا 
لــە كەمپی كەورگۆســك، بەڵكو لە كەمپەكانی 

بالیسان و قوشتەپە و دارەشەكرانیش".
خەڵكــە  "ئــەو  دەشــڵێت:  النــە  نەقیــب 
هۆشــیارییان لەســەر كاریگەرییــە خراپەكانی 
بەشــوودانی پێشــوەختەی كچەكانیان نەبوو، 

دایكەكانیــان پێیانوابــوو كچەكانیــان لەكــۆڵ 
دەبێتەوە و كێشەی ئابڕوویان بۆ دروست نابێت، 
بەاڵم نەیاندەزانی بە ســێ چوار منداڵەوە تەاڵق 
دەدرێــن و دوو ئەوەندە باری سەرشــانیان زیاد 

دەكات".
بەگوتەی نەقیب النە، لە كەمپی كەورگۆسك 
دیاردەكــە زۆرتــر بووە "هەر كەســێك كۆلیژی 
شــەریعەی تەواوكردبایە، خــۆی دەكردە مەال و 
شێخ، بەاڵم ئێمە تەنیا مامۆستایەكی ئاینیمان 
لە كەمپەكە هێشــتەوە، ئەویــش بەو مەرجەی 
ئیمام و خەتیب بێ و هاوسەرگیریی پێشوەختە 
بــۆ كچان ئەنجــام نــەدات و دوای مارەبڕین لە 
دادگا، ئینجا لەیەكتریان مارە بكات، چونكە هەر 
كچ و كوڕێك بەبێ پڕكردنەوەی فۆرم الی ئێمە و 

زانینی تەمەنیان، ناهێڵین مارە بكرێت".

پۆلیس بەگژ بەشوودانی كچانی منداڵكاردا دەچێتەوە

لەسەر مارەکردنی کچان دەگیرێ

نەقیب النە ئاشكرای کرد دوو مامۆستای ئاینی بە پارە کچی خوار تەمەنی 18 ساڵیان 
مارە کــردووە "دوو مەال بەدزییەوە بۆ 5 هەزار تا 25 هەزار دینار، کچی تەمەن 10 ســاڵ 
و بەرەوژووریــان مارە دەکرد، بۆیە رێكاری یاســاییمان بەرامبەریان گرتە بەر و یەکێكیان 
وازی هێنا، بەاڵم یەکێكی دیكەیان بەردەوام بوو تا لەڕێگەی دادگای لێكۆڵینەوەی قەزای 

خەباتەوە توانیمان رەوانەی گرتووخانەی بكەین".

کچــی 10 ســااڵن دراوە بە پیاوێك 19 ســاڵ 
لەخۆی گەورەتر

دیمەن بورهان
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گڵۆپێكــی  چاككردنــی  بەهــۆی  مریــەم 
دوكانەكەیــەوە تووشــی گێچەڵــی سێكســی 

بــوو، بەاڵم زوو فریای خۆی كــەوت و توانی 
لەڕێگــەی ســكااڵوە ئــەو گەنجــەی گێچەڵی 

پێكردبوو بخاتە زیندانەوە.
مریــەم تەمەنــی 32 ســاڵە، ســێ ســاڵە 
هاوژینەكەی مردووە، ئەو لەگەڵ سێ كچەكەی 

لە ماڵی باوكی دەژیت. مریەم لە ئاریشگایەك 
لــە هەولێــر كاردەكات، دەڵێــت "ماڵی باوكم 
بژێوییان باش نەبوو، بۆیە دوكانێكی بچووكم 
بەكرێ گرت و كردم بە ئارایشــگا، بۆ ئەوەی 

بژێویی خۆمان و ماڵی باوكم دابین بكەم".

بــەاڵم ســووتانی گڵۆپێكی ئارایشــگاكەی 
تووشــی گرفتێكــی گــەورەی دەكات. مریەم 
چیرۆكەكــە دەگێڕێتــەوە و دەڵێــت: "رۆژێك 
چــووم بــۆ ســەر كار، كارەبــای دوكانەكەم 
شــۆرتی كردبــوو، گڵۆپــەكان ســووتابوون، 
منیش یەكێك لە شــاگردەكانم نارد بۆ ئەوەی 
كارەباچییــەك بهێنێــت و كارەباكــە چــاك 

بكاتەوە".
شــاگردەكەی مریــەم كارەباچییەك لەگەڵ 
خــۆی دێنــێ، بەاڵم پاش گۆڕینــی گلۆپەكە، 
وەك مریــەم دەڵێــت كارەباچییەكــە ژمــارە 
مۆبایلەكــەی ئــەوی نووســیبوو كــە لەنێــو 
خــۆی  موشــتەرییەكانی  بــۆ  ئاریشــگاكە 

هەڵیواسیبوو. 
مریــەم گوتی "شــەو تەلەفۆنــی بۆ كردم، 
وامزانــی یەكێكــە لەوانەی دێتــە دوكانەكەم، 
وەاڵمــم دایەوە، ئەو دەیزانی بێوەژنم، چونكە 
دوكانەكــەی هەر لــە دەوروبــەری ئێمە بوو، 
راســتەوخۆ گوتی خۆشــمدەوێی، ئەگەر رازی 
بیت، دەمەوێت بەیەكەوە بین. هەر ئەو شەوە 
داوای لێكــردم لەگەڵی بخەوم، منیش قســەم 

پێگوت و مۆبایلەكەم داخستەوە".
ئــەوەی مریەمــی تووشــی گرفــت كــرد 
مۆبایلەكــەی بــوو. مریــەم دەڵێــت :"نازانم 
چــۆن لەڕێگــەی مۆبایلەكەمــەوە توانیبووی 
بچێتــە نێو فەیســبووكەكەم و هەموو وێنە و 
ڤیدیۆكانمــی بردبــوو، دواتر فەیســبووكێكی 
دانابــوو نووســیبووی من لەشفرۆشــم، ئەمە 
ژمارە مۆبایلەكەمە، بەاڵم پێش باڵوكردنەوەی 

وێنە و ڤیدیۆكانم، لەڕێگەی ڤایبەرەوە وێنەی 
فەیســبووكەكەی بۆ ناردم، كە بینیم خەریك 
بــوو رۆحــم دەربچێ لــە ترســان، نەمدەزانی 

لەبەر ترس و ئابڕووی خۆم چی بكەم".

هەوڵی خۆکوشتن دەدات

ئەو كاتەی فەیسبووكەكە دەبینێت، مریەم 
بیــر لە خۆكوشــتن دەكاتەوە: "ویســتم خۆم 
بكــوژم، بەاڵم لەبــەر منداڵەكانــم نەمتوانی، 
بۆیــە تەلەفۆنــم بۆ ئەو كەســە كــرد و گوتم 
بــەس ئــەم فەیســبووكە باڵومەكــەوە، چــی 
دەڵێــی ئامادەم بــۆت بكەم، جگــە لە كاری 
بێ رەوشــتی، من كەســێكی بەڕەوشتم، بۆیە 
ئەو داوای پــارەی لێكردم، من ئەوكاتە تەنیا 
200 دۆالرم شــك دەبــرد، بــۆ رۆژی دواتــر 
چــووم تاوەكــوو پارەكەی بدەمــێ، بەاڵم كە 
بینــی پارەكە كەمە، رازی نەبوو، گوتی مادام 
پارەت نییە، دەبێت لەگەڵم بخەوی، بەاڵم من 

رەتمكردەوە".
مریــەم بە چاوی پڕ لــە گریانەوە دەڵێت: 
بەجێمهێشــت،  ئــەوەی  دوای  كاژێــر  "نیــو 
هەرچی خزم و كەس و ناسیاو و نەناس هەیە 
پەیوەندییان پێوەكردم، ئەوانەی نەمدەناسین 
تەلەفۆنیــان دەكرد یان مەســجیان دەنارد و 
مامەڵــەی خەوتنیان لەگــەڵ دەكردم، هەموو 
وێنەكانــم باڵوبوونــەوە، ئیــدی نەمزانی دنیا 

رۆژە یان شەوە، بەرەو ماڵ بەڕێكەوتم".
 لەگــەڵ گەیشــتنەوەی بــە ماڵــەوە، بــە 

بەرچــاوی منداڵەكانیەوە باوك و براكەی لێی 
دەدەن "بــە قژ رایانكێشــام و كەوتنە لێدانم، 
ئێســتاش شــوێنی ئەشــكەنجەم پێوە ماوە، 
منداڵەكانیشم لەترسان خەریكبوو دەمردن".

كەس بڕوا بە مریەم ناكات، بۆیە رێگایەك 
دەدۆزێتەوە بۆ دەربازبوون، مریەم گوتی "زانیم 
جێگایــەك هەیــە بەنــاوی بەرەنگاربوونەوەی 
توندوتیژیی دژی ژنــان، ژمارەیانم پەیدا كرد 
و هــەر ئەوەنــدەی پەیوەندیــم پێوەكــردن، 
راســتەوخۆ هاوكارییــان كــردم و بەهانامەوە 
هاتن، ســوپاس بۆ خوا ئەوان توانییان گیانم 
بپارێــزن و بانگــی ماڵەوەیان كرد، راســتیی 
رووداوەكەیان بۆ روونكردنەوە، هەر ئەوانیش 
توانییان تاوانبارەكە دەستگیر بكەن و بیدەنە 

دادگا، ئێستاش لە زیندانە".

عادل دوای 28 کاژێر 
دەستگیر کرا

نەقیبــی  مەریــەم،  كەیســی  لەبــارەی 
مافپــەروەر النــە لوقمان لــە بەڕێوەبەرایەتی 
بەرەنگاربوونــەوەی توندوتیژیی دژی ژنان لە 
هەولێــر بــە )رووداو(ی گــوت: "پاش ئەوەی 
مریــەم پەیوەندیــی پێوەكردیــن و ســكااڵی 
دژی كەســێك تۆمار كرد بەتۆمەتی هەڕەشە 
و پارەلێســەندن، دوای 28 كاژێــر توانیمــان 
تۆمەتبارەكــە بەپێــی مــاددەی دووی خراپ 
بەكارهێنانــی مۆبایــل دەســتگیر بكەیــن و 

ئێستاش لە زیندانە".

ژمارە تەلەفۆنەكەی ژیانی لێ كردە دۆزەخ
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هاوواڵتییەك لەسەر کێشەی ئاو دەکوژرێتکۆمەاڵیەتی
رووداو - هەولێر

لە گەڕەكێكی ناحیەی كەســنەزانی ســەر بە قەزای دەشــتی هەولێر، لەســەر كێشــەی ئاو كەســێك كوژرا و بكوژەكەش هەاڵتووە. شەهیان 
تەحســین، پێشكەشــكاری بەرنامەی "تاكسی رەمەزان"ی رووداو لە شــوێنی رووداوەكە بوو، گوتی :"لە گەڕەكی 11ی ئازاری ناحیەی كەسنەزان 

"بەهۆی كێشــەی كەمئاوی و نۆرەبڕییەوە" شــەڕەتەقە لەنێوان هاونیشــتمانیان روویداوە. بەوهۆیەوە كەسێك كوژراوە و دوو كەسی دیكەش بریندار 
بوون. كەسێك بەناوی )س( تەقەی لە هاوواڵتییەك بەناوی "مەحموود قەاڵدزەیی" كردووە و بەو هۆیەوە گیانی لەدەستداوە. كوژراوەكە كارمەندی 

ئاسایشە، بەاڵم لە ئەركدا نەبووە..

ژیلەمۆ عەبدولقادر

* بەڕێوەبەری بەرەنگاربوونەوەی 
توندوتیژی دژی ئافرەتان/ هەولێر

موقەدەمی مافپەروەر

باوكێك ســكااڵی لەسەر كوڕەكەی تۆمار 
كردبــوو، داوای دەكــرد كوڕەكەی دەســت 
لــە هاوژینەكــەی هەڵبگــرێ، چونكــە بۆی 
دەركەوتووە، بووكەكــەی ناپاكیی بەرامبەر 

كوڕەكەی كردووە. 
هێشــتا كچە و كوڕەكەمــان نەبینیوە بۆ 
ئــەوەی بزانیــن كێشــەكەیان چییــە، بەاڵم 
باوكــی كوڕەكە دەیگــوت هەرگیز رازی نابم 
كوڕەكەم ژنەكەی بهێنێتەوە. بە گەڕانەوەی 
ئــەو ژنــە ئابڕوومان دەچێ، لــە نێو خزم و 
كەس ســەرم شۆڕ دەبێ. ئێمە عەشایەرین، 
چــۆن دەبێت ژنێك كە تەاڵقــدراوە دووبارە 
بیهێنیتــەوە الی خــۆت، جا لە هەمووشــی 
ناخۆشــتر ئەوەیــە ژنەكــە لەســەر ناپاكی 
تەاڵقدرابێ. ئینجا بێی بە پرسی من دووبارە 
بیهێنیتــەوە، من هەرگیــز ئەوە لە كوڕەكەم 

قبوڵ ناكەم. 
ئەگــەر  دەكــرد  داوای  دادگا  لــە  ئــەو 
كوڕەكەی، ژنەكەی بهێنێتەوە، ئەوە حاشای 
لێدەكات و هیچ پەیوەندییەكی پێوە نامێنێ، 
بەاڵم دادگا گوێی بە قســەی ئەو پیاوە نەدا 
و رەتیكــردەوە ئەو بڕیاری كۆتایی لەبارەی 
گەڕانەوە یان نەگەڕانەوەی ئافرەتەكە بدات. 
چونكە گەڕانەوەی ژن و مێرد بۆ الی یەكدی 
لە دەســەاڵتی كەســوكاریاندا نییــە و تەنیا 

پێویستی بە رەزامەندیی ژن و پیاوەكەیە.
هەر باوكەكە ســكااڵی نەبوو، كوڕەكە و 
كچەكەش ســكااڵیان هەبوو، بەاڵم ســكااڵی 
ئــەوان جیاواز بــوو، ئەوان داوایــان دەكرد 
ژیانیان پارێزراو بێ، چونكە كەسوكارەكەیان 
هەڕەشــەیان لێدەكەن. دوای ئەوەی كچەكە 
و كوڕەكــە بانــگ كران بۆ ئەوەی راســتیی 
رووداوەكە دەربكەوێ. كوڕەكە بەســەرهاتی 
خۆی گێڕایەوە و گوتی بەهۆی پەلەكردن لە 

بڕیاردان وای بەسەر هاتووە.
ئــەو كــوڕە گوتــی لەگــەڵ هاوژینەكەی 
هیــچ كێشــەیان نەبــوو، لــەڕووی ئابووری 
و كۆمەاڵیەتــی و ژیانــی هاوژینییــەوە بــێ 
كەموكــوڕی بــوون. تــا رۆژێكیان كەســێك 
تەلەفۆن بۆ هاوژینەكەی دەكات. هەرچەندە 
هاوژینەكــەی دەڵێت ئــەو خاوەنی ژمارەكە 
ناناســێ و رەنگە بە هەڵە تەلەفۆنی كردبێ، 
بــەاڵم پیاوەكــە باوەڕی پێنــاكات و تەاڵقی 

دەدات.
دوای ماوەیــەك كوڕەكــە ئــەو كەســە 
دەدۆزێتــەوە كە تەلەفۆنی بــۆ هاوژینەكەی 
كردبوو، سكااڵی لەسەر تۆمار دەكات، دوای 
بەدواداچــوون دەردەكەوێ كــە ئەو ئافرەتە 
هیچ پەیوەندییەكی لەگەڵ ئەو كەســە نییە 
كــە تەلەفۆنی بۆ كردووە و هەر نایناســێ. 
ئینجا كوڕەكە بــۆی دەردەكەوێ هەڵەیەكی 
گــەورەی كــردووە كــە هاوژینەكــەی خۆی 

تەاڵقداوە.
كاتێــك كوڕەكــە لەالی كەســوكارەكەی 
دەڵێــت دەیــەوێ هاوژینەكــەی بهێنێتەوە، 
هەموویــان دژی دەوەســتنەوە و پێیدەڵێن 
عەیبــە تازە تۆ ژنەكەت تەاڵقــداوە و لەنێو 
خزمانیــش باڵوبووەتــەوە كــە تــۆ ژنەكەت 
نابێــت  بۆیــە  تەاڵقــداوە،  چــی  لەســەر 

بیگەڕێنیتەوە الی خۆت.
قســەی  بــە  گــوێ  كوڕەكــە  بــەاڵم 
ئــەوەی  دوای  نــادات،  كەســوكارەكەی 
بۆچوونی هاوژینەكەی وەردەگرێ، هەروەها 
بــۆی دەردەكــەوێ كــە هیــچ رێگرییەكــی 
شەرعی و یاســایی نییە، ژنەكەی هێنایەوە 
الی خۆی. ئەو كوڕە دەیگوت هەرچەندە بۆ 
من شــەرمەزارییەكی گەورە بوو بەرامبەر بە 
ماڵە خەزوورانم، بــەاڵم لەبەرئەوەی منداڵم 
لــەو ژنە هەبوو، دواتریش بۆم دەركەوت كە 
ئەو ژنــە خیانەتی لێنەكردووم، ئەو بڕیارەم 

دا.
گەڕانــەوەی ئــەو ژنــە لەڕووی یاســایی 
و شــەرعییەوە هیــچ كێشــەیەكی نەبــوو، 
بۆیــە بانگی باوكی كوڕەكــە و كچەكە كرا، 
بەڵێننامەیــان پێ پڕكرایــەوە كە ژیانی ئەو 
كــوڕ و كچە پارێــزراو بێ و بە هیچ جۆرێك 

دژایەتیان نەكەن.
لــە كێشــەی ئــەو ژن و پیــاوە بۆمــان 
و  پەلــە  بــە  بڕیــاری  كــە  دەردەكــەوێ 
كارەســاتێكی  چ  بەدواداچــوون،  بەبــێ 
لێدەكەوێتەوە. ئەگەر خێزانەكانیش ناحاڵی 
بــن، كارەســاتەكە هێنــدەی دیكــە گەورە 

دەبێ.

بڕیارێكی بەپەلە و 
هەڵەی دا

گەنجێك لەسەر پەیوەندییەكی 
ئەڤینداری دەكوژرێ

لە ئەوروپا گەڕایەوە و خۆی سووتاند

رووداو - سۆران

هاوڕێیەكی لەســەر واڵەكــەی مەتین لە تۆڕی 
كۆمەاڵیەتیی فەیسبووك، پۆستێكی تاگ كردووە 
و نووسیویەتی "كوشتن بە تاوانی خۆشەویستی.. 
ئەمــڕۆ بــە روونــی بــۆم دەركــەوت كە هێشــتا 
خەڵكانێك هەن تاوەكوو ئێستا خۆشەویستی بە 
تاوان دەزانن". مەتین لە نێو جەرگەی شارۆچكەی 
سۆران لە نێو ئۆتۆمبێلەكەی خۆیدا بە گوللەیەكی 
دەمانچە كــوژرا. كەســوكارەكەی دەڵێن تاوەكو 
تۆڵەی كوڕەكەیان نەكەنەوە، پرسەی بۆ دانانێن.

 21 تەمــەن  گەنجێكــی   2017/6/3 رۆژی 
ســاڵ بەناوی مەتین بەدەل مستەفا، دانیشتووی 
گەڕەكی ئازادی لە قەزای ســۆران، بە گوللەیەكی 
دەمانچە كوژرا. دوای رووداوەكە، پۆلیس كەسێكی 

بە تۆمەتی كوشتنی دەستگیر كرد.
بــەرەو هەر الیەكی ماڵەكــەی هەنگاو دەنێت، 
وێنــەی مەتینــی دێتە بەرچــاو، بیرەوەرییەكانی 
دێنەوە خەیاڵ، چونكە مەتین نەیدەهێشت خەندە 

لە ماڵی بەدەل بتۆرێ.
باوكــی مەتیــن، زوو زوو ئاخێــك بۆ مەرگی 
"مەتیــن  دەڵێــت  و  هەڵدەكێشــێ  كوڕەكــەی 
ماڵەكەمی پڕكردبوو لە پێكەنین، زۆر سوعبەتچی 
بــوو، زوو زوو بــە دایكــی دەگــوت باوكــم لێت 
بێمنەتە، هەر تووڕە بیت ژنێكی دیكە دەهێنێ، 

حەزی دەكرد دایكی لە من تووڕە ببێ و ئەویش 
بەدیارمانەوە پێبكەنێ".

باوكی مەتین چاوەكانی پڕ لە فرمێسك دەبن 
و دەڵێــت "تازە دوای نەمانی مەتین، خۆشــی و 
شــادیی نێو ماڵەكەشــمان نەما. تەنیا پێكەنین 
و یادگارییەكانــی ئەو لە ماڵەكەمدا ماون. ســەر 
بە هەر شــوێنێكی ماڵەكــە دەكەم وێنەی مەتین 
دێتە پێــش چاوم، ماڵیان وێرانكــردم خوا ماڵی 

سەبەبكارەكەی وێران بكات".
بەوپێیــەی گوزەرانــی ئەو خێزانــە زۆر باش 
نەبــووە، وەك باوكی دەڵێــت، مەتین لە پێناوی 
خۆشــكردنی گوزەرانــی خێزانەكــەی وازی لــە 

خوێندن هێناوە و سەرقاڵی كاركردن بووە.
بەدەل باسی رۆژی كوشتنی كوڕەكەی دەكات 
و دەڵــێ: "ئــەو رۆژە كارتۆنێــك شــیرنەمەنی 
هێنایــەوە و گوتــی ئەوەم لە شــوێنێكی تایبەت 
بۆ هاتووە، منیش پێشكەشــی ئێوەی دەكەم. لە 
هەموو رۆژەكانی دیكە دڵخۆشــتر بوو، دوو ســێ 
جــار پێیگوتــم چ دەكــەی لە ماڵــەوە؟ وەرە بە 
ئۆتۆمبێل پیاسەیەك بكەین، منیش دڵم نەشكاند 

و لەگەڵی چوومە دەرەوە".
عادەتــی  وەك  بەربانــگ،  دوای  مەتیــن 
هەمیشەیی، بڕیار دەدات بچێتە الی هاوڕێكانی. بە 
گوتەی باوكی، مەتین مەوعیدی لەگەڵ هاوڕێیەكی 
هەبووە و وایان بڕیار داوە لە كافتریایەكی گەڕەكی 

حەریق یەكدی ببینن، بەاڵم بەر لەوەی بگاتە الی 
هاوڕێكەی، تەقەی لێكراوە و كوژراوە.

باوكی مەتین هۆكاری كوشــتنی كوڕەكەی 

بــۆ كێشــەی كۆمەاڵیەتــی دەگەڕێنێتــەوە و 
پێیوایە لەســەر خۆشویستنی كچێك كوژراوە، 
بــەدەل گوتــی "مەتین كێشــەی لەگەڵ كەس 

نەبوو. كچێكی خۆشدەویست، بەاڵم بنەماڵەی 
كچەكــە بــەو پەیوەندییــە رازی نەبوون، بۆیە 
بیرم بۆ ئەوە دەچێ كە ئەوە هۆكاری كوشتنی 

مەتین بووبێت". 
ئەوەی گومانی بەدەلی زیاتر كردووە، ئەوەیە 
كە پێشــتر ئەو خێزانە هەڕەشــەیان لە مەتین 
كردووە. باوكی مەتین گوتی "بنەماڵەی كچەكە 
چەند جارێك لەڕێی تەلەفۆنەوە هەڕەشەیان لێ 
كردبوو، دووجاریش هاتن بۆ الی من و گوتیان 
بە كوڕەكەت بڵێی واز لە كچەمان بهێنێ، ئەگەر 
واز نەهێنــێ كارەســاتێكی گــەورە روودەدات، 
جــا ئەگەر كــوڕی تۆمان كوشــت دواتر گلەیی 
نەكەیــت". بەدەل هەروەها گوتی "بەردەوام بە 
مەتینم دەگوت دەســتبەرداری ئەو كچە ببێت، 
كەچــی هەمــوو جارێك دەیگــوت مەگەر بمرم، 

ئەگینا قەت واز لەو كچە ناهێنم".
باوكی مەتین پرسەی بۆ كوڕەكەی دانانەوە 
و دەڵــێ چاویــان لەدەســتی یاســایە مافیان 
وەربگرێتــەوە. بــەدەل گوتــی "لەبــەر ئەوەی 
غەدرێكــی زۆر گــەورە لــە مەتیــن و ئێمــەش 
كــراوە، بۆیــە پرســەمان دانەنــاوە. چاوەڕێی 
ئــەو بەڵێنانــە دەكەیــن كــە لەالیــەن هەندێ 
لــە بەرپرســانەوە بەئێمــە دراوە، هــەر كاتێ 
بەڵێنەكانــی ئەوان بەجێگەیەنــدران، ئەو كات 

ئێمەش پرسە دادەنێین".
دەزگا  سوپاســگوزاری  مســتەفا  بــەدەل 
ئەمنییەكانی سۆرانە و دەڵێ: "دەزگا ئەمنیەكان 
بەگشتی و ئاسایشی سۆران بە تایبەتی بەردەوام 
ســەرقاڵی لێكۆڵینــەوەن بــۆ ئەوەی هــۆكاری 

كوشتنی كوڕەكەم ئاشكرا بكەن". 
هەرچەنــدە دوای رووداوەكــە گەنجێــك بــە 
تۆمەتی كوشــتنی مەتین دەســتگیر كرا، بەاڵم 
پۆلیســی ســۆران بە بیانووی ئەوەی كەیسەكە 
هێشــتا لە قۆناغی ســەرەتای لێكۆڵینەوەدایە، 

ئامادە نەبوون قسەی لەبارەوە بكەن.

عومەر چاوشین
رووداو – راپەڕین

خدر وەكو هەزاران گەنجی كورد سەری خۆی 
هەڵگرت و رووی لە هەندەران كرد، بەو ئومێدەی 
ئاینــدەی خۆی و خێزانەكــەی زامن بكات، بەاڵم 
نیوەی ئەو تەمەنەی لە هەندەران بەســەری برد، 
لــە زینداندا بوو، كاتێكیش لە زینــدان دەرچوو، 
زۆری نەبرد بە دەروونێكی نەخۆشــەوە دیپۆرتی 
كوردســتان كرایــەوە. خــدر ماوەیەكــی زۆر بوو 
بەدەست نەخۆشییەوە دەینااڵند تاوەكوو دواجار 

ئاگری لە جەستەی خۆی بەردا.
دانیشــتووی  گەنجێكــی   2017/6/4 رۆژی 
گەڕەكــی راپەڕینی ناحیەی حاجیاوای ســەر بە 
قــەزای رانیە، بەناوی خدر ئەحمەد خدر، تەمەن 
30 ســاڵ، ئاگری لە جەستەی خۆی بەردا. خدر 
دوای پێنــج رۆژ مانــەوە لە نەخۆشــخانە گیانی 

دەرچوو. كەســوكارەكەی 

دەڵێن تووشــی نەخۆشیی دەروونی بووبوو، بۆیە 
خۆی سووتاند.

رزگار ئەحمەد، برای خدر دەڵێت براكەی هیچ 
كێشــەی نەبــوو تا ئەو كاتەی بڕیــاری دا بچێتە 
ئەوروپا، ئەوانیش سەرەڕای ئەوەی باری داراییان 
باش نەبووە، بەاڵم دڵیان نەشكاندووە، پارەیان بۆ 

پەیدا كردووە و ناردوویانە بۆ دەرەوە.
رزگار گوتــی "خــدر لەگــەڵ قاچاخچییــەك 
رێككەوت بیگەیەنێتە بەریتانیا. حەوت ســاڵ لەو 
واڵتــە مایەوە، بەاڵم ســێ ســاڵ هیــچ هەواڵمان 

نەدەزانی. دواتر بۆمان دەركەوت لە زیندانە".
 خــدر دوای ئەوەی لە زیندان ئــازاد دەكرێ، 
بەگوتــەی براكــەی، بــە فڕۆكەیەكی ســەربازی 

دیپۆرتی كوردستان دەكرێتەوە.
رزگار دەڵێت كە براكەی گەڕایەوە، هەســتیان 
پێكردبوو تووشی نەخۆشیی دەروونی بووە، بۆیە 
ماوەی پێنج ساڵ هاتوچۆی پزیشكیان پێكردووە، 
تەنیــا ئــەو كاتانــەش دەروونــی باش بــووە كە 

دەرمانی بەكارهێناوە.
خــدر دوای دیپۆرتكردنــەوەی مل لەبەر كار و 
كاســبی دەنێــت و لەنێو بــازاڕی حاجیاوە خۆی 
بــە پێاڵو بۆیاخكردنەوە ســەرقاڵ دەكات. رزگار 
دەڵێت "خدر هیچ پاشەكەوتی نەبوو، ئەو پارەیەی 
دەستی دەكەوت، دەیخوارد یان دەیدا بە منداڵی 

هەژار و كەمدەرامەت".
رزگار باســی نەخۆشــیی براكــەی دەكات و 
دەڵێــت "زۆرجــار كــە دەرمانــی بەكارنەدەهێنا 

تووشی شڵەژانی دەروونی دەبوو، لە بازاڕ دەستی 
لــە كەس نەدەپاراســت، خەڵكی ئــازار دەدا، بە 
راســتی ئێمەش زۆر لە روومان نەدەهات پاكانەی 

بۆ بكەین".
سەبارەت بەو رۆژەش كە خدر خۆی سووتاند، 
رزگار گوتی "ئەو رۆژە تەنیا خدر و برایەكم لەماڵ 
بوون، براكەم نووســتبوو. خدر لە حەوشە نەوتی 
بەخۆیــدا كــردووە و ئاگــری لە خۆی بــەرداوە، 
یەكسەر رایكردووە بۆ كۆاڵن، براكەم لەگەڵ هاواری 
ئەو بەئاگا هاتبوو، باوكیشم لەو كاتەدا گەڕابووەوە 
ماڵــەوە. بە پەلــە گەیاندبوویانە نەخۆشــخانەی 
رانیــە، پاشــان بەڕێیــان كرد بۆ نەخۆشــخانەی 
فریاكەوتنی ســلێمانی، بــەاڵم تەنیا پێنج رۆژ لە 

نەخۆشخانە مایەوە و گیانی دەرچوو".
رزگار كــە لە نەخۆشــخانە لەالی خــدر بووە، 
دەڵێــت خــدر دەیگــوت زۆر پەشــیمانە لــەوەی 
خــۆی ســووتاندووە. ســەبارەت بــە هــۆكاری 
"لــە  دەڵێــت:  رزگار  خۆسووتاندنەكەشــی 
نەخۆشــخانە لێمپرســی بۆچی ئاگــرت لە خۆت 
بــەردا؟ خــدر گوتــی زۆر بێــزار بووم لــە ژیان، 
گوتــم با ئاگــر لە خۆم بەربــدەم، نەمدەزانی وام 
بەسەردێت، زۆر پەشیمانم". خدر بەردەوام داوای 
لە كەســوكارەكەی كردووە دوعای چاكبوونەوەی 

بۆ بكەن.
مامێكی خدر، هۆكاری تووشبوونی برازاكەی بە 
نەخۆشیی دەروونی باس دەكات و دەڵێت بەهۆی 

بەكارهێنانی ماددەی هۆشبەرەوە بووە.

ئــەو مامەی خــدر كە ناوی ئــازادە، بەر لە 
خدر چووەتە دەرەوە. ئەو دەڵێت ساڵی 2002 
خدر تەمەنی 15 ســاڵ بوو كە هاتە بەریتانیا، 
حەوت ســاڵ لەوێ مایەوە. خدر ســێ ساڵ لە 
زیندان بوو، ئەوان هیچیان لەبارەیەوە نەدەزانی 
و لەو باوەڕەدابوون شــتێكی بەسەرهاتبێ و لە 

ژیاندا نەمابێ.
ئازاد دەڵێت "دواتر بۆمان دەركەوت خدر شەڕی 
كردووە و دەســتگیركراوە، سێ ســاڵ لە زیندان 
بــوو، كە هاتــە دەرەوە زۆر خــراپ تێكچووبوو، 
پەیوەندی پێوەكردم و هاتە الم، گوتی پێویستم 
بە پارە و مەشرووبە دەبێ بۆم پەیدا بكەی، گوتم 
پارە بەســەرچاو، بەاڵم من مەشرووب ناخۆمەوە. 
خدر هەڕەشــەی لێكردم و ترسام، گوتم هەرچی 

بڵێیت بۆت دابین دەكەم".

بــە گوتەی ئازاد برازاكــەی لە بەریتانیا فێری 
بەكارهێنانی مادەی هۆشبەر بووبوو، كە گەڕایەوە 
كوردســتان ماددەی هۆشبەری دەستنەدەكەوت، 
بۆیە رەوشــی دەروونیی تێكچووبوو. ئازاد گوتی 
"خدر لەرزۆك بووبوو، هۆش و بیر و قســەكردنی 
لە كەسێكی 80 سااڵن دەچوو. هەرچەند سەردانی 

پزیشكی دەروونی كرد، بەاڵم سوودی نەبوو".
بەڕێوەبــەری  پیــرۆت،  ئەحمــەد  فەرمــان 
كارگێڕی لە نەخۆشخانەی گشتیی رانیە دەڵێت 
لە نەخۆشخانەكەیان چارەســەری سەرەتاییان 
بــۆ ســووتاوەكە كــردووە و پاشــان بەڕێیــان 
كردووە بۆ نەخۆشخانەی فریاكەوتنی سلێمانی. 
بــەاڵم دوای پێنج رۆژ مانەوە لە نەخۆشــخانە، 
بەهــۆی زۆریی رێژەی ســووتانەكەی كە 85% 

بووە، گیانی دەرچووە".

باوکی مەتین:
 پێشتر چەند جارێك هەڕەشە لە کوڕەکەم کرابوو

22 پیاو خۆیان کوشتووە

ئەمســاڵ چەندین پیاو بە رێگەی جیاجیــا خۆیان لەنێو بردووە. بورهــان عەلی فەرەج، 
سكرتێری یەکێتیی پیاوانی کوردســتان بە )رووداو(ی گوت: "ئەمساڵ لە کوردستان 22 

پیاو بە هۆکاری جیاجیا و لەڕووداوی جیاوازدا کۆتاییان بە ژیانی خۆیان هێناوە".
 ســەبارەت بە هۆکارەکانیــش بورهان عەلی گوتــی "هۆکاری زۆربــەی رووداوەکان 
ئابوورییــە. زۆر لەوانەی بــاری ئابوورییان خراپە، تووشــی نەخۆشــیی دەروونی دەبن، 
بەداخەوە زۆر لەو کەسانەی تووشی نەخۆشیی دەبن، شەرم دەکەن سەردانی پزیشك 
بكەن. کاتێكیش نەخۆشییەکەیان قورس دەبێ، پەنا بۆ خۆکوشتن یان خۆسووتاندن، یان 

خۆخنكاندن دەبەن"

مامێكی خدر: برازاکەم لە 
بەریتانیا ئاڵوودەی مادەی 

هۆشبەر بوو

مەتین بەدەل لە نێو ئۆتۆمبێلەكەیدا دەستڕێژی گوللەی لێكرا

خدر لە نەخۆشخانە دەیگوت ئەگەر چاك بوومەوە ژنم بۆ بێنن
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هەڤپەیڤین

رووداو: پەیوەنـدی و نزیكبوونـەوەی ئێـوە لە 
شۆڕشـی كـورد چـۆن بـوو؟ چۆن سـەركردەكان 
چیـاكان  لـە  كوردسـتانتان  پێشـمەرگەكانی  و 
ناسـی، لـە كاتێكـدا ئێـوە لـە ئایسـاند بـوون؟

هارالدسـۆن: لە ئایسـاند كوردم نەدەناسـی، 
ئەوكاتـەی لـە بەرلیـن دەمخوێنـد، سـاڵی 1961 
هـەر  ناسـی.  كـوردم  خوێندكارێكـی  چەنـد 
ئەوكاتـە بەالمەوە سـەرنجڕاكێش بـوون و بوومە 
هاوڕێیـان. ئـەوان باسـی شۆڕشـی كوردیـان بـۆ 
كـردم لـە عێـراق. دواتـر كـە بڕیارم دا سـەردانی 
بـە  دا  بڕیـارم  بكـەم،  ناوەڕاسـت  رۆژهەاڵتـی 

خێرایـی سـەردانی ئـەو شۆڕشـگێڕانەش بكـەم.
رووداو: جـاری یەكـەم كـەی بـوو كـە هاتیتـە 

كوردستان؟
چوومـە  بـوو،   1962 سـاڵی  هارالدسـۆن: 
بـەرەو  نهێنـی  بـە  لەوێـوە  شـیرین،  قەسـری 
ناوچـە  چووینـە  و  رۆیشـتین  عێـراق  سـنووری 
كوردنشـینەكان. چەنـد شـەوێك بەڕێوەبوویـن، 
لەژێـر  كـە  ناوچانـەی  ئـەو  گەیشـتینە  تاوەكـو 

بـوون. پێشـمەرگە  دەسـتی 
رووداو: ئەو شوێنە كوێ بوو؟

لـە  بـوو  شـوێنێك  پێموایـە  هارالدسـۆن: 
باكـووری هەڵەبجـە، ناوەكەیـم بە تـەواوی لەبیر 
بـوو،  سـلێمانی  باشـووری  لـە  بـەاڵم  نەمـاوە، 

بـوو. پێشـمەرگەوە  بەدەسـت  ئـەوێ 
رووداو: كەی مستەفا بارزانیت بینی؟

 1964 سـێپتەمبەری  لـە  هارالدسـۆن: 
كاتـەدا  لـەو  كـردەوە.  كوردسـتانم  سـەردانی 
ئاگربەسـت راگەیەندرا، شـەڕ وەسـتابوو. چوومە 

سـەر سـنووری ئێـران و پێشـمەرگە منیـان بـە 
ئۆتۆمبێـل بردە سـلێمانی، لەوێشـەوە بـۆ رانیە. 

لـەوێ چـاوم بـە مـەال مسـتەفا كـەوت.
لەگـەڵ  ئێـوە  گفتوگـۆی  بابەتـی  رووداو: 

بـوو؟ چـی  بارزانـی 
هارالدسـۆن: مـن سـووربووم لەسـەر زانینـی 

دانوسـتاندن  لەبـارەی  بارزانـی  بۆچوونـی 
لـە  گـەورەی  ئـەو چاوەڕوانیـی  بەغـدا.  لەگـەڵ 
نییـە  ئامـادە  بەغـدا  دەیگـوت  نەبـوو.  بەغـدا 
شـتێكی ئەوتـۆ بـۆ كـورد بـكات، لـەو كاتـەدا، 
قـەاڵدزێ  لـە  بەرفراوانـی  كۆبوونەوەیەكـی 
كۆبوونەوەیـەم  ئـەو  وێنەیەكـی  رێكخسـت. 
ناوچەكانـی  هەمـوو  كـوردی  لـەوێ  گرتـووە. 
ژمارەیەكـی  كۆكردنـەوە.  عێراقـی  كوردسـتانی 
چەنـد  پێموایـە  ئامادەبـوون.  خەڵـك  زۆر 
لەهەمانكاتـدا  دەبـوون.  كەسـێك  سـەت 
نوێنەرانـی پێشـمەرگە لـە پارچەكانـی دیكـەی 

هاتبـوون. كوردستانیشـەوە 
رووداو: كەسایەتی بارزانیت چۆن بینی؟

هارالدسـۆن: سـەركردەیەكی خـاوەن كاریزمـا 
بـوو. كەسـایەتییەكی بەهێـزی هەبـوو. مـن زۆر 
بەدڵـم بـوو. پێموایـە زۆر رێـزی لـە هەمـووان 
دەگـرت. ئـەوەم تێبینـی كرد كە پێشـمەرگەكان 
زۆر رێـزی لێدەگـرن. لـە هەمانكاتـدا كەسـێكی 
زیـرەك بـوو. ئـەو كۆبوونەوەیەی كە رێكیخسـت 
جـۆرە گشتپرسـییەكی بچـووك بـوو. بـۆ زانینی 

رەوشـی كوردسـتان بـوو.
رووداو: بۆچوونـی بارزانـی لەبارەی داهاتووی 

كوردسـتان چی بوو؟
هارالدسـۆن: لـەو كاتـەدا داوای ئۆتۆنۆمی بۆ 
كـورد دەكـرد. مـن ئـاگادار نیـم كـە لـەو كاتـەدا 
رەنگـە  داوای دەوڵەتـی سـەربەخۆی كردبێـت، 
وەك پرۆژەیـەك بۆ داهاتـوو بیری لێكردبێتەوە. 

بـەاڵم ئـەوەی ئـەوكات داوای دەكـرد، ئۆتۆنۆمی 
بوو.

چارەسـەری  بـۆ  ئـەو  روانگـەی  رووداو: 
بـوو؟ چـی  بەغـدا  لەگـەڵ  كـورد  كێشـەی 

بـەردەوام  دەیویسـت  بارزانـی  هارالدسـۆن: 
بێت لە شـەڕ تاوەكو بەدەسـتهێنانی ئۆتۆنۆمی، 
بـەاڵم زۆر گەشـبین نەبـوو لەبـارەی گەیشـتنە 
رێككەوتـن لەگـەڵ بەغـدا. جارجـار دانوسـتاندن 

دەكـرا، بـەاڵم نەدەگەیشـتنە هیـچ خاڵێـك.
رووداو: جـۆری كامێراكـەت چـی بوو، بارزانی 

رای لێبوو؟
پرسـیم  لێـی  بارزانـی؟  هارالدسـۆن: 
حەزناكـەی كامێـرای ڤیدیـۆت پێبێـت؟ منیـش 
گوتـم بەڵـێ بێگومـان. كەسـێكی نـاردە بەغـدا، 
لەوێـوە كامێرایەكی شەسـت میلیمـی بۆ هێنام. 
منیـش بەكارمهێنـا بۆ گرتنی چەنـد ڤیدیۆیەك. 
یەكێـك لـە ڤیدیـۆكان زۆر ناوبانگـی دەركـرد، 
پێشـمەرگەیەك  چەنـد  لەگـەڵ  بارزانـی  تێیـدا 
لـە شـوێنی حەوانـەوەی دێتـە خـوارەوە بـەرەو 

رانیـە.
تـۆ  وێنانـەی  ئـەو  كوردسـتان  لـە  رووداو: 
لـە زۆر شـوێن هەڵواسـراون،  گرتووتـن ئێسـتا 
لـە ئایسـاند ئاگاداربـووی كـە وێنەكانـت بـەو 

باڵوكراونەتـەوە؟ بەرفراوانییـە 
هارالدسۆن: نەخێر ئاگاداری ئەوە نەبووم.

گشتپرسـییە،  بەنیـازی  كوردسـتان  رووداو: 
پێتوایـە كاتەكـە گونجاوبـێ بـۆ گشتپرسـی؟

هارالدسۆن: گشتپرسی بڕیارێكی زیرەكانەیە. 
زۆر  بەڕێژەیەكـی  كـورد  ئەگـەر  لەبەرئـەوەی 
ئیـرادەی  ئـەوكات  بـدەن،  دەنـگ  بەڵـێ  بـە 
زۆربـەی  كـە  تێدەگـەم  دەبێـت.  روون  خەڵـك 
دانیشـتووان بـە بەڵـێ دەنـگ دەدەن. ئـەوەش 
باشـترین ئارگومێنتـە لـەالی جیهانـی رۆژئاوا بۆ 
سـەربەخۆیی كـورد. بـەاڵم پرسـیارەكە ئەوەیـە 
پرسـیارەم  ئـەو  مـن  روودەدات؟  چـی  دواتـر 
ئاراسـتەی سـەرۆكوەزیرانی هەرێمـی كوردسـتان 
پرۆسـەیەكی  ئـەوە  دوای  رەنگـە  گوتـی  كـرد، 
درێـژی دانوسـتاندن لەگـەڵ بەغـدا بەڕێوەبچێت.
رووداو: واڵتانی دەوروبەر حەز بە گشتپرسـی 
ناكـەن، حكومەتـی هەرێمـی كوردسـتان دەبـێ 

چـۆن مامەڵـە لەگـەڵ ئـەو كێشـەیە بكات؟
هارالدسـۆن: بێگومان ئەوە كێشـەیە، چونكە 
كـورد لـە سـووریا، توركیـا و ئێرانیـش دەژیـن. 
بـڕۆن.  بـەاڵم پێویسـتە ئێـوە بەڕێـی خۆتانـدا 
پێشـموایە پێویسـتە كوردسـتان بەدوای ئەوەوە 
خـاوەن  و  سـەربەخۆ  كۆمارێكـی  ببێتـە  بێـت 
دەسـتبەجێ  دەكـەم  پێشـبینی  سـەروەری. 
ژمارەیـەك واڵتی رۆژئاوایی دان بە سـەربەخۆیی 
ئایسـاند،  نموونـە  بـۆ  بنێـن.  كوردسـتاندا 
یەكـەم واڵت بـوو كـە دانـی بـە دەوڵەتـە تـازە 

دامەزراوەكانـی ئیسـتۆنیا و التڤیـا و لیتوانیـادا 
كـەس  رووسـیا  ترسـی  لـە  ئێمـە،  پێـش  نـا. 
نەیدەوێـرا دانیـان پێدابنێـت. بـەاڵم دوای ئێمـە، 
سـوید و فینانـد و نەرویجیـش دانیـان پێدانـان. 
لـە هەولێـر چـاوم بـە نوێنەری ئیسـتۆنیا كەوت، 
ئـەو بیـری خسـتمەوە كـە ئایسـاند یەكەم واڵت 
بـوو دانـی بـەو واڵتانـەدا نـا. هەروەهـا گوتـی 
ئەمجـارە ئێمـە پێـش ئێـوە دەكەویـن و یەكـەم 
واڵت دەبیـن دان بـە سـەربەخۆیی كوردسـتاندا 

دەنێیـن.

ئیستۆنیا پێش ئایسالند دان بە سەربەخۆیی 
كوردستاندا  دەنێت

نیو سەدە لەمەوبەر بەڕێگەی 
قاچاخ هاتبووە کوردستان، بەاڵم 

لە چەند رۆژی رابردوودا، بە 
پاسپۆرتی خۆیەوە لە فڕۆکەخانەی 

نێودەوڵەتیی هەولێر دابەزی. 
پرۆفیسۆری رۆژنامەنووس ئیرلندۆر 

هارالدسۆن، خەڵكی ئایسالندایە 
و یەکێكە لەوانەی رۆڵێكی 

زۆری هەبووە لە گواستنەوەی 
هەواڵەکانی شۆڕشی کورد 

بە جیهانی دەرەوە. لە رۆژنامە 
دیارەکانی دونیادا، وتار و راپۆرت 

و لێدوانی ئەو سەبارەت بە دۆزی 
کورد باڵودەبوونەوە، بەشێك لەو 

وێنە دانسقانە یان ئەو ڤیدیۆیانەی 
سەبارەت بە شۆڕشی کورد تۆمار 

کراون، بە کامێرای هارالدسۆن 
گیراون. پەرتووکێكیشی هەیە 

بەناوی "لەگەڵ چەکدارانی 
کوردستان". هاراڵدسۆن لەم 

هەڤپەیڤینەدا لەگەڵ )رووداو( 
چیرۆکی ئاشنابوونی بە دۆزی کورد 
و هاتنی بۆ کوردستان باس دەکات. 

هەڤپەیڤین: شاهۆ ئەمین
رووداو- هەولێر

پێشبینی دەکەم چەند واڵتێكی رۆژاوایی 
دەستبەجێ دان بە سەربەخۆیی 

کوردستاندا بنێن

بە نهێنی و بەپێ لە قەسری شیرینەوە 
هاتمە کوردستان

بارزانی گەشبین 
نەبوو بە رێككەوتن 

لەگەڵ بەغدا
  

بارزانی کامێرایەکی 
60 مللیمی بۆ کڕیم

  

نەوزاد مەحموود
رووداو - وارشۆ

بڕیار بوو لە مۆزەخانەی وارشۆ یەكدی ببینین، 
زۆری نەبــرد بــە دارشــەقێكەوە وەژووركــەوت. 
ستانیســاڤ برزۆســكۆ، تەمەنی لە ســەدەیەك 
نزیك دەبێتەوە، باسی ئەو رۆژانەم بۆ دەكات كە 
لەگــەڵ هاوڕێكانی لە پۆڵەندا، گرووپی بچووكیان 
پێكهێناوە بۆ ئەوەی لە دژی داگیركاریی ئەڵمانیای 

نازی راپەڕن.
ستانیســاڤ برزۆســكۆ، یەكێــك بــووە لــە 
فەرماندەكانی راپەڕینی وارشــۆ لە دژی نازییەكان. 
ئەو باسی ئامادەكارییەكان بۆ ئەو راپەڕینە دەكات 
و دەڵێت "لە ماوەی چوار ســاڵدا ســوپایەكی 40 
هەزار كەســیمان دروستكرد، بە نهێنی راهێنانمان 
بــەو خەڵكــە دەكرد كــە زۆربەیــان ســەربازییان 

نەكردبوو، ئەزموونی شەڕكردنیان نەبوو".
پێش راپەڕینەكە، ستانیساڤ برزۆسكۆ، كرایە 
فەرماندەی فەسیلێك لەو خەڵكانەی ئامادەكرابوون 
بۆ راپەڕین و نزیكەی 70 كەسی لەبەردەست بوو. 
ئامانجێكیشی بۆ دیاری كرا، كە بریتی بوو لە گرتنی 
باڵەخانەیــەك لەوانەی ئەڵمانەكانی تێدابوون. ئەو 
دەڵێت "دەبــوو وەك فەرماندەیەك پانێك دابنێم 
بۆ ئەوەی چۆن باڵەخانەكە بگرمەوە؟ لەبەرئەوەی 
رێگا نەبوو، دەبوو بزانم لە كوێ تەقینەوە دەكەم، 
بــەاڵم سەرئێشــەی هــەرە گــەورە پەیداكــردن و 

گواستنەوەی چەك بوو".
پەیــدا  چەكــەكان  برزۆســكۆ  ستانیســاڤ 
دەكات، بــەاڵم كێشــەیان بــۆ دروســت دەبێ كە 
چۆن چەكــەكان بگوازنــەوە نزیــك باڵەخانەكە، 
دواتــر بیرۆكەیەكیان بۆ دێــت، چەكەكانیان بردە 
نێــو میوانخانەیــەك و دواتر لەوێ خســتیانە نێو 
فەرشــەكانی میوانخانەكــە، بەبیانووی شــۆردنی 

فەرشەكان چەكەكانیان گواستەوە.
هەفتەی یەكەمی مانگی ئابی 1944 نزیكەی 50 
هەزار دانیشتووی شاری وارشۆی پایتەختی پۆڵۆنیا 
خۆیان ئامادە كرد بۆ بەرەنگاربوونەوەی هێزەكانی 
ئەڵمانیا، ئەوان ئومێدی مەزنیان لەسەر پشتیوانیی 

رووســیا هەڵچنیبوو. رووســەكان پێشــتر لەگەڵ 
سەركردایەتیی راپەڕیوەكان بەڵێنی ناردنی چەك و 
بەدەمەوهاتنی دابوو. بەاڵم 63 رۆژ شەڕی خوێناوی 
تێپــەڕی و شــەقامەكان تەرمڕێژ بوون و ســوپای 
رووس هــەر نەگەیشــت. ستانیســاڤ برزۆســكۆ 
دەڵێت "من دوای 60 ساڵ لەو راپەڕینە لە وارشۆم، 
كەچی هێشــتا هەســت بە ئازاری ئەو چاوەڕوانییە 

دەكەم لەسەر دڵی نەوەی نوێی شارەكە".
هەموو شتێك ئامادەبوو، كاژێری سفری شۆڕش 
دانرابوو. ستانیساڤ دەڵێت "هەموو شتێك نهێنی 
بوو، بەاڵم ئەو ئێوارەیە قەدەغەی هاتوچۆ لەالیەن 
ئەڵمانەكانەوە راگەیێندرا. ئەوەش كاژێری ســفری 
تێكدا. هەواڵمان بۆ هات شــوێنەكانمان جێبهێڵین 
و بگەڕێینەوە ماڵەوە، ئێمە لەنزیك بانكێك بووین 
و خەڵكێك كە هاتبوون بۆ بانكەكە ئێمەیان بینی، 
داوامان لێكردن هیچ نەدركێنن، خەڵكەكەش هیچیان 

نەدركاند، پۆڵەندییەكان زۆر یەكگرتوو بوون".
دوو رۆژ دواتــر هۆشــدارییەكی دیكــە هــات و 
ئەمجارەیــان كاژێــر چــوار و نیوی بەیانــی دانرا، 
هەمووان چەكەكانیان پێیە و ئامادەن "پێش كاژێر 
پێنج تەقە دەســتیپێكرد، ئەو بینایەمان گرت كە 

پانمان بۆ دانابوو".
نازییــەكان بــە ئاگــر بەربوونە گیانی وارشــۆ، 
تەڕ و وشــكیان پێكەوە ســووتاند، ســەتان كەس 
كــوژران. نزیكەی 85%ی خانــوو و باڵەخانەكانی 
وارشۆ خاپوور بوون. بەپێی سەرچاوە مێژووییەكان 
لە ماوەی دوو مانگدا 200 هەزار كەس لە وارشــۆ 

كوژران.

ستانیســاڤ برزۆســكۆ دەڵێ ئێوارەی هەمان 
رۆژ فەرمانــدەی كەتیبەكــەم پەیوەندی پێوەكردم 
و پێیگوتم فەســیلەكەم ببەم و هەوڵ بدەم هێرش 
بكەمە سەر ئۆفیسی پۆستە و گەیاندنی سەرەكیی 
پاستۆپساین كە ئێستا بانكی نیشتیمانییە "ماوەی 
دوو رۆژ بۆ گرتنی ئۆفیســی پۆســتەی ســەرەكی 
شــەڕمان كــرد. دوای دوو رۆژ توانیمــان بیگرین و 

150 چەكداریش بە دیل بگرین". 
شــەش رۆژی یەكــەم، شــەڕ تەواو گــەرم بوو. 
پۆڵۆنییەكان وا تێدەگەیشتن كە رووسەكانیش الی 
خۆیانەوە دەستیان بەشەڕكردبێ لەگەڵ نازییەكان، 
بــەاڵم هێشــتا ئەوان تەماشــاكەر بــوون "زانیمان 
كەس نایەت یارمەتیمان بدات، دوای شەش رۆژ بە 
فەرماندەكەم گوت با جلی سەربازی لەبەر بكەین بۆ 
ئەوەی ئاسانتر یەكدی بناسینەوە. چونكە لە جلی 

مەدەنیدا ناتوانین خۆمان دەربخەین".
راپەڕیوانــی وارشــۆ، هەر بەئومێــدی جوڵەی 
سوپای ســوورەوە بەردەوام بوون لە شەڕ. دواتر 
هێزەكــەی ستانیســاڤ برزۆســكۆ، داوای لێكرا 
باڵەخانــەی تەلەفۆنــی وارشــۆ بگرێ بــۆ ئەوەی 
ئەڵمانــەكان بــۆ پەیوەندیكردن بــەكاری نەهێنن 
"سێ هەفتە هەوڵماندا بیگرین. بەاڵم نەماندەزانی 
چۆن؟ چەنــد بۆڕییەكی ئــاوی ئاگركوژێنەوەمان 
پەیــدا كــرد و ویســتمان بــەو بۆڕییانــە نــەوت 
هەڵبدەینە نێو باڵەخانەكە و بیســووتێنین. ئەوە 

دوا رێگەچارەمان بوو".
 لــەوەدا ســەركەوتوو بــوون و لــە 20ی ئابدا 
توانییان دەســت بەســەر بیناكەدا بگرن، نزیكەی 

150 چەكداریشیان بەدیل گرت. برزۆسكۆ دەڵێت 
"ئەوە دوایین شەڕ بوو سەركەوتوو بین".

ســەرنەكەوتنی  هــۆكاری  باســی  برزۆســكۆ 
شۆڕشــەكەیان دەكات و دەڵێــت "لــە هەمــووی 
خراپتر فڕۆكەكان بوون كە نزم دەفڕین، لە بەرزیی 
200 مەتــرەوە بۆمبیان فڕێدەدایــە خوارەوە. بەو 
هۆیەوە وارشۆ بەتەواوی خاپوور كرا و راپەڕینەكە 
ســەركەوتوو نەبــوو. لەبەرئــەوەی ئەڵمانــەكان 
ناوچەكانــی دیكەیــان گرتبووەوە كــە گیرابوون، 
بەاڵم ناوچــەی ناوەند تاوەكــوو كۆتایی بەرگریی 
كرد و هیچ داهاتوویەكی روونیش نەبوو. بۆ من وا 

دەردەكەوت شەڕی تاوەكوو كۆتایی بێ".
نەبــوو،  ئــەو  بەدڵــی  شۆڕشــەكە  كۆتایــی 
ستانیســاڤ برزۆسكۆ دەڵێت "لە هەندێك ناوچە 

تەواوی چەكدارەكانمان لەدەستچوو".
ســوپای  كاتێــك   1945 ســاڵی  ســەرەتای 
سووری ڕووســی لە رووباری ڤیستۆال پەڕییەوە و 
بەرەو وارشــۆ لە پێشــڕەویدا بــوو، تەنیا نزیكەی 
هەزار كەســێك لــە بەشــداربووانی راپەڕینەكە لە 
ژیانــدا مابــوون، ئەوانــی دیكە ببوونــە قوربانی. 
ئەو بەدەمەوە هاتنــە لەوكاتەدا نەیدەتوانی لەنێو 
شــەقامە خوێناوییەكان و بااڵخانە رووخاوەكاندا، 

دڵی خەڵك خۆش بكات.
ستانیســاڤ برزۆســكۆ، دواســاتە تاڵەكانــی 
راپەڕینەكەیان دەگێڕێتەوە و دەڵێ "ناخۆشــترین 
شت ئەوە بوو كە فەرماندەكەمان رێككەوتننامەی 
تەسلیمبوونی لەگەڵ ئەڵمانەكان واژۆ كرد. پێموایە 
ناتوانیت لــەو دۆخەدا گلەیی لەوە بكەیت، ماوەی 
دوو مانگ بەبێ نان و ئاو كارەساتە. ئەوە شتێكە 
كە ئێســتا باسی دەكرێت، لەبەرئەوەی وەك دیلی 
ئاسایی جەنگ حیسابمان بۆ دەكرا، بەدڵنیاییەوە 
خۆشــگوزەرانی نەبــوو، بــەاڵم دەتتوانــی بــژی. 
مــن خۆم لە نەخۆشــخانە بووم، دواتــر بردرام بۆ 

كەمپێكی دیلەكان".
 ستانیســاڤ برزۆسكۆ ســەركردەی نزیكەی 
200 شــەڕڤان بــوو، بــەاڵم لە ئەیلولــی 1945دا 
كاتێك سەربازەكانی ژمارد "تەنیا 10 كەسیان بە 

سەالمەتی مابوون". 

سوپای سۆڤیەت دەسخەڕۆی كردین

کارێكی شێتانە
رۆژنامەنووســی گەنجی پۆڵۆنیایی پیوتەر زیچۆڤیچ، لە کتێبێكدا بە ناونیشانی )کاری 
شــێتانەی 1944( راپەڕینی وارشۆ بە "قوربانیدانێكی گەورەی بێسوود" وەسف دەکات. 
ســەرکردایەتی راپەڕینەکەش بەوە تاوانبار دەکات کە دۆخەکەی بە هەڵە لێكداوەتەوە 
و بووەتــە هۆی کوژرانی دەیان هەزار کەس. هەندێك مێژووناســی ئــەو واڵتە پێیانوایە 
ناکرێت لەڕوانگەی ئەمڕۆوە سەیری رووداوەکانی ئەوکاتە بكرێ، چونكە لەو سەردەمەدا 
راپەڕیوەکان خاوەن زانیاریی تەواو نەبوون و ئاسۆی بەردەمیان روون نەبووە. کەسانێكی 
زۆر لەوانەی هەڵوەدای زانینی وەاڵمی ئەو پرســیارەن، ســەر لــە مۆزەخانەی راپەڕینی 
وارشــۆ دەدەن کە لە ماوەی 10 ســاڵی تەمەنی خۆیدا پێشــوازی لە چوار ملیۆن میوان 

کردووە.

لەو 200 کەسەی لەگەڵ من بوون تەنیا 10 
کەسیان دەرباز بوون

دەربازبوویەکی راپەڕینەکەی وارشۆ چیرۆکەکەی بۆ )رووداو( دەگێڕێتەوە

ئیرلندۆر هارالدسۆن، رۆژنامەنووسی ئایسالندی بۆ )رووداو(:
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ته ندروستی

لە کوردستان رووداوەکانی هاتوچۆ سێیەم هۆکاری مردنن

 BBC - رووداو

بەپێی توێژینەوەیەك، ئەگەر رۆژانە یەك هێلكە 
بە منداڵ بدرێ، ئەوە یارمەتیدەر دەبێ بۆ ئەوەی 

بااڵیەكی رێك و زراڤی هەبێ.
بە  هێلكە  پێدانی  دەكرێ  دەڵێن  توێژەرەكان 
بۆ  هەرزان  و  ئاسان  ببێتە چارەسەرێكی  منداڵ، 
ئەو مندااڵنەی بەهۆی بەدخۆراكییەوە بااڵیان كورت 

دەبێ.
زۆر  منداڵ  تەمەنی  ساڵی  دوو  یەكەم 
یەكاكەرەوەیە بۆ گەشە و گەورەبوونی منداڵ و 
ئەگەر كورتەبااڵیی پەیوەست بە خۆراك لەو دوو 
ساڵە كۆنترۆڵ نەكرێ، ئیدی ئەستەم دەبێ دواتر 

پێشی پێ بگیرێ.

کورتەبااڵیی لەچاو تەمەن

كورتەبااڵیی  سەرەكیی  هۆكارێكی  بەدخۆراكی 
لە  بریتین  دیكەش  دیارەكانی  هۆكارە  مندااڵنە، 
و  هەوكردنەكان  و  هۆرمۆنییەكان  نەخۆشییە 

چەندینی دیكە.
تەندروستی  رێكخراوی  داتاكانی  بەگوێرەی 
جیهانی، 155 ملیۆن منداڵی خوار تەمەنی پێنج 

سااڵن بااڵیان كورتە لەچاو تەمەنیان.
واڵتانی  لە  كورتەبااڵكان  منداڵە  زۆربەی 
هەژار و مامناوەند دەژین و پسپۆڕان لە ناوچە 
جیاوازەكانی جیهانەوە ئەو رێوشوێنانە گەنگەشە 
دەكەن كە دەكرێ لە رێگەیانەوە پێش بگیرێ بە 

كورتەبااڵیی مندااڵن.
هەرزانەكان  و  ئاسان  رێوشوێنە  لە  یەكێك 
لەالیەن تیمێكی توێژەری ئیكوادۆرەوە تاقیكرایەوە، 
تێیدا هێلكە دەدرایە منداڵە گوندییەكانی ئەو واڵتە 
كە تەمەنیان 6-9 مانگ بوو، تاوەكوو بیخۆن و لە 
كاریگەرییەكەی بكۆڵدرێتەوە لەسەر بەرزیی بااڵیان.

ژەمی هێلكە

160 منداڵی ئیكوادۆری وەرگیران كە نیوەیان 
رۆژانە بۆ ماوەی شەش مانگ هێلكەیان پێدەدرا. 
توێژەرەكان چاودێریی هەردوو گرووپەكەیان كرد. 

لەگەڵ ئەوەی لە سەرەتای توێژینەوەكەدا رێژەی 
كورتەبااڵیی لە گرووپی هێلكەخۆرەكاندا باڵوتر بوو، 
دوای شەش مانگ لە ژەمی هێلكە، رێژەی كورتە 
لەنێو  كرد  كەمی  بەرچاو  بەشێوەیەكی  بااڵیی 
ئەوانەی رۆژانە هێلكەیەكیان دەخوارد، بەجۆرێك 
لە هێكەخۆرەكاندا رێژەی قەڵەوی بە راددەی %47 

كەمتر بوو لەوانەی ژەمی هێلكەیان نەدەخوارد.
لۆرا النۆتی، سەرۆكی تیمی توێژینەوەكە دەڵێ 
"سەرمان سوڕما لەوەی ئەم دەستێوەردانە سادە و 

هەرزانە هێندە كاریگەر بوو".

ژەمی فرەجۆر

فیوترێڵ، پسپۆڕی خۆراك  ماری  پرۆفیسۆر 
پزیشكانی  بۆ  بەریتانی  شاهانەی  كۆلێژی  لە 
مندااڵن و تەندروستیی منداڵ، دەڵێ "هێلكە بە 

چەندین رەگەزی خۆراكیی دەوڵەمەندە و دەكرێ 
ببێتە بژارەیەكی دایكان كاتێك دەیانەوێ جگە 
لە شیر خۆراكی جۆراوجۆر بدەنە منداڵەكانیان، 
مانگی  چوار  تەمەنی  پێش  نابێ  هەرگیز  بەاڵم 

جگە لە شیر هیچ خۆراكێك بدرێتە منداڵ".
بەپێی رێنماییەكانی رێكخراوی تەندروستی 
جیهانی، دایكان دەبێ لە شەش مانگی یەكەمی 
خۆیانیان  شیری  تەنیا  منداڵەكانیان  تەمەنی 
هەبێ.  گەشەیان  باشترین  ئەوەی  بۆ  پێبدەن 
دوای ئەو شەش مانگەش دەبێ هاوكات لەگەڵ 
دوو  تەمەنی  تاوەكوو  جێگرەوەكاندا،  خۆراكە 

ساڵی شیری خۆیان بە منداڵەكانیان بدەن.
رێنمایی  بەریتانی  خۆراكی  دامەزراوەی 
رەگەزە  بە  هێلكە  هەرچەندە  كە  داوە 
بخرێتە  گرنگە  و  دەوڵەمەندە  خۆراكییەكان 
لیستی ئەو خۆراكانەی بە مندااڵن دەدرێ لە 
سەرەتای تەمەندا، زۆر گرنگە مندااڵنی بچووك 
تەنیا  نەك  هەبێ،  فرەجۆریان  ژەمەخۆراكی 
لە  هەم  ئەوەی  بۆ  هێلكە،  سەر  بخرێتە  چاو 
بن،  بەهرەمەند  ڤیتامینەكان  و  كانزا  هەموو 
هەم ئاشنا ببن بە خواردنە جیاوازەكان و لە 

داهاتووشدا ژەمی فرەجۆریان هەبێ".
خواردنی  "دەبێ  دەڵێ  دامەزراوەكە 
بچووك  مندااڵنی  بۆ  پرۆتین  بە  دەوڵەمەند 
بەاڵم  هێلكەیە،  یەكێكیان  كە  بكرێ  دابین 
هەن،  دەوڵەمەندیش  دیكەی  سەرچاوەی 
و  گۆشت  ماسی،  پاقلەمەنییەكان،  وەكوو 

بەرهەمەكانی شیر".

كۆمەڵەی تاالسیمیا
لە مزگەوتەكانی هەولێر خوێن كۆدەكاتەوە

میزبەخۆداكردنی منداڵ

سەروەر ساالر 
رووداو - سلێمانی

لقی هەولێری كۆمەڵەی تاالسیمیای كوردستان، 
قەرەباڵغیی مزگەوتەكانیان لە شەوانی رەمەزاندا بە 
مزگەوتەكانی  روودەكەنە  شەوانە  زانیوە،  دەرفەت 
كۆكردنەوەی  مەبەستی  بە  دەوروبەری  و  هەولێر 

خوێن بۆ تووشبووانی ئەو نەخۆشییە.
تاالسیمیا نەخۆشییەكی بۆماوەییە. بەشێك لە 
خڕۆكە سوورەكانی خوێنی نەخۆش ناتوانن كاری 
ئاسایی خۆیان بكەن كە گواستنەوەی ئۆكسجینە بۆ 
شانەكانی جەستە و تەمەنیشیان كورتە و خۆبەخۆ 
كەمخوێنی  ئەمەش  لەنێودەچن،  و  دەبنەوە  شی 
بەرگەی  تووشبووان  لە  هەندێك  لێدەكەوێتەوە. 
ئەو كەمخوێنییە ناگرن و دەبێ زوو زوو خوێنیان 

تێبكرێ.

کوردستان.. نیشتیمانی تاالسیمیا

لە واڵتانی دەوروبەری دەریای  زیاتر  تاالسیمیا 
نێوەڕاست و نزیكەكانیان هەیە. ناوەكەشی یۆنانییە 
كەمخوێنیی  واتە  خوێن..  ئیمیا:  دەریا،  )تاالسا: 
ناوچەكانی نزیك دەریای نێوەڕاست(. لە نموونەی 
باڵوە:  تێدا  نەخۆشییەكەیان  ناوچانەی  ئەو 
كوردستان، توركیا، فەلەستین، یۆنان و باشووری 

ئیتاڵیا، بەاڵم لە واڵتانی دیكەش هەیە.
بەرباڵویی  دەربارەی  زانستی  توێژینەوەی  تاكە 
ئەم نەخۆشییە لە كوردستان، توێژینەوەیەكە كە 
لەسەر 1000 كەسی نیشتەجێی پارێزگای هەولێر 
كراوە و دەریدەخات 7.7%ی دانیشتووانی كوردستان 

هەڵگری ئەم نەخۆشییەن.
بەپێی وەزارەتی تەندروستیی هەرێمی كوردستان، 
ژمارەی تووشبووانی تاالسیمیا گەیشتووەتە 2917 
كەس )دهۆك 1104 كەس، هەولێر 825 كەس و 
سلێمانی 1104 كەس(. هەروەها 679 ئاوارەش كە 

لە كوردستانن، تووشبووی تاالسیمیان.

لە مزگەوتەکان خوێن کۆدەکەنەوە

و  بەرزنجی  عەبدولڕەحمان  دڵزار  شەوانە 
هاوڕێكانی لە لقی هەولێری كۆمەڵەی تاالسیمیای 
كوردستان، روودەكەنە مزگەوتەكان و داوای خوێن لە 
نوێژخوێنان دەكەن. دڵزار دەڵێت: "بە تێكڕا شەوانە 
وەردەگرین".  نوێژخوێنان  لە  خوێن  بوتڵ   30-20
هەولێر  پارێزگای  لە  تاالسیمیا  تووشبووانی  بەاڵم 

رۆژانە پێویستیان بە 50 بوتڵ خوێن هەیە.
دڵزار، كە بەرپرسی لقی هەولێری كۆمەڵەكەیە، 
گەشتە  لە  بینیوە  چاوەڕواننەكراوی  رووداوی 
شەوانەكانی بۆ مزگەوتەكان. "پێشبینیم دەكرد لە 
بڕێكی  خەیات  جەلیل  وەك  گەورەی  مزگەوتێكی 
یەك  كەچی  دەستبكەوێ،  خوێنمان  زۆر  ئێجگار 
بوتڵیشیان پێنەداین، بەاڵم لە مزگەوتێكی ناحیەی 
كەسنەزان 62 بوتڵ خوێنمان كۆكردەوە. دەیانویست 
زۆرتریش بدەن، ئێمە هەر بەشی ئەوەندە كەرەستەی 

وەرگرتن و هەڵگرتنی خوێنمان هەبوو".
سەبارەت بەوەی بۆچی تەنیا دەچنە مزگەوتەكان 
و شوێنە گشتییەكانی دیكە ناچن، دڵزار بە )رووداو(
ی گوت "خەڵكی هەولێر زۆر پابەندی رەمەزانن. لەم 
مانگەدا بەهۆی ئەوەی بەڕۆژوون، بە رۆژ كەمترین 
خوێن دەبەخشن، جگە لەوەش پاڵنەری ئاینی رۆڵی 

هەیە لە خوێنبەخشین".
خوێن،  وەرگرتنی  لە  جگە  هاوڕێكانی  و  دڵزار 
رێنمایی دەدەنە نوێژخوێنان سەبارەت بە چۆنێتی 
بە  تووشبوون  لە  داهاتوویان  نەوەكانی  پاراستنی 

نەخۆشییەكە.

چاندنی مۆخی ئێسك لە کوردستان

تاالسیمیا  یەكجاریی  و  بنەڕەتی  چارەسەری 
بریتییە لە چاندنی مۆخی ئێسك. لەم پرۆسەیەدا 
خانە نەخۆشەكانی خوێن بە یەكجاری بە خانەی 
ئەوەش  و  دەگیرێتەوە  جێگەیان  تەندروست 

نەخۆشەكان رزگار دەكات لە زۆربەی حاڵەتەكاندا.
سااڵنی پێشوو وەزارەتی تەندروستی لە هەرێمی 
كوردستان 211 تووشبووی ئەو نەخۆشییەی ناردە 
دەرەوە بۆ چاندنی مۆخی ئێسك، بەاڵم لە مانگی 
سەنتەرێكی  رابردووەوە  ساڵی  یەكەمی  تشرینی 
سلێمانی  لە  ئێسك  مۆخی  چاندنی  بە  تایبەت 

كراوەتەوە و چیدی پێویست ناكات بۆ ئەو مەبەستە 
نەخۆش بنێردرێتە دەرەوەی واڵت.

پسپۆڕی  حەسەن،  عوسمان  د.داستان 
نەخۆشییەكانی خوێن لە سەنتەری چاندنی مۆخی 
ئێسك لە سلێمانی دەڵێت لەدوای دەستبەكاربوونی 
سەنتەرەكەی ئەوان، لەكۆی 35 كەس كە چاندنی 
مۆخیان بۆ كراوە، شەشیان تووشبووی تاالسیمیان.
مۆخ  چاندنی  پرۆسەی  بەرپرسان،  گوتەی  بە 
كوردستان  بۆ  پارە  بەرچاو  بڕێكی  كوردستان  لە 

دەگێڕێتەوە.
گشتی  بەڕێوەبەری  محەممەد،  د.میران 
"بۆ  گوت  )رووداو(ی  بە  سلێمانی  تەندروستیی 
و  تاالسیمیا  تووشبوویەكی  هەر  دەرەوەی  ناردنە 
چاندنی مۆخی ئێسك بۆی، -50 60 هەزار دۆالرمان 
ئەنجامی  سلێمانی  لە  كە  ئێستا  بەاڵم  دەویست، 
دۆالری  هەزار   18-17 حاڵەتێك  هەر  بۆ  دەدەین، 

پێویستە".
سلێمانی  لە  تەندروستی  گشتیی  بەڕێوەبەری 

لە  تاالسیمیا  نوێیەكانی  حاڵەتە  ژمارەی  دەڵێ 
كەمبوونن  لە  روو  بەرچاو  بەشێوەیەكی  سلێمانی 
و بەرەو سفر دەڕۆن "سااڵنی پێشوو لە سنووری 
پارێزگای سلێمانی 60 - 70 حاڵەتی نوێی تاالسیمیا 
تەنیا  بۆ  دابەزیوە  ئێستا  بەاڵم  دەكران،  تۆمار 
پێنج حاڵەت لە ساڵێكدا. كار بۆ ئەوە دەكەین لە 

داهاتوودا بیكەینە سفر".
دەكات  رێوشوێنانە  ئەو  بۆ  ئاماژە  د.میران 
حاڵەتە  ژمارەی  توانیویانە  بەهۆیانەوە  كە 
"پەرەمان  كەمبكەنەوە  تاالسیمیا  نوێیەكانی 
و  پێشوەختە  پشكنینی  رێوشوێنەكانی  بە 
پشكنینی  لە  هەر  دا،  بنەڕەتی  چارەسەری 
لەنێو  كۆرپە  پشكنینی  تاوەكوو  هاوسەرگیری، 

سكی دایك و پاشان تەكنیكی چاندنی مۆخ".
هۆکارەکانی تاالسیمیا

سەرەكیی  هۆكاری  نەزانراوە  ئێستا  تاوەكوو 
روودەدەن  تاالسیمیا  لە جینەكانی  گۆڕانەی  ئەو 

چییە. تووشبووی تاالسیمیا چەندین گرفتی هەیە 
بەهۆی كەمخوێنی و كۆبوونەوەی ماددەی ئاسن 
لە جەستەدا، بەاڵم كەسێكی هەڵگری نەخۆشیی 
ئەو  ناكات  هەست  و  نییە  گرفتی  تاالسیمیا 
نەخۆشییە لە جینەكانیدا هەیە تەنیا بە پشكنین 
نەبێ. كاتێك ئەو كەسە لەگەڵ كەسێكی دیكەی 
هەڵگری نەخۆشییەكە سێكس بكات و منداڵیان 
منداڵەكەیان  هەیە  ئەگەری   %25 ئەوە  ببێت، 
تووشبووی نەخۆشیی تاالسیمیا بێت، بۆیە گرنگە 
پشكنین  سەرەتا  پێكدەهێنن،  خێزان  ئەوانەی 
بكەن و بزانن ئایا هەڵگری ئەو نەخۆشییە نین؟

نیشانەکانی تاالسیمیا

هەندێك  دەگۆڕێ،  تاالسیمیاكە  پلەی  بەپێی 
نیشانەكانی  لەدایكبوون  دوای  ماوەیەك  منداڵ 
بەاڵم  دیارە،  تێدا  تاالسیمیایان  بە  تووشبوون 
دووەمی  و  یەكەم  سااڵنی  لەدوای  هەندێكیان 

تەمەنیان نیشانەكانیان دەردەكەون. 
رەنگزەردی،  گەشە،  الوازیی  بێهێزی، 
هەاڵوسانی سپڵ و بەشێك لە ئەندامانی جەستە، 
شێواویی پێكهاتەی ئێسكەكان بەتایبەت لە سەر 
زیادبوونی  و  دڵ  نەخۆشییەكانی  روخسار،  و 
نیشتنی ماددەی ئاسن لە جەستەدا، لە باوترین 

نیشانەكانی نەخۆشییەكەن. 

چارەسەری تاالسیمیا

ئەوانەی  دەگۆڕێ،  پلەكەی  بەپێی  ئەویش 
چاودێرییان  تەنیا  نییە،  گەورەیان  تاالسیمیای 
كەمخوێنی  تووشی  ماوە  ماوە  چونكە  دەوێ، 
گەورەیان  تاالسیمیای  ئەوانەی  بەاڵم  دەبن، 
یەكجاریی  و  بنەڕەتی  چارەسەری  هەیە، 
تاالسیمیا بریتییە لە چاندنی مۆخی ئێسك. لەم 
پرۆسەیەدا خانە نەخۆشەكانی خوێن بە یەكجاری 
و  دەگیرێتەوە  جێگەیان  تەندروست  خانەی  بە 
زۆربەی  لە  دەكات  رزگار  نەخۆشەكان  ئەوەش 
ئەوە  نەكرێ،  مۆخ  چاندنی  ئەگەر  حاڵەتەكاندا. 
كەسەكە بە درێژایی ژیانی پێویستی بەوە دەبێ 
دەرەوەی  كردنە  دەرمانی  و  تێبكرێ  خوێنی 

ئاسنی زیادەی پێبدرێ. 

د. پشدەر عەبدوڵاڵ ئیسماعیل *

چەندبارەبوونەوەی  واتە  تەڕبوون 
میزبەخۆداكردن بەالیەنی كەمەوە هەفتەی دووجار، 
بۆ زیاتر لە سێ هەفتە بەدوای یەكدا بۆ منداڵێك 

كە تەمەنی پێنج ساڵ یان زیاتر بێت.
هەرگیز  پێشتر  واتە  خۆتەڕكردنی سەرەتایی 
ماوەی وشكبوونی نەبووە، واتە هەر لەسەرەتاوە 
خۆتەڕكردنی  بەردەوامی.  بە  تەڕكردووە  خۆی 
دواتر واتە بەالیەنی كەمەوە ماوەی شەش مانگ 

وشكبوونی هەبووە كە خۆی تەڕ نەكردووە.

منداڵ کەی خۆی تەڕناکات؟

لە  كەمتر  بەتایبەتی  تەمەندا،  سەرەتای  لە 

ساڵێك، لەبەر ئەوەی توانای میزڵدان )قەبارەی 
میزڵدان( بۆ هەڵگرتنی میز كەمە، منداڵەكە زوو 
 15 نزیكەی  رۆژێكدا  لە  واتە  دەكات،  میز  زوو 
بۆ 20 جار، بەاڵم دواتر كە گەورە بوو، توانای 
میزڵدانیشی زیاد دەكات. لە تەمەنی 2 - 4 ساڵیدا 

منداڵ فێر دەبێت لە تەوالێت میز بكات.
لە تەمەنی پێنج ساڵیدا 7%ی كوڕان و 3%ی 

كچان خۆتەڕكردنیان هەیە.
لە تەمەنی 10 ساڵیدا 3%ی كوڕان و 2%ی 

كچان خۆتەڕكردنیان هەیە.
لە تەمەنی 18 ساڵیدا 1%ی كوڕان و كەمتر لە 

1%ی كچان خۆتەڕكردنیان هەیە.

هۆکارەکانی خۆتەڕکردن چییە؟

لەوانەیە هۆكارەكە بایۆلۆژی بێت، یان هۆكاری 
ئەو  15%ی  بێت.  فێربوون  یان  هەبێت  عاتفی 
مندااڵنەی خۆیان تەڕ دەكەن، لە خێزانەكەیاندا، 
حاڵەتی  برا  و  خوشك  و  باوك  و  دایك  واتە 
خۆتەڕكردن نەبووە، بەاڵم 77%ی ئەو مندااڵنەی 
خۆیان تەڕ دەكەن، یەكێك لە دایك یان باوك 
هەبووە،  خۆتەڕكردنی  حاڵەتی  منداڵی  بە 
تەڕدەكەن  خۆیان  مندااڵنەی  ئەو  44%ی 
ئەو  منداڵی  بە  باوكیان  و  دایك  لەوانەیە 

حاڵەتەیان هەبووبێت.
شەوانە:  سەرەتایی  خۆتەڕكردنی   -

لەوانەیە یەكێك لەو هۆكارانە بێت:
1 - درەنگ پێگەیشتنی مێشك.

بۆ  خەو  كێشەی   -  2
نموونە خەوی قووڵ بێت، 

پڕ  میزڵدانی  لەكاتێكدا  نەبێتەوە  خەبەری  واتە 
دەبێت.

3 - كەم دەردانی هۆڕمۆنی دژە میز
4 - هۆكاری بۆ ماوەیی

5 - زۆر چاالكیی میزڵدان واتە پێش ئەوەی پڕ 
بێت خاڵی ببێتەوە.

 خۆتەڕكردنی دواتری شەوانە: لەوانەیە بەهۆی 
یەكێك لەوانەوە بێت:

1 - حاڵەتی دەروونیی منداڵەكە باش نەبێت 
بەهۆی لەدایكبوونی منداڵێكی دیكە لەو خێزانەدا، 
قوتابخانە  بۆ  تازە  یان  خانوو،  گۆڕینی  یان 
خراپ  یان  خێزانی،  كێشەی  یان  نێردرابێ، 

بەكارهێنانی منداڵ.
2 - لەوانەیە نەخۆشییەكی هەبێت، بۆ نموونە 
هەوكردنی جۆگەی میز، گورچیلەی لەكار كەوتبێت، 
قەبزی، نەخۆشیی شەكرەی هەبێت، لەكاتی خەودا 
هەناسەی باش بۆ نەدرێت، بەكارهێنانی هەندێك 

جۆری دەرمان.

چارەسەر :

1 - نابێت بەهیچ شێوەیەك منداڵ سزا بدرێت، 
دەبێت ئەم حاڵەتە وەك نهێنییەك بێت لەنێوان 
و  هاوڕێكانی  الی  نابێ  منداڵەكەت،  و  خۆت 
كەسانی دیكە باسی بكەیت، بۆ ئەوەی منداڵەكەت 

كەسایەتی پێی نەڕووشێ.
2 - ئەگەر نەخۆشییەكی هەبوو دەبێ چارەسەر 

بكرێت.
و  ئاو  دەبێ  نووستن  پێش  كاژێر  سێ   -  3
شەربەت و شلەمەنی زۆر كەم بكرێتەوە یان هەر 

مەیدەرێ.
4 - پێش خەوتن بینێرە تەوالێت.

5 - هەر شەوێك خۆی تەڕ نەكرد خەاڵتی بكە.
6 - دوو بۆ چوار كاژێر دوای خەوتن خەبەری 

بكەوە و بینێرە تەوالێت.
7 - ئەگەر وەاڵمی بۆ ئەوانە نەبوو لە ماوەی 
3 - 6 مانگدا، پێویستە سەردانی پزیشك بكەیت 
بۆ ئەوەی پزیشك بڕیار بدات لەسەر بەكارهێنانی 
ئەالرم، واتە ئاگاداركەرەوە یان بەكارهێنانی 

دەرمان.

* پزیشكی پسپۆڕی 
نەخۆشییەكانی مندااڵن

بەڕێوەبەری گشتیی تەندروستیی سلێمانی: 
تۆمارکردنی حاڵەتی نوێی تاالسیمیا 

لە سلێمانی نزیكە لە سفر

كۆمەڵەی تاالسیمیا شەوانە 20-30 بوتڵ خوێن لە نوێژخوێنانی هەولێر وەردەگرێ

رۆژانە هێلكەیەك بدە 
منداڵەكەت
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رووداو - هەولێر

هەفتەی پێشــوو پەنجا ساڵ بەسەر داخستنی 
گەرووی تیران لەالیەن میسر و دابڕاندنی ئیسرائیل 
لە دەریای سوور تێپەڕی، ئەو هەنگاوەی حكومەتی 
میسر یەكێك لە هۆكارەكانی شەڕی شەش رۆژەی 
نێوان ئیســرائیل و واڵتانــی عەرەبی بوو. هەر لە 
هەفتەی رابردوودا ســعودیە، ئیمارات و بەحرەین 
بڕیاریاندا رێگای ئاســمانی، وشــكانی و دەریایی 

خۆیان لەسەر قەتەر دابخەن.
لە 20 ساڵی رابردوودا ئەوە سێیەمجارە كێشەی 
گــەورە لــە نێــوان قەتــەر و ئیمارات و ســعودیە 
سەرهەڵبدات. ساڵی 1995 باوكی ئەمیری ئێستای 
قەتەر، باوكی خۆی لەسەر دەسەاڵت الدا. ئەوكات 
ســعودیە و ئیمــارات بەنیــاز بوون بــە هاوكاریی 
ســەدان ســەركردە و ئەندامــی هۆزەكانی قەتەر 
باوكی ئەمیرەكەی ئێســتا و دوو مامی بكوژن، بۆ 
ئــەوەی ئەمیرە لەســەر كارالدراوەكە بگەڕێننەوە 
سەر دەسەاڵت، بەاڵم پانەكەی سعودیە و ئیمارات 
سەری نەگرت، لەبەر ئەوەی سەركردەی یەكێك لە 
هۆزەكان لە دوایین ساتەكاندا پەشیمان بووەوە و 

پانەكەی ئاشكرا كرد.
ســاڵی 2014ش ئیمارات و سعودیە بۆ ماوەی 
هەشت مانگ پەیوەندییە دیپلۆماسییەكانی خۆیان 
لەگــەڵ قەتەر راگــرت، هۆكارەكەش پشــتگیریی 

قەتەر بوو لە ئیخوان موسلیمینی میسر.

بۆچی قەتەر ناتوانێ بێ منەت بێ؟

قەتــەر لــەڕووی داهاتــی ســااڵنەی تاكــەوە 
دەوڵەمەندتریــن واڵتی جیهانە )69 هەزار دۆالر(، 
پاش رووســیا و ئێران خاوەنی سێیەم گەورەترین 
یەدەگی غازی سروشتییە )24 ترلیۆن و 799 ملیار 
مەتر سێجا(، بەو داهاتە زۆرەش پێداویستییەكانی 
دوو ملیۆن و 675 هەزار دانیشــتوو دابین دەكات 
كە تەنیا 220 هەزاریان هاوواڵتی قەتەرین، ئەوانی 

دیكە بیانین.
و  خۆراكــی  پێداویســتییە  زۆربــەی 
تەندروســتییەكانی قەتەر لە ســعودیەوە هاوردە 
دەكرێ، بۆیە داخستنی سنووری نێوان سعودیە و 
قەتەر كێشــەی خۆراك لە قەتەر دروست دەكات. 
كێشــەی گەورەش بۆ كۆمپانیاكانی هاوردەكردنی 
خــۆراك دروســت دەكات. جیا لەمــە كۆمپانیای 
قەتــەر ئەیروەیــز كــە یەكێكــە لــە گەورەتریــن 
كۆمپانیاكانی بواری گەشتی ئاسمانی، هەتا كاتی 
ئاساییبوونەوەی پەیوەندییەكان ناتوانێ ئاسمانی 
سعودیە، ئیمارات، میسر و بەحرەین بەكاربهێنێ، 

ئەوەش بەمانای درێژبوونەوەی رێگا ئاسمانییەكان 
و بەرزبوونــەوەی خەرجیی ســووتەمەنی لەســەر 

كۆمپانیاكەیە.

واڵتانی کەنداو داوای 
چی دەکەن؟ 

بەگوێرەی راپۆرتێكی رۆژنامەی )وۆڵ ستریت 
جورناڵ(ی ئەمریكی، سعودیە و ئیمارات ژمارەیەك 
داواكارییــان ئامادە كردووە بۆ ئەوەی دەســت بە 
پەیوەندیــی دیپلۆماتی و ئابــووری لەگەڵ قەتەر 
بكەنــەوە، یەكێك لەوانــە كۆنترۆڵكردنی كەناڵی 
ئەلجەزیرەیە، هەروەها راگرتنی پشــتگیرییەكانی 
قەتــەر بۆ ئیخوان موســلیمینی میســر و گرووپە 
توندڕەوەكانی سەر بە قاعیدە لە سووریا و لیبیا.

 میشعەل بن حەمەد ئالسانی، باڵیۆزی قەتەر لە 
ئەمریكا، ئەو تۆمەتانەی رەتكردەوە كە ئاراستەی 
واڵتەكەی كراون و رایگەیاند كە واڵتەكەی ئامادەیە 

هەنگاوی جددی بنێ بۆ رەواندنەوەی ئەو گومانانە. 
دیپلۆماتێكــی بــااڵی واڵتێكــی عەرەبــی كە 
ســتریت( )وۆڵ  بــە  گفتوگۆكانــە  بەشــداری 
ی راگەیانــدووە كە كێشــەی كەناڵــی ئەلجەزیرە 
لەنێــو داواكارییەكانــی واڵتانی كەنــداودا دەبێ. 
بەگوتــەی ئەو بەرپرســە ماوەی چەندین ســاڵە 
سعودیە، ئیمارات و میسر ئەو كەناڵە بە هۆكاری 

ناسەقامگیریی ناوچەكە دەزانن. 
بــەاڵم لەســەرووی هەمــوو داواكارییەكانــەوە 

واڵتانــی كەنــداو داوا دەكــەن قەتــەر لــە ئێران 
دووربكەوێتەوە و سیاســەتی دەرەوەی واڵتەكەی 
لەگــەڵ سیاســەتی گشــتیی واڵتانی كەنــداو لە 

بەرامبەر ئێراندا رێكبخاتەوە.
 

ترەمپ و هەڵوێستە جیاوازەکانی

رۆژی سێشــەممەی رابــردوو دۆناڵد ترەمپ، 
ســەرۆكی ئەمریــكا، لــە تویتێكدا نووســی "لە 

گەشــتەكەم بــۆ رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت گوتم 
ناكرێ چیدی پشتگیری لە ئایدیۆلۆژیای رادیكاڵ 
بكرێ. ســەركردەكان ئاماژەیان بۆ قەتەر كرد ـ 

سەیر بكەن".
بــەاڵم هەڵوێســتی ئەمریــكا لە چەنــد رۆژی 
رابردوودا گۆڕاوە. ترەمپ بە تەلەفۆن قسەی لەگەڵ 
پاشــای ســعودیە، ئەمیری قەتــەر و وەلیعەهدی 
ئەبوزەبی كردووە. بە گوتەی بەرپرسانی كۆشكی 
ســپی، ترەمپ داوای یەكڕیزیــی واڵتانی كەنداوی 
كردووە، بــەاڵم گوتوویەتی ئــەم یەكڕیزییە نابێ 
بە مانای سازش لەسەر هاریكاریكردنی رێكخراوە 

توندئاژۆكان و شەڕی دژی تیرۆر بێ.
بەرپرســانی ئاگادار لــە گفتوگۆكانی ترەمپ و 
سەركردەكانی كەنداو ئاماژەیان بۆ ئەوەش كردووە 
كە ئەمریكا داوای كردووە واڵتانی كەنداو لیســتی 
داواكارییەكانی خۆیــان ئامادە بكەن، بەاڵم مەرج 
نییە ئەمریكا پشتگیری لە هەموو داواكارییەكانیان 
بكات. بە گوتەی ئەو بەرپرسانە، ترەمپ پێشنیاری 
كــردووە كە میوانــداری واڵتانی كەنــداو بكات بۆ 

ئەوەی كێشەكانیان لە ئەمریكا چارەسەر بكەن.
ئەمریكا بەو ئاسانییە ناتوانێ دەست لە قەتەر 
هەڵبگــرێ، لەبــەر ئەوەی ئەو واڵتــە میواندارێتی 
بنكەی ئاســمانیی ئەمریكیــی ئەلعودەید دەكات 
كە لە جەنگی ئەفغانســتان، عێراق و شەڕی دژی 
داعشدا ناوەندی سەرەكیی فەرماندەیی هێزەكانی 
ئەمریكا و هاوپەیمانان بووە، جگە لەوەش ناوەندی 
ســەرەكیی چاودێری ئەمریكایە بەســەر كەنداو و 

هەموو ناوچەكەدا.
ســعودیە بەهۆی وەهابییەكانــی واڵتەكەیەوە 
ناتوانێ بنكەی ئاســمانیی ئەمریــكا بهێنێتە نێو 
واڵتەكــەی. ئەبوزەبــی هــەر ئێســتا بنكەیەكــی 
تانكــەری ســووتەمەنیی فڕۆكە ســیخوڕییەكانی 
ئەمریــكای لێیە، بــەاڵم دامەزراندنــی بنكەیەكی 
ســەربازی و فەرماندەییەكــی ناوەندیــی نــوێ لە 

ئیمارات كارێكی ئاسان نییە.

ئێران

تێكچوونــی  هۆكارەكانــی  هەمــوو  لەنێــو 
دیكــەی  واڵتانــی  و  قەتــەر  پەیوەندییەكانــی 
كەنداو، پەیوەندییەكانی ئێران و قەتەر هۆكاری 
سەرەكیی قەیرانەكەیە. بەاڵم قەیرانەكە ئاكامی 
پێچەوانەی بۆ واڵتانی كەنداو و پەیوەندییەكانی 

ئێران و قەتەر هەبووە.
بەرپرســێكی بــااڵی حكومەتــی قەتــەر بــە 
رۆیتەرزی راگەیاندووە بۆ چارەســەری كێشــەی 
خۆراك و ئاو لەگەڵ ئێران و توركیا دانوستاندن 

دەكەن. رۆژی پێنجشــەممەش یەكەم كەشــتیی 
بارەخۆراكی ئێران گەیشتە قەتەر. 

لەو گێژاوەی كەنداودا ئێران براوەی یەكەمە، 
چونكە دوای قەیرانە دیپلۆماســییەكەی كەنداو، 
قەتــەر هەمــوو رێگاكانــی لێگیــراوە و تاكــە 
رێگەیەكی بازرگانی و گەشــتیاری بۆی مابێتەوە 
ئێرانە. نزیكبوونەوەی دەوحە و تاران لە الیەكەوە 
یارمەتــی تــاران دەدات رێگــە لە دروســتبوونی 
كۆدەنگییەكــی عەرەبی كەنــداو بەرامبەر ئێران 
بگرێ و لە الیەكی دیكەشەوە كاریگەریی بەرچاو 
لەســەر قەیرانی ســووریا، كێشــەی حەماس و 

ئیسرائیل و قەیرانی یەمەن دادەنێ.
سیمۆن هێندرسن، شارەزای كاروباری كەنداو 
لە پەیمانگای واشــنتن، پێیوایە "ئێران زۆر باش 
دەزانێ كە لە چەند ســاڵی رابردوودا سیاسەتی 
دەرەوەی قەتــەر بــەردەوام گۆڕانــی بەســەردا 
هاتــووە، بۆیەش پێشــبینیكردنی هەنگاوەكانی 
داهاتــووی ئــەو واڵتــە كارێكــی ئاســان نییە". 
هێندرســن جەخت لەوەش دەكاتەوە هەڵوێستی 
ئەمدواییــەی قەتــەر بەرامبــەر بە ئێــران )كە 
هۆكارێكــی دروســتبوونی كێشــەكانە( بۆ ئەوە 
دەگەڕێتــەوە كــە دەوحــە دەیــەوێ خــۆی لــە 

دوژمنایەتی ئێران بپارێزێ.

تورکیا

ئەنقەرە و دەوحە لە ماوەی شــەش ســاڵی 
رابــردوودا كۆمەڵێــك هەڵوێســتی سیاســی و 
ئایدیۆلۆژیــی هاوبەشــیان هەبــووە: هــەر دوو 
واڵت خوازیاری دامەزراندنی حكومەتی زۆرینەی 
سوننە بوون لە سووریا، هەردووال پشتگیرییان 
لــە دەســەاڵتی محەممەد مورســی، ســەرۆكی 
لەســەركار الدراوی میســر و ئیخوان موسلمین 
دەكــرد. بۆیــە توركیــا ئامادەیــی واڵتەكــەی 
دەربڕیــوە بۆ ئــەوەی پێداویســتییەكانی ئاو و 

خۆراكی قەتەر دابین بكات.
بەاڵم گەورەترین هەنگاوی توركیا لە هەفتەی 
رابــردوودا بوو، كاتێــك پەرلەمانــی ئەو واڵتە 
ناردنی هێزی بۆ بنكەیەكی سەربازیی لە قەتەر 
پەســەند كــرد. قەتەر و توركیا لــە 2014ەوە 
لەســەر دانانــی بنكەیەكی ســەربازی لە قەتەر 
رێككەوتوون و بڕیارە 3000 سەربازی توركیای 
لێ جێگیر بكرێ. ئێستا 150 سەربازی توركیا 
بــۆ مەشــقی ســەربازیی هاوبەش لــە قەتەرن، 
بــەاڵم حكومەتی توركیا دەیــەوێ هەم بنكەكە 
گــەورە بكات و هەمیش ژمارەی ســەربازەكانی 

زیاد بكات.

قازانجی ئێران لە قەیرانەكەی قەتەردا

قەتەر لەنێوان سعودیە و ئێراندا ناچارە 
دوژمنێك هەڵبژێرێ

رووداو - هەولێر

لــە دوو هەفتەی رابــردوودا، پەیوەندییەكانی 
ســعودیە و ئیمــارات لەگــەڵ قەتــەر گەیشــتە 
ئەوپەڕی گرژی. ســەرەتا، هۆكاری گرژییەكە بۆ 
باڵوكردنــەوەی لێدوانێكی ئەمیری قەتەر لەبارەی 
ئێران، ئەمریكا، حەماس و ئیخوان دەگێڕدرایەوە، 
بەاڵم بەگوێرەی زانیارییەكان، هۆكاری ئەو گرژییە 
رێككەوتنێكــی نهێنیــی قەتــەرە لەگــەڵ ئێران، 
میلیشــیا شــیعەكانی عێراق و گرووپە توندڕەوە 

سوننەكانی سووریا.

 23 جانتا و نیو ملیار دۆالری 
حەشاردراو

سەرەتای مانگی نیسانی ئەمساڵ بەرپرسانی 
فڕۆكەخانەی بەغــدا ئاگاداركرانەوە كە ژمارەیەك 
جانتــا لــە فڕۆكەیەكــی قەتــەری داگیــراون و 
ئامێرەكانی پشكنین ناتوانن ناواخنەكەی ئاشكرا 
بكەن، بەاڵم پاش كردنەوەی جانتاكان، دەركەوت 
500 ملیــۆن دۆالر لەنــاو كۆمەڵێــك ماتریاڵــی 

تایبەتی دژە پشكنیندا شاردرابوونەوە. 
بەگوێــرەی راپۆرتێكی رۆژنامەی ئەلیكترۆنیی 
)ئیندیپێندنت(ی بەریتانی، ئەو پارەیە بەشــێك 
بووە لە پارەیەی حكومەتی قەتەر و بەنیاز بووە 
بۆ ئازادكردنی 24 ئەندامی خانەوادەی شــاهانەی 
قەتەری و دوو كەســی ســعودی بیدەن. ئەو 26 
كەســە لــە كانوونی یەكەمی 2015 بــۆ راوكردن 
چووبوونە پارێزگای موســەننای عێــراق و لەوێ 
لەالیــەن میلیشــیاكانی حیزبوڵــاڵی عێراقــەوە 

دەستگیركرابوون. 
هەفتەیەك پاش رووداوەكە، حەیدەر عەبادی، 
سەرۆكوەزیرانی عێراق، لە نامەیەكدا بۆ ئەندامانی 
بــااڵی حیزبــی دەعــوە، باســی رووداوەكــە و 
كاردانەوەی حكومەتی كردبوو. نامەكەی عەبادی 
كە دەست رۆژنامە بەریتانییەكە كەوتووە، دەڵێت 
حكومەتی قەتەر داوای لە عێراق كردبوو رێگە بە 
نیشــتنەوەی فڕۆكە قەتەرییەكە بدرێ بۆ ئەوەی 
بارمتەكان لەگەڵ خۆیان بەرن، بەاڵم خاڵی سەیر 

ئــەوە بوو كــە لە فڕۆكەكــەدا 23 جانتای گەورە 
هەبوون، بەبێ ئەوەی پێشــتر ئاگادار بكرێینەوە 

یان داوای مۆڵەت لە حكومەتی عێراق بكەن".
)ئیندیپێندنــت(،  راپۆرتەكــەی  بەگوێــرەی 
باڵیــۆزی قەتەر لە عێــراق و نوێنــەری تایبەتی 
ئەمیــری قەتەریش لــە فڕۆكەكەدا بــوون، بەاڵم 
هیچكامیان بەرپرســانی حكومەتی عێراقیان لەو 
23 جانتــا پارەیە ئــاگادار نەكردبــووەوە، لەبەر 
ئەوەی وایان زانیبوو بەرپرسانی میلیشیا شیعەكە 
خۆیان ئەو كێشەیە چارەسەر دەكەن. لە نامەكەی 
عەبادیــدا باس لەوە كراوە كــە قەتەر پێیوابووە 
ئــەو الیەنەی پاڵپشــتی لە كەتائیبــی حیزبوڵاڵ 
دەكات كۆنترۆڵــی تــەواوی فڕۆكەخانــە و هێزە 

ئەمنییەكانیشی بەدەستە.
كەتائیبــی حیزبوڵــاڵ گرووپێكی میلیشــیایی 
شــیعەی نێــو حەشــدی شــەعبیی عێراقــە كە 

پەیوەندییەكــی نزیكی لەگەڵ ئێران و حیزبوڵاڵی 
لوبنانــی هەیــە و لەالیــەن ســوپای قــودس و 
حیزبوڵاڵی لوبنانەوە چەك و مەشــقی سەربازیی 
پێشــكەش دەكــرێ و بۆ پشــتگیری لــە رژێمی 

سووریا چەكداری رەوانەی سووریا كردووە.
عەبــادی مامەڵەیەكی دوو الیەنەی لەگەڵ ئەو 
میلیشیا شیعە عێراقییانەدا كردووە كە پەیوەندیی 
نزیكیــان لەگەڵ تــاران هەیە. ئەم میلیشــیایانە 
لەالیەكەوە شــەڕی داعشــیان كردووە و بەغدایان 
پاراستووە، لەالیەكی دیكەشەوە دارێكن بەدەستی 
مالیكــی و ئێرانەوە، بۆیە لە نامەكەی عەبادی بۆ 
دەعوەدا هاتووە: "سەدان ملیۆن دۆالر بۆ گرووپە 
چەكدارەكان؟ ئایا ئەمە قبوڵ دەكرێ؟". نامەكەی 
عەبادی ئاماژە بۆ تێوەگانی "الیەنی سێیەم"یش 

دەكات كە هەندێكیان پلەبەرزن.
ئــەو پارەیەی لە فڕۆكەخانەی بەغدا ئاشــكرا 

بــوو تەنیا نیــوەی ئــەو پارەیەیە كــە قەتەر لە 
كۆی پڕۆســەكەدا داویەتی و دانوستاندنەكانیش 
تەنیا لەســەر بارمتەكان و تەنیا لە نێوان قەتەر، 
ئێــران و كەتائیبی حیزبوڵاڵی عێراقــدا نەبووە. 
بەگوێرەی راپۆرتێكی رۆژنامەی )فاینەنشڵ تایمز(
ی بەریتانــی، قەتەر یەك ملیار دۆالری بە ئێران، 
كەتائیبی حیزبوڵاڵ و هەیئەی تەحریری شام داوە.
رۆژنامە بەریتانییەكە لە زاری ژمارەیەك كەسی 
بەشدار یان ئاگادار لە دانوستاندنەكانەوە دەڵێت 
قەتــەر 700 ملیۆن دۆالری بە ئێران و میلیشــیا 
شــیعەكان داوە، نزیكەی 300 ملیۆن دۆالریشــی 
بە گرووپە ســوننە توندئاژۆكانی ســووریا داوە، 
لەسەرووی هەمووشیانەوە هەیئەی تەحریری شام 
كــە بە لقی قاعیدە لەســووریا لەقەڵەم دەدرێ و 

سەرەتا ناوی بەرەی نوسرە بوو.
بەرپرســێكی ئۆپۆزیســیۆنی ســووریا كە لە 

دانوســتاندنەكاندا بەشــدار بووە، بە )فاینەنشڵ 
تایمز(ی راگەیاندووە "ئەگەر دەتەوێ بزانیت قەتەر 
چۆن یارمەتی گرووپە جیهادییەكان دەدات، ئەوە 
سەیری رێككەوتنی بارمتەكان )لە نێوان ئێران و 
قەتەر( بكە. ئەمەش جاری یەكەم نییە قەتەر وا 
دەكات، بەڵكو ئەو رێككەوتنە بەشێكە لە زنجیرەی 

هەوڵەكانی قەتەر لە سەرەتای شەڕەوە".
 دیپلۆماتێكــی واڵتێكــی كەنداویــش ئامــاژە 
بۆ ئــەوە دەكات كە قەتەر دانوســتاندنەكەی بۆ 
هاوكاریكردنی هەیئەی تەحریری شام بەكارهێناوە.
كەســانی نزیك لە دانوستاندنەكان ئاشكرایان 
كــردووە كــە بەپێــی رێككەوتنەكــە، هەیئــەی 
تەحریــری شــامیش 50 چەكــداری هێزەكانــی 
الیەنگری حكومەتی ســووریایان ئــازاد كردووە. 
دوو دیپلۆماتــی ناوچەكــەش دەڵێــن هۆكاری بە 
بارمتەگرتنی 26 كەســە قەتەری و ســعودییەكە 

ئــەوە بووە كە ئێران دواتــر بتوانێ لە ئاڵوگۆڕی 
بارمتەكاندا سوودیان لێ وەربگرێ.

لەالیەكــی دیكــەوە، بــە گوتــەی ژمارەیــەك 
دیپلۆماتــی عەرەبــی و چەكــداری گرووپەكانــی 
ئۆپۆزیســیۆنی ســووریا، بەشــێكی دیكــە لــە 
رێككەوتنەكــە پەیوەنــدی بە چارەنووســی دوو 
شــارۆچكەی شیعەنشــینی فوعــە و كفریا و دوو 
شــارۆچكەی سوننەنشینی مەزایا و زەبەدانییەوە 
هەبووە لە رۆژئاوای دیمەشق. فوعە و كفریا لەالیەن 
گرووپە ســوننەكانەوە گەمارۆدرابوون و مەزایا و 
زەبەدانیــش لە ژێر هێرش و گەمارۆی بەردەوامی 
حیزبوڵــاڵ و هێزەكانــی الیەنگــری حكومەتــی 
سووریادا بوون. بەگوێرەی رێككەوتنەكە، دەبووایە 

گەمارۆ لەسەر هەر چوار شارەكە هەڵبگیرێ. 
دیپلۆماتێكــی بــااڵی رۆژئاوایــی بــە رۆژنامە 
بەریتانییەكــەی راگەیانــدووە "ئێــران و قەتــەر 
ماوەیەكــی زۆر بوو بەدوای شــتێكدا دەگەڕان بۆ 
ئــەوەی رێككەوتنــی بارمتــە قەتەرییەكانی پێ 
بشارنەوە". بەگوێرەی ئەو دیپلۆماتكارە، كەیسی 
ئەو چوار شــارە بیانوویەكی باش بوو بۆ ئەوەی 

رێككەوتنی بارمتەكانی پێ پەردەپۆش بكەن.
ســەبارەت بــەو بــڕە پارەیەی كــە قەتەر بە 
تەحریری شــام و ئەحراری شامی داوە بۆچوونی 
جیاواز هەیە، كەســایەتییەكی نزیــك لە گرووپە 
ئیســامییەكان بــاس لــە پێدانــی 120 بۆ 140 
ملیــۆن دۆالر بە هەیئەی تەحریر و 80 ملیۆن بە 
ئەحراری شــام دەكات، بەاڵم بەرپرســێكی بااڵی 
یەكێك لە واڵتانی عەرەبی ئاماژە بۆ 300 ملیۆن 

دۆالر دەكات.
ژمارەیــەك فەرماندەی میلیشــیا شــیعەكانی 
عێراقیــش ئاشــكرایان كــردووە كە ئێــران دوای 
دەركردنــی هەمــوو خەرجییــەكان، 400 ملیۆن 
دۆالری بــۆ خــۆی بــردووە و ئــەوەی ماوەتــەوە 
بــە گرووپە شــیعەكەی داوە. بەگوتــەی خۆیان 
هۆكاری ئاشــكراكردنی زانیارییەكانی تایبەت بە 
رێككەوتنەكــەش هەر ئەوەیە كە "ئێران پشــكی 
شــێری پارەكەی بەركەوت، ئەمە بێزاری كردین، 

چونكە ئێمە وەها رێكنەكەوتبووین".

قەتەر یەك ملیار دۆالری داوەتە میلیشیا شیعی و سوننییەكان

لەو پارەیەی قەتەر بۆ ئازادكردنی بارمتەكانی دا 400 ملیۆن دۆالری بۆ ئێران بووە

پشتی پەردەی گرژییە دیپلۆماسییەکانی کەنداو

لە 20 ساڵی رابردوودا ئەوە سێیەمجارە كێشەی گەورە لە نێوان قەتەر و ئیمارات و سعودیە سەرهەڵبدات
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رووداو - هەولێر

رۆژی هەینیــی رابــردوو، ســەرۆكی حكومەتــی 
هەرێمــی كاتالۆنیــا رایگەیاند كــە هەرێمەكەیان لە 
رۆژی یەكی تشــرینی یەكەمی ئەمســاڵ گشتپرسی 
بۆ جیابوونەوە لە ئیسپانیا بەڕێوەدەبات، حكومەتی 
ئیسپانیاش وێڕای رەخنە لە بڕیارەكە، دەڵێت رێگە 

نادەن گشتپرسییەكە بكرێ.
كارلیس پۆجیمۆنت، سەرۆكی هەرێمی كاتالۆنیا، 
لە كاتــی راگەیاندنی بڕیارەكەدا گوتــی، دەنگدەران 
لــە رۆژی گشتپرســییەكەدا وەاڵمــی ئەو پرســیارە 
دەدەنەوە: دەتەوێ كاتالۆنیا لە شــێوەی كۆمارێكدا 
واڵتێكی ســەربەخۆ بێــت؟. پۆجیمۆنت رەخنەی لە 
حكومەتی ئیسپانیا گرت كە هیچ بژارەیەكی دیكەی 
جگە لە گشتپرسی بۆ كاتالۆنییەكان نەهێشتووەتەوە. 
ئــەو گوتی "كاتێك ئــەوان )حكومەتی ئیســپانیا( 
پرسیارمان لێدەكەن ئێمەی كاتالۆنی چیمان دەوێت، 
ئێمە هەموو پێشــنیازەكانیان دەخەینە بەردەســت، 

بەاڵم هەموویان رەتدەكەنەوە".
سۆرەیا ساینز دی ســانتاماریا، جێگری وەزیری 
دەرەوەی ئیســپانیا، لەبارەی بڕیاری كاتالۆنییەكان 
گوتی "با چەندەی پێیان خۆشە گشتپرسی رابگەیەنن 
و چەنــدەی پێیانخۆشــە لێی پاشــگەز ببنەوە، یان 
بۆنەی تایبەتی بۆ رێكبخەن، بەاڵم گشتپرســییەكە 

روونادات".
كاتالۆنیــا  لەمەوبــەر حكومەتــی  ســاڵ  ســێ 
گشتپرســییەكی ســیمبۆلیكی رێكخســت كە تێیدا 
80%ی بەشــداربووان دەنگیان بــە جودابوونەوە لە 
ئیســپانیا دا. ئــەوكات 4.5 ملیــۆن كاتالۆنی مافی 
دەنگدانــی هەبوو، بــەاڵم 3.2 ملیۆن كەس دەنگیان 
دا. ئەوكاتیش حكومەتی ئیســپانیا هەنگاوەكەی بە 
نایاســایی وەسف كرد، بەاڵم ئارتور ماس، سەرۆكی 
ئەوكاتی هەرێمی كاتالۆنیــا، بە هاوكاریی 40 هەزار 

خۆبەخش گشتپرسییەكەیان بەڕێوەبرد.
حكومەتی كاتالۆنیا رایگەیاندووە گشپرسییەكەی 
ئەمجارەیان فەرمی دەبێ و ئەنجامەكەشــی هەرچی 
بــێ، ئــەوان پێــوەی پابەنــد دەبــن. پۆجیمۆنــت 
رایگەیاندووە بەڕێوەبردنی گشتپرسیی جێبەجێكردنی 

"ئیرادەی پەرلەمانی" كاتالۆنیایە. 
رۆژی یەكشــەممەی رابــردوو، رێپێوانێــك بــۆ 
پشتگیری لە گشتپرسی لە بارسێلۆنا بەڕێوەچوو، لەو 

رێپێوانەدا پێپ گواردیۆال، راهێنەری پێشووی یانەی 
بارســێلۆنا و ئێستای مانچســتەر ستیی ئینگلیزی، 
مانیفێســتۆیەكی بۆ پشــتگیری لە گشتپرسییەكە 

خوێندەوە.
 

دەنگەکان لە یەك نزیك دەبن

هەرچەندە بەرەی جوداخوازەكان لە ماوەی چەند 
ساڵی رابردوودا پێگەیەكی بەهێزیان بەدەستهێناوە، 
بەاڵم بەپێی راپرســییەكان چاوەڕێ دەكرێ ژمارەی 
دەنگەكانــی جیابوونەوە و مانەوە نزیك بن. كۆتایی 
مانگی ئازاری ئەمســاڵ ناوەندی لێكۆڵینەوە لە رای 
گشتی كە سەر بە حكومەتی كاتالۆنیایە، راپرسییەكی 

ئەنجامدا. لەو راپرســییەدا 48.5%ی بەشــداربووان 
لەگەڵ مانــەوە و 44.3%یش لەگــەڵ جیابوونەوەی 
كاتالۆنیا لە ئیسپانیا بوون، بەشداربووەكانی دیكەی 
راپرسییەكە هێشتا یەكایی نەبوونەتەوە. پرسیاری 
راپرسییەكە ئەوە بووە كە "دەتەوێ كاتالۆنیا ببێ بە 

دەوڵەتێكی سەربەخۆ؟".
هەمان ناوەند ســێ مانگ پێشــتر راپرســییەكی 
دیكــەی لــە كاتالۆنیــا كردبــوو، تێیــدا 46.8%ی 
بەشــداربووان دەنگیان بۆ مانەوە دابوو، 45.3%یش 
دەنگیان لەگەڵ جیابوونەوە بوو. بەوپێیەش جیاوازیی 
دەنگی الیەنگرانی مانەوە و الیەنگرانی جیابوونەوە لە 

1.5% بۆ 4.2% بەرز ببووەوە. 
سەبارەت بە بەڕێوەبردنی خودی گشتپرسییەكەش 

راپرســی كراوە، لە دوایین راپرســی لەو جۆرەشــدا 
دەبــێ  پێیانوابــووە  بەشــداربووان  50.3%ی 
گشتپرسییەكە بكرێ و گوێ بە هەڵوێستی حكومەتی 
ئیسپانیا نەدرێ، 23.3%ی بەشداربووان پێیانوابووە 
"دەبێ گشتپرسییەكە بكرێ، بەو مەرجەی حكومەتی 
ئیسپانیا رازی بێت لەسەری". 22.7%یش دژی هەر 

چەشنە گشتپرسییەك بوون.

هەڵوێستی پارتەکانی ئیسپانیا:

هەمــوو پارتــە ســەرەكییەكانی ئیســپانیا دژی 
بیرۆكەی جیابوونەوەی كاتالۆنیان. بەاڵم سەبارەت بە 
پەیوەندییەكانی نێوان حكومەتی ناوەندی و هەرێمی 

كاتالۆنیا و تەنانەت گشتپرسیش بۆچوونی پارتەكان 
جیاوازە. پارتی دەسەاڵتداری گەل، بە سەرۆكایەتی 
ماریانــۆ راخۆی )ســەرۆكوەزیرانی ئیســپانیا(، بە 
هەموو شــێوەیەك دژی بیرۆكەی گشتپرســییە و بە 

پێشێلكردنی دەستووری دەزانێ. 
ژمارەیەك لە پارتەكانی ئۆپۆزیسیۆن، وەكوو پارتی 
سۆسیالیست و پارتی هاوواڵتیان، دژی گشتپرسین، 
بــەاڵم كۆمەڵێك هەمواری دەســتوورییان پێشــنیاز 
كردووە بۆ ئەوەی ئیسپانیا ببێ بە دەوڵەتێكی فیدراڵ 
و دەسەاڵتی هەرێمە فیدراڵەكان فراوان بكرێت. پارتی 
چەپڕەوی پۆدێمۆس دژی جیابوونەوەیە، بەاڵم تاكە 
پارتــی ئیسپانیشــە كە پێیوایــە كاتالۆنەكان مافی 

ئەوەیان هەیە گشتپرسییەكی یاسایی بەڕێوەبەرن.

بەرەی جوداخوازی کاتالۆنیا 
چی دەڵێن؟

بەرەی جوداخوازی كاتالۆنیا بەرەیەكی یەكڕیز 
نییە و بۆچوونی جیاواز سەبارەت بە هەنگاوەكانی 
گشتپرسییەكە هەیە. ئێستا پارتەكەی پۆجیمۆنت، 
واتــە دیموكراتی ئەوروپیی كاتالۆنیا، دەســەاڵتی 
ئیداریی هەرێمی كاتالۆنیای لەدەســتە. ئەو پارتە 
لە هەڵبژاردنە پێشوەختەكەی هەرێمی كاتالۆنیادا 
بە پاكێجی بەڕێوەبردنی گشتپرسیی سەربەخۆیی 
كاتالۆنیا هاتە ســەر دەســەاڵت. بەاڵم لەنێو ئەو 
پارتــەدا بۆچوونی جیاواز ســەبارەت بە چۆنێتی 
بەڕێوەبردنی گشتپرســییەكە هەیە. ژمارەیەك لە 
ئەندامانی ئەو پارتە پێیانوایە دەبێ گشپرسییەكە 
بــە رەزامەندی حكومەتــی ناوەندی بەڕێوەبچێت، 
ژمارەیەكیشــیان پێداگــری دەكەن كــە كاتالۆنیا 

دەتوانێ تاكایەنە گشتپرسییەكە بەڕێوەبەرێ. 
پارتی چەپی كۆمــاری و پارتی یەكێتیی گەل 
پێیانوایــە ئەگەر حكومەتی ئیســپانیا رێگەی بە 
گشتپرســییەكە نــەدا، ئەوە حكومەتــی هەرێمی 
كاتالۆنیا پێویستە خۆی هەنگاوی پێویست بنێ، 
ژمارەیەك لــە ئەندامانی ئەو دوو پارتە پێیانوایە 
ئەگــەر مەدرید بــەردەوام بوو لــە رێگریكردن لە 
گشتپرسییەكە، ئەوە حكومەتی هەرێمی كاتالۆنیا 

دەبێ تاكایەنە سەربەخۆیی رابگەیەنێ. 
بــەو پێیــەش، كاتالۆنــەكان چــوار بژارەیــان 
دواخســتنی  لــە  بریتیــن  كــە  لەبەردەســتە 

گشتپرســییەكە، بەڕێوەبردنــی گشتپرســییەكی 
دیكەی نافەرمی، بەڕێوەبردنی گشتپرســییەك كە 
كاتالۆنەكان خۆیان بە فەرمی دەزانن و راگەیاندنی 

تاكایەنەی سەربەخۆیی كاتالۆنیا.

چەکەکانی بەردەستی مەدرید

حكومەتــی ئیســپانیاش كۆمەڵێــك بــژارەی 
لەبەردەســتە بۆ ئەوەی رێگە لە گشتپرســییەكە 
بگرێ. یەكێك لە رێگەكان پشتبەستن بە دادگای 
دەستووریی ئیسپانیایە كە دەسەاڵتی ئەوەی هەیە 
رەزامەندی لەســەر گشتپرســییەكە نەدات و بەم 
شــێوەیەش شــەرعیەتی ئەنجامی گشتپرسییەكە 

نەهێڵێت. 
حكومەتی ئیســپانیا دەتوانێ پشت بە مادەی 
155ی دەســتووری ئیسپانیاش ببەستێ كە رێگە 
بــە حكومەتــی ناوەنــدی دەدات ئۆتۆنۆمــی لــە 
هەرێمەكــە بســەنێتەوە، لەم رێگەیەشــەوە رێگە 
لــەوە بگرێ قوتابخانەكان وەكوو بنكەی دەنگدان 
بەكاربهێنرێن و تەنانــەت رێگە بە حكومەت دەدا 
دەست بەســەر بنكەكانی پۆلیســی كاتالۆنیاشدا 
بگرێت. وەكوو لە لێدوانی بەرپرســانی حكومەتی 
ئیســپانیادا دەردەكەوێ، ئیسپانییەكان دەیانەوێ 
خــۆ لەوە بــەدوور بگــرن، چونكە ئــەم هەنگاوە 
دەشێ هەستی دژەـ ئیسپانیا لە نێوخۆی كاتالۆنیا 

بەهێزتر بكات.
هەڕەشــەی  پێشــتر  ئیســپانیا  حكومەتــی 
كــردووە كە هەر بەرپرســێكی كاتالۆنــی هەنگاو 
بۆ ســەربەخۆیی بنێت رووبەڕووی لێپرســینەوەی 
یاسایی دەبێتەوە و دەشێ لە پۆستەكەی البدرێ، 
دەســتگیر بكرێ یــان ناچار بكرێ ســزای دارایی 

بدات.
جیــا لەمــە حكومەتــی ئیســپانیا لەالیــەن 
یەكێتیی ئەوروپاشــەوە پشتگیریی دەكرێ، لەبەر 
ئــەوەی یەكێتیــی ئەوروپــا رایگەیانــدووە ئەگەر 
كاتالۆنیا لە ئیسپانیا جیا ببێتەوە، بەشێوەیەكی 
ئۆتۆماتیكــی نابێتە ئەندامی یەكێتیــی ئەوروپا، 
ئەمــەش بۆ ئابووریــی كاتالۆنیــا گرنگە، چونكە 
زۆربەی هەناردەی كاتالۆنیا بۆ ئیسپانیا و واڵتانی 
یەكێتیــی ئەوروپایە، جیابوونەوە لە ئیســپانیاش 

وادەكات كاتالۆنیا لەو دوو بازاڕە بێبەش ببێت.

كاتالۆنیا و باشووری كوردستان 
لەسەر هەمان رێچكە

 پیپ گواردیۆال، راهێنەری پێشووی یانەی بارسێلۆنا مانیفێستۆیەك بۆ پشتگیری لە گشتپرسییەكەی كاتالۆنیا دەخوێنێتەوە

رووداو - هەولێر

رۆژی چوارشەممەی رابردوو، چەكدارەكانی داعش 
بۆ یەكەمجار پەرلەمان و مەزارگەی ئیمام خومەینییان 
لە تارانی پایتەختی ئێران كردە ئامانج. لەو رووداوەدا 

17 كەس كوژران و 46ی دیكەش بریندار بوون.
 لــە هێرشــەكەی ســەر باڵەخانــەی پەرلەماندا 
ســێ چەكــداری داعــش بــە تەقەكــردن خۆیــان 
كردبــوو بــەژووردا. دواتــر یەكێك لە چەكــدارەكان 
لە نێــو باڵەخانەكەدا خۆی تەقانــدەوە. لەو كاتەدا 

پەرلەمانتاران لە كۆبوونەوەدا بوون. 
ماوەیەكی كەم پاش هێرشەكەی سەر پەرلەمان، 
دوو چەكــدار لــە دیــوی رۆژئــاواوە چووبوونــە ئەو 
ناوچەیــەی كە گۆڕی ئیمام خومەینی، دامەزرێنەری 
كۆماری ئیسامیی ئێرانی تێدایە. بەگوێرەی ئاژانسە 
میدیاییەكانــی ئێــران، یەكێــك لە هێرشــبەرەكان 
خــۆی تەقاندبــووەوە و لەبارەی هــۆكاری كوژرانی 
هێرشــبەرەكەی دووەمیــش دەنگۆی جیــاواز هەیە، 
ژمارەیەك لە ســەرچاوەكان باس لەوە دەكەن كە بە 
دەرمان خۆی كوشــتووە و هەشە دەڵێن بە گوللەی 

هێزە ئەمنییەكانی ئێران كوژراوە. 

هێرشبەرەکان کێ بوون؟

بەگوێــرەی راگەیەنــدراوی وەزارەتــی ئیتاڵعاتی 
ئێران، چەكدارەكانی داعش لە پێنج كەسی "ئێرانی" 
پێكهاتبــوون كــە پێشــتر لــە "گرووپــە وەهابی و 
تەكفیرییەكان"دا بوون و "دواتر چوونەتە ناو گرووپی 

تیرۆریستیی داعشەوە".
داعــش هەتــا ئێســتا دوو ڤیدیۆی لــەو رووداوە 
باڵوكردووەتەوە، ڤیدیــۆی یەكەمیان چەند كاژێرێك 
دوای هێرشــەكان باڵوكرایــەوە كە تێیدا چەكدارێكی 
داعش بە زمانی عەرەبی دەڵێت "ئێمە لێرە ناڕۆین و 
بە خواستی خوا لێرە دەمێنینەوە". وەكوو ئاشكرایە 
ڤیدیۆی یەكەم تەنیا بۆ ئەوە بووە داعش بە خێرایی 

بەرپرسیارێتی خۆی لەو دوو هێرشە رابگەیەنێ. 
لە ڤیدیۆی دووەمدا پێنج كەس دەبینرێن، كە سێ 
كەســیان دەموچاویان داپۆشراوە و دوو كەسیشیان 
پشــتیان لە كامێرایە. یەكێك لەوانــەی دەموچاوی 
داپۆشــراوە بە زمانــی كوردی دەڵێت ئــەوە یەكەم 
كەتیبــەی داعشــە لە ئێــران، ئــەوەش پێچەوانەی 
راگەیەندراوەكەی وەزارەتی ئیتاڵعاتە كە رایگەیاندبوو 
ئــەم گرووپە بەشــێك بوون لە تیمێكــی گەورەتری 
داعــش كە هاوینی ســاڵی رابردوو بە سەرپەرشــتی 
ئەبو عایشە هاتبوونە نێو ئێران بۆ ئەوەی "لە شارە 

پیرۆزەكان كاری تیرۆریستی بكەن".
رۆژی  هێرشــەكەی  لەوانــەی  كــەس  چــوار 

چوارشــەممەیان كــردووە، یەكایــی بووەتــەوە كە 
خەڵكــی رۆژهەاڵتــی كوردســتانن. ئەوانیش قەیوم 
فاتمی، خەڵكی گوندی كێمنە، سەر بە شارۆچكەی 
نەوســوودی نزیك پاوە. رامیــن ئەحمەدی، خەڵكی 
گوندی هەجیجی ســەر بە پاوە. ســەریاس سادقی، 
خەڵكــی گوندی دزاوەری ســەر بە پــاوە. هەروەها 

فەرەیدوون، خەڵكی سەالسی باوەجانی.
پێنجەم كەسیش ناوی ئەبوجیهادە و هەتا ئێستا 
نازانــرێ خەڵكی كوێیە، بەاڵم ژمارەیەك ســەرچاوە 

دەڵێن ئەویش خەڵكی پاوەیە.

ئەوەی قاعیدە نەیكرد، داعش کردی

 دوو ساڵ لەمەوبەر حیزبی دیموكراتی كوردستان 
)حدك( لە ماڵپەڕەكەی خۆیەوە ناوی حەوت كەسی 
ئاشــكرا كرد كە یەكێكیان ســەریاس ســادقی بوو. 
بەپێــی راپۆرتەكــەی )حدك( ســەریاس و شــەش 
كەســەكەی دیكــە لــە ناوچــەی پاوە بانگەشــە بۆ 
داعــش دەكــەن و دەزگا ئەمنییەكانی حكومەتیش 
چاوپۆشــییان لــێ دەكات. بەگوێــرەی راپۆرتێكــی 
)بی بی ســی(ی بەریتانی، لە ماوەی چەند ســاڵی 
رابردوودا 500 گەنجی كورد لە باشوور و رۆژهەاڵتی 

كوردستانەوە روویان لە داعش كردووە.
قاعیــدە و تاڵیبان مێژوویەكــی كۆنی پەیوەندی 
تەكتیكییــان لەگــەڵ ئێران و رێكخراوە شــیعەكاندا 
هەیە. ســاڵی 2007 ئوســامە بنادن، ســەركردەی 
كــوژراوی قاعیــدە، لە نامەیەكدا بۆ ســەركردەكانی 
قاعیدە لە عێراق دەڵێت "ئێران شادەماری هاوكارییە 
داراییــەكان، ســتاف، پەیوەنییــەكان و ئاڵوگــۆڕی 
بارمتەكانە...پێویســت نــاكات لەگەڵ ئێراندا شــەڕ 

بكەن، مەگەر ئەوەی ناچار بكرێن وابكەن".
ئــەم تێڕوانینە پراگماتیســتییەی بنــادن خاڵی 
دووبەرەكی نێوخۆیی قاعیدە بووە لەبارەی ستراتیژی 
قاعیدە بەرامبەر شــیعەكان. بەر لــەوەش جیاوازیی 
گــەورە لــە نێــوان باڵــی ناوەندیی قاعیــدە و باڵی 
عێراقــی رێكخراوەكــەدا هەبووە كــە دواتر دەوڵەتی 
ئیســامی عێــراق )داع( و دوای ئەویــش دەوڵەتی 
ئیســامی لە عێراق و شــام )داعش(یــان راگەیاند. 
زەرقــاوی كە دانــەری بیرۆكەی داعشــە، پێیوابووە 
شیعەكان دوژمنی هەنووكەیی سوننەكان و قاعیدەن، 
نــەك رۆژئاواییەكان. وەكوو لــە نامەكەی بنادنەوە 
دەردەكەوێ، قاعیدەی عێراق هەڕەشــەی هێرش بۆ 
سەر ئێران دەكات و باڵی ناوەندیی قاعیدە بە توندی 

دژی بیرۆكەكەن.
بەگوێــرەی راپۆرتێكــی ناوەنــدی دژە تیــرۆری 
ئەمریــكا )CTC(، ئێــران و قاعیدە لە پێش و پاش 
هێرشــەكانی 11ی ســێپتەرمبەرەوە پەیوەندییەكی 
تەكتیكیی بەردەوامیان هەبووە. مەرجی ئێرانیش بۆ 
ئــەو هاوكارییانە ئەوە بووە كە "قاعیدە لە نێوخۆی 
ئێراندا هەڕەشــەی ئەمنی بۆ ســەر ئێران دروســت 
نەكات". قاعیدە لە ماوەی ئەو چەند ســاڵەدا خاكی 
ئێرانــی بــۆ گواســتنەوەی چەكــدار، دانانــی پان، 
كۆكردنەوەی چەكدار بۆ شەڕی ئەفغانستان، سووریا 

و عێراق بەكارهێناوە.
ئەو ئازادییەی ئێران بە قاعیدەی داوە، لەالیەكەوە 
رێگە بە ئێــران دەدات وەكوو ئامرازێك رێكخراوەكە 
بەكاربهێنــێ و دوو بەرەكــی لەو ناوچانەدا دروســت 
بــكات كــە بزووتنەوەی ســێكوالری دژی حكومەتی 
ئێرانی تێدایە، بەاڵم ئەم سیاسەتە لەالیەكی دیكەوە 
كاری دەزگا ئەمنییەكانی ئێران قورس دەكات، لەبەر 

ئەوەی رێگە بۆ ئەو رێكخراوەش خۆش دەكات تۆڕ لە 
ناوچە سوننەنشینەكانی ئێران دروستبكات. پێگەی 
قاعیدە و ئەنسارولئیســام لە ناوچە سنوورییەكانی 

رۆژهەاڵتی كوردستان شایەتی بۆ ئەوە دەدەن. 
پێشــتر داعش لە هەموو رۆژهەاڵتی نێوەڕاست و 
باكووری ئەفریقا ســوودی لەو تۆڕ و شانانە بینیبوو 
كە قاعیدە دروســتیكردبوون، دوور نییە ئێســتا لە 
ئێرانیــش هەمــان كار بــكات، واتە لەالیەكــەوە ئەو 
شــانە كۆنانە بەكاربهێنێ و لەالیەكی دیكەشەوە بە 
بەكارهێنانی ئەو شانانە بۆ هێرش سەرنجی خەڵكانی 
زیاتر رابكێشــن. بۆیەش واڵ مەككەنتس، شارەزای 
رێكخــراوە توندڕەوە ئیســامییەكان لــە پەیمانگای 
بروكینگز، بەدووری نازانێ ئامانجی هێرشەكەی رۆژی 
هەشــتی حوزەیران راكێشانی ســەرنجی الیەنگرانی 
قاعیدە لە ئێران بێ، واتە "درێژكراوەی ئەو ملمانێیە 
بێت كە داعش بۆ راكێشانی دڵ و بیری جیهادییەكان 

لە هەموو جیهاندا دەیكات".
مەككەنتس بەدووریشی نازانێ ئامانجێكی دیكەی 
داعش لە دوو هێرشەكەی ئێران خۆشكردنی ئاگری 
شــەڕی تایفی بێت لە ئێران. بەبۆچوونی لێكۆڵەرە 
ئەمریكییەكە، داعش دەزانێ دوای ئەو هێرشە رەنگە 
ئێران گوشار بخاتە سەر كۆمەڵگەی سوننەی ئێران، 

ئەوەش وا دەكات دژایەتیی دەســەاڵتی شیعە زیاتر 
بــێ و بۆ پاراســتنی خۆیان پەنــا بۆ داعش بهێنن، 
وەكوو چۆن لە عێراق لە پاش دەستپێكردنی شەڕی 
تایفی و توندتربوونی سیاسەتەكانی حكومەتی عێراق 
لە دژی سوننەكان، ژمارەیەكی زۆر لە هۆزە عەرەبە 
ســوننەكان پشــتگیرییان لە قاعیدە و دواتر داعش 

كرد.

کاردانەوەی ئێران چی دەبێ؟

هێرشەكانی تاران لە كاتێكدا روویاندا كە ناوچەكە 
خۆی بە دۆخێكی ئاڵۆزدا دەڕوات، بە تایبەتیش لە 
دوای گەشــتەكەی ســەرۆكی ئەمریكا بۆ رۆژهەاڵتی 
نێوەڕاســت. پەیوەنــدی نێوان ســعودیە و ئیمارات 
لەگەڵ قەتەر تێكچووە. ژمارەیەك بەرپرسی ئێرانی 
)بە راستەوخۆ و بە ناڕاستەوخۆ(، لەوانەش وەزیری 
دەرەوەی ئێران و سوپای پاسداران سعودیەیان بەوە 

تۆمەتبار كرد كە لە پشت هێرشەكانەوە بووە. 
عەلــی واعیز، لە گرووپــی قەیرانی نێودەوڵەتی، 
بــەدووری دەزانــێ هیــچ شــەڕێكی راســتەوخۆ و 
دەمودەســت لە نێــوان ئێران و ســعودیە رووبدات، 
بەاڵم چــاوەڕێ دەكات ملمانێی نێوان ریاز و تاران 

لەسەر ئاستی ناوچەكە سەختتر ببێت. بە بۆچوونی 
واعیز "ئەوە بەنزین بە شەڕە تایفییەكانی رۆژهەاڵتی 
نێوەڕاســتدا دەكات و براوەی یەكەمیش لەو شەڕانە 

قاعیدە و داعشن". 
هێرشــە تیرۆریستییەكان كاری حكومەتەكان بۆ 
راگرتنی هاوسەنگیی نێوان ئازادییە تاكەكەسییەكان 
و پاراســتنی ئاسایشــی هاوواڵتیان قورس دەكەن، 
لەبــەر ئــەوەی ئــەو جــۆرە هێرشــانە حكومەت و 
رێوشــوێنی  دەكــەن  ناچــار  ئەمنییــەكان  دەزگا 
توندوتۆڵتــر  چاودێریــی  و  ئەمنــی  قورســتری 
لەســەر تــۆڕە كۆمەاڵیەتییــەكان و جموجۆڵەكانی 
هاوواڵتییــان دابنێــن. ئێــران مێژوویەكــی درێــژی 
لەگەڵ رێوشــوێنی توند لــە دژی هاوواڵتیان و مافە 
تاكەكەســییەكان هەیە كــە ژمارەیەكی زۆریان دژی 
یاســا نێودەوڵەتییەكانیشــن. بۆیە چاوەڕێ دەكرێ 
سوپای پاســداران و وەزارەتی ئیتاڵعاتی ئێران ئەو 
هێرشە بكەنە هەلێك بۆ سنووردارتركردنی پانتایی 
مافە تاكە كەسییەكان، بە تایبەتیش لەو ناوچانەی 
كە ســوننەكان تێیاندا زۆرینەن. بەو پێیەش هەموو 
هێرشــبەرەكان خەڵكــی رۆژهەاڵتــی كوردســتانن، 
چاوەڕێ دەكرێ رێوشــوێنە ئەمنییــەكان لە ناوچە 

كوردییەكان توندتر بكرێ.

داعش لە تاران بەدوای چییەوەیە؟
پسپۆڕێكی پەیمانگەی بروکینگز:

رەنگە ئامانجێكی داعش لە هێرشەکەی تاران 
خۆشكردنی ئاگری شەڕی تایفی بێت لە ئێران

چاوەڕێ دەکرێ رێوشوێنە ئەمنییەکان لە ناوچە 
کوردییەکان توندتر بكرێ
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ئەم وتارانە گوزارشت لە رای نووسەرەكانیان دەكەن و بەهیچ شێوەیەك دەربڕی بۆچوونی تۆڕی میدیایی رووداو نین.

شرۆڤە و بۆچوون

بڕیاردان لە دیاریكردنی رۆژی گشتپرسـی 
لـە كوردسـتان بـۆ دیاریكردنی چارەنووسـی 
كـە  بەتایبـەت  عێـراق،  لـە  كـورد  گەلـی 
ناوچـە  تـەواوی  و  كەركـووك  بڕیـارە 
هەرێمیـش  دەرەوەی  كوردسـتانییەكانی 
گرنـگ  و  ئازایانـە  بڕیارێكـی  بگرێتـەوە، 
بـوو، بـۆ هەمـوو حیزبـە بەشـدارەكانی ئـەو 
دەركـرا.  تێـدا  بڕیارەكـەی  كۆبوونەوەیـەی 
هەرچەنـدە بایەخـی زۆر زیاتـر دەبوو ئەگەر 
بزووتنـەوەی گـۆڕان و كۆمەڵی ئیسـامییش 
تێیـدا بەشـداربوونایە. لـەوەش بایەخدارتـر 
دەبوو ئەگەر بە بەشـداریی هەموو ئەو هێزە 
بەشـداربووانە و لـە پەرلەمانـی كوردسـتان 
و  خۆزگەیـە  تەنیـا  ئەمـە  بـەاڵم  بووایـە. 
باپیرانیشـمان گوتوویانـە )خۆزگەیـان چاند 

و سـەوز نەبـوو(. تـازە زەمـەن ناگەڕێتـەوە 
روویانـداوە،  رووداوانـەی  لـەو  رێگـری  بـۆ 
پێشـتر  روداوانـەی  ئـەو  ناشـكرێ  بـەاڵم 
ئیتـر  كـە  ئـەوەی  پاسـاوی  بـە  بكرێـت 
نەنێـت،  دیكـە  هەنگاوێكـی  هیـچ  كـورد 
بەتایبەتـی كـە ئەمـە سـەرەتای رێگاكەیـە 
و دەكـرێ بەسیاسـەتی دروسـت قەرەبـووی 

بكرێتـەوە.  هەڵەكانیـش 
پرۆسـەیەكی وا گرنـگ كـە پەیوەنـدی بـە 
چارەنووسـی گەلێكـی بـێ ناسـنامەوە هەیـە 
لەنـاو چوارچێوەیەكی بە دوژمن دەورەدراو، 
بـە  پەیوەسـتە  سـەركەوتنی  دڵنیایـی 
پێكەوەیـی و ئیـرادەی گشـتیی كۆمەڵـگاوە. 
پرۆسـەكە  قۆناغـی  یـەك  تەنهـا  ئێسـتا 
دەسـتی پێكـردووە كـە ئەویـش دیاریكردنی 

گرنـگ  ئەركـی  هێشـتا  ریفراندۆمـە،  رۆژی 
سەرخسـتنی  لەدواوەیـە،  گـران  كاری  و 
سـەربەخۆیی  راگەیاندنـی  و  ریفرانـدۆم 
سـەختتر  قۆناغـەش  ئـەم  هـەردوو  لـە  و 
بەدەسـتهێنانی پشـتیوانیی نێودەوڵەتیـە بۆ 
دانپێدانـان بـە دەوڵەتـی كوردسـتان. بۆیـە 
پێویسـتە لـەدوای هەنـگاوی یەكەمـەوە كـە 
بڕیـاردان بـوو لـە ئەنجامدانـی ریفرانـدۆم و 
دیاریكردنـی وادەكـەی، كار بـۆ نەهێشـتنی 
ئـەو ناكۆكـی و ناتەباییـە سیاسـیە بكرێـت 
كـە لـە كوردسـتاندا هەیـە. گەرچـی نزیـك 
بـە 35 حیزبـی سیاسـی كـورد و توركمـان 
و ئاشـووری لـە هەرێمـی كوردسـتان و لـە 
كەركـووك لەگـەڵ ئەنجامدانـی پرۆسـەكەن، 
بەاڵم بەبێ دۆزینەوەی دەروازەی چارەسـەر 
بـۆ هێنانـە نـاوەوەی بزووتنـەوەی گـۆڕان و 
كۆمەڵـی ئیسـامی، ئومێـدەكان الواز دەبـن 
لـە سەرخسـتنی پرۆسـەكە، تەنانـەت ئەگەر 
قۆناغـی یەكەمیـش ببڕین، لـە هەنگاوەكانی 
دوای ئـەودا تووشـی ئاسـتەنگی تـر دەبیـن.
سیاسـیەی  ناتەباییـە  و  ناكۆكـی  ئـەو 
هەیـە، هێشـتنەوەی كێشـەی پەرلەمـان بـە 
پەكخـراوی و قەیرانـی دارایـی، سـێكوچكەی 
ئاسـتەنگی بـەردەم پرۆسـەكەن، سـەرەڕای 
ئـەوەی ئـەدای خراپی حیزبـی و حوكمڕانیی 
كـردووە  وای  رابـردوو  سـەدەی  چارەكـە 
نـەك  كوردسـتان  لـە  خەڵـك  بەشـێكی 
دەوڵەتـی  تەنانـەت  ریفرانـدۆم،  پرۆسـەی 
كوردستانیشـی پـێ گرنـگ نەبێـت. رەنگـە 
ئێمـە تاكـە میللـەت بیـن لەسـەر گـۆی ئـەم 
زەمینـە لەبـەردەم ئـەو مەترسـیەدا بیـن كـە 
ژێردەسـتەیی،  لـە  سـەدە  چەندیـن  دوای 
بخرێینـە بـەردەم ئـەو پرسـیارەی لـە نێـوان 
كامیـان  سـەربەخۆییدا  و  ژێردەسـتەیی 

هەبێـت  لـەوە  ترسـمان  هەڵدەبژێریـن، 
خەڵكانێـك دژی سـەربەخۆیی بـن. بێگومان 
پەیوەنـدی  زۆریـش  تـا  كـەم  ئەگـەر  ئەمـە 
زەمەنـە  ئـەو  و  داگیـركاری  كولتـووری  بـە 
زۆرەی چەوسـاندنەوەوە هەبێـت، زۆر لـەوە 
زیاتـر پەیوەنـدی بـە ئـەدای دەسـەاڵتدارێتی 
و ئەزموونـی حوكمڕانیـی 25 سـاڵەی كـورد 
خۆیـەوە هەیە، كە بەشـێك لـە خەڵكەكەیان 

تێكشـكاندووە. ئەندازەیـە  بـەو 
خەڵـك  ناڕەزایەتیانـەی  ئـەو  ناكـرێ 
نادیـدە بگیرێـن، ئـەو هەڵمەتـە میدیاییـەی 
لـە  ئـەوەی  و  هەیـە  ریفرانـدۆم  دژی  لـە 
حاڵەتێكـی  دەبینرێـت،  كۆمەاڵیەتـی  تـۆڕی 
ئاسـایی نییـە. نیگەرانـی و ناڕەزایەتییەكـە 
بەشـداری  كـە  نیـن  هێزانـە  ئـەو  تەنهـا 
لـە  بەشـێك  نەكـردووە،  كۆبوونەوەكەیـان 
كـە  حیزبانـەش  ئـەو  جەماوەریـی  بنكـەی 
سـەركردەكانیان لـە كۆبوونەوەكـەدا بەشـدار 
چجـای  بەشـدارن،  هەڵمەتـەدا  لـەو  بـوون، 
خەڵكانێـك كـە لـە دەرەوەی ئیـرادەی هێـزە 
سیاسـیەكاندان. چـۆن و بـە چ رێگایەك ئەو 
خەڵكانـە دەهێنرێنـەوە بەرەی پشـتگیری لە 
ریفراندۆم، ئەوە ئەرك و بەرپرسـیارێتییەكی 
گەورەیـە. هەرچەنـدە تـا وادەی ئەنجامدانـی 
پرۆسـەكە كـە زیاتـر لـە سـەت رۆژی مـاوە، 
رەنگـە زۆر شـت بـە قازانجـی كەمكردنەوەی 
هـەر  بـەاڵم  رووبـدەن،  ناڕەزایەتییـەكان 
كـە  بكرێـت  ئـەوە  بـۆ  كار  پێویسـتە 
ئیجماعێكـی سیاسـی و كۆمەاڵیەتی دروسـت 
بكرێـت، بەتایبەتـی كـە بەشـێكیان گومانـی 
ئەوەیـان هەیـە ریفرانـدۆم بـۆ سـەربەخۆیی 
دەكـەن  بەرپرسـێك  چەنـد  لێدوانـی  و  بـێ 
بـە پاسـاوی ئـەو قەناعەتـەی گوایـە تەنیـا 
بـۆ لەبیربردنـەوەی قەیرانـەكان.  ئامرازێكـە 

هـەروەك هەندێكیـان بـەو جـۆرە دەریدەبڕن 
كە ترسـیان لە ئایندەی دەوڵەتی كوردستان 
هەیـە و نازانـن چ جـۆرە دەوڵەتێـك دەبێت. 
بۆیـە پێویسـتە لەگەڵ خەڵكـی خۆمان روون 
و راشـكاو بیـن، ئەگـەر ریفرانـدۆم بـۆ ئـەوە 
هیـچ  رابگەیەندرێـت،  سـەربەخۆیی  نییـە 
پێویسـتمان بـە سـیناریۆ نییـە، ئەگـەر بـۆ 
سـەربەخۆییە پێویسـت بـەو چەواشـەكاریانە 
هێنـدە  دوژمنەكانیشـمان  چونكـە  نـاكات، 
جـۆرە  بـەو  وابێـت  پێمـان  نیـن  سـاویلكە 

دەبەیـن.  لەخشـتەیان  لێدوانانـە 
كـە  نییـە  لـەوەدا  هـەر  مەترسـیەكە 
ئەمانـە دەنـگ نـەدەن، یاخود لـەدژی دەنگ 
بـدەن، مەترسـیی گـەورە ئەوەیـە جگـە لـە 
سـەختیی خـودی پرۆسـەكە، ئەم پرۆسـەیە 
نەیـاری زۆرە. دەرفـەت ئەداتـە نەیارەكانـی 
پرۆسـەكە  لەبـەردەم  ئاسـتەنگ  كـە 
دروسـت بكـەن. لـە دەسـتپێكی كاردانـەوە 
سەرەتاییەكانیشـدا هەڵوێسـتی بەشـێك لـە 
واڵتانـی ناوچەكـە وەك جۆرێـك لـە نەیاریی 
ئاماژەیەكـی  ریفرانـدۆم،  ئەنجامدانـی  بـۆ 
دڵخۆشـكەر نییە، هەرچەندە ناشـكرێ ئێمە 
چاوەڕوانـی ئـەوە بین دەوڵەتـان رایبگەیەنن 
پارچەپارچەبوونـی  لەگـەڵ  ئـەوان  كـە 
دەوڵەتـی عێراقـن. لـە حاڵێكی لـەم جۆرەدا 
هەڵوێسـتی  لـە  گرنگتـرە  ناوخـۆ  دۆخـی 
ئەوانـەی  چ  واڵتانـە  ئـەو  دواجـار  واڵتـان. 
لـە  قونسـوڵخانەیان  و  نوێنەرایەتـی 
كوردسـتان هەیـە و واڵتانـی تـری دونیـاش 
كـە چاودێریـی رەوشـی كوردسـتان دەكەن، 
دەنـگ و رەنگـی سیاسـی و كۆمەاڵیەتیمـان 
دەبیسـتن، ساردوسڕیی ناوخۆمان و الوازیی 
وا  پرسـێكی  بەرامبـەر  لـە  گـەل  ئیـرادەی 
مایـەی مەترسـیی  چارەنووسسـاز، دەبێتـە 

گـەورە بـۆ داهاتووی پرۆسـەكە و دوور نییە 
كار بكاتە سـەر هەڵوێسـتی دەوڵەتەكانیش. 
بۆیە هەڵوێستی ناوخۆ و پێكەوەیی خەڵكی 
كوردسـتان بـە ئیرادەیەكـی یەكگرتـووەوە، 
تـا ئەندازەیەكـی زۆر دڵنیایـی سـەركەوتن و 
بـە ئاكامگەیاندنـی هەمـوو قۆناغەكانـی ئەم 

پرۆسـەیەی پێـوە بەنـدە.
كوردسـتان  خەڵكـی  هەمـوو  ئەگـەر 
ئـەوكات  بیـن،  ئیـرادە  یـەك  و  پێكـەوە 
هەڵوێسـتی واڵتانیـش لەحاڵەتـی نەیارییـان 
بـۆ ریفرانـدۆم بایەخێكـی ئەوتـۆی نابێـت و 
نابێتە مەترسـی لە بەردەم پرۆسـەكە، وەك 
چـۆن لـە راپەڕینـی بەهـاری 1991 ئیرادەی 
گـەل بەسـەر هەمـوو لەمپەرەكانـدا زاڵ بوو، 
كاتێكیش ویسـتمان هەڵبژاردن بۆ پەرلەمان 
بكەیـن و دواتـر كـە حكومەتمان دروسـتكرد 
و فیدراڵیمـان راگەیانـد، نەك هیچ حكومەت 
تەنانـەت  نەبـوو،  پشـتیوانمان  واڵتێـك  و 
دەكـرد  هەڕەشـەیان  دراوسـێ  واڵتانـی 
بـەاڵم  دەدەن،  كوردسـتان  پەالمـاری  كـە 
لەبەرئـەوەی ئیـرادەی میللەتەكـە هەمـووی 
لەپشـتی سـەركردایەتیەكەی بـوو، گـوێ بـە 
كاردانـەوە و هەڕەشـەی كـەس نـەدرا، كـە 
لەسـەر ئـەرزی واقیـع كورد خۆی سـەلماند، 

ناچـار بـوون مامەڵەشـی لەگـەڵ بكـەن.
راسـتە،  ئاینـدەش  بـۆ  ئەزموونـە  ئـەم 
ئەگـەر ئیـرادەی هەمـوو گەلـی كوردسـتانی 
سـەركەوتوو  بەدڵنیاییـەوە  بـێ،  لەپشـت 
دەبێـت و بەهـۆی جۆرێـك لـە دروسـتبوونی 
بوونـی  و  واڵتانـدا  لەنێـوان  بەرژەوەنـدی 
لـە  زۆر  سروشـتیی  سـەرچاوەیەكی 
كوردسـتان، زۆر زووتـر لـە چاوەڕوانیـەكان، 
لە ئاسـتی هەرێمایەتی و نێودەوڵەتیش دان 

دەنرێـت. كوردسـتاندا  دەوڵەتـی  بـە 

لـە  مانگـە  ئـەم  حەوتـی  چاالكییەكـەی 
تـاران كـە دوو هێمـای دەسـەاڵتی ئێرانـی 
لـە  تـازەی  وێسـتگەیەكی  ئامانـج،  كـردە 
دۆخـی ئاسایشـی ئـەو واڵتـەدا كردووەتەوە. 
هەروەهـا لـە رۆژهەاڵتی كوردسـتان داعشـی 
دینـداری  كۆمەڵگـەی  لـە  بەشـێك  الی 
سـوننە، بەتایبەتـی الی وەچـەی الو، وەكوو 

كـردووە.  بەرجەسـتە  ئومێدێـك 
ئۆپۆزیسـیۆنی كـوردی تـا ئێسـتاش بـە 
تیۆری پیانگێڕی رووداوەكە شیدەكەنەوە و 
بەشـانۆیی رژێمـی دەزانـن! هەندێك هێزیش 
پێیانوایـە كـە پێدەچـێ كاری موجاهیدیـن 
بێـت. كەسـانێكیش هـەر لـە یەكـەم رۆژەوە 
گوتیـان كاری داعشـە. بـەاڵم پەشـۆكاویی 
سـوپا  هەڕەشـەكانی  ئێرانـی،  بەرپرسـانی 

كوردسـتان،  لـە  رەشـبگیری  هەڵمەتـی  و 
پـەردەی لەسـەر راسـتییەكان هەڵماڵـی كـە 
سیسـتەمی ئەمنیـی ئێـران درزی گـەورەی 
ئـەم  سـەرئەنجام  داعـش  و  تێكەوتـووە 

سیسـتەمەی خـەرق كـرد. 
پرسـیاری ئێمـە ئەوەیـە گەلـۆ جیهادییـە 
كـوردەكان دەتوانـن لـە كۆمەڵگـەی كوردیدا 

جێـی ناسیۆنالیسـتەكان بگرنـەوە؟ 
رەوتـی  سـێ  پێشـتر  رۆژهـەاڵت  لـە 
و  )كۆمەڵـە(  چـەپ  )حـدكا(،  نەتەوەیـی 
ئیخـوان(  و  قورئـان  )مەكتەبـی  ئیسـامی 

هەبـووە.  ئامادەگییـان 
رەوتـی  دوو  سـاڵێكە  چەنـد  ئـەوە 
سـەربازیی تـازە وەكـوو بەدیلی سـێ رەوتی 
چەپـی  رەوتـی  سـەریانهەڵداوە:  پێشـوو 

ماوەیەكـە  كـە  پـەژاك  واتـە  نەتەوەیـی 
لەگـەڵ  ساڵێكیشـە  چەنـد  و  سـڕكراوە 
الوانـی  لـە  بەشـێك  داعـش،  سـەرهەڵدانی 
ئیسـامگەرا روویـان لەم رێكخـراوە كردووە. 
 400 نزیكـەی  سـەرچاوە  هەنـدێ  بەپێـی 
گەنجـی كـورد روویـان لـە داعـش كـردووە 
)سـەرچاوەیەكی نزیـك لـە ئیتاڵعات باسـی 

دەكات!(.  كـەس   1500
مەحمـوود عەلـەوی، وەزیـری ئیتاڵعـات 
كـە  دەكات  ئاشـكرا  زانیارییـەك  چەنـد 
بەتەمایـە  داعـش  2015وە  لەسـاڵی 
ئێرانـدا  لەنـاو  و  ببـڕێ  ئێـران  ئاسایشـی 
مـاوەی  كـە  گوتـی  ئـەو  بـكات.  چاالكیـی 
سـەر  گرووپـی   100 هەوڵـی  سـاڵە  دوو 
كـە  كردووەتـەوە  پووچـەڵ  داعشـیان  بـە 
بەتەمابـوون دزە بكەنـە نـاو ئێرانـەوە. لـە 
سـاڵی 2015 ئیتاڵعـات 25 تیـم، لـە 2016 
تیمـی   30 2017 شـدا  لـە  و  تیـم   45 دا 
تەفروتونـا كـردوون! ئەگـەر النیكەمـی هـەر 
تیمێـك بـە -3 5 كـەس مەزەنـدە بكەیـن، 
سـەد تیمەكـە بەشـێوەی گریمانە لـە نێوان 

دەبـن.  كـەس   500 بـۆ   300
 30 یـەك چاالكیـدا  لـە  گوتـی  عەلـەوی 
پارچـە چەكـی كاڵشـینكۆف، 4 بیكەیسـی، 
پاكێـت   15 رۆكێـت،   60 و  ئاڕپیجـی   2
فیشـەكی   4400 كاڵشـینكۆف،  فیشـەكی 
ئەمنییەكانـەوە  هێـزە  لەالیـەن  بیكەیسـی 
پێشـتریش  گیـراوە.  بەسـەردا  دەسـتی 
تـۆن  دوو  بـڕی  لەیـەك شـوێندا  گوتبـووی 

گرتـوون.  داعشـمان  تەقەمەنـی 
جارێـك  مانگـی  جـاران  دەڵـێ  ئـەو 
تیمێكـی داعشـمان پووچـەڵ كردووەتـەوە، 
كەچـی ئەمسـاڵ رۆژی جارێـك رووبـەڕووی 
دەڵـێ  ئـەو  بووینەتـەوە!  گروپەكانیـان 

هاوواڵتیـان  دەروونـی  سـەالمەتیی  لەبـەر 
نەمانویسـتووە ئـەم زانییاریانـە رابگەیەنیـن 

گەورەیـە.  پرسـەكە  ئەگەرنـا 
چیمـان  زانییاریانـە  ئـەم  بەڕاسـت   
زانیاریانـە  ئـەم  كاتێـك  پێدەڵێـن؟ 
شـتێك  هەمـوو  پێـش  شـیدەكەینەوە، 
رووبـەڕووی یـەك راسـتی دەبینـەوە كـەوا: 
سەرئێشـەیەكی  دەبێتـە  خەریكـە  داعـش 
ئەمنیـی گـەورە بـۆ ئێـران. داعـش یەكـەم 
تـاران  ئارامیـی  سـاڵ   30 دوای  هێـزە 

 . قێنێ بشـڵە
ئـەم  ئێـران  رابـەری  خامنەیـی  عەلـی 
فیشـەكە  یاریـی  بـە  داعشـی  چاالكییـەی 
شـێتەی منـدااڵن وەسـفكردووە. بـەاڵم لەوال 
سیسـتەم  الیەنگـری  الوانـی  بـە  فەرمـان 
دەكا: چاوەڕێـی فەرمانی دەزگا ئەمنییەكان 
مەكـەن و لـە كـوێ هەسـتتان بـە هەڕەشـە 
كـرد دەسـت بكەنـەوە! كەوابـوو مەسـەلەكە 
وەزیـری  عەلـەوی  مەحمـوود  جددییـە. 
كۆمەڵگـەی  پێویسـتە  دەڵـێ:  ئیتاڵعـات 
ئەهلـی سـوننەت، بەتایبـەی الوان، هوشـیار 
بـن و نەكەونـە داوی داعشـەوە". ئەمـە چـی 

دەردەخـات؟
 دەریدەخا كە رەوتی سـەلەفیی جیهادی 
لەنـاو كۆمەڵگـەی كوردی سـوننەدا مەجالی 
رۆژیشـە  ئـەوە دوو- سـێ  حەیاتـی هەیـە. 
هێـزە ئەمنییـەكان رژاونەتـە ناو كوردسـتان 
و دەیـان كەسـیان دەسـتگیر كـردووە كـە 
خـۆی لە رەشـبگیرییەكی سیاسـی دەچێت. 
ئازەربایجـان،  پارێـزگای  سـێ  هـەر  لـە 
كـورد  دەیـان  كرماشـان  و  كوردسـتان 
دەسـتگیركراون. پێدەچـێ سـەدانی دیكەش 
دەسـتگیر بكرێـن. فەرمانـی رابـەر دەسـتی 
كۆمەڵگـەی  و  كردووەتـەوە  ئـەم  هێزانـەی 

كوردیـش باشـترین مەیدانـی ئیختباری هێزە 
ئەمنـی و هەواڵگرییەكانـە كـە هەمـوو توانـا 
تێـدا  و جەنگییەكانـی خۆیانـی  هەواڵگـری 

تاقـی بكەنـەوە. 
مـاوەی 30 ساڵیشـە بەپێـی دەسـتوور، 
ئاوارتـە  قانوونـی  بـە  كوردسـتان 

چێـت.  ە د ە ێو ڕ بە
دەسـتوور،  ی   176 مـاددەی  بەپێـی   
میللـی،  ئەمنیەتـی  عالـی  شـوورای 
و  هەواڵگـری  دەزگا  خوێندنـەوەی  بەپێـی 
ئەمنییـەكان بـۆی هەیە جۆرێـك لە حاڵەتی 
كوردنشـینەكاندا  ناوچـە  بەسـەر  ئەمنـی 
بـەو  بێسـنوور  سـەاڵحیەتی  و  بسـەپێنێ 
كوردسـتان  لـە  كـە  ببەخشـێ  دەزگایانـە 
جێبەجێـی دەكـەن. بەپێـی ئەمـەش هەر لە 
سـاڵی 1979 تائێسـتا جۆرێـك لـە حاڵەتـی 
كوردسـتان  لـە  رانەگەیەنـراو  نائاسـایی 

بەرقـەرارە.
دەوڵەتـەكان  هەمـوو  هێـزەكان،  هەمـوو 
كـەس  بـەاڵم  كـرد،  رووداوە  لـەم  باسـیان 
ئـاوڕی لـەو زەمینـە كۆمەاڵیەتیـە نەدایـەوە 
لێـوە هاتـوون: واتـە  كـە ئەنجامدەرەكانـی 

كوردسـتان.  كۆمەڵگـەی 
كۆمەڵگەی كوردی سـوننە لە رۆژهەاڵتی 
كوردسـتان یەكێـك لـە تەختەكانی نیشـانە 
لەالیـەن جەمسـەری سـوننە و جەمسـەری 
لـە  سـوننەگەری  ناوچەكەیـە.  شـیعەی 
پارچەكانـی كوردسـتان بەرگـی ناسـنامەی 
كوردیـی نەبـووە، لە كاتێكدا لـە رۆژهەاڵتی 
سـوننەبوون  و  كوردبـوون  كوردسـتان 
هاومانـا و هاوجیهـەت هاتـوون. یەكێـك لـە 
پاڵنەرەكانـی مقاومـەی كـوردی لـە ئێـران 
وا  سـەرەتاوە  لـە  بەهەڵـە  و  سـوننەبوونە 

هاتـووە.

ســوننەگەری توانایەكــی لەرادەبــەدەری 
ــوردی  ــزی ك ــیجی هێ ــەرەوەز و بەس ــۆ ه ب
ــارە راســت  ــەو ئام ــەر ئ ــە. ئێســتا ئەگ هەی
بــێ كــە تائێســتا 1500 گەنجــی كــورد 
ــەو  ــێ ئ ــەوە دەب ــش، ئ ــاو داع ــە ن چوونەت
چەكــداری  هێــزی  كــە  بزانیــن  راســتییە 
پێكــەوە  كوردییــەكان  گرووپــە  تێكــڕای 
رەوتــی  كەوابــوو  كــەس.   1500 ناگاتــە 
ســەلەفی جیهــادی پۆتانســیەڵ و زەمینــەی 

گەشــەكردنی هەیــە. 
گەشـەكردنی رەوتـی سـەلەفیی جیهـادی 
بـۆ  بەشـێكی  كوردیـدا  كۆمەڵگـەی  لەنـاو 
شكسـتی پرۆژەی نەتەوەیـی كوردی )حدكا 
- حـدك( و بەشـێكی بـۆ شكسـتی پـرۆژەی 
چـەپ )رەوتەكانـی كۆمەڵە( و بەشێكیشـی 
بـۆ شكسـتی رەوتـی نەتەوەیـی كـوردی لـە 

باشـووری كوردسـتان دەگەڕێتـەوە. 
بۆیـە ئەگـەر داعـش بتوانـێ خـۆی لەنـاو 
كۆمەڵگـەی رۆژهـەاڵت خۆجێیـی بكا، ئەگەر 
بەرگریـكار  وەكـوو  هێـزی  خـۆی  بتوانـێ 
رژێـم  لەئاسـت  سـوننەكان  ناسـنامەی  لـە 
ئـەوەی  توانـای  ئـەوە  بـكا،  بەرجەسـتە 
دەبـێ كـە خـۆی لـە چیاكانـی رۆژهەاڵتـی 

جێگیربـكات.  كوردسـتان 
داعـش ئەگـەر ئەمـە بـكا، لـە كەمتـر لـە 
10 سـاڵدا دەتوانـێ سـنوورەكانی هەرێمـی 
دەتوانـێ  بـكات.  نائـارام  كوردسـتان 
لـە سـەرچاوەی مرۆییـەوە  خۆراكـی خـۆی 
كۆمەڵگەیـە  لـەو  مـاددی  سـەرچاوەی  تـا 
كوردییەكانـی  هێـزە  و  هەڵبهێنجـێ 
رۆژهەاڵتیـش رووبـەڕووی تەگەرە دەكاتەوە. 
نادیـار  هەڕەشـەیەكی  لەگـەڵ  كوردسـتان 
ئێسـتاوە  لـە  هـەر  دەبـێ  كـە  رووبـەڕووە 

بكرێـت.  بـۆ  حسـابی 

سـووچێكەوە  لـە  بمانـەوێ  ئەگـەر 
پەیوەندییـەك لـە نێـوان هێرشـەكەی داعـش 
گشتپرسـییەكەی  مەسـەلەی  و  تـاران  لـە 
لەڕێـی  دەتوانیـن  بدۆزینـەوە،  كوردسـتاندا 

پاڵنـەر و ئەنجامـی رووداوەكانـەوە ئـەو كارە 
بكەیـن. 

رۆیشتنی شـەپۆلی رادیكاڵیزمی ئیسامی 
لـە ملـی باشـوورەوە بۆ رۆژهەاڵت و سـتەمی 

ئەتنـی- مەزهەبی لـە ملی تارانەوە، وایانكرد  
هەتـا رێكخراوێكـی وەك داعـش بـە جۆرێـك 
كوردسـتان  رۆژهەاڵتـی  لـە  خـۆی  جێـی 
جموجـۆڵ  تـاران  لـە  بتوانـێ  كـە  بكاتـەوە 
دۆخـی  لـە  گۆڕانێـك  ئەگـەر،  سـا  بـكات. 
هەرێمـی كوردسـتان و تارانـدا رووبدات، ئەوا  
كاریگـەری لەسـەر رۆژهەاڵتیـش دادەنێـت و 
دەتوانـێ شـوێنی داعـش لـەوێ لـەق بـكات. 
بۆیـە ئەگـەر ئێـران سیاسـەتەكانی بگـۆڕێ 
باشـوور  لـە  دەوڵەتسـازی  پرۆسـەی  و 
ئەنارشـییەتی  جیاتـی  لـە  و  سـەربگرێت 
ناوخۆیـی و بێهیوایـی سیاسـی كـە زەمینەی 
دەكات،  بەهێزتـر  ئیسـامی  رادیكاڵیزمـی 
بێتـەوە،  بـەرز  نەتەوەگەرایـی  شـەپۆلێكی 
ئـەوا ئەگـەری لۆكاڵیـی وجـودی داعـش لـە 

دەبێـت.  الوازتـر  رۆژهـەاڵت 
هەرێمـی  نادەوڵەتبوونـی  دۆخـی 
ئەنارشـییەتێكی  بـۆ  رێـگای  كوردسـتان 
سیاسـیی ناوخۆیی و دەسـتوەردانی دەرەكی 
كردووەتـەوە كـە لـە یەكێك لـە قۆناغەكانیدا 
بـە  جیهادییـەكان  و  سـەلەفی  رەوتـە 
لـە  توانییـان  گـرت،  گیانیـان  ئەندازەیـەك 
پێكـەوە  ئیمارەتێـك  هەورامـان  ناوچـەی 

ئیمارەتـەش،  ئـەو  تێكچوونـی  دوای  بنێـن. 
سـەركردەكانیان،  و  ئەنسـار  پاشـماوەكانی 
)وریـا  شـافیعی  ئەبوعەبدوڵـاڵی  وەكـوو 
هەولێـری( چوونـە رۆژهەاڵتـی كوردسـتان و 
بـەوەش رادیكاڵیزمـی ئیسـامی سـوننی لـە 

رۆژهـەاڵت. گەیشـتە  باشـوورەوە  ملـی 
ویسـتی تارانیش بـۆ بەكارهێنانەوەی ئەم 
گرووپانـە لـەدژی هەرێمـی كوردسـتان، وای 
پارێـزگای  لـە دەوروبـەری  كـرد بەشـێكیان 
سـنە جـێ بكاتـەوە. لەگەڵ ئەوەشـدا ناوچە 
كوردییەكانـی وەك حەوزێكـی مرۆیی خسـتە 
بەردەستی ئەو گرووپانە كە دواتر كەتائیبی 
قاعیـدەی كوردسـتان و گرووپـی نەوەكانـی 
سـەالحەدینی ئەیوبییـان دامەزرانـد. ئەمەش 
زەمینێكـی گرنگـی بـۆ تەنزیمـی داعـش لـە 
رۆژهەاڵتـی كوردسـتان فەراهـەم كـرد كـە لە 
سـەرەتاكاندا چاوپۆشـی لە جموجۆڵەكانیان 
دەكـرا. لـەڕووی زەینییـەوە خەریكـە داعـش 
لـە رۆژهـەاڵت جێـی خـۆی دەكاتـەوە، بـەاڵم 
ئەگـەر دەسـتی بە چیـاكان بگات و لە رووی 
فیزیكیشـەوە دەسـتی خـۆی بەهێـز بـكات، 

كارەسـات دەقەومێ.
لـە  ئـەوەی  و  چاڵدایـە  لەبنـی  چاڵكـەن 

داعـش  دۆمینـۆی  لەالیـەك  روویـدا،  تـاران 
بـوو لـە ئێـران و لەالیەكـی دیكـە ئەنجامـی 
ئیسـامی  كارتـی  بـە  تـاران  یاریكردنـی 
رادیكاڵـی سـوننی بـوو. گەیشـتنی داعش بە 
ئێـران شـتێكی دوور لـە چاوەڕوانـی نەبـوو. 
كـوردەوە  بـە  پەیوەنـدی  لێـرەدا  ئـەوەی 
هەیـە، ئەوەیـە كـە هەندیـك لـە بكەرەكانـی 
رووداوەكان كـوردی رۆژهەاڵتی كوردسـتانن! 
بـەاڵم مەسـەلەكە ئەوەنـدە سـادە نییە تەنها 
بـە كاردانەوەیەكـی عاتیفـی كـە چـۆن دەبێ 

كـورد ببنـە داعـش، بەسـەریدا بڕۆیـن.
و كۆمەاڵیەتییەكانـی  جواڵنـەوە سیاسـی 
رۆژهەاڵتـی كوردسـتان هەتـا بـەر لـە هاتنـی 
سروشـتێكی  ئێـران  ئیسـامیی  كۆمـاری 
لـە  وەختـێ  بـەاڵم  هەبـووە،  ئەتنییـان 
مەزهەبـی-  سیاسـەتی  جـاڕی  تارانـەوە 
بەرگێكـی  بـەرە  بـەرە  لێـدرا،  شـیعی 
مەزهەبیـی سـوننی پۆشـی. بۆیـە بەشـێك 
نەتەوەییەكانـی  داواكارییـە  و  ناڕەزایـی  لـە 
كـورد لـە رۆژهـەاڵت روویەكـی مەزهەبییـان 
وەرگـرت. دواجـار، هەوڵەكانـی تارانیـش بـۆ 
گەمارۆدانـی هێـزە نەتەوەگـەرا كوردییـەكان 
بۆشـاییەكی  كوردسـتان،  هەرێمـی  لـە 

كـە  دروسـتكرد  رۆژهـەاڵت  لـە  سیاسـی 
بـە  بەشـێكی  و  پەكەكـە  بـە  بەشـێكی 
بەشـە  پڕكرایـەوە.  مەزهەبییـەكان  رەوتـی 
مەزهەبییەكـەی لەژێـر كاریگەریـی شـەپۆلی 
داعـش لـە ناوچەكـەدا، خەریكـە رادیكاڵیـزە 
بـۆ  مەترسـی  چەنـدە  ئەمـەش  و  دەبێـت 
سـەر رەوتـی نەتەوەگـەرای كـوردی دروسـت 
سـەر  بـۆ  مەترسـیی  ئەوەنـدەش  دەكات، 
خەریكـە  بۆیـە  دەكات.  دروسـت  تـاران 
نەیارێكـی هاوبـەش بـۆ دوژمنـە دێرینـەكان 
و  ئێـران  لەبەرامبـەر  داعـش  دەبێـت:  چـێ 

كـورد! نەتەوەگەراكانـی  هێـزە 
رووداوەكــەی تــاران شكســتی ســتراتیژی 
بــوو.  ئێــران  ســنووری  ئەودیــو  شــەڕی 
تــاران تەقــەالی زۆری دا هەتــا شــەڕەكە 
لەودیــو ســنوورەكانی خــۆی بهێڵێتــەوە، 
بــەاڵم ســەرینەگرت. ئەگــەر ئێــران بیــەوێ 
خــۆی لــە دۆمینــۆی داعــش بپارێــزێ، دەبێ 
نەتەوەگەراكانــی  جواڵنــەوە  دەرگای  لــە 
كــورد بــدات و تەگــەرە بــۆ ریفراندۆمــی 
كوردســتان  هەرێمــی  ســەربەخۆیی 
ــە  ــە ك ــەش یارییەك ــەكات. ئەم ــت ن دروس

هەردووســەری بــراوە دەبــن!

ئەركە گرنگەكانی
 بەردەم گشتپرسی
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هێمن عەبدوڵاڵ

بە "بەڵێ" یان "نەخێر"، هەر بارزانی براوەیە

گۆڕان و كۆمەڵ، گۆڵێكی دیكەی سیاسییان لێ 
كرا. بە خەیاڵی خۆیان و هەروەك خۆیان دەمێكە 
پڕوپاگەندەیــان بۆ دەكــرد، بارزانی هیچ جددی 
نییــە لە ئەنجامدانــی ریفراندۆمی ســەربەخۆیی 
و تەنهــا كارتێكــە. بۆیــە نەچوونــە كۆبوونەوە 
فراوانەكە و، دوایی كە دیتیان رۆژی ریفراندۆمیش 

دیــاری كراوە، یوســف محەمەدیان راســپارد كە 
بڵێــت دوو هەفتە پێش ئــەو رۆژە، گوایە نامەی 
بۆ كۆمیسیۆنی بااڵی هەڵبژاردنەكانی كوردستان 
ناردووە كە هەڵبژاردنی گشــتی، ســەرۆكایەتیی 

هەرێم و ریفراندۆم لەیەك رۆژدا ئەنجام بدرێت!
بــەاڵم ناوەڕۆكی ئــەو نامەیــە و لێدوانەكانی 
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3

ئەگەرچــی من لــە جیاتی پارتی بــام، دوای 
باڵوبوونــەوەی هەواڵــی ناردنی نامەی یوســف 
محەممەد بۆ كۆمیسیۆنی بااڵی هەڵبژاردنەكان، 
دەمگــوت بــا هــەر ئێســتا جەنابی تەشــریف 
بێنێتەوە بۆ هەولێر و ســەرۆكایەتیی پەرلەمان 
بكات. چونكە ئیتر نە كاك مەســعود بە تەمای 

خۆپااڵوتنــە بــۆ پۆســتی ســەرۆكی هەرێمــی 
كوردســتان و نە گۆڕانیش ســوور ماوە لەســەر 
گۆڕینی سیستەمی سەرۆكایەتی! كەواتە كاتێك 
بەرامبەرەكەت دانی بە شكستدا نا، دەبێ تۆش 
هەنگاوێك بێیە پێشــەوە. دەمایەوە ئەوەی كە 
وادەی ئەنجامدانــی ریفراندۆم و هەڵبژاردن لێك 

دواتــری كاربەدەســتانی گــۆڕان دەریدەخات 
كە شــەڕێكی بێهوودەیــان بە خەڵكی خۆیان 
كردووە، چونكە بە ئاشــكرا دان بە شكستی 
خۆیاندا دەنێــن لەوەی نەیانتوانیوە یاســای 
ســەرۆكایەتی هەرێــم )كــە ئەڵبەتــە زیاتر 
مەبەستیان گۆڕین و الدانی سەرۆكی هەرێم بوو 
تا یاساكەی( بگۆڕن و خۆیان گۆڕاون. ئێستا 
كە هەڵبژاردنی ســەرۆكی هەرێــم لەئارادایە، 
دەڵێن بە هەمان یاسا كۆنەكە بكرێت و خەڵك 
راستەوخۆ دەنگ بە سەرۆكی داهاتووی هەرێم 
بدات. تەنانەت دەڵێن پاڵێوراویشــیان دەبێ! 
لەڕاســتیدا، ئەو قســانە بۆ پەردەپۆشكردنی 
ئەو هەنگاوانەیە كــە دواترێ گۆڕان بەتەمایە 
بیانهاوێت و هەر لە ئێستاشــەوە هەندێك لە 
نیشــانەكانی دەركەوتوون. گۆڕان نە دەیەوێ 
پەرلەمــان كارا بكرێتــەوە و نــە دەشــیەوێ 
هەڵبژاردن و ریفراندۆم بكرێت. ئەوەی ئێستا 
كاری لەســەر دەكەن بریتییە لە كەمكردنەوە 
لە گرنگیی ریفراندۆمەكە و وێناكردنی ئەوەی 
كە ئەمە ریفراندۆمێكی نیشتمانی نییە و هی 

تاكە كەسە.

گــۆڕان جگە لەوەی كە بە ئاشــكرا دەڵێ 
نەخێر! تەنانەت بەرنامەی بۆ ئەوەش هەیە كە 
هەر ئەسڵەن ریفراندۆمیش نەكرێت. ئەڵبەتە 
لەوەیاندا مەبەســتیان سلێمانی و ناوچەكانی 
نفــوزی خۆیان و یەكێتییە كــە رێگە نەدەن 
سندوقی دەنگدانیشی لێ دابنرێت! ئەگەر ئەو 
نەشــتەرگەرییەی كە بەتەمان لەسەر یەكێتی 
بیكــەن ســەربگرێ، ئــەوا كوردســتان پێش 
ریفراندۆم دەچێتە قۆناغێكی سەختی شەڕی 
ناوخۆییەوە، گۆڕان هیچی نەماوە بیدۆڕێنێت 
)گرەوێكی گەورەیان لەسەر سامانی ژێر زەوی 
هەبوو لە هاوكێشەی نێودەوڵەتیدا كە ئەویش 
بە واژۆكردنی گرێبەســت لەگــەڵ كۆمپانیای 
رۆزنەفتــی رووســی كۆتایــی هــات( و تەنیا 
ئیش لەســەر ئەوە دەكات كە یەكێتی قووتی 
نەدات و بۆ ئەوەش تا دوا هەناسەشی كار بۆ 
بەربەرەكانێی بارزانی و پارچەكردنی یەكێتی 
دەكات. بەاڵم ئەمجارەیان دەستبردن بۆ دۆخی 
ناوخۆی یەكێتی و تێكدانی بەاڵنسەكەی وەك 
جیابوونــەوەی خۆیــان لە یەكێتــی نابێت و 

خوێناوی دەبێت. 

جیاكرابایەوە.
رۆژی  دیاریكردنــی  بــە  مەســعود  كاك 
ریفراندۆمی كوردســتان بۆ سەربەخۆیی، كۆتا 
ئەركــی مێژوویی لــە رابەرایەتیی بزووتنەوەی 
رزگاریخــوازی گەلی كوردســتاندا بەجێ هێنا 
و ئێســتا ئەم بڕیارە چارەنووسسازە خراوەتە 
بــەردەم گەلی كوردســتان و لە داهاتووشــدا 
ئەنجامەكــەی دەردەكەوێ. ئەگــەر بەڵێ بوو 
)كە حەتمەن بەڵێ دەبێ( ئیتر كوردســتانی 
ســەربەخۆ دەبێتە راستی و ئەگەریش نەخێر 
بوو، ئەوا دیارە میللەت ژێردەستەیی پێ رەوایە 

و پێویست ناكات كەس خەباتی بۆ بكات!
لەســەر  گــرەو  دانیشــتوون  كەســانێك 
ئــەوە دەكــەن كــە ئەنجامی ئــەو ریفراندۆمە 

بــۆ راگەیاندنــی ســەربەخۆیی نییــە! یانیش 
هەرچــی هەیانــە دەیخەنە خزمەت فەشــەلی 
ئەو پڕۆســەیەوە چونكە لەسەر دەستی ئەوان 
نەبــووە. گریمــان وابــوو، ئێوە لەگــەڵ بن و 
ئەگــەر میللەت بە بەڵێ دەنگــی دا و بارزانی 
ئەوەی وەك كارتێك لە دژی بەغدا و شــوێنی 
دیكــە بەكارهێنــا، ئــەوا ئەوكاتــە كارتەكەی 
لەدەست دەربێنن و بڵێن میللەتی دەستخەڕۆ 
كردووە. ئێوە ببنە پارێزەری دەنگی میللەت و 
سەربەخۆیی كوردستان رابگەیەنن، تا هەموو 
میللەت بتانكاتە تاجی ســەر! بەاڵم راستییە 
تاڵەكە ئەوەیە كە ئەوەی بەســەرمان هاتووە، 
بەرهەمــی بیركردنــەوەی خۆمان بــووە نەك 

خەڵكی دیكە.

ئەو كــردەوە توندوتیژییانەی هەفتەی 
رابردوو لە تاران روویاندا، پڕن لە گومان. 
كــەس ناتوانــێ وا بە ئاســانی قەناعەت 
بكات كە گەورەترین یاریدەدەر و تەنانەت 
دروســتكەری گرووپە توندڕەوە ئایینی و 
مەزهەبیەكان لــە رۆژهەاڵتی ناوەڕاســت 
خــۆی بووبێتە قوربانــی! رێك وەكو ئەو 
گومانانــەی كــە لــە رووداوەكــەی 11ی 
سێپتەمبەری ئەمریكا دەكرا، هەمان شتیش 
بــۆ كردەوەكانی تــاران راســتە. كرۆكی 
مەسەلەكە ئەوەیە كە بیسەلمێنێ ئێرانیش 
قوربانیی تیرۆریزمی نێودەوڵەتییە. بەاڵم 
داعشێك كە لەوپەڕی بەهێزیدا پەالماری 
دار و بــەردی دەدا، بــۆ پەالماری ئێرانی 
نەدا؟ ئێستا كە گڵۆڵەی كەوتووەتە لێژی 
و خەریكە لەناودەچێ، بۆ پەالماری ئێران 
دەدات؟ بۆ تا ئێستا قەت یەك كردەوەیان 
لە دژی ئێران نەكردووە كە بە حیســابی 
خۆیــان گەورەترین دوژمنی ئەوانن. بۆ تا 
ئێستا داعش هیچ بەیاننامەیەكی بە زمانی 
فارســی بــاڵو نەكردبــووەوە و خێرا ئەو 

كارەیان كرد؟
ئەو پەالمارەی بەناوی داعشەوە رێكخرا 
و پتر لە سیناریۆ دەچێ، چەند ئامانجێكی 
لەپشــتە. یەكەمیان ئەوەیە كە خامنەیی 
كودەتایەكــی نــەرم یــان تونــد لەســەر 
رووحانیی سەرۆك كۆمار دەكات، دیسان 
كورد وەكو داینەمۆی تیرۆریزم دەناسێنن 
و ســعودیە تۆمەتبــار دەكــەن و خۆیان 

دەكەنە قوربانی. 

11ی 
سێپتەمبەرەکەی 

ئێران

كۆنفیدراڵیی چارەگی دەوێ بۆ دەوڵەت!
خەیاڵی

میدیــای پەکەکە و پەیەدەی ســەر بە 
پەکەکــە، بە بایەخــەوە لێدوانێکی ئاڵدار 
خەلیلیان باڵوکردووەتەوە کە پێشــنیازی 
کۆنفیدراڵــی  دەوڵەتێکــی  پێکهێنانــی 
لەنێوان رۆژئاوا و باشــووری کوردســتاندا 
دەکات. ئاڵدار ئەگەر دەســەاڵتێکی واشی 
نەبێ و لەم ســااڵنەی دواییدا بە فەرمانی 
قەندیــل جوواڵبێتــەوە  کادیرانــەی  ئــەو 
کــە لــە رۆژئــاوای کوردســتانن، بــەاڵم 
واجیهەی سیاســیی پەکەکەیە لەو بەشەی 
کوردســتان و قسەکانیشــی تەنیا قسەی 
خۆی نین. بۆیە پاش تاقیکردنەوەی تێزی 
ســەربەخۆیی و خۆســەریی دیموکراتی و 
دەیــان تێزی دیکــەی پەکەکە، شــتێکی 
باڵکێشــە ئــەو حیزبە ئەمجــارە بیرۆکەی 
کۆنفیدراڵیــی دوو پارچــەی کوردســتان 

بخاتە مەیدانەوە.

لە گۆشــەیەکی پێشووتریشمدا ئاماژەم 
گەرموگــوڕی  ئــەو  کــە  کردبــوو  بــەوە 
باشــووری  لــە  خرۆشــەی  و  جــۆش  و 
لەپێنــاوی  گشتپرســی  بــۆ  کوردســتان 
ســەربەخۆییدا دروســتبووە، رەنگــە لــە 
کۆتاییــدا بمانگەیەنێتــە ئــەوەی لەســەر 
بنەمای کۆنفیدراڵییەکی بەزۆرەکی لەگەڵ 
عێراقی عەرەبــی بمێنینەوە. چونکە ئەمە 
هــەم دراوســێکان و هێــزە هەرێمییەکان 
نیگەران ناکات، هەم باشووری کوردستان 
نیمچــە  وەکــو  تــا  دەکات  دەســتکراوە 
دەوڵــەت مامەڵــە بــکات و هــەم رێگەش 
دەدات دەوڵەتانــی جیهان بــە خەیاڵێکی 
راســتەوخۆ  مامەڵــەی  ئاســوودەترەوە 
لەگــەڵ هەولێر بکەن. بەاڵم ئەگەر هەمان 
بیرۆکەی کۆنفیدراڵی لەنێوان دوو پارچەی 
کوردستاندا تەرح بکرێت، شتێکی واوەترە 
لەو سەربەخۆییەی باشــووری کوردستان 
خەونی پێــوە دەبینێــت و هێندەی دیکە 
قورســە لــە ناوچەکــەدا هــەزم بکرێــت. 
هــەر لەبــەر ئەو هۆیەشــە بە بــڕوای من 
کۆنفیدراڵیــی دوو پارچــەی کوردســتان 
باشــووری  نێــوان  ئــەوەی  خەیاڵییــە و 
کوردستان و عێراقی عەرەبی بۆ هەمووان 

میسالییە! 

راستییەکەی پێویستە پەکەکە مەستی 
ئــەو پشــتیوانییە ســەربازی و تاکتیکییە 
نەبێت کە ئەمریکا لە شــەڕی دژی داعشدا 
لــە رۆژئــاوا لێیدەکات. ئەو ســەردەمەش 
بەســەرچوو کە پێمانوابێ ئەوەی ئەمریکا 
لــە ناوچەکەمانــدا ویســتی هــەر ئــەوە 
روودەدات. هــەر لــە نموونــەی عێراقەوە 
بگــرە تــا دەگاتــە ســووریا و تورکیاش، 
هەموو شــتەکان ئــەوە نین کــە ئەمریکا 
دەیەویست. واشنتن نە دەیەویست عێراق 
بخاتە سەر سینییەک و وەک بەرخی برژاو 
پێشکەشــی ئێــران و داعشــی بــکات، نە 
دەیەویســت ئەسەد هێندە خۆی رابگرێ و 
بمێنێتەوە و نە دڵیشــی بەو دۆستایەتی و 
هاوپەیمانییە خۆشــە کە ئەردۆغانی یاخی 
لەگەڵــی هەیەتی. کەواتە ناردنی چەک بۆ 
یەپەگە راســتە نیشــانەی ئەوەیە پەکەکە 
چیدیکە دوژمن و هەڕەشــە نییە بۆ ســەر 
ئەمریکا، بەاڵم هەر بە هەمان مێنتاڵیتیی 
بیــری  واشــنتنەوە  لەالیــەن  تەکتیکــی 
لێدەکرێتــەوە کە پەکەکە خــۆی بەرامبەر 

واشنتن بیری لێدەکاتەوە. 

رێگەی راســت بۆ پەکەکــە ئەوەیە کە 
خــۆی بــۆ قۆناخی پــاش رەققــە ئامادە 
بــکات. ئەویــش بــەوەی کە رێگــە بدات 
ئیدارەیەک لە رۆژئاوای کوردستان دروست 
هەمــوو  راســتەقینەی  نوێنــەری  بێــت، 
الیەنەکانی تێدابێت، بە هوتێلنشــینەکانی 
ئیدارەیــە  ئــەو  دواتــر  هەولێریشــەوە. 
پەیوەنــدی بــە جیهانــەوە بــکات و وەک 
قەوارەیەکی ناپەکەکە دنیا و هاوســێکانی 
قایــل بــکات کە تەنیا وەک شــەڕکەر لەو 
قەیرانــەی ســووریادا بەکارنەیەن و وەک 
گەلێکــی خــاوەن دۆز مامەڵەیــان لەگەڵ 
بکرێت. ئیدارەیەکی وا دەتوانێ پشتیوانیی 
هەولێریــش بەکاربێنێــت بــۆ کردنــەوەی 
کەناڵە دیپلۆماســییەکان بــەڕووی خۆیدا. 
رەنگە راستتر بێت ئاڵدار خەریکی تێزێکی 
وابێت نەک بیرۆکەی کۆنفیدراڵیی خەیاڵی.

هەڵســوكەوتمەوە  بــە  شــانازی  هەمیشــە   
دەكەم لەگەڵ گشتپرســی نافەرمیی سەربەخۆیی 
كوردستان و گشتپرسی فەرمیی دەستووری عێراق 
لەساڵی 2005دا، چونكە بە دڵگەرمییەوە چوومە 
ئەو خێوەتە هەژارانەیەی كە سندووقی گشتپرسیی 
ســەربەخۆیی كوردســتانی تێدا دانرابوو، دەنگمدا 
بــە ســەربەخۆیی و جیابوونەوەی كوردســتان لە 
عێراق، بەاڵم دەنگم بۆ دەستووری عێراق نەدا. ئەو 
گشتپرسییەی دەستووری عێراق هاوكات بوو لەگەڵ 
هەڵبژاردنــی پەرلەمانیــش، كە سەرپەرشــتیاری 
بنكەكە پێیگوتم لەبیرتكــرد دەنگەكەت بدەی بۆ 
دەســتووری عێــراق، پێمگوت لەبیــرم نەكردووە، 
بەڵكو نامــەوێ دەنگی پێبدەم، چونكە باوەڕم بە 
دەســتوورێك نییە عێراق وەك یەك واڵت پێناسە 
بكات، ئەگەر ئەو دەســتوورە تێیدا بنووسرابووایە 
: عێراق دەوڵەتێكە لە دوو واڵت پێكدێت، ئەوكات 

دەنگم پێدەدا. ئەوكات لە رۆژنامەی )میدیا( كارم 
دەكرد ، لەگــەڵ هاوكارەكانم لەو رۆژنامەیەدا زۆر 
كارمان لەســەر ناكردەیی سیستەمی فیدراڵیی لە 
چارەسەركردنی كێشــەی نەتەوەكان، ناگونجاویی 
دەســتووری عێراق بۆ كوردســتان و پێویســتیی 
جیابوونــەوەی كوردســتان دەكــرد لــە رێگــەی 
گشتپرسییەوە ، بەتایبەتی بە وتارە بایەخدارەكانی 
مامۆســتا جەمال نەبەز كە ناونیشــانی یەكێك لە 
وتارەکانی بەوشــێوەیە بوو: "ئــەی گەلی رووت و 
برســی ، لە زۆرداران نەترســی ، بێژە بە خاوەن 

كورسی، رێ چۆڵكەن بۆ گشتپرسی". 
ئــەوكات لە دواییــن رۆژەكاندا، ئــەو حیزبەی 
خاوەنــی رۆژنامەكــە بــوو بڕیارەكــەی خــۆی بە 
دەنگدان بە دەستووری عێراق لە رۆژنامەی )میدیا(
دا باڵوكــردەوە، بــەاڵم وەك سەرنووســەری ئــەو 
رۆژنامەیە، وتارێكم نووســی كە من دەنگ نادەمە 

دەستووری عێراق .

مەســەلەی گشتپرسی لە هەرێمی كوردستان 
جیاوازیــی زۆری لــە هەڵوێســتی هێــز و الیەنە 
سیاسییەكان و لەناو شەقامیشدا دروستكردووە، 
ئەمە لەكاتێكدا دەبوو ریفراندۆم بۆ سەربەخۆبوون 
ئەوپەڕی یەكبوون دروستبكات، یان بە ئەوپەڕی 

یەكبوونەوە ئەنجام بدرێت.
پرەنســیپ  وەك  ریفرانــدۆم  هەرچەنــدە 
دەرئەنجامــی بوونی جیاوازییەكە و هەوڵێكە بۆ 
یەكاكردنەوەی ئەو جیاوازییە، بەاڵم كێشــەكە 
لــە حاڵەتی هەرێمی كوردســتاندا، لەوەدایە كە 
پرســیاری راپرســییەكە خیافی لەســەر نییە، 

بەقــەدەر ئــەوەی راپرســییەكە خــۆی خیافی 
لەسەرە!

و  یاســایی  و  سیاســی  زەمینــە  ئــەو 
دامودەزگاییانــەی بڕیــارە ریفراندۆمەكەی 25ی 
ئەیلولی لەســەر ئەنجام بدرێــت، زەمینەیەك و 
كۆمەڵێك دامودەزگان كە بەتەواوی هیاكن، ئەو 
زەمینە و میكانیزمانە خۆیان كۆدەنگییان لەسەر 
نییە و جێگەی خیافن، ئیتر چۆن دەتوانن ببنە 
سەرچاوەی بەخشینی شەرعییەت و رەوایەتی بە 

شتێكی دیكە لە دەرەوەی خۆیان.
تەماشــای ســەرۆكایەتی هەرێــم دەكەیــت، 

عێراق دابەشناكەین لێی 
جیادەبینەوە

هەڵبژاردن بۆ گشتپرسی

لەكاتــی  كوردســتان  لــە  كــەس  زۆر   
هەڵبژاردنەكانــدا زۆر دڵگەرم نین بۆ هەڵبژاردن 
، لەوەشــدا حەقیانە، بەهــۆی ناتەواوییەكان و 
كەموكورتییە نەبڕاوەكانی سیستەمی سیاسی و 
بەڕێوەبردن لە كوردستاندا ، بەاڵم بەشداریكردن 
كوردســتاندا  ســەربەخۆیی  گشتپرســیی  لــە 
تــەواو ئەركێكی نیشــتمانییە و، هەنگاونانێكی 
بنچینەییە بەرەو ئامانجی نیشتمانی و نەتەوەیی 
كورد و گەلی كوردســتان بەگشتی، كە ئەویش 
دامەزراندنی دەوڵەتی ســەربەخۆی كوردستانە. 
بە بڕوای من ئەو حیزب و كەسایەتییانەی دەڵێن 
ئێمــە گومانمان هەیە لەوەی ئەو گشتپرســییە 
بۆ ســەربەخۆیی كوردســتان نەبێــت و دەڵێن 
لەبەرئــەوە خۆیانی لێدووردەگرن و پشــتیوانی 
لێناكەن، دەبێ پێش هەمووان ئەوان پشتیوانی 
لێبكەن و بەشــداری تێدا بكــەن، هەموو هێز و 
گوشاری خۆیان بەكاربێنن بۆئەوەی ئەنجامەكەی 
تەنیــا ســەربەخۆیی كوردســتان و راگەیاندنی 
دەوڵەتــی كۆماری كوردســتان بێت. هەرچەندە 
بەڕێــز مەســعود بارزانــی، ســەرۆكی هەرێمی 
كوردســتان، چەنــد جــار ئــەوەی راگەیاندووە 
كە گشتپرســی بۆ ئەوەیە گەلی كوردســتان بە 
ویستی خۆی و بە رێگەیەكی ئاشتیانە لە عێراق 

جیاببێتەوە و سەربەخۆیی بەدەستبێنێت.
عێــراق لەكاتــی دامەزراندنییــەوە تائێســتا 
دەوڵەتی هەموو عێراقییەكان نەبووە، هەمیشــە 
و سەردەســت  زاڵ  عێــراق  گەلــی  بەشــێكی 
بــووە و ئەوانیدیكەش بندەســت. لەســەرەتای 
دامەزرانییــەوە و لەســەردەمی پاشــایەتیدا و 
تاوەكــو دەگاتــە رووخاندنــی رژێمــی بەعس، 
دەوڵەتی سوننە بووە، شیعە و كوردیش بندەست 
بوونــە. لــەدوای رووخاندنی رژێمی بەعســەوەو 

تائێســتاش دەوڵەتی شیعەیە و، سوننە و كورد 
زۆرلێكراون. عێراق تائێســتا نەبووەتە دەوڵەتی 
هەموو پێكهاتەكانی و لە دواڕۆژیشدا نابێتە ئەو 

دەوڵەتە.
لە عێراقدا كە مافی ملیۆنان كەس لە عەرەب 
بە خراپترین شێوە پێشێل بكرێت، تەنیا لەبەر 
جیاوازیی مەزهەبی، كورد و نەتەوە ناعەرەبەكانی 
دیكە دەبێ چ هیوایەكیان بە ژیان لە دەوڵەتێكی 
بەوشێوەیەدا هەبێ كە لەوەتەی هەیە بەوشێوەیە 
بووە؟ بۆیەش مانەوە لە عێراقدا واتە ژیان لەگەڵ 
كێشــە و هێرشە سیاسی و سەربازییە بەردەوام 
و ئایندەییەكانــی عێراق بۆ ســەر كوردســتان، 
ئــەوەش هەمیشــە رێگر دەبێ لە پێشــكەوتنی 
دیموكراســی لە نێوخۆی باشووری كوردستاندا، 
بۆیەش لە هیچ رووێكەوە ژیان لەگەڵ عێراقدا لە 

بەرژەوەندی گەلی كوردستاندا نییە.
ئێســتا كە عێراق بەهۆی ناكۆكییەكانەوە 
بووەتە بەرهەمهێنەری رێكخراوە تیرۆریستییە 
مەترســیدارەكان بــۆ ســەر هەمــوو جیهــان 
و، دوای بەرەنگاربوونــەوەی كــورد بــۆ ئــەو 
مەترســییە و كۆنترۆڵكردنــی لەســەر زەوی 
. ئەو هاوســۆزییەی دروســتبووە لە جیهاندا 
بۆ گەلی كوردســتان وەك گەلێكی بەئاشــتی 
پێكەوەژیاو لە ناوچەیەكی گڕگرتوودا بەهۆی 
ناكۆكییە مەزهەبییەكانەوە، ئێستا گونجاوترین 
كاتە بۆ ئەنجامدانی گشتپرسیی سەربەخۆیی 
كوردستان. بەتایبەتیش كە گشتپرسی ئەمڕۆ 
لە ســكۆتلەندای بەریتانیــا، كیوبێكی كەنەدا 
و كەتەلۆنیای ئیســپانیا و زۆر شــوێنی دیكە 
بەئاســایی دەبینرێــن، گەلی كوردســتانیش 
دەیەوێت بەو رێگە ئاساییەدا بڕوات. هەرێمی 
كوردســتان لەمــاوەی 25 ســاڵی رابــردوودا 

زیاتری زۆر واڵتی ناوچەكە مایەی سەقامگیری 
بــووە بۆ ناوچەكە و جیهــان ، ئەوانە دەنگی 
گەلی كوردســتانی لە داواكردنی سەربەخۆیی 

زۆر زواڵڵتر كردووە.
  هیچ كاتێك هەستی كورد و خاكی كورد 
عێراقــی نەبووە، تاوەكو ئێســتا كورد عێراق 
دابەشــبكات، عێــراق هــەر بە دابەشــبوویی 
نەتــەوەی  كاتێكیــش  هیــچ  دروســتكراوە، 
عێــراق دروســتنەبوو، چونكە ئــەو دەوڵەتە 
بەشێوەیەكی زۆر ناتەندروستانە دروستكرا و 
زۆریش بە ناتەندروستانە بەڕێوەبرا و دەبرێت. 
گەلی كوردستان ئەمڕۆش عێراق دابەشناكات، 
بەڵكــو واڵتەكەی خۆی و چارەنووســی خۆی 
لە عێراق جیادەكاتــەوە، دوای ئەوەی عێراق 
لەدروســتبوونییەوە تائێستا ســەلماندی كە 

دەوڵەتێكی فاشیلە.
گشتپرسی دەنگی میللەتێك پیشاندەدات. 
ئەمــڕۆ جیهان بەهۆی پێشــكەوتنی میدیایی 
و هۆیەكانــی پەیوەندیكــردن بووەتە جیهانی 
دەنگهەڵبڕینــی زۆر ئاســانی گــەالن و هــەر 
تاكێكیــش لــەو جیهانــەدا. لــە ســەردەمی 
شۆڕشــەكانی رابــردووی كوردســتان، كورد 
تەنیا چەند نوێنەرێكــی لە جیهاندا هەبوون، 
ئەمڕۆ لەڕێگەی سۆشــیالمیدیا و نیومیدیاوە، 
كورد تیكــەاڵوی هەمــوو نەتەوەكانی جیهان 
بــووە و، زۆر كورد هەن بە پەیوەندییەكانیان 
دەتوانن پشــتیوانییەكی جیهانــی بەرفراوان 
كوردســتان  بــۆ گشتپرســی ســەربەخۆیی 
دروســتبكەن. بۆیەش ئێســتا لە هەموو كات 
گونجاوترە كورد كار بۆ ســەربەخۆیی بكات و 
لە ئەنجامی ئەو گشتپرســییەدا سەربەخۆیی 

باشووری كوردستان رابگەیێنێت.

تەماشای پارلەمان دەكەیت ، هەركام لەم دوو 
دامەزراوەیە كە دەكرێت سەرچاوەی بەخشینی 
رەوایەتی بن، خۆیــان رەوایەتی و كارامەییان 
كۆدەنگیــی لەســەر نییە، النیكــەم لە الیەنی 

بەرامبەرەوە.
كەواتــە لــە حاڵەتێكــی ئــاوادا ریفراندۆم 
رەوایەتــی لــە چ میكانیــزم و زەمینەیەكەوە 
وەربگرێت؟ لە حاڵەتێكی ئاوادا ریفراندۆمیش 
ئەگــەر بكرێــت، دەچێتــە ریزی هەمــان ئەو 
ئێكســپایەربووانەی  دامــودەزگا  و  زەمینــە 

ریفراندۆمەكەی پێ ئەنجام دەدرێت.
ئــەو  كــرا،  ریفراندۆمیــش  كــە  ســبەی 
جێبەجــێ  ریفراندۆمەكــە  كۆمیســیۆنەی 
دەكات، لەالیەن كامــە پارلەمانەوە چاودێریی 
دەكرێت، ئەو دەرئەنجامەی لە گشتپرسییەكە 
دەكەوێتــەوە لەالیەن كامــە پارلەمانەوە دانی 

پێدادەنرێت؟
دەبێــت بپرســین چ پاڵنەرێــك هەیە وای 
كردووە ریفرانــدۆم بكەوێتە پێش هەڵبژاردن، 
بۆچی؟ ئــەی بۆچــی ریفراندۆمەكە نەكەوێتە 
لــە  نەبێــت  بەشــێك  و  هەڵبــژاردن  پــاش 
دەرهاوێشــتەی هەڵبژاردنی گشــتیی داهاتوو، 
واتــە ئەو الیەنەی دەیەوێــت ریفراندۆم بكات، 
بۆچی ریفراندۆم ناكاتە بەڵێنێكی هەڵبژاردنی 

خۆی و بە ســەركەوتنی خــۆی و لە روانگەی 
هێزی قانونیی خۆیەوە هەڵبژاردن ناكات؟

هەروەهــا الیەنــی بەرامبەریــش دەتوانێت 
بە بردنــەوەی هەڵبژاردن رێگە لە ئەنجامدانی 

ریفراندۆم بگرێت.
واتە ئەوە دەرئەنجامی هەڵبژاردنی داهاتووە 
كە بڕیار دەدات ئایا گشتپرســی دەكرێت یان 
نا؟ لێرەدا هیچكەس ناتوانێت رێگە لە الیەنی 
براوە بگرێت گشتپرســی بــكات یان نەیكات، 

چونكە هێزی یاسایی خۆی لەپشتە.
رەجەب تەیــب ئەردۆغان لە توركیا لەڕێی 
زۆرینەی پارلەمانییەوە دەســتووری خستەوە 
بەردەم راپرســی و كەسیش نەیتوانی تانە لە 
رەوایەتییەكەی بدات و بەناچاری بەشدارییان 

كرد.
كەواتە دەتوانین هەڵبژاردنێكی گشــتی بە 
چارەســەرێك دابنێین بۆ یەكاكردنەوەی ئەو 
خیافە گەورەیــەی لەبــارەی ریفراندۆمەكەی 
25ی ئەیلولەوە هەیە كە هێشتا بەشێكی زۆر 
لە الیەنەكان و شــەقام دانیــان پێدا نەناوە و 
هێزە یاســاییەكەی بەتەواوی الواز و شەكەتە. 
لەوانەیە ئەگەر ئەنجامیش بدرێت، لە هەندێك 

شوێن ببێتە گاڵتەجاڕ.
ئــەم كارەش زۆر ئاســانە، یــان وادەكان 

دوابخرێــن، یاخــود ئاڵوگۆڕیان پــێ بكرێت. 
واتە لەبری ئەوەی لە مانگی ئەیلول ریفراندۆم 
بكەین، با لە مانگی ئەیلول هەڵبژاردن بكەین 
و پاشــان لە دەرئەنجامی ئــەو هەڵبژاردنەوە 
دەردەكەوێــت ئایا ریفراندۆم دەكەین یان نا و 

كێ بڕیار دەدات.
من نازانم ئەو هێزانەی لە پیرمام كۆبوونەوە 
بۆ بڕیاردان لەسەر ئەم بابەتە، پشتیان بە چ 
دیوارێكی یاسایی قایم بەست بۆ دانانی رۆژی 

25ی ئەیلول بە رۆژی ریفراندۆم؟ 
یاخــود بۆچــی بیریــان لــەوە نەكــردەوە 
هەڵبژاردنــی گشــتی بخەنە پێــش ریفراندۆم 
و بڕیــاری ریفرانــدۆم بەپارلەمــان یــان بــە 
ســەرۆكایەتی هەرێمی پاش ئــەو هەڵبژاردنە 
ئەوپــەڕی  نیشــانەی  ئەمــە  بســپێرن، 

خاڵیبوونەوەیە لە تێگەیشتنی سیاسی.
ئێستاش نەچووە بچێت، دەكرێت هێزەكان 
گشــتی  هەڵبژاردنــی  ئەنجامدانــی  لەســەر 

رێكبكەون.
ئەمــەش خۆبەخۆ بەشــێوەیەكی ئاســایی 
رێ خۆشــدەكات بــۆ ئەنجامدانــی ریفرانــدۆم 
چ  ئێســتا  چونكــە  ئەنجامنەدانــی،  یــان 
ئەوانــەی ریفراندۆم دەســەپێنن و چ ئەوانەی 
رەتیدەكەنەوە، هیچ كامیان ئەو مافەیان نییە. 

ئاكۆ محەممەد
  ako@rudaw.net

عەبدوڵاڵ رێشاوی
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