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رووداو - هەولێر
پارێزراون  كەمتر  كوردستان  هەرێمی  دانیشتووانی  كوردستان 59.4%ی  هەرێمی  ئاماری  رووپێویەكی دەستەی  بەپێی 
لەرووی خۆراك، واتە وەك پێویست توانای دابینكردنی خۆراكی رۆژانەیان نییە. 2.1% دانیشتووانیش خۆراكی رۆژانەیان 
دەستناكەوێت. ئەو رووپێوییە مانگی ئایاری ساڵی رابردوو كراوە. سیروان محەممەد، سەرۆكی دەستەی ئاماری هەرێمی 
كوردستان، هەندێك لە ئەنجامەكانی ئەو رووپێویەی بۆ )رووداو( ئاشكرا كرد و گوتی "بۆمان دەركەوت 59.4%ی 
دانیشتووانی هەرێمی كوردستان لەرووی ئاسایشی خۆراكەوە دەكەونە خانەی كەمتر پارێزراو". بەپێی داتاكانی دەستەی 
ئاماری هەرێمی كوردستان، ساڵی رابردوو ژمارەی دانیشتوانی هەرێمی كوردستان 5 ملیۆن و 614 هەزار كەس 
بووە. بەپێی داتاكانی ئەم رووپێوییە بێت 3 ملیۆن و 334 هەزار كەس وەك پێویست توانای دابینكردنی خۆراكی 
رۆژانەیان نییە. لەداتاكانی رووپێوییەكە دەردەكەوێت قەیرانی دارایی و پاشەكەوتی مووچە، زۆرترین كاریگەریی 
لەسەر پارێزگای سلێمانی هەبووە بە جۆرێك 66%ی دانیشتووانی ئەو پارێزگایە كەمتر پارێزراون لەرووی 
خۆراكەوە. دوای ئەویش پارێزگای دهۆك دێت كە 63%ی دانیشتووانەكەی كەمتر پارێزراون، بەاڵم لە 
هەولێر رەوشەكە باشترە بە بەراورد بە دهۆك و سلێمانی، 51%ی دانیشتووانەكەی كەمتر پارێزراون 
لە رووی خۆراكەوە. سیروان محەممەد دەڵێت "بەهۆی قەیرانی داراییەوە، 45 هەزار كەس 
بێكاربوون و رێژەی بێكاری بۆ 13.53% بەرزبووەتەوە. بەو هۆیەش رەوشی ئاسایشی 

8خۆراكی خەڵك الواز بووە".
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راپۆرتە هەواڵ

 )فۆتۆ: رووداو(

كۆمیسیۆن 60 هەزار كارمەند دادەمەزرێنێ
رووداو - هەولێر

شێروان زرار، گوتەبێژی كۆمیسیۆنی سەربەخۆی هەڵبژاردن و راپرسی رایدەگەیێنێ، بۆ ئەنجامدانی گشتپرسی لە هەرێمی كوردستان 
پێویستیان بە دامەزراندنی نزیكەی 60 هەزار كارمەند دەبێت و دامەزراندنی كارمەندەكانیش بەشێوەی گرێبەست دەبێت، بەاڵم هێشتا روون 

نییە ئەو كەســانە دادەمەزرێنن كە پێشــتر فۆرمی دامەزراندنیان پڕكردووەتەوە، یان دیســان راگەیاندنێكی دیكە بۆ دامەزراندنی كارمەندانی 
گرێبەست باڵودەكەنەوە. گوتەبێژی كۆمسیۆن باسی لەوەش كرد كە ئێستا لەگەڵ چەند كۆمپانیایەك لە هەوڵی دابینكردنی كەلوپەلی لۆجستی 

و پێداویستییەكانی هەڵبژاردن و راپرسیدان، كە خۆی لە مەرەكەب و هەندێك كاغەز و بابەتی هەستیاری پێداویستییەكان دەبینێتەوە.

سەنگەر عەبدلڕەحمان
رووداو – هەولێر

كاتێك شــەڕ دەگاتە نزیك ماڵی عەبدۆ ساڵح لە 
گەڕەكی شــیفای مووسڵ، بڕیار دەدەن بەرەو ناوچە 
كۆنترۆڵكراوەكانی ژێر دەستی سوپا رابكەن، لە ماڵ 
دەردەچن. )قوسەی(ی كوڕە گەورەی عەبدۆ چیرۆكی 
هەاڵتن و خۆدەربازكردنیان بۆ )رووداو( دەگێڕێتەوە: 
"تەواوی ئەندامانی خێزانەكەمان كۆبووینەوە بۆئەوەی 
دەربچین.. چاودێریی رێگەكانمان كرد و بینیمان دوو 
- ســێ چەكداری داعش لە نزیك ماڵەكەمانن. بەاڵم 
10خولەك بەر لە بانگی مەغریب رۆیشــتن، ئێمەش 
یەكســەر دەرچوویــن و خانوو بە خانــوو تێپەڕین و 
بەنێو كوچە و كۆاڵنەكاندا رۆیشتین تاوەكو گەیشتینە 
شوێنێك كە نە سوپای لێبوو نە داعش و هیچ دەنگی 

تەقەش نەدەهات".
 دوای ئەوەی زیاتر لە 20 خولەك بەپێ دەڕۆن، 
دەگەنە هێزێكی پۆلیســی فیدراڵی، دەیانگوازنەوە 
بۆ چەند ســەت مەترێك دوورتر لە شــوێنی شەڕ، 
دوای پشكنین و وەرگرتنی ناسنامە، ئەوان و چەند 
خێزانێكی دیكە دەگوازرێنەوە، چونكە وەك قوسەی 
باسی دەكات، نەخۆشخانەی شیفا قەناس بەدەستی 
تێدابووە، قوســەی درێژە بە گێڕانەوەكەی دەدات: 
"ئێمەیــان بــەرەو خانووێــك بــرد و هەموومانیان 
لــەوێ كۆكــردەوە. لــەوێ ئەفســەرێكی پۆلیســی 
فیدراڵی هات، ئەســتێرەیەك و بازێكی لەسەرشان 
بوو، دەســتیكرد بە لێكۆڵینەوە لەگەڵمان و چەند 
پرســیارێكی لێكردین و دواتر دڵنیای كردینەوە كە 
ئێمــە لــە ئارامیداین و ئەوانیش وەك كەســوكاری 
ئێمەن. ناســنامەكانی ئێمەیان برد و كۆپییانكردن 
و بەدواداچوونــی خۆیــان كــرد، پــاش ماوەیــەك 
ســەربازێك هاتە المان و قســەی لەگەڵ باوكم كرد 
و گوتی: پیشــەت چییــە؟ باوكیشــم پێیگوت كە 
پزیشــكە. ئەویش روویكردە ئەفسەرەكە و پێیگوت 

ئاگادار بە لەوانەیە ئەمە پزیشكی داعشەكان بێت. 
باوكیشم بەتەنزەوە سوپاسی كرد بۆ ئەو قسەیەی".
عێراقییــەكان  هێــزە  گفتوگۆیــە،  ئــەو  دوای   
خێزانەكەی عەبدۆ لەیــەك جیادەكەنەوە. عەبدۆ بە 
هامەرێكــی ســەربازی و خێزانەكەشــی بە پیكابێك 
لەوێ دەگوازنەوە، قوسەی دەڵێت: " كە پرسیارمان 
كــرد باوكمــان بــۆ كــوێ دەبــەن، گوتیــان تەنیا 
لێكۆڵینــەوەی لەگــەڵ دەكەین. ناســنامەكانیان بۆ 
گەڕاندینەوە و ئێمەیان گەیاندە شوێنی فیرقەی 16ی 
ســوپا و بڕیاربوو لەوێ چاومان بە باوكمان بكەوێت 

بــۆ ئــەوەی بمانگوازنەوە بەشــی چەپی مووســڵ. 
پیكابێكی دیكە هات و داوایكردین بۆ ئەوەی شایەتی 
بــۆ باوكمان بدەین تاوەكو ئازاد بكرێت، خێزانەكانی 
دیكەش ویســتیان بێن بۆ شــایەتیدان، بەاڵم ئەوان 
گوتیــان تەنیا خێزانەكەی خۆی بێــت و بەتایبەتی 
هاوژینەكەی. كاتێك گەیشــتینە شوێنەكە، بینیمان 
باوكمان كەلەپچە كرابوو، لەســەر زەوی دانیشتبوو، 
ئەفســەرێك لــە نزیك باوكم دانیشــتبوو، نازانم پلە 
ســەربازییەكەی چــی بوو، بــەاڵم فەرمانــدەی ئەو 
گرووپە ســەربازییە بوو. ئەفسەرەكە بە باوكی منی 

گوت ئەو پارە و زێڕانەی كە پێتە بۆمان بێنە و پارە 
و زێڕەكانیان لێسەند و گوتی ئێوە داعشن و ئەو پارە 
و زێڕانەشــتان دەبێتە موڵكی دەوڵەت، چونكە ئێوە 
لە دەوڵەتتان دزیوە. سێ بۆ چوار كیلۆگرام زێڕمان 
هەبــوو كە قاڵب بــوون، لەگەڵ پێنج ملیۆن دینار و 

هەزار و سەت دۆالر".
دوای وەرگرتنی پارە و زێڕەكە، تۆمەتباریشــیان 
دەكەن بەوەی داعشن، هەرچەندە خێزانەكەی عەبدۆ 
دەیانەوێ بێبەریبوونی خۆیان لە داعش بسەلەمێنن، 
بەاڵم بێســوود دەبێت، ئەفسەرەكە بە دكتۆر عەبدۆ 

دەڵــێ، دەبــێ تــۆ بمێنییــەوە تاوەكــو ئەوكاتەی 
لێكۆڵینــەوە تەواو دەبــن. ئــەو داوا دەكات لەگەڵ 
خێزانەكــەی بێت و لەیەكیــان جیانەكەنەوە، بەاڵم 

هێزەكە داواكەی رەتدەكەنەوە.
دوای جیاكردنەوەیــان ئیــدی ئــەوەی چاوەڕێ 
نەدەكرا روویدا، قوسەی چیرۆكەكە درێژە پێدەدات 
" هەمان ئەو ئەفســەرە دوای ماوەیــەك گەڕایەوە 
المان، گوتــی پارە و زێڕەكانتان بۆ دەگەڕێنینەوە 
و كارمــان پــێ نییــە، بــەاڵم باوكتــان لەگەڵمان 
دەمێنێتــەوە و ئێوەش دەتوانن بچنە بەری چەپ. 
ئێمەیــان ســواری پیكابێك كرد و دوو ســەرباز و 
ئــەو ئەفســەرە و شــوفێرێك لەگەڵمــان هاتــن. 
ئێمەیــان بــەرەو چۆڵەوانی بــرد، كــە دەیانبینی 
رێگــەكان داخراون، دەگەڕانەوە و ئاراســتەیان بۆ 
چۆڵەوانییەكی دیكە دەگۆڕی. ئەوان دەیانویســت 
ئێمە بــەرەو ناوچەیەكی دوور لە چاو و چۆڵەوانی 
حــاوی  چۆڵەوانییەكانــی  پێموایــە  بگوازنــەوە، 
ئەلكەنیســە بوو. ئێمەیان دابەزانــد و پێیانگوتین 
رابكشــێین، باوكمان لەگەڵمان نەبوو. من و دایكم 
و خوشــك و براكەم بووین، ئێمەش لەســەر ســك 
راكشــاین، یەكەم جار تەقەیان لەمن كرد و پاشان 
خوشــكم و براكــەم و ئینجــا دایكــم. بەرلــەوەی 
تەقەمــان لێبكەن لــە دایكی منیان پرســی زێڕ و 
پارەكان لەكوێن؟ دایكیشم گوتی لەناو جانتاكەمن. 
ئیــدی كەمتــر لــە خولەكێــك دوای تەقەكردنیان 

رۆیشتن و ئێمەیان بەجێهێشت".
زینــدوو  بــەاڵم  دەبێــت،  برینــدار  قوســەی 
دەمێنێتــەوە، دەســتبەجێ دەچێتــە الی نــەوال 
خالیــدی دایكــی، دەبینێــت گوللەیەك بــەر ملی 
كەوتووە و دڵی لێنادات، هەرچەندە مەساجی دڵ و 
كرداری هەناســەدانی دەستكردی بۆ دەكات، بەاڵم 
بێهوودە بــوو، چونكە دایكی گیانــی دەرچووبوو. 
پاشــان دەچێتە الی ئامینەی خوشكی كە تەمەنی 
حەوت ساڵە و گوللەیەك بەر سەری كەوتبوو، دڵی 

لێیدەدا، براكەشی دەبینێ خەریكە قسە دەكات، لە 
باوەشــی دەگرێت و رایدەكێشــێتە نزیك دیوارێك، 
كاتێــك خەریكــی براكــەی دەبێت، خوشــكەكەی 
دەمرێ، قوســەی دەڵێ: "هەردووكیانم لە تەنیشت 
یەكتر راكشــاند و بەپۆشاكی بەرم دامپۆشین، ئەو 
شەوە لەگەڵ براكەم ماینەوە. بەرەبەیان دەستمان 
بەڕۆیشــتن كــرد تاوەكو لــە رێگایەكی ســەرەكی 
نزیكبووینــەوە. بینیم ئۆتۆمبێــل هاتوچۆ دەكات، 
ئۆتۆمبێلێكــم راگرت كە پۆلیســی فیدراڵی بوون. 
سواربووین لەگەڵیان و ئێمەیان بردە نەخۆشخانەی 
ســەربازی، چارەســەری ســەرەتاییان بــۆ كردین 
و دواتــر ئێمەیــان بــۆ نەخۆشــخانەیەكی گشــتی 
گواســتەوە و لەوێش چارەسەریان بۆ كردم تاوەكو 

گەیشتمە هەولێر".
عەمید یەحیا رەســوڵ، گوتەبێــژی فەرماندەیی 
ئۆپەراســیۆنە هاوبەشــەكان دان بەوەدا دەنێت كە 
رەنگــە لەناو ســوپادا خەڵكی خــراپ هەبن كاری 
كوشــتن و بڕیــن و دزی بكــەن. بــۆ بەســەرهاتی 
خێزانەكەی عەبدۆش گوتی "دەبوو ئەو خێزانە بێنە 
الی ئێمــە ســكااڵ تۆمار بكەن، ئەگەر ئەو قســانە 
راست بن و بەڵگە هەبن، ئەوا لێژنەی لێكۆڵینەوەی 

بۆ پێكدێنین".
ئێســتا قوسەی و برا 13 ســااڵنەكەی زیندوون، 
تەرمی دایك و خوشــكە 7 ســااڵنەكەی هێشــتا لە 
شــوێنی خۆیانن، چارەنووســی باوكیشــی نادیارە. 
قوسەی دەڵێ، راستە هێشتا زیندوو ماوەتەوە، بەاڵم 
رووداوی لە دەستدانی دایك و خوشك و تێكچوونی 
خێزانەكەی و بینینی هەموو ئەو مەرگەساتە بەچاوی 

خۆی، بۆ هەمیشە ژیانی لێ تاڵ دەكات.
قوســەی داوا لــە حەیدەر عەبادی ســەرۆك 
وەزیرانــی عێــراق و رێكخــراوە نێودەڵەتییەكان 
بكــەن،  لــە رووداوەكــە  لێكۆڵینــەوە  دەكات، 
ئەوانەی كە خەڵكی ســیڤیل و بێتاوان دەكوژن 

دادگایی بكرێن.

كوڕێكیان كە "بە موعجیزە" دەرباز بووە، چیرۆكەكە دەگێڕێتەوە

پۆلیسی فیدراڵی لە مووسڵ خێزانێك بۆ زێڕ و 
پارەكانیان كۆمەڵكوژ دەكەن

قوسەی عەبدۆ ساڵح پێیانگوتین لەسەر سك رابكشێن، پاشان تەقەیان لێكردین

رووداو - هەولێر

خێــزان و هاوڕێكانــی ئەو كچــەی رۆژی هەینی 
رابردوو تەرمەكــەی لە نێو ئۆتۆمبێلی هاوژینەكەیدا 
دۆزرایــەوە، گومانیان لە رووداوەكــە هەیە و دەڵێن 

پێدەچێ كوژرابێ.
تانیا نیاز، تەمەن 22 ساڵ، خوێندكاری قۆناغی 
چوارەمــی باخــداری بــوو لــە كۆلێژی كشــتوكاڵی 
زانكۆی سلێمانی، رۆژی هەینی رابردوو 2017/6/16 
تەرمەكەی لە دەباشانی شاری سلێمانی بە كوژراوی 
لەنێــو ئۆتۆمبێلی مێردەكەیــدا دۆزرایــەوە. هەر لە 
نێو ئۆتۆمبێلەكەدا ئــەو دەمانچەیەش دۆزرایەوە كە 
لــە رووداوەكــەدا بەكارهاتــووە، دەمانچەكــەش هی 

مێردەكەی بووە.
پرســەی تانیــا لــە یەكێك لە هۆڵەكانی شــاری 
ســلێمانی بــوو، هەمــوو هاوڕێكانی بە سەرســامی 
دەیانڕوانیــە چــاوە پــڕ لــە فرمێســكەكانی )ج(ی 
دایكــی تانیا، لەناو هۆڵی پرســەكە لەالیەك دایكی 
تانیــا و لەالیەكی دیكــە دایكی )ه(ی هاوژینی تانیا 

دانیشتبوون.
دایكی تانیا دەگریا و بەهێواشــی دەیگوت  "كچە 
جوانە غەدرلێكراوەكەم كێشــەی نەبوو، لە ماڵی من 
بەڕەوشت بوو، بە هەتیوی و بە جوانترین پەروەردە 
گــەورەم كــردن. كچێك لە ماڵی باوكی بەو شــێوە 

پەروەردە كرابێت، بڕواناكەم قەت خۆی بكوژێ".
دایكــی تانیا خاوەنــی كوڕێك و كچێكــە، دوای 
تانیا تەنیا كوڕێكی بەناوی )م( ماوە، زۆر هەوڵماندا 
لەگەڵ )م( قسە بكەین، بەاڵم ئامادە نەبوو قسەمان 
بۆ بــكات، تەنیا لە وەاڵمی ئــەوەی كە بێدەنگیتان 
باش نییە و خەڵكی بە رۆیشتنی تانیا لە شەودا بۆ 
دەباشــان، رەنگە بە جۆرێكــی دیكە لێكدانەوەی بۆ 
بكەن، )م( هاتە وەاڵم و گوتی: "ئێمە هیچ ناڵێین، 
تانیا پێویســتی بە كەس نییە شــەرحی ئەخالق و 
تەبیعەتــی بكات، هەموو كــەس دەزانێ چۆن و چی 
بوو، ئەو ئێستا ئیسراحەتی كرد، وازی لێبێنن با لە 

گۆڕەكەیدا بە ئیسراحەتی بنوێت".
كەســێكی نزیــك لە تانیــا كە نەیویســت ناوی 
باڵوبكرێتەوە، بــە )رووداو(ی گوت "تانیا لە ماوەی 
هەشــت مانگی هاوسەرگیریدا دوو جار تۆراوە، تانیا 
دەیگــوت نێوانــی لەگــەڵ دایكــی )ه( بــاش نییە، 
هەرچەنــدە دایكــی )ه( كۆتایی هەفتــە لە هەولێر 

دەگەڕایەوە و لەگەڵیان دەژیا".

باس لــەوەش دەكات كە تانیا ماوەی دوو مانگە 
نەچووەتەوە بۆ الی دایكی، بە قسەی ئەو هاوژینەكەی 
رێگری لێكردووە، بەاڵم تانیا قەت باسی هاوژینەكەی 

بۆ نەكردوون، چونكە زۆری خۆشدەویست.
ئــەو كەســە نزیكەی تانیــا هــۆكاری بێدەنگیی 
كەسوكاری تانیا بۆ ئەوە دەگەڕێنێتەوە كە ناوێرن و 
ترسیان هەیە "چونكە كەسێك پرسیار بكات رێگەی 
پێنــادەن، تەنانــەت لە پرسەكەشــدا هــەر چاویان 
لەســەرە، خێزانی )ه( بااڵدەســتن لەنــاو حیزب و 

هاوژینەكەشی لە دژەتیرۆر كاردەكات".
یەكێك لە هاوڕێكانی تانیا كە ئەویش نەیویســت 
ناوی باڵوبكرێتەوە، بە )رووداو(ی گوت "تانیا كچی 
خۆكوشــتن نەبوو، ئەو دەیویست پێشڕەویی كچان 

و ژنــان بــكات و ببێتــە فریادڕەســی كچانــی 
ستەملێكراو، پێش هاوسەرگیری كەسێكی 
زۆر كراوە بوو، بەاڵم دواتر گۆڕا، بێدەنگ 
ببــوو، تەنانــەت جارێك لێمپرســی بۆ 
تۆراویت، وەاڵمی نەدامەوە، تەنیا گوتی 
من )ه(م خۆشــدەوێت، بەاڵم نازانم بۆ 

وادەكات!".
ئەو هاوڕێیەی تانیا دەشڵێت "تانیا 
نەیویســت باســی هیچ بــكات، لەدوای 

مانگی چــوار زۆر دووركەوتــەوە لێمان، 
لەگەڵ كــوڕ و كچەكانی هاوڕێی قســە و 

تەلەفۆنــی نەدەكرد، كــە پێمانوایە بەهۆی 
هاوژینەكەی بووبێت و رێگری لێكردبێت".

ئــەو هاوڕێیەی بــاس لــەوەش دەكات كە 
پێشــتر تانیا لە ماڵی خۆیدا هەوڵی خۆكوشــتنی 

داوە، بەاڵم نەیانهێشــتووە. ئــەو دەڵێت "من باش 
تانیا دەناســم، ئەگەر بڕیارێكی بدابایە دەستبەجێ 
جێبەجێی دەكرد، نەوەك چەند كیلۆمەترێك ببڕێت 
و ئینجا خۆی بكوژێت، لەكاتێكدا هیچ كەسێك بڕوا 

بەوە ناكات كاژێر چواری بەیانی، ژنێك بەتەنیا بچێت 
بــۆ دەباشــان و خۆی بكوژێت، هەتا گەیشــتن بەو 

شوێنە دوورە، سەد جار پەشیمان دەبووەوە".
دوای دۆزینــەوەی تەرمــی ئــەو ئافرەتە، نەقیب 
سەركەوت ئەحمەد، گوتەبێژی پۆلیسی سلێمانی بە 
)رووداو(ی راگەیانــد "ئەو ژنە گوللەیەك بە ســەری 
كەوتووە و لەنێو ئۆتۆمبێلێكدا لە دەباشان دۆزرایەوە. 
بەپێــی لێكۆڵینەوە ســەرەتاییەكان كاژێر 4:00ـی 
بەرەبەیــان لەماڵ چووەتە دەرەوە، ئەو ئۆتۆمبێلەی 

كە لەناویدا دۆزراوەتەوە، هی هاوژینەكەی بووە".
 بەگوتــەی ســەركەوت ئەحمــەد، هاوژینەكەی 
دەســتگیركراوە و پۆلیــس لــە لێكۆڵینەوەدایــە بۆ 

دڵنیابوون لە چۆنیەتی رووداوەكە.

رووداو - دهۆك

دوای تێپەڕبوونی شەش مانگ بەسەر مەرگی 
ئافرەتێكــی تەمەن 22 ســاڵ، داواكاری گشــتی 
لەســەر داوای كەســوكاری ئــەو ژنــە، بڕیــاری 
هەڵدانەوەی گۆڕەكەی و پێكهێنانی لێژنەیەك بۆ 

پشكنینی تەرمی ئافرەتەكە دەدات.
دانیشــتووی  حەســەن،  ئەحمــەد  دلیــن 
شــاری دهۆك شــەش مانگ لەمەوبــەر رەوانەی 
نەخۆشــخانەی فریاكەوتنی دهــۆك كرا، ئەوكات 
هاوژینەكــەی و ماڵــی خــەزووری دلیــن گوتیان 
"دلین بەهۆی خواردنی بڕە حەبێكی زۆر رەوانەی 
نەخۆشــخانە كراوە". بەاڵم دایكــی دلین دەڵێت 
كچەكــەی بەهــۆی ئەشــكەنجەدانەوە رەوانــەی 
رەوانــەی  دواتــر  رۆژی  كرابــوو،  نەخۆشــخانە 
نەخۆشــخانەیەكی هەولێر كــراوە و لەوێ گیانی 

دەرچووە.
دوای ســێ مانگ، دایك و باوكی دلین گومان 
لە مردنی كچەكەیان دەكەن، دوو مانگ لەمەوبەر 
لەڕێگــەی پارێزەرێكی خۆبەخشــەوە لە دادگای 

دهۆك داوای هەڵدانەوەی گۆڕی دلینیان كرد.
پارێزەر هەڤاڵ وەهاب كە خۆبەخشانە كار لە 
دۆســیەی دلین دەكات بــە )رووداو(ی گوت "بۆ 
باشتر بەدواداچوونی ئەو دۆسیەیە، لە سەرەتای 
مانگــی چــوار داوام لە ســەرۆكایەتیی داواكاری 
گشتی هەولێر كرد كە دۆسیەی دلین لە دهۆكەوە 
بگوازنەوە هەولێر، پاشــان لــە رۆژی 5\4\2017 
بە نووســراوێكی فەرمی ســەرۆكایەتی داواكاری 
گشتی بە وەكالەت داوای لە دادگای لێكوڵینەوەی 
توندوتیژیی خێزانی دهۆك كرد مەلەفەكەی دلین 

رەوانەی هەولێر بكەن".
پارێزەری دلین دەڵێت دوای ئەوەی موفاتەحەی 
داواكاری گشتییان كردووە، سەرۆكایەتی داواكاری 
گشتی بە نووسراوی ژمارە )6/د/436( لە رۆژی 
2017/6/13 كە ئاراستەی فەرمانگەی داواكاری 
گشــتی دهۆكی كــردووە، دوو بڕیــاری لەبارەی 

دۆسیەی دلین دەركردووە.
وەك لە نووســراوەكەدا هاتــووە "پێكهێنانی 
لێژنەیەكی تایبەت لەالیەن وەزارەتی تەندروستی 
كــە پێكهاتبــن لــە پزیشــكی جۆراوجــۆر لــە 
پسپۆڕییەكان بە سەرپەرشتی ئەندامانی داواكاری 

گشتی بۆ دەستنیشانكرنی هۆكاری كۆچی دوایی 
تاوانلێكراو". 

هــەر لــە نووســراوەكەدا هاتــووە "داواكردنی 
هەڵدانــەوەی گــۆڕ بــە سەرپەرشــتی لێژنــەی 
بــۆ  تەندروســتی  وەزارەتــی  دروســتكراوی 
تەشــریحكردن و دیاریكردنــی هــۆكاری مردنــی 
ناتوانێــت  نەخۆشــخانە  چونكــە  ناوبــراوە، 
دەستنیشــانی هۆكاری مردن بكات بەشێوەیەكی 

دڵنیاكەر، بەبێ تەشریحكردن".
سەرۆكایەتی داواكاری گشتی لە نووسراوەكەدا 
گلەیــی لــە داواكاری گشــتیی تایبەتمەنــد لــە 
دۆســیەی دلین كردووە و دەڵێت "وەكو پێویست 

ئەركی سەرشــانی خۆی جێبەجــێ نەكردووە لە 
رووی پێشكەشــكردنی داواكاری و دەربڕینی راو 

تێبینییەكانی لەسەر داواكە".
پارێــزەری دلیــن دەڵێــت: "چاوەڕێی وەاڵمی 
فەرمانگەی داواكاری گشــتی دهــۆك دەكەین بۆ 

دروستكردنی لێژنە و هەڵدانەوەی گۆڕی دلین".
دلین ئەحمەد، لە تەمەنی 15 ســاڵیدا بەمێرد 
دراوە بــە گەنجێكــی خەڵكــی دهــۆك. رۆژی 
2017/12/29 لــە رووداوێكــی گوماناویــدا لــە 
نەخۆشخانەیەكی شــاری هەولێر گیانی سپارد و 

دوو منداڵی لە دوای خۆی جێهێشت.
فەوزیە سدیق، دایكی دلین بە )رووداو(ی گوت 
"كچەكەم هیچ كێشەیەكی لەگەڵ ماڵی خەسووی 
نەبــوو، ئێوارەیەك لە ماڵی ئێمە چووەوە، رۆژی 
دواتــر خــەزووری دلین تەلەفۆنی كــرد و گوتی 
كچەكەت حەبی خواردووە و ویســتوویەتی خۆی 
بكوژێ و ئێستا لە نەخۆشخانەیە، كە چوومە الی 
كچەكەم بینیم قســە ناكات، سەرەتا نەیانهێشت 
تەماشــای جەســتەی بكەم، بەاڵم پــاش چەند 
كاژێرێك تەماشــام كرد جەستەی هەموو شوێنی 
لێــدان بــوو، ئێســتا وێنەكانــی جەســتەی كە 
ئەشــكەنجە دراوە وەكو بەڵگە لەبەردەســتمانن، 
رۆژی دواتر كە باسی ئەشكەنجەدانی دلینم كرد، 
یەكسەر رەوانەی نەخۆشخانەیەكی هەولێریان كرد 

و لەوێ مرد".
سەبارەت بە تۆماركردنی سكااڵ لەسەر بنەمای 
ئەو گومانانەی هەیانبوو، دایكی دلین گوتی "هەر 
دوای تەواوبوونی پرسەی دلین، سكااڵمان تۆمار 
كــرد، بــەاڵم ماڵە خەزوورانی دلین هەڕەشــەیان 
لێكردیــن، بۆیە وازمان لە ســكااڵكە هێنا. دوای 
ســێ مانگ وێنەكانی جەســتەی دلینم پێشانی 
پارێزەرێك دا، ئەویش یەكســەر گوتی زوڵمێكی 
زۆری لێكــراوە و ئامادەیــی خــۆی نیشــاندا بە 

خۆبەخش كار لە دۆسیەكە بكات". 
دایكی دلین گوتیشــی "هەتــا هۆكاری مردنی 

كچەكەم ئاشكرا نەبێ وازناهێنین".
 بەشــیر حەمید كە پارێزەری ماڵی خەزووری 
دلینــە، پێشــتر بــە )رووداو(ی گوتبــوو "ئێمە 
بەڵگەی تەواومان هەیە كە دلین 30 دەنكە حەبی 
خــواردووە و هــەر بەهۆی ئــەو حەبانەش گیانی 

لەدەستداوە".

خێزان و هاوڕێكانی گومانیان 
هەیە تانیا خۆی كوشتبێ

برای تانیا: تانیا ئیسراحەتی كرد

دایكی تانیا: بڕواناكەم كچەكەم خۆی كوشتبێ

داواكاری گشتی بڕیار دەدات 
گۆڕەكەی دلین هەڵبدرێتەوە

تەرمەكەی لە دەباشان دۆزرایەوە

تانیا نیاز

دلین ئەحمەد
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فەرەیدون عەبدولقادر داوای دەستپێشخەرییەك لە بارزانی دەكاتراپۆرت
رووداو - هەولێر

فەرەیدون عەبدولقادر، ئەندامی پێشووی مەكتەبی سیاسی یەكێتی لە هەڤپەیڤینێكدا لە بەرنامەی رووداوی ئەمڕۆی كەناڵی رووداو داوای لە پارتی و 
مەسعود بارزانی كرد، دەستپێشخەرییەكی وا بكەن كە پەرلەمان كارابكرێتەوە. فەرەیدون عەبدولقادر گوتی "دەبێت هێڵی سوور لەسەر ئەوە دابنرێت كە 

دەڵێن دەبێت سەرۆكایەتیی هەرێمی كوردستان وای لێ بكرێت و وای لێ بكەین. كارێكی باش نییە دەستكاری سەرۆكایەتی هەرێمی كوردستان بكرێ". 
گوتیشی"كاك مەسعودم بۆ سەرۆكی هەرێمی كوردستان پێباشترە لە هەر كەسێكی دیكە، بۆ ئەم دۆخەی ئێستا. كاك مەسعود بە فەرمی و غەیرە فەرمی 

سەرۆكایەتیی ئەم هەرێمە دەكات".

سەركردایەتیی یەكێتی دوای جەژنی رەمەزان كۆدەبێتەوە

مەحموود یاسین كوردی و نەوزاد مەحموود
رووداو – سلێمانی

سەركردایەتی یەكێتی لە دوایین كۆبوونەوەی 
خۆیدا، مەكتەبی سیاســییان راسپارد بۆئەوەی 
دەســت بە هەوڵێكی نوێی ئاشــتەوایی لەنێوان 

گۆڕان و پارتی بكەن.
 2017/6/18 یەكشــەممە،  رۆژی 
دوای  و  كۆبــووەوە  یەكێتــی  ســەركردایەتی 
كۆبوونەوەكــەش بەیاننامەیەكــی دەركــرد كــە 
تێیدا رایگەیاند، بە مەرجی دەركردنی یاسایەك 
لــە پەرلەمانــەوە پشــتگیری لە گشتپرســی بۆ 

سەربەخۆیی دەكەن.
حامیدی حاجی غالی، ئەندامی سەركردایەتی 
یەكێتی بــە )رووداو(ی گوت "دەبێ پەرلەمانی 
بــۆ  یاســایەك  و  بكرێتــەوە  كارا  كوردســتان 
گشتپرســی دەربــكات، ئێمــەش وەك یەكێتــی 
هەوڵێكــی دیكــە دەدەیــن لەگــەڵ گــۆڕان و 
پارتــی بۆ ئــەوەی رێكبكــەون و پەرلەمان كارا 

بكرێتەوە".
رای زۆربــەی بەشــداربووانی كۆبوونــەوەی 
ســەركردایەتی ئەوە بووە كە پێویستە یەكێتی 
پشــتگیری پرۆســەی گشتپرســی بكات، بەاڵم 
پێویســتی بە پاڵپشــتی یاســایی هەیە و دەبێ 

پەرلەمان كارابكرێتەوە.
ئارێــز عەبدوڵــاڵ، ئەندامــی ســەركردایەتی 
یەكێتــی بــە )رووداو(ی گوت "ئێمە ســوورین 
لەســەر كاراكردنــەوەی پەرلەمــان و دەركردنی 

یاســایەكی تایبەت بۆ گشتپرســی، چونكە ئەم 
پرۆســەیە پێویســتی بە كۆدەنگــی و یەكڕیزی 
هەیــە، یەكێتــی لەگــەڵ پارتــی و گــۆڕان و 

الیەنەكان لە هەوڵەكانی بەردەوام دەبێ".
ئەندامێكــی  چەنــد  زانیویەتــی  )رووداو( 
ســەركردایەتی لــە دەســتپێكی كۆبوونەوەكەدا 
داوایان كردووە پرســی كاراكردنەوەی پەرلەمان 
باس نەكرێ، چونكە ئــەم بابەتە پەیوەندی بە 

پارتی و گۆڕانەوە هەیە.

ئەندامێكــی ســەركردایەتی یەكێتی دەڵێت: 
كاك  تاوەكــوو  خۆمانــدا  هەوڵــی  "هەمــوو 
مەســعود بارزانی رازی بوو گۆڕان سەرۆكایەتی 
پەرلەمان وەربگرێتەوە و یوســف محەممەدیش 
ســەرۆكایەتی یەكەم دانیشتن بكات، گوڕانیش 
پێیانگوتیــن كێشــەیان لــە گۆڕینــی یوســف 
محەممــەد نییــە، كەچــی ئێســتا پەشــیمان 
بوونەتــەوە، بۆیە نابــێ چیدیكە یەكێتی باجی 

رەفتاری پارتی و گۆڕان بدات".

نەســروڵاڵ ســورچی، ئەندامی سەركردایەتی 
یەكێتــی بە )رووداو(ی راگەیاند :"لەبەر ئەوەی 
دوای جەژن كۆبوونەوەی سەركردایەتی یەكێتی 
دەكــرێ، پێــش جــەژن یەكێتی هــەوڵ دەدات 
لەگــەڵ پارتی و گــۆڕان گفتوگۆ بكات. یەكێتی 
ناچێتــە نێــو ئەو ملمالنێیەی كە دەبێ قســەی 
گــۆڕان بــێ یان پارتــی لەســەر كاراكردنەوەی 

پەرلەمان، دەبێ خۆیان رێكبكەون".
لە راگەیێنــدراوی كۆبوونەوەكــەی یەكێتیدا 

هاتووە، وەاڵمی نەخشەڕێگەی یەكێتی، لەالیەن 
پارتــی دیموكراتی كوردســتانەوە خوێندرایەوە 
و بڕیــاردرا ســەركردایەتی بۆچوونــی خۆیــان 
دەربارەی بدەنە مەكتەبی سیاســی و مەكتەبی 
سیاســیش لەگــەڵ مەكتەبی سیاســی پارتیدا، 
بكەوێتــە گفتوگــۆ بــۆ گەیشــتن بــە ئامانجی 
هاوســەنگی و شەراكەتی راســتەقینە، لەهەموو 

ئاست  و ئاراستەكاندا.
لــە  پارتــی  دەڵــێ  ســورچی  نەســروڵاڵ 

وەاڵمەكەیدا هاوڕایە لەســەر چاككردنی بژێویی 
خەڵك و مووچە و ســوككردنی باری گوزەرانی 
خەڵــك و فەرمانبــەران، بــەاڵم بۆ مەســەلەی 
گۆڕانكارییــەكان  و  پۆســتەكان  ئاڵوگــۆڕی 
گوتوویانە پێویستە بە رێككەوتن بێ و هەروەها 
بۆ كاراكردنەوەی پەرلەمانیش پارتی پێی باشە 

بە رێككەوتن بێ لە نێوان الیەنەكان".
لــە كۆبوونەوەی رۆژی 2017/6/13ی نێوان 
مەكتەبی سیاسیی پارتی دیموكراتی كوردستان 
و یەكێتیــی نیشــتمانیی كوردســتان، پارتــی 
رازی بــوو پەرلەمــان كارا بكرێتەوە و یوســف 
محەممەد ســەرۆكایەتی یەكەم دانیشتن بكات، 
پاشــان دەســتەیەكی نــوێ بۆ ســەرۆكایەتیی 
پەرلەمان دەستنیشــان بكرێ و گۆڕان كەسێكی 
دیكە لەجێگەی یوســف محەممەد دابنێت، ئەو 
پەیامــەش بــە بزووتنەوەی گــۆڕان راگەیێندرا، 

بەاڵم گۆڕان رەتیدەكاتەوە.
سەربەســت لەزگین، ئەندامی سەركردایەتی 
:"پارتــی  راگەیانــد  )رووداو(ی  بــە  پارتــی 
لەگــەڵ كاراكردنــەوەی پەرلەمــان و رێككەوتن 
و كۆدەنگی نیشــتمانییە، پێمانباشە پەرلەمان 
پێــش بەڕێوەچوونی گشتپرســی كارا ببێتەوە، 
بەاڵم گشتپرســی پێویستی بە بڕیاری پەرلەمان 
نییــە، بەڵكــو پەیوەســتە بە هەمــوو خەڵكی 
كوردستان و مافی گەلێكە، جگە لەوە الیەنەكان 
رێككەوتوون و ســەرۆكی هەرێمی كوردستانیش 
كۆمیسیۆنی راسپاردووە بۆ ئەوەی ئامادەسازی 

بۆ ئەو پرۆسە نیشتمانییە بكات".

دەیەوێ پێش جەژن رێكبكەون 

یەكێتی بۆ ئاشتەوایی لەنێوان گۆڕان و پارتی 
دەست بە هەوڵێكی نوێ دەكات 

مەحموود یاسین كوردی
رووداو - هەولێر

پەرلەمانتارێكــی یەكێتــی ئاشــكرای دەكات 
كە نەوشــیروان مســتەفا، رێكخەری كۆچكردووی 
بزووتنــەوەی گــۆڕان چەنــد جارێــك داوای لــە 
د.بەرهەم ســاڵح كــردووە بێتە نێــو بزووتنەوەی 
گــۆڕان و ببێتە رێكخەری گشــتیی بزووتنەوەكە. 
بەرهەم ســاڵحیش لە وەاڵمدا پێیگوتووە خۆم بە 
شایستە نازانم ئینشیقاقێكی دیكە لە نێو یەكێتی 

بكەم.
دوایین قســەی بەرهەم ســاڵح لەســەر دۆخی 
یەكێتی، لەو بەیاننامەیەدا بوو كە لەگەڵ كۆسرەت 
رەسوڵ عەلی بەناوی ناوەندی بڕیار لە 2016/9/1 
واژۆیــان لەســەر كرد. ئیدی لەو كاتــەوە بەرهەم 
ســاڵح نە قســەی لەســەر یەكێتی كــردووە، نە 
بەشــداری كۆبوونەوەی ئۆرگانەكانی ئەو حیزبەی 

كردووە.
بەرزان ئەحمەد كوردە، ئەندامی سەركردایەتی 
یەكێتــی بە )رووداو(ی راگەیاند: "بەرهەم ســاڵح 
بڕیاریداوە تا شــكۆ و حورمەت بۆ ســەركردایەتی 
و مەكتەبــی سیاســی نەگەڕێتــەوە، بەشــداری 

كۆبوونەوەكان نەكات".

ناوەندی بڕیار ماوە؟

رۆژی 2017/2/11 باڵــی ناوەنــدی بڕیــار و 
باڵــی زۆرینــەی مەكتەبــی سیاســی یەكێتی بە 
سەرپەرشــتی كۆسرەت رەسوڵ، جێگری یەكەمی 
سكرتێری گشتیی كۆبوونەوە، بەاڵم بەرهەم ساڵح، 

بەشداریی كۆبوونەوەكەی نەكرد.
بــەرزان ئەحمــەد كــوردە كە یەكێــك بوو لە 
ســەركردەكانی ناوەنــدی بڕیــار، ســەبارەت بــە 
چارەنووســی ئەو ناوەندە كە هیچ كاتێك نەبووە 
ناوەندی بڕیار، دەڵــێ: "ناوەندەكە نەماوە، بەاڵم 
ســەركردە و كەســەكان و پڕۆژە و داواكارییەكان 
مــاون، خەباتی ئێمەش بۆ ئەوە بوو دیســپلینی 
حیزبی و شــكۆ بۆ یەكێتی بگەڕێتــەوە، یەكێتی 
پێویســتی بــە بەرهەم ســاڵح هەیە، كەســێكی 

ناسراوە و خاوەنی پڕۆژە و روانگەیە".
د.بەرهەم دەگەڕێتەوە

فەریــد ئەسەســەرد، ئەندامــی ســەركردایەتی 
یەكێتــی رەتیكــردەوە هیــچ رێگرییــەك لەبەردەم 
گەڕانەوەی د.بەرهەم بۆ كۆبوونەوەی سەركردایەتی 
و مەكتەبــی سیاســی هەبــێ و پێشــبینی كــرد 
بەمنزیكانە بگەڕێتەوە. ئەسەسەرد گوتی "لەوانەیە 

لــە ئایندەیەكی نزیكدا بگەڕێتــەوە كۆبوونەوەكان، 
شاندێكی سەركردایەتی یەكێتی سەردانیان كردووە 

و لەوبارەیەوە قسەیان كردووە".
لە ســەروبەندی سەرهەڵدانی كێشە و ناكۆكییە 
سیاسییەكان لەسەر هەمواری یاسای سەرۆكایەتی 
هەرێمــی كوردســتان، بەرهــەم ســاڵح پڕۆژەیەكی 
بەناوی )بەرەو چارەسەرێكی نیشتمانی بۆ قەیرانی 
حوكمڕانی كوردســتان( پێشكەش كرد، پرۆژەكەی 
لەالیەن مەكتەبی سیاسی حیزبەكەی پەسەند كرا، 
بــەاڵم لەالیەن ســەركردایەتی یەكێتــی و هەروەها 
بزووتنەوەی گۆڕان رەتكرایەوە كە داوای قۆناغێكی 

كاتی تاوەكوو ساڵی 2017ی كردبوو.
بەرهــەم ســاڵح، لــە ســەرەتای ســاڵی 2014 
بەهــۆی دواكەوتنــی كۆنگرەی چوارەمــی یەكێتی 
دەســتبەداری پۆســتی جێگری دووەمی سكرتێری 
گشتی حیزبەكەی بوو و رایگەیاند :"من ئەندامێكی 

ئاسایی یەكێتیم".
كەســێكی نزیكی بەرهەم ســاڵح بــە )رووداو(
ی راگەیانــد: "بەرهەم ســاڵح هیــچ پڕۆژەیەكی بۆ 
جیابوونــەوە و دروســتكردنی لیســت نییــە. ئــەو 
ماوەیــەش كە بێدەنگ بوو، بۆ ئــەوە بوو بیانووی 
ئــەو كەســانە ببڕێــت كــە كێشــە نێوخۆییەكانی 
یەكێتییان دەخســتە ئەستۆی ئەو، بەاڵم تاسەر بە 

دیار نائومێدییەوە دانانیشێ، پڕۆژەی دوای ناوەندی 
بڕیاری دەبێ".

ئەو كەسە نزیكەی بەرهەم ساڵح هەروەها گوتی: 
"كاك بەرهەم لە سیاســەتی پــەرت بكە و زاڵبەی 
ئەو گرووپەی دەســتیان بەســەر یەكێتیدا گرتووە، 
نیگەرانە، ئەو گرووپە ئاگاداری ورد و درشتی بڕیارە 
هاوبەشــەكانی یەكێتین لەگەڵ پارتی، كەچی دوای 
بڕیاردان لەســەر ریفراندۆم پەالماری كاك كۆسرەت 
و مــەال بەختیاریشــیان داو دەیانــەوێ بە تۆمەتی 
تەسلیمبوون بە پارتی ئەو تێكۆشەرانە دەربكەن".

پێشنیازەكەی نەوشیروان مستەفا
لە نیسانی 2016دا نەوشیروان مستەفا رێكخەری 
كۆچكردووی بزووتنــەوەی گۆڕان لە لەندەن لەگەڵ 
بەرهەم ســاڵح كۆبووەوە، ئەگەرچی رەتكردنەوەی 
پڕۆژەكەی بەرهەم ســاڵح لەالیەن گۆڕان لە خودی 
نەوشــیروان مســتەفاوە بــوو، بــەاڵم دوای كۆچی 
دوایی نەوشــیروان مستەفا، بەرهەم ساڵح ئەوی بە 
رێبەرێكی گەورە وەسف كرد "بۆ زۆربەمان مامۆستا 
و ســەركردە و جێگەی هیوای گەلێكی مەزڵومیش 

بوو".
ســاالر مەحمــوود، پەرلەمانتاری فراكســیۆنی 
كەســایەتییەكی  بــە  ســاڵح  بەرهــەم  یەكێتــی، 

"دەوڵەتمــەدار" وەســف دەكات و دەڵێــت: "لەنێو 
خەڵكــدا جێی متمانەی زۆرە، نەك هەر بۆ یەكێتی 
بەڵكــو بــۆ كــورد و كوردســتان و دیموكراســیش 
دووركەوتنەوەی كاك بەرهەم كەلێنی دروستكردووە".
ســاالر مەحموود بۆ یەكەمجار لەڕێی رووداوەوە 

ئاشــكرای دەكات كــە نەوشــیروان مســتەفا چەند 
جارێك پێشنیازی بۆ كردووە بێتە نێو بزووتنەوەی 
گۆڕان و ببێتە رێكخەری گشتیی بزووتنەوەی گۆڕان، 
بەاڵم د.بەرهەم گوتوویەتی خۆم بە شایستەی ئەوە 

نازانم ئینشیقاقێكی دیكە لەنێو یەكێتیدا بكەم.

مەحموود یاسین كوردی
رووداو - هەولێر

بزووتنەوەی گۆڕان پێكهێنانی لیستی هاوبەشی 
هەڵبژاردن لەگەڵ كۆمەڵی ئیسالمی رەتدەكاتەوە، 
یەكگرتووی ئیســالمی و بزووتنەوەی ئیسالمیش 
لەسەر دروستكردنی بەرەیەكی ئیسالمی چاوەڕێی 

كۆمەڵ ناكەن.
رۆژی  )رووداو(،  زانیارییەكانــی  بەپێــی 
2017/6/14 ، دوور لــە چــاوی میدیاكان كۆمەڵ 
و گۆڕان كۆبوونەتەوە، كۆمەڵ ئامادەیی خۆیان بۆ 
پێكهێنانی یەك لیســتی هاوبەش لەگەڵ گۆڕان و 
كاندیدێكی هاوبەش بۆ پۆستی سەرۆكی هەرێمی 
كوردســتان نیشــانداوە، بــەاڵم ســەركردەكانی 
گۆڕان پڕۆژەكەیــان رەتكردووەتەوە و گوتوویانە: 
"دەمانــەوێ قەبارەی خۆمان لە دوای كۆچی كاك 

نەوشیروان مستەفا بزانین".
زانــا رووســتایی، پەرلەمانتــاری عێــراق لــە 

فراكســیۆنی كۆمەڵــی ئیســالمی بــە )رووداو(ی 
گوت :"بە ئاســایی دەبینم كۆمەڵ و گۆڕان زیاتر 
لێك نزیك ببنەوە، پێشــبینیش دەكەم لیستێكی 

نیشتمانی بۆ هەڵبژاردنەكان دروستبكەن".
لە پاڵ نزیكیی بۆچوونەكانی لە گۆڕان، كۆمەڵی 
ئیسالمی لەگەڵ هەریەك لە یەكگرتووی ئیسالمی 
و بزووتنەوەی ئیسالمی كاری هاوبەشی ئیسالمیی 
هەیە. ئەگەرچی كۆمەڵ بە فەرمی دەستهەڵگرتنی 
لــە پــرۆژەی هاوكاریی ئیســالمی رانەگەیاندووە، 
بەاڵم ئاراســتەكە بەرەو ئــەوە دەڕوات كە كۆمەڵ 
بەجیا بەشداریی هەڵبژاردن بكات. بەپێی زانیاریی 
)رووداو( زۆرینەی مەڵبەندەكانی كۆمەڵ لیســتی 
هاوبەشی ئیســالمی رەتدەكەنەوە و پێیانوایە لە 
بەرژەوەندیــی ئەوانــدا نییە و رەنجی دوو ســاڵی 

گوتاری توندیان بەرامبەر پارتی بە فیڕۆ دەدات.
)رووداو( زانیویەتی 39 رێكخراوی ئیسالمی كە 
3 نوێنەریان لە دەســتەی بااڵی كاری هاوبەشــی 
ئیســالمی هەیــە، داوایــان لە هەرســێ الیەنەكە 

)یەكگرتــوو، كۆمــەڵ و بزووتنــەوە( كــردووە لە 
ماوەیەكی دیاریكراودا تێڕوانین و قســە و بڕیاری 
خۆیــان ســەبارەت بــە دروســتكردنی بــەرەی 
ئیسالمی بخەنەڕوو، بۆ ئەوەی بزانرێت كێ لەگەڵ 
دروســتكردنی لیستی ئیسالمییە و كێش لەگەڵی 

نییە.
هەفتــەی رابــردوو ســەالحەدین بەهائەدیــن 
لەكاتــی  ئیســالمی  یەكگرتــووی  ئەمینــداری 
بەسەركردنەوەی رێكخستنی حیزبەكەی لە پارێزگای 
هەڵەبجە، دروســتكردنی لیســتی ئیسالمییەكانی 
بەناوی "چاكســازیی نیشــتیمانی" ئاشكرا كرد و 
گوتی: "ئەگەر الیەنێك و كەسانێكیش دڵسارد بن 
یــان لەگەڵمان بەردەوام نەبن و نەیەن، ئەوا ئێمە 
بەردەوام دەبین و لیستەكە ناكەینە قوربانی هیچ 

كەسێك".
ســەركردەیەكی یەكگرتــووی ئیســالمی كــە 
نەیویســت نــاوی باڵوبكرێتــەوە، بــە )رووداو(
ی راگەیانــد: "ئێمە و برایانــی بزووتنەوە وەاڵمی 

ئیجابی رێكخراوە ئیســالمییەكانمان داوەتەوە بۆ 
دروستكردنی لیستی ئیسالمی و چاوەڕێی برایانی 
كۆمەڵ دەكەین، پێمان خۆشە هەموومان پێكەوە 

بین، بەاڵم رێزیش لە بڕیاری ئەوان دەگرین".
زانــا رووســتایی لەبارەی لیســتی هاوبەشــی 
ئیسالمییەكان دەڵێ: "كۆمەڵ كورسییەكانی زیاد 
بكات كەم ناكات، ئەگەر بە لیستێك لەگەڵ گۆڕان 
و الیەنەكانــی دیكە بەشــداریی هەڵبژاردن بكات. 
دەنگدەری ئیسالمی جێگیرە، ئەگەر ئیسالمییەكان 
بــە یەك لیســتیش بەشــداری هەڵبــژاردن بكەن 
ژمارەی كورســییەكانیان لەوەی ئێستا هەیە زیاد 

ناكات".
هەر لەوبــارەوە كامیل مەحمــوود، گوتەبێژی 
بزووتنەوەی ئیسالمی گوتی "بزووتنەوەی ئیسالمی 
لــە زمانــی جەنابی رابــەری گشــتییەوە وەاڵمی 
رێكخراوە ئیسالمییەكانمان داوەتەوە كە ئامادەی 
هەموو كارێكی هاوبەشین، هەر لە یەك لیستییەوە 
تا دروستكردنی یەك حیزب و یەكگرتنی سەرجەم 

ئیسالمییەكان".
كۆمەڵ.. دەنگی لە هەولێر و بڕیاری لە سلێمانی
كۆمەڵ دوو لەســەر ســێی كورســییەكانی لە 
دواییــن هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراقدا لە هەولێر 
بــوو. 23 هەزار دەنگی لە كۆمەڵەكانی ســلێمانی 
زیاتــر بوو، بەاڵم گوتاری شــەقامی ســلێمانی و 
نزیكبوونەوەی لە گۆڕان بەسەر هەڵوێستەكانی ئەو 
حیزبەوە لەدوای دانیشتنی 23ی حوزەیرانی 2015 
دیارە، زانا رووســتایی پێیوایە :"ئەو سیاسەتەی 
كۆمــەڵ پشــتیوانی و متمانــەی جەمــاوەری بۆ 

حیزبەكەی زیاتر كردووە".
گشتپرسی رێگای كۆمەڵ و گۆڕان جیادەكاتەوە
ســەرەڕای نزیكی و هاوهەڵوێســتیی گۆڕان و 
كۆمەڵ لە پرســە سیاســییەكان، بــە تایبەتی لە 
مەسەلەی بایكۆتكردنی كۆبوونەوەكانی سەرۆكی 
هەرێمی كوردســتان، بەاڵم لە پرسی گشتپرسیدا 
كۆمەڵ رێگای خۆی لە گۆڕان جیاكردووەتەوە. بە 
تایبەت ســەركردە هەولێرییەكانی كۆمەڵ داوایان 

كردووە حیزبەكەیان لە بڕیار وەرگرتن پەلە نەكات، 
هەربۆیــە لە كۆبوونــەوەی رۆژی 2017/6/10 ی 
ئەنجوومەنی سیاسی بە سەرپەرشتی عەلی باپیر 
ئەمیــری كۆمەڵ كە لە هەولێــر بەڕێوەچوو، هیچ 

بڕیارێك نەدرا.
ئەندامــی ســەركردایەتیی  عەلــی حوســێن، 
پارتی بــە )رووداو(ی راگەیانــد: "ئێمە چاوەڕێی 
زیاترمــان لــە برایانی كۆمەڵی ئیســالمی دەكرد، 
ئەو كێشــانەی لــە رابــردووش روویانــدا بەهۆی 
ئەدای خراپی ســەرۆكایەتی پەرلەمان بوو، بەاڵم 
ئێســتا هەموومان لە بەردەم پرسێكی نیشتمانی 
و نەتەوەییدایــن كــە ئەویش گشتپرســییە، بۆیە 
چاوەڕێی ئاساییبوونەوەی زیاتری پەیوەندییەكان 

دەكەین".
عەلی حوسێن هەروەها دەڵێ: "خیتابی كۆمەڵ 
و گۆڕان لەســەر گشتپرســی جیاوازە، ئومێدمانە 
ئەو گشتپرســییە ببێتــە دەرفەتێكی باشــتر بۆ 

چارەسەركردنی كێشەكان".

كاك نەوشیروان داوای لە د.بەرهەم كردبوو ببێتە 
رێكخەری گشتیی گۆڕان

پەرلەمانتارێكی كۆمەڵ دەڵێت ئەگەری بەهێزی هەیە

گۆڕان لیستی هاوبەش لەگەڵ كۆمەڵی ئیسالمی رەتدەكاتەوە

پەرلەمانتارێكی یەكێتی:
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4500 سەربازی ئەمریكی لە عێراق كوژراون
رووداو - هەولێر

وەزارەتی بەرگریی ئەمریكا ژمارەی ئەو سەربازانەی سوپای واڵتەكەی ئاشكراكرد، كە لە دەستپێكی شەڕی عێراق لە ساڵی 2003 و شەڕی 
ئەفغانســتان لە ســاڵی 2001ەوە تاوەكو ئێســتا لە هەردوو واڵت كوژراون. پێنتاگۆن ئاماژە بەوە دەكات، لە ساڵی 2003ەوە تاوەكو ئێستا 4526 

سەربازی ئەمریكی لە ئەنجامی بەشداریكردنیان لە ئۆپەراسیۆنە سەربازییەكاندا لە عێراق كوژراون، 32 هەزار و 293 سەربازی دیكەش بریندار بوون. 
وەزارەتی بەرگریی ئەمریكا دەڵێت، لە ســاڵی 2001یشــەوە تاوەكو ئێســتا 2257 سەربازی سوپای واڵت لە ئەفغانســتان كوژراون، 20 هەزار و 233 

سەربازی دیكەش بریندار بوون. 

راپۆرت

ناسر عەلی
رووداو - دهۆك

بەرپرســی رێكخراوێكی مافی مرۆڤ لە شــاری 
دهــۆك ئاشــكرای دەكات كە زیاتر لــە 800 كەس 
بە تــاوان و تۆمەتــی پەیوەندی لەگــەڵ داعش لە 
گرتووخانەكانــی دهۆكــدان. تاوەكــوو ئێســتاش 
دۆســیەی 320 كەســیان یەكالیی بووەتەوە و سزا 
دراون. پارێزەرێكی كــورد دەڵێت ئەوانە پارێزەری 
خۆیــان نییە و دادگا پارێزەریــان بۆ دەگرێ، بۆیە 

ناچارن بەرگرییان لێبكەن.
 بەشــێك لــەو تۆمەتبارانە لەكاتی شــەڕەكاندا 
دەســتگیركراون، بــەاڵم زۆربەیان لەگەڵ شــەپۆلی 
لــە  روویــان  تەلعەفــەر  و  مووســڵ  ئاوارەكانــی 
شــارەكانی هەرێمــی كوردســتان كــردووە، تەنیا 
لــەو مانگــەدا نزیكــەی 100 چەكــدار و الیەنگری 
داعــش لەڕێی ئاوارەكانی تەلعەفــەرەوە هاتوونەتە 
هەرێمی كوردســتان و لەالیەن هێزە ئەمنییەكانەوە 
دەســتگیركراون. پێشــتریش لــە نێــو ئاوارەكانی 
ســنووری پارێزگای دهــۆك 300 كەس بە تۆمەتی 

پەیوەندی لەگەڵ داعش دەستگیركراون.
دۆســیەی  لــە  ئــاگادار  ســەرچاوەیەكی 
دەســتگیركردنی ئەندامانــی داعــش لە ســنووری 
پارێزگای دهۆك بە )رووداو(ی گوت "لەســەرەتای 
ئۆپەراســیۆنی مووســڵەوە ئەو ئاوارانەی دەهاتنە 
دهــۆك، زۆربەیان ئافرەت و منــداڵ بوون، چونكە 
زۆربــەی پیاوەكان باوەڕیان بە داعش هەبوو، لەژێر 
دەستی داعش مابوونەوە، هەندێكیان چەكیشیان بۆ 
داعش هەڵگرتبوو، بەاڵم ئێســتا ئــەو ئاوارانەی لە 
تەلعەفەرەوە دێن، پیاوەكان لە ئافرەتەكان زیاترن. 
ئەوەش گومانی دروستكردووە كە ئەندامانی داعش 
خۆیــان لە نێــو ئاوارەكاندا بشــارنەوە، هەندێكیان 
هەرزوو ئیعتراف دەكەن و دەڵێن داعش بوون، بەاڵم 

وازیان هێناوە".
ئەو سەرچاوەیە كە بەهۆی ئەوەی رێپێدراو نییە 
قســە بۆ میدیا بكات نەیویست ناوی باڵوبكرێتەوە، 
زانیــاری زۆرتــری لەبــارەی دەســتگیركردنی ئەو 
تۆمەتبارانــە دركانــد و گوتی: "تەنیــا لەو مانگەدا 
100 كەس بە تۆمەتی ئەوەی چەكداری داعشن یان 
پەیوەندییان لەگەڵ داعش هەبووە، دەستگیركراون، 
هەیانە ئەمیری داعش بووە. هەروەها لەو كەسانەی 
لە دهۆك دەستگیركراون، پێنج ئافرەتیش هەن كە 
هەندێكیان راســتەوخۆ هاوكاریی داعشیان كردووە. 

جگە لەوەش 50 هەرزەكاریان تێدایە، هەندێك لەو 
هەرزەكارانە داعش مێشــكی وەها شووشتوونەتەوە 
لەنێو زیندانیش شــانازی بە داعشبوونی خۆیانەوە 

دەكەن".

زیندانی دهۆك پڕبووە لە داعش

حەمــدی بەرواری، بەرپرســی رێكخــراوی مافی 
مرۆڤــی كوردســتان - لقــی دهــۆك، ژمــارەی ئەو 
كەســانەی ئاشــكرا كرد كە بە تۆمەتی پەیوەندی 
لەگەڵ داعش لــە زیندانەكانی دهۆكــدان. بەرواری 
بە )رووداو(ی گوت "زیندانەكانی دهۆك پڕبوون لە 
تۆمەتباری داعش، ئێســتا 500 تۆمەتباری داعش 
لە زیندانەكانی دهۆكن، جگە لەوەش 320 كەسیان 
دادگایی كراون و سزایان بۆ دەرچووە، دوای دادگایی 
دەركەوتووە بەشــێكیان چەكــداری داعش بوون و 

بەشێكیشیان هاوكاریی داعشیان كردووە".
حەمدی بەرواری ئاشكرای كرد كە لەنێو ئەوانەی 
دەســتگیركراون كوردیش هــەن، بەاڵم دەڵێت "ئەو 
كوردانە هیچیــان چەكداری داعــش نەبوون، تەنیا 
هاوكاریــی داعشــیان كــردووە. جگە لــەوەش 50 
هەرزەكار بەو تۆمەتە دەستگیركراون كە هەندێكیان 

ئێستا شانازی بە داعشەوە دەكەن".

ســەبارەت بە ســزای ئەو كەســانەش، حەمدی 
بــەرواری گوتــی "ســزاكان بەپێــی تاوانەكانیانە، 
ئەوانەی بەشــداریی راســتەوخۆیان لــە تاوانەكانی 
داعشــدا كردبێ، زۆربەیان ســزای لە سێدارەدانیان 
بۆ دەرچووە، كەمترین ســزا پێنج ساڵ بەندكردنە. 
ئــەوەش زۆرتر بــۆ ئەوانەیــە كە بە ناڕاســتەوخۆ 
هاوكاریــی داعشــیان كــردووە، یــان لــە تــۆڕە 

كۆمەاڵیەتییەكان پشتگیرییان لە داعش كردووە".

پارێزەرانی كورد 
بەرگرییان لێدەكەن

بەپێــی یاســا، هــەر تۆمەتبارێــك لــە رۆژی 
دادگاییەكەی پارێزەری نەبێت، دەبێ دادگا پارێزەری 
بۆ دابین بكات، كرێــی پارێزەرەكەش لە خەزێنەی 
دەوڵــەت دەدرێ. ئەو تۆمەتبارانەی داعش هیچیان 
پارێزەریــان نییە، بۆیە پارێزەرانی كورد ناچارن لە 

دادگا ببنە پارێزەریان و بەرگرییان لێ بكەن.
پارێــزەر هەژار ســوبحی كە تاوەكوو ئێســتا لە 
دادگاییكردنــی پێنــج تۆمەتباری داعشــدا پارێزەر 
بووە، دەڵێت "زۆر قورسە بتوانی لە دادگا بەرگری 
لە تۆمەتبارێكی داعش بكەی، بەاڵم ئەوە یاسایە و 
ئێمەش وەكو پارێزەرێك تەنیا ئەركە یاســاییەكەی 

خۆمان جێبەجێ دەكەین".
هــەژار باســی هەســتی خــۆی دەكات كاتێــك 
بەرگــری لــە چەكدارێكی داعــش دەكات و دەڵێت: 
"بەڕاستی كاتێك لە دادگا بیر لە تاوانەكانی داعش 
دەكەمەوە، ناخۆشترین هەستم هەیە كە بەرگری لە 

تۆمەتبارێكی داعش دەكەم".
لــە كاتــی ئامادەكردنی ئــەو راپۆرتە، پیاوێكی 
عەرەبــی تەمــەن 44 ســاڵ دەبرایە هۆڵــی دادگا، 
ئــەو دەیگــوت "من داعــش نیم، كــوڕە تەمەن 12 
سااڵنەكەم داعش بوو، منیش بەبۆنەی كوڕەكەمەوە 

دەستگیركراوم".
ئــەو پیــاوە عەرەبــە باســی چیرۆكــی چوونی 
كوڕەكــەی دەكات بــۆ ریزەكانی داعــش و دەڵێت 
"ماڵمــان لــە گوندێكــی دەوروبــەری تەلعەفــەرە، 
كوڕە تەمەن 12 ســااڵنەكەم هاتوچــۆی مزگەوتی 
دەكرد، چەكدارانی داعش لە مزگەوت باسی شەڕ و 
جیهادیان بۆ كردبوو، رۆژێكیان چەكدارێكی داعش 
پێیگوتم كوڕەكەت لەگەڵ ئێمەیە، ئێستا راهێنانی 

پێدەكەین، ئامادەی دەكەین بۆ جیهاد".
 بە گوتــەی ئەو پیاوە، كوڕەكــەی چوار مانگ 

لە ریزەكانی داعشــدا بــووە، دواتــر وازی هێناوە. 
كوڕەكەشی ئێستا دەستگیر كراوە. خۆیشی لەسەر 

ئــەوە دەســتگیركراوە كە چۆن رێگــەی داوە كوڕە 
هەرزەكارەكەی بچێتە ریزەكانی داعشەوە.

پارێزەرانی كورد بەرگرییان لێدەكەن

رووداو - هەولێر

ئامۆیــی،  یاداشــتەكانی بەهمــەن ئەحمــەدی 
چاالكڤــان و رۆژنامەنووســی بزووتنەوەی ســەوزی 
ئێران، دەریدەخات سەلەفییە جیهادییەكانی قاعیدە 
مێژوویەكی كۆنی چاالكی و ئامادەییان لەناو ئێران و 

لە رۆژهەاڵتی كوردستان هەیە. 
ئامۆیــی لــە حوزەیرانــی 2009 لــە كاتــی 
ئەنجامەكانــی  دژی  لــە  خۆپیشــاندانەكان 
ئێــران  كۆمــاری  ســەرۆكایەتی  هەڵبژاردنــی 
دەستگیركرا و بڕیاری حەوت ساڵ و چوار مانگ 
بەندكردنــی بــۆ دەرچوو. ئامۆیی كە لە بەشــی 
350ی بەندیخانــەی ئێڤینــی تــاران بەندكرابوو، 

ساڵی 2010 ئەو یاداشتانەی نووسیون.
بەگوێرەی یاداشــتەكە، لە تەمووز و ئابی 2010 
ژمارەی بەندكراوانی قاعیدە زیادی كردبوو، لەنێویاندا 
نزیكەی 10 كەسیان خەڵكی رۆژهەاڵتی كوردستان و 
بەتەمەنترینیان 24 و 25 ساڵ بوون. بەپێی بڕیاری 
بەڕێوەبەری ئەو بەشــە لــە گرتووخانەكە، نەدەبوو 
زیاتــر لــە دوو بەندكــراوی قاعیدە لە یــەك ژووردا 
بن، بەاڵم لەبەر چاككردنەوەی بەشــەكە، دەرفەتی 

یەكتربینین لە نێوان بەنكراوەكاندا زیاتر ببوو.
نووســەری یاداشتەكان ئاماژە بۆ ئەوە دەكات 
كــە "هەڵســوكەوتی رێكخراوەیــی تایبــەت بــە 
ئەلقاعیدە، روخساری نامۆ و ریشی درێژی ئەوان، 
ترســێكی لەالی بەندكراوانی دیكە دروستكردبوو، 
بۆیــەش بڕیاریــان دابوو ئەوەنــدەی بۆیان بكرێ 
لەگەڵیــان تێنەكەون، بەاڵم پاش چەند دەمەقاڵە 
و شەڕێك، بەرپرســانی بەشی 350 گەیشتبوونە 
ئەو بڕوایەی كە باشتر وایە قاعیدەكان پێكەوە لە 
یەك ژووردا بن. بۆیەش 10 كەس لە قاعیدەكان 
و 14 كەس لە بەندكراوە سیاسییەكانیان پێكەوە 

لە یەك ژوور كردبوو".
سەرەتا هیچكەس ئامادە نەبووە لەگەڵ ئەو 10 
بەندكراوە قاعیدەیە بچێتە نێو یەك ژوورەوە، بەاڵم 
دواجار نووســەری یاداشتەكە لەگەڵ نۆ چاالكڤانی 

دیكەی بزووتنەوەی سەوز، كەسێك لە ئەنجوومەنی 
شاهەنشایی و سێ بەندكراوی سیاسیی كورد بەناوی 
مەتیــج ئەرجــان، خەڵكــی باكووری كوردســتان، 
رەمەزان ئەحمەد كەمال خەڵكی رۆژئاوای كوردستان 
و رەمەزان سەعیدی خەڵكی رۆژهەاڵتی كوردستان 

رازی دەبن لەگەڵیان بمێننەوە.
مانەوە لە ژوورێكدا لەگەڵ قاعیدەكان سەرەڕای 
تــرس و نیگەرانییەكانــی، مایەی نوكتە و گاڵتەش 
بــووە و زۆرجار بەندكراوەكانی ژوورەكانی دیكە بە 
گاڵتــەوە ســەیری ژوورەكەی ئەوانیان كــردووە بۆ 
ئەوەی بزانن هێشتا زیندوون. قاعیدەكان هەوڵێكی 
زۆریــان دەدا بــۆ ئەوەی خۆیــان لە گفتوگۆ لەگەڵ 
خەڵكانــی دیكە بەدوور بگرن، كێشەشــیان لەگەڵ 
ئەوە هەبووە كەسێك لە كاتی خەوتندا كراسەكەی 

دابنێ و هەڕەشەیان لە كەسەكە كردووە.
بەگوێــرەی یاداشــتەكانی ئامۆیــی، لــە كاتــی 
باڵوبوونــەوەی هەواڵــی هێرشــەكانی قاعیــدە بۆ 
ســەر بنكەكانــی ناتۆ یــان ئەمریــكا، قاعیدەكانی 
نــاو ژوورەكە تەكبیریــان لێــدەدا و یەكدییان ماچ 
دەكرد، لە هەمانكاتدا رەخنەیان لە ناوەندی هەواڵی 
حكومەتی ئێــران دەگرت كە ژمــارەی كوژراوەكان 
كەم دەكاتەوە. ئامۆیی ئاماژە بۆ ئەوەش دەكات كە 
قاعیدەكان بڕوایان بە مەولودی پێغەمبەری ئیسالم 
نەبــووە و دەیانگــوت "بۆچی نێــردراوی خوا خۆی 

جەژنی لە دایكبوونی بۆ خۆی نەدەكرد؟".
نوێنــەری قاعیدەكان كەســێك بــووە بە ناوی 
)عەبدوڵــاڵ.خ( كە لە شــاری بــۆكان لە رۆژهەاڵتی 
خــۆی  بەگوتــەی  دەســتگیركرابوو.  كوردســتان 
هەشــت ئەمریكی لە ئەفغانســتان كوشــتبوو، ئەو 
دەســتگیركردنەكەی خۆی بە ناڕەوا دەزانی، لەبەر 
ئەوەی پێیوابوو "ئێران لەالیەكەوە خۆی بە دوژمنی 
ئەمریكا لە قەڵەم دەدا و لەالیەكی دیكەشەوە كەسێك 
دەســتگیر دەكات لە ئەفغانســتان ئەمریكییەكانی 
كوشتووە". لە كاتی ئەو قسانەدا عەبدوڵاڵ 11 مانگ 

بەسەر دەستگیركرانیدا تێپەڕیبوو. 
قاعیدەكانــی  ئامۆیــی،  گێڕانــەوەی  بەپێــی 

ژوورەكەیان تێگەیشــتن و لێكدانەوەیەكی ئەوتۆیان 
بۆ ئایین نەبووە "رەنگە تاكە تایبەتمەندیی زەقیان 
ئەوە بووبێ كە فاڵنە كەسەیان 29 جوزئی قورئانی 

لەبەر بوو". 
ئامۆیی دەڵێت "ئەوان لە رۆژنامەكانیشدا تەنیا بە 
دوای جەدوەلدا دەگەڕان، یان بە دوای ئەو وشانەدا 
دەگەڕان كە بە بۆچوونی ئەوان ناوی خودایە، ئەگەر 
الپەڕەیەكی وەهایان بینیبایە یەكسەر رۆژنامەكەیان 
ورد ورد دەكرد بۆ ئەوەی دواتر لە خاوێنكردنەوە و 

سڕینی ژوورەكەدا كەڵكی لێوەرنەگیرێ".
وەكوو لە یاداشــتی چاالكڤانەكەی بزووتنەوەی 
ســەوزی ئێراندا هاتــووە، بەندكراوانی قاعیدە هەتا 
دەهــات ژمارەیان زیاتر دەبوو. ئەمەش گرژییەكانی 
نێو گرتووخانەكەی زیاتر كردبوو. لەنێو قاعیدەكاندا 
دوو میسری، دوو ئازەربایجانی و یەك فەلەستینیش 
هەبوون. بەپێی یاداشــتەكە "قاعیدەكان گۆشــتی 
ئاژەڵیــان نەدەخوارد و دەیانگــوت نازانن ئاژەڵەكە 
چــۆن ســەربڕدراوە، پانتۆڵەكانیــان كــورت بوو، 
دەیانگــوت پێغەمبەری ئیســالم گوتوویەتی دەبێ 

قولەپێ دیار بێ".
لــەو ژوورەدا ژمارەیەك كوردی دیكەش هەبوون 

كــە بــە گوتــەی خۆیــان بەهــۆی شــەڕ لــە دژی 
قاعیــدەی كوردســتان دەســتگیركرابوون. یەكێك 
لەوان بە نووســەری یاداشــتەكەی گوتبوو "ئەركی 
مــن دەستنیشــانكردن و كوشــتنی بەرپرســان و 
پڕوپاگەندەكارانی قاعیدە لە كوردستانی ئێران بوو". 
چەنــد جارێكیش شــەڕ لە نێوان ئــەو دوو گرووپە 

كوردەدا دروست ببوو. 
چاالكڤانەكە لە ماوەی دوو ساڵی یەكەمی ژیانی 
خــۆی لە گرتووخانە نزیكەی 50 ئەندامی قاعیدەی 
بینیبــوو، لــە نێویانــدا تەنیا دوو كەســی بینیبوو 
كــە خوێندەواریی بەرزیان هەبــێ، ئەوانی دیكە لە 

خەڵكانی چینی خوارەوەی كۆمەڵگا بوون.
یەكێــك لــە دوو قاعیــدە خوێندەوارەكــە )كە 
پێدەچێ كورد بووبێت( بە ئامۆیی گوتبوو "كۆماری 
ئیســالمی وایدەزانی ئەگەر ئیمتیازاتمــان بداتێ و 
رێگــەی پڕوپاگەندەمان بۆ بكاتەوە، ئێمە لە كاتی 
هــەر هێرشــێكی ئەمریــكا لــە رۆژئــاوای ئێرانەوە 

پشتگیریی دەكەین". 
بە گوتەی ئەو ئەندامەی قاعیدە "باڵوبوونەوەی 
بیروباوەڕی قاعیــدە لە ناوچە كوردییەكان وایكرد 
زەمینــەی ملمالنێ لەو ناوچانە زیاتر بێ و خەڵك 

سەرقاڵی ئەو ملمالنێیە بن، بەاڵم ئێمە بە باشترین 
شــێوە كەڵكمان لەو دەرفەتــە وەرگرت كە ئێران 

پێی دابووین".
گەنجــە خوێندەوارەكەی دیكە كوڕێكی خەڵكی 
سەردەشتە كە پێشتر خوێندكاری بەشی ئەندازیاری 
كارەبــا بووە و ناوی ئەیوب بووە. بە گوتەی خۆی 
لەنــاو خێزانەكەیانــدا بایەخێكی ئەوتــۆ بە ئایین 
نەدەدرا، تەنانەت خۆیشــی هەتا ســەرەتای ساڵی 
سێیەمی زانكۆ گرنگییەكی زۆری بە ئایین نەدەدا، 
بەاڵم پاش ماوەیەك لە زانكۆكەی لە تەورێز لەگەڵ 
كۆمەڵێــك خوێندكاری كورد ئاشــنا بووە، لەوێش 
توانیبووی ژمارەیەك ســەلەفی جیهادیی ســەر بە 

قاعیدە لە نزیكەوە بناسێت. 
بەگوتــەی ئەیــوب، هەڵســوكەوتی حكومەتی 
ئێران لەگەڵ كــورد هۆكاری نزیكبوونەوەی ئەو لە 
قاعیدە بووە. گەنجە سەردەشتییەكە لەمبارەیەوە 
گوتبووی: "ســوننەبوون و كوردبــوون، بارودۆخی 
نالەبــاری ئابــووری و كۆمەاڵیەتیــی ناوچەكــە... 

گەنجەكان هان دەدات لە گروپەكانی دژی حكومەت 
نزیك ببنەوە". 

ئەو پێیوابووە كۆمەڵەكان، دیموكراتەكان، پژاك 
و پەكەكە ناتوانن داخوازییەكانی خەڵك دەستەبەر 
بكەن، پێشیوایە ئێستا مانایەك لە ژیانیدا هەست 
پێدەكات كە پێشتر لە ژیانی خۆیدا بەدی نەكردبوو. 
ســەبارەت بە چاالكییەكانی خۆشــیان ئاماژەی بۆ 
ئەوە كردووە كە ئەوان سێ رێگەیان هەیە، جیهاد، 
پڕوپاگەنــدە و تێكەڵەیەك لەو دووە. ئەیوب خۆی 

زیاتر بڕوای بە رێگەی سێیەم هەبووە.
بەپێی یاداشتەكەی بەهمەن ، قاعیدە تەنیا لە 
نێو ســوننەكانی ئێران و رۆژهەاڵتی كوردستاندا 
پڕوپاگەنــدەی نەكــردووە، بەڵكــو لــە تــاران و 
شــارە شیعەنشــینەكانیش ئەندام كۆدەكاتەوە. 
نووســەری یاداشــتەكە لــە گرتووخانەكە چاوی 
بــە گەنجێكــی تارانی كەوتبوو كە لــە مەزهەبی 
شــیعەوە چووبــووە ســەر مەزهەبــی ســوننە و 

پەیوەندی بەقاعیدەوە كردبوو.

نوێنەری بەندكراوانی قاعیدە كەسێكی كورد بوو

800 كەس بە تۆمەتی پەیوەندی لەگەڵ داعش 
لە گرتووخانەكانی دهۆكدان

بەرپرسی رێكخراوێكی مافی مرۆڤ: 
320 ئەندامی داعش لە دهۆك دادگایی كراون

دادوەرێك: بەهۆی كارانەكردنەوەی پەرلەمان، 
تیرۆریستان بە یاساكانی عێراق دادگایی دەكرێن

پارێزەرێك: ناخۆشترین شت ئەوەیە لە دادگا 
بەرگری لە داعشێك دەكەم

بە چ یاسایەك دادگایی دەكرێن؟
ســاڵی 2006 پەرلەمانی كوردســتان یاســای بەرەنگاربوونەوی تۆقانــدن )تیرۆر(ی 
دەركرد، لە ماددە 17ی یاساكەدا هاتووە ئەو یاسایە بۆ دوو ساڵە، بۆیە دوو ساڵ جارێك 
یاساكە درێژكراوەتەوە. دوایینجاریش یاساكە بۆ ماوەی دوو ساڵ تاوەكوو 16/7/2016 

درێژكرابووەوە.
دادوەر ســدقی كەریم خان، دادوەری لێكوڵینەوە لە تاوانەكانی تیرۆر لە دادگای دهۆك 
دەڵێــت "لە 16/7/2016 بــەدواوە كار بەو یاســایە ناكرێ، چونكە پێویســتە لەالیەن 
پەرلەمانەوە یاساكە درێژ بكرێتەوە، ئێستاش پەرلەمان نییە، بۆیە ئەوانەی بە تۆمەتی 
تیرۆر دەســتگیر دەكرێن، بەپێی ماددە 111 لە یاسای ســزادانی عێراق مامەڵە لەگەڵ 

دۆسیەكەیاندا دەكرێ و بەو یاسایە دادگایی دەكرێن".
 

"

نووسەرێكی ئێرانی یاداشتەكانی خۆی لەگەڵ بەندكراوانی قاعیدە لە زیندان دەگێڕێتەوە:

ئەندامانی قاعیدە لێكدانەوەی قووڵیان 
بۆ ئاین نەبوو

رەفتاری حكومەتی ئێران هۆكاری 
نزیكبوونەوەی كوردەكان بووە لە قاعیدە

بەهمەن ئەحمەدی ئامۆیی
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دڵخواز بەهلەوی
رووداو - هەولێر

وەزیرێكــی حكومەتــی ســووریا بۆچوونی 
واڵتەكەی لەبارەی گشتپرسی بۆ جیابوونەوەی 
باشووری كوردستان لە عێراق راگەیاند و گوتی 
كە ئەوان لەگەڵ جیابوونەوەی كوردستان نین 
لە عێراق. كاتەكەشــی بۆ گشتپرســی گونجاو 
نییە، چونكە عێراق و هەرێمی كوردســتان لە 

نەوزاد مەحموود
رووداو - خانەقین

ئەو پرســیارەی كە ســەركردەكانی باشووری 
كوردســتان دەیانەوێ لە چوارچێوەی پرۆســەی 
داهاتــوو  ئەیلوولــی  25ی  رۆژی  گشتپرســیدا 
رووبــەڕووی خەڵكــی بكەنەوە، نــەك ئەبو عەلی 
رووگیــر ناكات، بەڵكو هەر بە خێرایی بە "بەڵێ" 
وەاڵمــی دەداتــەوە. ئەو دەڵێــت "ئێمە كوردین و 

دەنگ بە كوردستان دەدەین".
ئەبو عەلی لە یەكێك لە حوسەینییەكان نوێژی 
نیــوەڕۆی كرد و دوای هەندێك پاڕانەوە كە تەنیا 
خۆی و خودا دەزانن داوای چیی دەكرد، عارەقەی 
نێوچاوانی بە دەستەســڕێك البرد و گوتی: "ئێمە 
چەندین ســاڵە خۆمــان داوا دەكەین بگەڕێینەوە 
ســەر كوردســتان، بەڵــێ دەنگ بــەو ریفراندۆمە 

دەدەین و ئینشائەڵاڵ كوردستان سەردەكەوێ".
كــوردی زۆرینە شــیعەی خانەقیــن، زۆربەیان 
هەمان رای ئەبو عەلییان هەیە. هاوڕێ هوشــیار، 
تەمەن 27 ساڵ، دەڵێ هەندێك كەس لە دوورەوە 
وا تێدەگــەن كە مــادام خەڵكی ئــەم ناوچەیەی 
ئێمــە شــیعەن، مەیلیان بەالی كوردســتاندا كەم 
بــێ: "بەپێچەوانــەوە لێرە خەڵــك زۆر بایەخ بە 
گشتپرسی دەدەن، هەموو ئەو هاوڕێیانەشم وەك 

من بیر دەكەنەوە".
 بــەاڵم ئــەو بێ گلەییش نییــە "ئێمە خۆمان 
لەسەر هەرێمی كوردستان حیساب دەكەین، كەچی 

پڕۆژە و ئاوەدانی كوردستانمان پێنەگەیشتووە".
لەكاتێكــدا ناكۆكیــی مەزهەبــی  و نەتەوەیــی 
كاریگەری لەسەر ئاسایشی زۆرێك لە ناوچەكانی 
عێراق هەبووە، بــەاڵم لە قەزای خانەقین وێنەكە 
پێچەوانەیە، هێشتا پێكەوەژیان قسەیەكی بەكاری 
نێو خەڵكە. زۆرتر لە 70%ی دانیشتووانی قەزاكە 

شیعە مەزهەبن. بانگی حوسەینییە و مزگەوتەكان 
تێكەڵ بە یەك دەبن.

د.كارزان عەبدولڕەحمــان، دكتۆرای لە مێژوودا 
هەیە و گەشــبینە بەوەی "بەڵێ" لە گشتپرســیی 
قــەزای خانەقینــدا زۆرینەی رەهــا بهێنێ "بەاڵم 
دەبێ هێزە كوردستانییەكان لە نێوخۆیاندا تەبایی 
دروســتبكەن و پێكەوە خەڵك هان بدەن، چونكە 
لەبەر ئەوە نا كە خەڵك زۆرینە شــیعە مەزهەبن، 
بەڵكــو لەبەرئــەوەی كــە خزمەتگوزاریــی وەك 
پێویست لەم ناوچەیە نییە، رەنگە كاریگەرییەكی 

كەمی هەبێ".
د.كارزان بەدووری نازانێ لەگەڵ نزیكبوونەوەی 
وادەی ئەنجامدانی گشتپرســی، هێزە شیعەكانی 
عێراق و پارێزگای دیالە بكەونە خۆیان بۆ ئەوەی 
خەڵك پشــتبكەنە ســندووقەكان، یان بە نەخێر 
دەنگ بدەن "بەاڵم ئێمە ئەزموونمان لەگەڵ تەبایی 
و یەكگرتوویی حیزبە كوردســتانییەكان هەیە لە 
هەڵبژاردنی پێشــووی پەرلەمــان و ئەنجوومەنی 
پارێــزگاكان، كــە بــووە هــۆی ئــەوەی حیزبــە 
كوردستانییەكان لە دیالە زۆرترین دەنگی خەڵكی 

خانەقین ببەنەوە". 
سەرژمێرییەكی نوێ نییە ژمارەی دانیشتووانی 

قەزاكــە دەربخــات، بــەاڵم حەفتاكانی ســەدەی 
رابردوو، ژمارەی دانیشتووانی بە 175 هەزار كەس 
مەزەندە كــراوە ، زۆربەی دانیشــتووانی خانەقین 

كوردن و بە مەزهەبیش شیعەن.
لە ســەردەمی رژێمی بەعسدا، گۆڕانكارییەكی 
زۆر بەســەر پێكهاتەی دانیشتووانەكەیدا هات كە 
بە پرۆسەی )تەعریب( ناسراوە. كوردی رەسەنی 
خەڵكی شــارەكە بەزۆر دەركــران و دوورخرانەوە 
بۆ باشــووری عێــراق و عەرەب لە شــوێنەكانیان 

نیشتەجێكران.
ئەمیــر حوســێن، لــەو ســێبەرە بچووكــەدا 
دانیشــتووە كــە عەرەبانــەی ســەوزە و میــوە 
فرۆشییەكەی دروستیكردووە. ئەمیر دەڵێ "باوكم 
ســوننەیە و دایكم شــیعەیە، بەاڵم بە خوا دایكم 
زۆرتر لە باوكم باسی كوردستان دەكات، ئەو زۆرتر 
حەزدەكات بە یەكجاری بچینەوە سەر كوردستان، 
خەڵــك لێــرە هەمــوو وەك بران و كــەس بیر لە 

مەزهەب و ئەو شتانە ناكاتەوە".
داعــش ناحیــەی جەلەوالی ســەر بــە قەزای 
خانەقینــی كۆنتــرۆڵ كــرد  و تەنیــا نزیكەی 15 
كیلۆمەتری مابوو شەڕ بگاتە خانەقین. لەسااڵنی 
ئۆتۆمبێلــی  لەڕێــی  چەندینجــار  رابردووشــدا 

بۆمبڕێژكــراو و خۆكوژەوە هێرشــكراوەتە ســەر 
حیزبــە  بــارەگای  و  شــیعەكان   حوســەینیەی 
كوردییــەكان لە خانەقیــن، بەاڵم ئەو هێرشــانە 
پێكەوەژیانــی  لەســەر  نەبــووە  كاریگەرییــان 

دانیشتووانی ئەو قەزایە.
خانەقین یەكێكە لە قەزا جێناكۆكەكان لەنێوان 
حكومەتــی بەغدا و هەرێمی كوردســتان  و ســەر 

بــە پارێزگای دیالەیە لــە رۆژهەاڵتی عێراق، بەاڵم 
كاتێك دەســەاڵتدارانی هەرێمی كوردستان سوور 
دەبن لەســەر ئــەوەی ئەو گشتپرســییەی بڕیارە 
ئەنجامی بدەن، ناوچە جێناكۆكەكانیش بگرێتەوە، 
چاوەڕوانی ئەوە دەكرێ نەجەف و كەربەالش بێنە 
قسە و داوا لە كوردی شیعە مەزهەب بكەن داوای 

جیابوونەوە لە عێراق نەكەن. 

بە ئەبو عەلیم گوت، ئێســتا تۆ لە یەكێك لە 
حوســەینیەكانەوە قســە دەكەیت، ئایا لە نێوان 
بانگەوازی بەرپرســانی كــورد و نەجەفدا كامیان 
هەڵدەبژێری؟ ئەو دۆش دانەما و یەكســەر گوتی 
"ئینشــائەڵاڵ ناگاتە ئەوەی گرژی ببێ، بەاڵم من 
كــوردم و هەتا ئەگەر نەجــەف و كەربەالش داوا 

بكەن، من بەشداریی گشتپرسییەكە دەكەم".

مەحموود یاسین كوردی
رووداو - هەولێر

كۆمیسیۆنی بااڵی سەربەخۆی هەڵبژاردنەكان 
پرۆژەیــەك بۆ دەنگدانــی ئەلیكترۆنی بۆ كوردی 
نیشــتەجێی تاراوگــە ئامــادە دەكات، كارتــی 
دەنگدان لە گشتپرســیی سەربەخۆییش بە چوار 

زمان چاپ دەكرێ.
رۆژی 2017/6/8 مەسعود بارزانی، سەرۆكی 
هەرێمــی كوردســتان، فەرمانێكــی هەرێمــی بۆ 
ئەنجامدانی گشتپرسی لە باشــووری كوردستان 
دەركرد و لە دوایین خاڵیدا داوای لە كۆمیسیۆنی 
بااڵی ســەربەخۆی هەڵبژاردنەكان كرد كار بكات 
بــۆ رەخســاندنی بــواری بەشــداریی رەوەنــدی 

كوردستانی لە دەرەوە بۆ ئەو گشتپرسیە.

جوتیار عادل ئەندامی ئەنجوومەنی كۆمیسیۆنی 
بــااڵی ســەربەخۆی هەڵبــژاردن و راپرســی لــە 
كوردســتان بــە )رووداو(ی راگەیانــد: "بەپێــی 
یاســا ئێمە پابەندیــن بە بەشــداركردنی كوردی 
هەندەران لە پرۆسەكانی هەڵبژاردن و گشتپرسی، 
بەاڵم رەنگە بۆ ئەنجامدانی گشتپرسیی ئەمجارە 
هەندێك كێشەو گرفتی تەكنیكی و سیاسی بێنە 

پێشمان".
جوتیار عادل ئاماژەی بەو گرفتانە داو گوتی: 
"پێشــبینی دەكەیــن هەندێك واڵتی دراوســێ و 
هەندێــك واڵتی دیكــەش رێگا نەدەن ســندوقی 
دەنگــدان دابنێین تا بە رێگای كالســیكی دەنگ 
بدەن، بۆیە سەرقاڵی پڕۆژەیەكی ئەلیكترۆنین بۆ 
ئەوەی بتوانین لە رێگای ئەم سیستەمەوە كوردی 
دەرەوەی كوردســتان بەشــداری لە گشتپرســی 

بكەن".
محەممەد عەلی، ئەندامی لیژنەی پەیوەندییەكان 
و كاروباری رەوەندی كوردســتانی لە پەرلەمانی 
كوردستان بە پێویستی دەزانێت كوردی تاراوگە 
بەشداری لە پرۆسەی گشتپرسی بكەن و دەڵێت 
"تاوەكو ئێســتا كوردی تاراوگە بەشــدارییان لە 
هەڵبژاردنەكانــی كوردســتان نەكــردووە، بەاڵم 
گرنگە لەم گشتپرسییە كۆمیسیۆن و فەرمانگەی 
پەیوەندییەكانــی دەرەوەی حكومەتــی هەرێمی 
كوردستان، میكانیزمێكی گونجاو بۆ رەخساندنی 

بەشداریی ئەوان بدۆزنەوە".
محەممەد عەلی نەبوونی ئامارێكی دروســتی 
تاراوگەنشینان و ژمارەی ئەوانەی مافی دەنگدانیان 
هەیە، بە ئاستەنگ لەبەردەم بەشداریی ئەوان لە 

گشتپرسی دەزانێت.

ســەبارەت بــە ئامــاری كــوردی تاراوگــە، 
ئیســماعیل خورماڵی، بڕیاردەری كۆمیســیۆنی 
بااڵی ســەربەخۆی هەڵبژاردنەكان بــە )رووداو(
ی راگەیانــد: "هاوواڵتیانی عێــراق لە دەرەوە كە 
كوردیش بەشــێكن لەوان، تەنیــا لە هەڵبژاردنی 
پەرلەمانی عێراق دەنگیانداوە. بەپێی داتاكان لەو 
هەڵبژاردنەدا دوو ملیۆن عێراقی مافی دەنگدانیان 
هەبوو، بەاڵم تەنیا785 هەزار كەس لە 19 واڵت، 

دەنگیانداوە".

كارتی دەنگدان بە چوار زمان
 

بەپێــی ئــەو فەرمانــەی ســەرۆكی هەرێمــی 
كوردســتان دەریكــردووە، رۆژی 25ی ئەیلــوول 
لــە سەرتاســەری هەرێمی كوردســتان و ناوچە 

كوردســتانییەكانی دەرەوەی ئیــدارەی هەرێمی 
كوردستان، لە كاژێر 8ی بەیانی تاوەكو 6ی ئێوارە 
پرۆسەی گشتپرسی بەڕێوەدەچێت و پرسیار لە 
هاونیشتیمانیان دەكرێت: "ئایا دەتەوێ هەرێمی 
كوردســتان و ناوچە كوردستانییەكانی دەرەوەی 
ئیدارەی هەرێم ببێتە دەوڵەتێكی ســەربەخۆ؟". 
دەنگــدەر دەتوانــێ بــە بەڵێ یان نەخێــر وەاڵم 

بداتەوە. 
فەرمانەكــەی  بەپێــی  دەنگدانەكــە  كارتــی 
سەرۆكی هەرێمی كوردســتان بە زمانی كوردی، 

عەرەبی، توركمانی و سریانی چاپدەكرێت. 
یەكێكی دیكە لە كێشەكانی بەردەم كۆمیسیۆن 
پاككردنــەوەی تۆمــاری دەنگدەرانــە، شــیروان 
زرار، گوتەبێژی كۆمیســیۆنی بااڵی سەربەخۆی 
هەڵبژاردنەكان پێشــتر بــە )رووداو(ی گوتبوو، 

نزیكــەی 500 هــەزار دەنگدەر زیــادی كردووە و 
كۆمیسیۆن پێشبینی دەكات 3.3 – 3.5 ملیۆن 

كەس مافی دەنگدانیان هەبێ.
كۆمیســیۆن بە نووســراوی فەرمــی داوای لە 
وەزارەتی تەندروستیی هەرێمی كوردستان كردووە 
لیســتی نــاوی مردووانیــان بۆ رەوانــە بكات بۆ 
ئەوەی لەگەڵ لیستی وەزارەتی بازرگانیی عێراق 
كە پشــتی بە پسوولەی خۆراك بەستووە، ناوی 

مروودان لە تۆماری دەنگدەران دەربهێنرێت.
بەپێــی ئامــاری وەزارەتــی تەندروســتی كە 
دراوەتــە )رووداو(، لــە چوار ســاڵی رابــردوودا 
75 هــەزار و 305 كەس لە پارێزگاكانی هەولێر، 
سلێمانی و دهۆك مردوون كە نزیكەی 33 هەزار 
كەسیان تەمەنیان لە نێوان یەك مانگ تاوەكو 5 

ساڵی بووە.

كاتەكە گونجاو نییە 
بۆ گشتپرسی 

دەبێ گشتپرسی 
لە سەرتاسەری 

عێراق بكرێ

‘‘‘‘

كوردی شیعەی خانەقین بۆ گشتپرسی یەكالبوونەتەوە

كارتی گشتپرسی بە چوار زمان چاپ دەكرێ

كوردێكی شیعەمەزهەب: 
ئەگەر نەجەف و كەربەالش رێگربن، 

بەشداری لە گشتپرسی دەكەین

 )فۆتۆ: سەرتیپ عوسمان(

كۆمیسیۆن:  ئەگەری هەیە كوردی تاراوگە بە سیستەمی ئەلیكترۆنی دەنگ بدەن

شەڕدان.
مەســعود  مانگــە  ئــەم  شەشــی  رۆژی 
بارزانــی ســەرۆكی هەرێمی كوردســتان لەگەڵ 
حیزبەكانی بەشــدار لە پەرلەمــان و حكومەت، 
25ی  رۆژی  و  دا  گشتپرســی  لــە  بڕیاریــان 
ئەیلولی داهاتووشــیان وەكوو رۆژی ئەنجامدانی 
گشتپرســی دیاری كرد. هــەر دوای راگەیاندنی 
وادەی گشتپرســی، كاردانــەوە نێودەوڵەتــی و 

هەرێمییەكان دەركەوتن. 

دراوســێكانی هەرێمی كوردســتان )عێراق، 
ئێــران و توركیــا( بۆچوونــی خۆیــان لەبارەی 
گشتپرســی دەربڕی، بەاڵم حكومەتی ســووریا 
هێشــتا بۆچوونــی فەرمیی خــۆی لەوبارەیەوە 

رانەگەیاندووە.
عەلــی حەیــدەر، وەزیــری ئاشــتبوونەوەی 
پەیوەندییەكــی  لــە  ســووریا  نیشــتمانیی 
تەلەفۆنیــدا بــە )رووداو(ی راگەیانــد: "وەكوو 
پرەنســیپ و بەپێــی جاڕنامــە و رێككەوتننامە 

نێودەوڵەتییەكان، هەموو گەلێك مافی خۆیەتی 
بڕیــار لە داهاتوو و چارەنووســی خــۆی بدات، 
بــەاڵم هەر واڵتە و هەلومەرجــی تایبەتی خۆی 

هەیە".
گشتپرســییەكەی  كــە  گوتــی  حەیــدەر   
هەرێمــی كوردســتان كاتەكــەی گونجــاو نییە 
"ئەم گشتپرســییە لــەو هەلومەرجــەدا گونجاو 
نییە بەتایبەتی عێراق و هەرێمی كوردســتان لە 
دۆخی جەنگدان لە دژی تیرۆر و پێویستە كاری 

لە پێشینەیان لەناوبردنی تیرۆر بێت، بەتایبەتی 
داعش كە نوێنەرایەتی تیرۆری جیهانی دەكات".
عەلی حەیدەر هەر لە درێژەی ئەو قســانەدا 
گوتی "ســووربوون لەســەر ئەنجامدانی دەبێتە 
هەوڵێك بۆ سەپاندنی ئەمری واقیع لە دۆخێكی 
دیاریكراودا و لە داهاتووشــدا دەتوانرێت پشتی 
پێ ببەسترێت و بخرێتە واری جێبەجێكردنەوە، 
واتە ئەگەر ئێستاش سەربەخۆیی رانەگەیێنرێت، 
دەكرێ لە داهاتوودا رابگەیێنرێت، چونكە عێراق 

ئێستا لە دۆخی شەڕدایە".
وەزیری ئاشــتبوونەوەی نیشتیمانی ئاماژەی 
بــۆ ئەوە كرد كــە ئەگەر گشتپرســیش بكرێ، 
پێویستە لە سەرتاســەری عێراق بكرێ "ئەگەر 
بڕیــار لەســەر ئەنجامدانــی گشتپرســیش درا، 
دەبێــت لــە هەموو عێــراق بكرێ، نــەك تەنیا 
لــە ناوچەیەكی دیاریكراودا، بــۆ ئەوەی هەموو 
عێراقییــەكان تێیدا بەشــدار بن و راو بۆچوونی 
خۆیان بدەن، بەمەش پرســەكە نابێتە پرســی 
دابەشــكردنی عێراق لە رێگەی گشتپرســیی بۆ 

هەرێمی كوردستان".
عەلی حەیــدەر جەختیكردەوە عێراق خاوەن 
دەســتوورێكی فیدراڵییە و هەر بڕیارێك بدرێت 
پێویســتە لــەم چوارچێوەیەدا بدرێــت و گوتی 
"ئێمە گەلێكین هەزاران ســاڵ لەسەر ئەم خاكە 
پێكەوە ژیاوین و چارەنووسیشــمان یەكە، هەر 
هەوڵێك و ســیناریۆیەك ئەمڕۆ لەســەر ئەرزی 
دەســتێوەردانێكی  ئــەوە  بێــت،  كارا  واقیــع 
دەرەكییە و مەبەســت لێــی پارچەپارچەكردنی 
ناوچەكەیــە. كورد لە مێژوودا ســەلماندوویەتی 
كە رۆڵێكــی بەرچاویان هەبووە لــە ناوچەكەدا 
و هەمــوو مافێكیــان هەیــە و پێویســتە لــە 
چوارچێــوەی گرێبەســتێكی كۆمەاڵیەتیی نوێدا 

پارێزراو بن".

عەلی حەیدەر، وەزیری ئاشتبوونەوەی نیشتمانیی سووریا بۆ )رووداو(
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ئاڵتان تان بە دوو ساڵ بەندكردن سزادراكوردستانی
رووداو - رووحا

دادگایەكی پارێزگای رووحا، ســزای دوو ســاڵ زیندانیكردنی بەســەر پەرلەمانتارێكی فراكسیۆنی هەدەپەدا سەپاند. بە پشتبەستن بە سكااڵنامەی 
نووسینگەی داواكاری گشتیی كۆماری لە رووحا و بە تۆمەتی "هاندانی خەڵك بە ئاشكرا بۆ رق و دژایەتیكردنی دەوڵەتی توركیا"، ئێوارەی رۆژی هەینی 

16ی حوزەیران، چوارەم دادگای ســزا قورســەكانی رووحا ســزای دوو ساڵ زیندانیكردن بەســەر ئاڵتان تان پەرلەمانتاری فراكسیۆنی هەدەپە لە بازنەی 
چەولیگدا سەپاند. وێڕای ئامادەنەبوونی ئاڵتان تان لە دانیشتنی دادگاییدا، دەستەی دادوەران دوای خوێندنەوەی سكااڵنامەی داواكاری گشتیی و خستنەڕووی 

بەڵگەكانیان لەسەر ئەو پەرلەمانتارەی هەدەپە، سزاكەی بەسەردا سەپێندرا.

دڵخواز بەهلەوی 
رووداو - هەولێر 

ســەرئەنجام هەموو ئاماژەكان وا دەردەخەن 
كــە شــەڕی یەكالكــەرەوە لەگــەڵ داعــش لــە 
دێــرەزووری رۆژهەاڵتی ســووریا دەبێت نەك لە 
رەققــەی پایتەختــی خەالفەتەكــەی ئەبووبەكر 
بەغــدادی كــە ئێســتا لــە ســێ الوە لەالیــەن 
هێزەكانی ســووریای دیموكرات كەوتووەتە بەر 
پەالمار و لەالی باشوورەوە چەكدارەكانی داعش 

وردە وردە لێی دەرباز دەبن.
دوای كۆنترۆڵكردنــەوەی دەوروبەری رەققە، 
هێزەكانــی  ئۆپەراســیۆنی  رابــردوو  هەفتــەی 
ســووریای دیموكرات كە یەكینەكانی پاراستنی 
گــەل، پێكهێنــەری ســەرەكیی ئەو هێــزەن بۆ 
ســەنتەری شــارەكە دەســتیپێكرد. هێزەكانی 
سووریای دیموكرات لە سێ میحوەرەوە گەمارۆی 
شــارەكەیان داوە، بــەاڵم بەشــی باشــووری بە 
كراوەیــی ماوەتەوە و هێشــتا لەژێــر كۆنترۆڵی 

چەكدارانی داعشدایە.
لەالیــەن  رەققــە  ئازادكردنــی  هەرچەنــدە 
هێزەكانــی ســووریای دیموكراتــەوە بەهایەكی 
ســیمبولیكی هەیە بەتایبەتی بــۆ یەكینەكانی 
پاراســتنی گــەل كــە رۆژگارێــك لــە دواییــن 
گەڕەكی كۆبانێدا بەهیوایەكی كزەوە شــەڕیان 
دەكــرد، بــەاڵم شــەرەفی لەناوبردنــی داعش 
لەســەر دەســتی ئــەوان وا دیــارە ئەگەرێكی 
دوورە و ئێســتا داعش لە دەوروبەری دێرەزوور 
خەریكــی چێكردنــی دواییــن ســەنگەرەكانی 

شەڕی بێئومێدانەی خۆیەتی.
یازر عوسمان، شرۆڤەكار لە گرووپی قەیرانی 
نێودەوڵەتــی بــە )رووداو(ی گــوت، هێزەكانی 

ســووریای دیموكرات لە میحوەری رۆژهەاڵتەوە 
پێشــڕەوییەكی بەرچاویان كردووە و توانیویانە 
تا ئێستا 15%ی شاری رەققە كۆنترۆڵ بكەنەوە.
هێزەكانی ئەمریكا لەسەر زەوی پشتیوانیی 
هێزەكانــی ســووریای دیموكــرات دەكــەن و 
بۆردومانــی ئــەو پێگانــە دەكــەن كــە ئەوان 
دەیانەوێــت. هەفتەی رابــردووش وەجبەیەكی 
تــازەی چەكــی قــورس و پێشــكەوتوویان بە 
هێزەكــە داوە، ئەمــە جگــە لــە بەشــداریی 
ژمارەیــەك راوێــژكار و شــارەزای ســەربازیی 

ئەمریكی و فەرەنسی. 
ئەگەرچــی داعــش بــە خێرایی پاشەكشــە 
دەكات، بــەاڵم یــازر عوســمان پێیوایە شــەڕی 
رەققە ســەخت دەبێت "چونكــە داعش پێیوایە 
ئەم شــارە پایتەختی بەنــاو خەالفەتەكەیانە و 

پێویستە پارێزگاری و بەرگریی لێ بكەن".
هێشــتنەوەی الی باشــووری رەققــە بــە 
كراوەیــی، گومانی ئــەوەی ورووژاند كە جۆرە 
رێككەوتنێكــی نێــوان هێزەكانــی ســووریای 
دیموكــرات و داعــش بێ وەك ئــەوەی میدیا 

رووســیەكان دەیانگوت بەهۆیــەوە چەكدارانی 
داعــش بەرەو تەدمور و دێرەزوور پاشەكشــە 
دەكــەن، بــەاڵم یازر عوســمان ئــەوە بەدوور 
دەزانێ و دەڵێت: "هیچ رێككەوتنێك لە نێوان 
هێزەكانــی ســووریای دیموكــرات و داعشــدا 
نییە، میحوەری باشــوور قوواڵیی ناوچەكانی 
بندەستی داعشــە، هەركاتێك چەكدارەكانیان 
هەســتیان بــە مەترســییەكی راســتەقینە و 
شكســتێكی یەكجارەكــی كرد، بــە بەلەم لە 
رووبــاری فــورات كە دەكەوێتە الی باشــوور، 

دەپەڕنەوە".
بەبــڕوای ئەو، بــە كۆنترۆڵكردنەوەی رەققە 
شــەڕ لــە دژی داعــش لــە ســووریا كۆتایــی 
نایەت، بەڵكو دەبێتە سەرەتایەك بۆ شەڕێكی 
ســەختتر، بــەاڵم بــەدووری زانــی هەســەدە 

بەشداریی لەو شەڕەدا بكات.
زۆری  بەشــێكی  "هێشــتا  دەڵێــت  یــازر 
دێــرەزوور و دەوروبــەری لەدەســتی ســوپای 
ســووریادایە، چەندین هێزی عەرەبیی دیكەش 
هــەن كە هاوپەیمانــان پشــتیوانییان دەكەن، 

بەمــەش شــەڕی دێــرەزوور و ئەبــو كەمــال 
)لەســەر ســنووری عێــراق( دەبێتــە شــەڕی 
كۆریــدۆر و رێــگاكان و ملمالنێــی هەژموونــی 
رووســیا  و  ســووریا  زلهێــزەكان.  واڵتــە 
دەســتیان بەســەر بەشــە سوودبەخشــەكەی 
ســووریادا گرتووە و بەنیازن دەســت بەســەر 
بەشــە دەوڵەمەندەكەشــیدا بگرن. لەوالشەوە 
هێزەكانی حەشدی شــەعبی و ئێران لە خاكی 
عێراقەوە دێن بۆ كردنەوەی ئەو كۆریدۆرەی كە 
ئێران هەوڵی بۆ دەدات. هێزەكانی هاوپەیمانان 
ئــوردن و هێــزە عەرەبییەكانــی دیكــەش  و 
لەالیەكــی دیكــە و داعشــیش لەالیــەك. واتە 
دێرەزوور دەبێتە سێگۆشــەی شەڕی ئەمریكا و 
هاوپەیمانان لەالیەك، رووســیا و هاوپەیمانانی 

لەالیەك و داعشیش لەالیەكی دیكە". 
بەرپرســێكی ســەربازیی ســووری جەخت 
لــەوە دەكاتەوە كە شــەڕی دێرەزوور شــەڕی 
سەپاندنی هەژموونی واڵتانە بەسەر سووریادا، 
بەاڵم ئەوان رێگە بەوە نادەن و خۆیان شارەكە 

كۆنترۆڵ دەكەنەوە.

لیــوا عەلــی مەقســوود شــارەزا و توێژەری 
ســتراتیژی و ســەربازیی ســووری لە دیمەشق، 
دەڵێت ئەمریكا هەموو هەوڵەكانی چڕدەكاتەوە 
بۆ ئــەوەی كۆنترۆڵی دێــرەزوور بكات، چونكە 
ئەمریــكا وای دەبینێت كە بەكۆنترۆڵكردنی ئەم 
ناوچەیــە، دەتوانێــت هەژموونی خۆی بەســەر 
گرێكوێرەی نێوان ســووریا و عێراقدا بسەپێنێ، 
دواتر ناوچەكە لەت لەت دەكات، بۆ ئەوەی ئەو 
بوارەی بۆ بڕەخســێت سووریا بەتەواوەتی لەت 

لەت بكات.
"شــەڕی  گوتــی:  مەقســوود  لیــوا 
كۆنترۆڵكردنــەوەی دێــرەزوور ئەركی ســوپای 
ســووریایە بە پشــتیوانیی رووسیا. نابێت هیچ 
هێزێكــی دیكــە بەشــدار بێــت و بەكرداریــش 
ســەربازیی  جموجۆڵــی  ســووریا  ســوپای 
كــردووە دوای ئــەوەی هێزەكانــی ســووریای 
شــاری  بــەرەو  پێشــڕەوییەكانی  دیموكــرات 
رەققە دەســتپێكرد. سوپا ئێستا زۆر نزیكە لە 

بەجێگەیاندنی ئامانجەكانی". 
ئــەو بەرپرســە ســەربازییە،  بــە گوتــەی 
ســوپای سووریا تاوەكو ئێســتا 26 هەزار مەتر 
چوارگۆشــەی لە دێرەزوور كۆنترۆڵ كردووەتەوە 
و گەیشــتووەتە ناوچــەی "زوهــور ئەلغەنائیم" 
و كۆنترۆڵــی سێگۆشــەی ئیــرك و وێســتگەی 

سێیەمی كردووە.
ســەبارەت بــە رۆڵی حەشــدی شــەعبی لە 
ئۆپەراســیۆنی دێرەزوور، لیوا عەلی مەقسوود 
گوتی "هێزەكانی حەشــدی شەعبی پشتیوانی 
لە ســوپای ســووریا دەكــەن، بە پاڵپشــتیی 
تۆپخانەكانی لە خاكی عێراقەوە و بەداخستنی 
ســنوورەكان و ســەرجەم دەروازەكان بەڕووی 
تیرۆریســتان بەتەواوەتــی گەمــارۆ دەدرێــن و 

لەناو دەبردرێن". 
ئەو بەرپرســەی سوپای ســووریا بەدووری 
دەزانــێ ئەمریــكا هیــچ رۆڵێكــی هەبــێ لــە 
شــەڕی دێرەزووردا و دەڵێت "ئەمریكا و هێزە 
هاوپەیمانەكانی خۆیان لە رووبەڕووبوونەوەی 
میحــوەری  لەگــەڵ  راســتەوخۆ  ســەربازیی 
ســووری- ئێرانی - رووســی بــەدوور دەگرن، 
چونكــە ئەمریــكا باش دەزانێــت چیدی تاكە 
زلهێــزی جیهان نییە و هێزێك هەیە دەتوانێت 
بەرامبەری بوەستێ و پیالنەكانی لەناو خاكی 

سووریا پووچەڵ بكاتەوە و كردیشی".

لۆلۆخان 
رووداو - هەولێر 

بەگوێرەی ئاماری رێكخراوە نێودەوڵەتییەكان، 
نزیكەی یەك ملیۆن و 250 هەزار ئاوارەی عەرەبی 
ســووریا لــە رۆژئاڤای كوردســتان نیشــتەجێن 
)جزیــرە 500 هــەزار، كۆبانــی 100 هــەزار و 
عەفریــن 650 هــەزار ئــاوارە( كــە زۆربەیان لە 

شارەكانی سووریاوە روویان لە رۆژئاڤا كردووە.
ساڵی 2012، حكومەتی سووریا لە زۆربەی 
ناوچەكانــی رۆژئــاوای كوردســتان كشــایەوە 
و پارتــی یەكێتیــی دیموكــرات )پەیەدە( ئەو 
بۆشــاییەی پڕكردەوە. پەیــەدە وەكو هێزێكی 
كــوردی ئــەو دەرفەتــەی قۆســتەوە و توانی 
ئــەو ناوچانە لە هەڕەشــەی گرووپە چەكدارە 
توندڕەوەكان بپارێزێ، دواتر دەســەاڵتی خۆی 
و ئاســایش و هێــزی چەكداری بەشــێوەیەكی 
سیســتماتیك رێكخســت و لــە هەمــوو ناوچە 
بــووە  كوردســتان  رۆژئاڤــای  كوردییەكانــی 
دیفاكتــۆ. هەرچەنــدە ئەو دەســەاڵتەی لەوێ 
هەیــە لەالیەن ئەنجوومەنی نیشــتمانیی كورد 
)ئەنەكەســە( و ئۆپۆزیسیۆنی ســووریاوە بە 
پەیوەندی لەگەڵ حكومەتی ســووریا تۆمەتبار 
دەكرێــت، بەاڵم پەیــەدە ئــەوە رەتدەكاتەوە 
و بــەردەوام دەڵێــت ئەوان سیاســەتی هێڵی 
ســێیەم پەیــڕەو دەكەن، واتــە دووركەوتنەوە 
لــە سیاســەتی رووبەڕووبوونەوەی حكومەت و 

الیەنگریی ئۆپۆزیسیۆن.
بەهۆی ئەو ئارامییەی لە رۆژئاوای كوردستان 
هاتە ئــاراوە، ژمارەیەكی زۆر ئاوارەی عەرەب لە 
پارێزگاكانــی دیكەی ســووریاوە كە كەوتنە بەر 
شەڕ و پەالمار، پەنایان بۆ ئەوێ هێنا. بەاڵم لە 
هەمانكاتدا، نزیكەی ملیۆنێك كوردی دانیشتووی 
رۆژئاڤــاش ناوچەكانــی خۆیان جێهێشــتووە و 

روویان لە باشوور و باكووری كوردستان و توركیا 
و واڵتانی دیكەی ئەوروپا كردووە. 

 ســەركردەكانی ئەنەكەسە دەڵێن سیاسەتی 
پەیــەدە لــە دژی الیەنگرانیــان بووەتــە هــۆی 
ئــەوەی كورد لە رۆژئاوا كۆچبــەر بن و عەرەبی 
پارێزگاكانی سووریا لە شوێنی ئەوان نیشتەجێ 
ببن. هەندێك لەوان ئەمە بە قۆناغی دووەمی بە 

عەرەبكردنی رۆژئاڤای كوردستان دەزانن.
پارێزەر ئومێــد كیكانی، دەربارەی رەوشــی 
رۆژئاڤای كوردســتان دەڵێت "قەیرانی سیاســی 
سووریا و نەمانی ئارامی و دامودەزگای دەوڵەت 
و تێكچوونی رەوشــی ئابووری هــۆكار بوون بۆ 
ئەوەی خەڵك لە رۆژئاڤای كوردســتان كۆچبەر 
ببن. سیاسەتی پەیەدەش، هۆكارێكی دیكە بوو 
كە وایكرد گەلێ لە الیەنگری ئەنەكەســە رۆژئاڤا 

جێبهێڵن".
 بەرپرســانی پەیــەدە و الیەنگرانیان دەڵێن 
هیچ مەترسییەك لەسەر بەعەرەبكردنی رۆژئاوای 
كوردســتان نییــە و مانــەوەی ئــاوارەكان لەوێ 

كاتییە.
سەربەست قەرەچۆلی، جڤاكناسێكی رۆژئاوای 
كوردستانە دەڵێت: "ئێمە ناتوانین بڵێین پەیەدە 
و رێڤەبەریی خۆسەر بەشێوەیەكی سیستماتیك 
گەلــی كورد لــە رۆژئاڤای كوردســتان كۆچبەر 
دەكــەن و خەڵكی عەرەبــی پارێزگاكانی دیكەی 

سووریا لە شوێنیان نیشتەجێ دەكەن".
قەرەچۆلــی ئاماژەی بۆ ئــەوە كرد كە لەبەر 
رەوشــی ئارامی ناوچە كوردییــەكان، خەڵك لە 
پارێزگاكانی دیكەی سووریاوە دێنە كوردستان، 
بەڕێوەبەرایەتی خۆسەریش ناتوانێ پێشوازی لە 

ئاوارەكان نەكات.
ئێســتا دەنگۆیــەك هەیــە لەبــارەی ئەوەی 
عەرەبەكانــی پشــتێنەی ئەمنــی كــە زۆربەیان 
خەڵكــی رەققــەن، دوای ئازادكردنــی رەققــە 

بنێردرێنــەوە ئــەوێ. قەرەچۆلی گوتــی ئاگای 
لەو بابەتە نییە، بەاڵم دەڵێت "تاوەكو كێشــەی 
ســووریا كۆتایــی نەیەت كەس ناتوانێت باســی 

تەعریب بكات".
هۆشــەنگ دەروێش، نوێنــەری ئەنجوومەنی 
ســووریای دیموكرات لە هەرێمی كوردســتان كە 
ئەنجوومەنێكــی نزیــك لە پەیەدەیــە، ترس لە 
بەعەرەبكردنی رۆژئاوای كوردستان بە ناواقیعی 
دەزانــێ و دەڵێــت: "رژانــی خوێنــی گەنجان و 
ژنــان لــە رۆژئــاوای كوردســتان بۆ ئــەوە نییە 
خاكی خۆمــان بدەینە كەس وەك هەندێ كەس 

بانگەشەی دەكەن".
هۆشــەنگ دەروێــش هەروەهــا گوتــی "ئەو 
ئاوارانــە بەهۆی شــەڕەوە روویان لــە رۆژئاوای 
كوردســتان كردووە، هەر كاتێك شــەڕ تەواوبوو 

دەبێ بگەڕێنەوە ناوچەكانیان".
ســەبارەت بە گەڕاندنەوەی ئــەو عەرەبانەی 
لە چوارچێوەی پشــتێنەی عەرەبی لە رۆژئاوای 
كوردستان نیشــتەجێكراون. هۆشەنگ دەروێش 
گوتی "ئەوانەی خەڵكی شــارەكانی رۆژئاوا نین، 
پێویســتە بگەڕێنەوە ئەو شوێنەی لێی هاتوون، 
بەاڵم ئێســتا دۆخێك دروســتبووە هاوشــێوەی 
كەركووكــە، زۆر لەبار نییە بۆ گەڕاندنەوەیان بە 
زۆر، بەهۆی ئەوەی ناوچەكانیان شــەڕ و ترسی 

تێدا بەردەوامە."

  پشتێنەی عەرەبی

ســاڵی 1965 حكومەتــی ســووریا بڕیــاری 
بەعەرەبكردنــی هەرێمــی جزیــرەی رۆژئاڤــای 
كوردســتانی لەژێــر ناوی "پشــتێنەی عەرەبی" 
دەركــرد. پشــتێنەكە لــە جزیــرەی رۆژئاڤــای 
كوردســتان بــە درێژایــی 300 كیلۆمەتــر و بە 
پانایی 10-15 كیلۆمەتر لە ســنووری باشووری 

كوردستان تاوەكو سەرێكانیێ درێژ دەبێتەوە. 
حكومەتی ســووریا پــڕۆژەی دروســتكردنی 
بەنداوی فوراتی بۆ بە عەرەبكردنی جزیرە وەكو 
هەلێك قۆســتەوە. ئەوانەی زەوییەكانیان ژێرئاو 
كەوت، گوازرانەوە ســەر ســنوورەكانی توركیا. 
حكومەتی ســووریاش 700 هــەزار دۆنم زەویی 
گوندەكانــی جزیــرەی بەســەر 4000 بنەماڵەی 
عەرەبــی غەمر "ئــەو عەرەبانــەی زەوییەكانیان 
ژێرئــاو كەوتــن" دابەش كــرد و 42 كۆمەڵگەی 
نیشــتەجێبوونی بۆ دروســتكردن. لەو سااڵنەی 
جەمال عەبدولناسر ببووە سەرۆككۆماری عەرەبیی 

یەكگرتــوو كە لە میســر و ســووریا پێكهاتبوو، 
شــەش كۆمەڵگەی بۆ عەرەبەكان لەســەر 100 
هــەزار دۆنــم زەویــی كــوردی جزیرە دروســت 
كــرد كە بریتی بــوون لە "تووێنە، تــل تەویل، 
مەناجر، قەســرك، سەفح و شەمۆكە" و عەرەبی 
دەوروبــەری حەلــەب و حەمــا و دوورزییەكانی 
سوێدا لەو كۆمەڵگایانەدا نیشتەجێ كران. ئێستا 
لە جزیرەی رۆژئاڤای كوردستان 48 كۆمەڵگەی 

عەرەبی لەسەر زەوی و جوگرافیای كورد هەن.
ئەوە لەكاتێكدا بوو كە حكومەتی سووریا لە 
ســاڵی 1962 لە رێگەی سەرژمێریی گشتییەوە 

ناسنامەی لە نزیكەی 150 هەزار كوردی جزیرەی 
رۆژئاڤای كوردستان وەرگرتەوە. ساڵی 2011 و 
دوای سەرهەڵدانی قەیرانەكانی سووریا، حكومەتی 
دیمەشق بۆئەوەی كورد لە ئاڵۆزییە نێوخۆییەكان 
دووربخاتەوە، مەرسوومی دانەوەی ناسنامەی بە 
"بیانییەكان"ی جزیرە پەسەند كرد، بەاڵم تاوەكو 
ئێستاش بەشێك لە كوردی رۆژئاوای كوردستان 
لە ناسنامەی سووری بێبەشن كە لە سووریا بە 
)مەكتووم( ناســراون. بەگوێرەی هەندێ ئامار، 
هێشــتا نزیكەی 3000 ماڵباتی مەكتوومی كورد 

لە جزیرە دەژین.

كوردستانی

دێرەزوور دوایین سەنگەری داعشە لە سوریا

رۆژئاوای كوردستان ملیۆنێك و 250 هەزار 
ئاوارەی عەرەبی داڵدە داوە

بــە  تەنیــا  رەققــە  كێشــەی 
كۆنترۆڵكردنەوەی كۆتایی نایەت، 
لێرەوە  گەورەكــە  كێشــە  بەڵكو 
وەدەرنانی  دوای  دەستپێدەكات، 
شــارەكە  حوكمی  كــێ  داعــش 

دەكات؟
یازر عوســمان، شــرۆڤەكار لە 
گرووپــی قەیرانــی نێودەوڵەتی 
كۆنترۆڵكردنەوەی  دوای  دەڵێــت 
دامەزراوەكانی  ئەستەمە  رەققە، 
بگەڕێنەوە  ســووریا  حكومەتــی 
ئەم شــارە، چونكە رەققە جیاوازە 
لــە هــۆل و منبــج و شــەدادی. 
مەشــق  كەمپی  ئەمریكییــەكان 
پێگەیاندنــی  بــۆ  راهێنانیــان  و 
عەرەبی  ئاسایشــی  هێزەكانــی 
لــەم ناوچانــەدا كردووەتــەوە بۆ 
ئــەوەی دوای دەرچوونــی داعش 
لەم ناوچانە، ئیدارەكە رادەســتی 
دیموكرات  ســووریای  هێزەكانی 
عەلــی  لیــوا  بــەاڵم  بكرێــت". 
مەقســوود، شــارەزا و توێــژەری 
سووری  ســەربازیی  و  ستراتیژی 
لە دیمەشــق دەڵێت: "حكومەتی 
ســووریا هەژموونی خۆی بەسەر 
دێهاتەكانــی  و  گونــد  تــەواوی 
دوای  دەســەپێنێ،  ناوچەكــەدا 
ئەوەی قوربانییەكی زۆری دا، بۆیە 
شتێكی ئاســاییە دامەزراوەكانی 
بگەڕێنەوە  ســووریا  حكومەتــی 

رەققە".

هەزاران ئاوارەی خۆی لە باشوور و باكووری كوردستانن

كێ حوكمی
رەققە دەكات؟ شارەزایەكی سەربازیی سووری: 

بە تەنیا سوپای سووریا 
دێرەزوور كۆنترۆڵ 

دەكاتەوە

سوپای سووریا تاوەكو ئێستا 26 هەزار مەتر چوارگۆشەی لە دێرەزوور كۆنترۆڵ كردووەتەوە

هەندێك لە سەركردەكانی ئەنەكەسە هاتنی ئاوارەكان بە قۆناغی دووەمی بە عەرەبكردنی رۆژئاوای كوردستان دەزانن
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 رووداو: مەرجەكانــی پارتی یەكێتیخوازانی 
دیموكــرات چییە بۆ پێكهێنانــی هاوپەیمانێتی 

لەگەڵ كۆنزەرڤاتیڤ؟
یەكێتیخوازانــی  پارتــی  زەهــاوی:  نەدیــم 
متمانــە  بەخشــینی  رێككەوتنــی  دیموكــرات 
پێشكەش بە پارتی كۆنزەرڤاتیڤ دەكات. ئەمە 
پێكهێنانــی هاوپەیمانێتــی نییــە، وەك ئەوەی 
ســاڵی 2010. رێككەوتنــی بەخشــینی متمانە 
ئەوەیــە لــە بەرژەوەندیــی كۆنزەرڤاتیڤ دەنگ 
بــدەن لەســەر پڕۆژەیاســای بودجــە و دارایی. 
بێگومان دژی هەر پڕۆژەیاسایەك كاردەكەن كە 
متمانە بسەنێتەوە لە كۆنزەرڤاتیڤ. زۆر گرنگە 
بتوانین لەپێناوی بەرژەوەندیی نیشتیمانیدا كار 
بكەین. مەبەســتم ئەوەیە خەڵكــی چاوەڕوانی 
ئەوە لە تێرێزا مەی دەكات كە بتوانێت حوكمی 
واڵتەكە بكات و بیكاتە خۆشگوزەران. ئەمڕۆكە 
رێژەیەكی بەرچاوی بێكاریمان هەیە و دووبارە بۆ 

50 هەزار زیادی كردووە. 
بــە  كرێــكاران حكومــەت  پارتــی  رووداو: 
حكومەتێكــی الواز وەســف دەكات لەبەرئەوەی 
پارتــی كۆنزەرڤاتیــڤ زۆربەی كورســییەكانی 
پەرلەمانــی لەدەســتداوە، ئایا حكومــەت الواز 

دەبێت؟ 
نەدیــم زەهــاوی: باشــە، چەنــد هەفتەیەك 
لەمەوپێــش 183 ئەندامــی پەرلەمانــی پارتی 
كرێــكاران دەنگیــان بە ســەندنەوەی متمانە لە 
جێرێمــی كۆربینی ســەرۆكی خۆیــان دا. بۆیە 
پێویســت ناكات پارتی كرێــكاران هیچ وانەیەك 

فێری ئێمە بكات.
رووداو: بەریتانیا، لەســەر ئاســتی وەزارەتی 
رایگەیانــدووە  باڵیۆزخانەكــەی  و  دەرەوە 

پشتگیریی گشتپرسیی كوردستان ناكەن، بۆ؟
نەدیم زەهاوی: وەزیری دەرەوە رایگەیاند كە 
بەرژەوەندیی خەڵكی كورد لە عێراقدایە. بڕوانە، 
گرنگــە كوردســتان بتوانێــت ئــەو ئارگومێنتە 
دروستبكات كە بۆچی ئەم ریفراندۆمە بۆ ئەوان 
هێندە گرنگە. بەمدواییە هۆشــیار زێباریم بینی 
كە 11 ســاڵ وەزیــری دەرەوەی عێــراق بووە. 
ئــەو پێیگوتم دوای مووســڵ خەریك دەبین بە 
دۆزینەوەی باشــترین چارەســەر بۆ توندڕەویی 
ئیسالمی و ســەلەفیزم. ئێمەش وەك بەریتانیا 
كێشــەمان لەگەڵ توندڕەوی هەیە، وەك هێرشە 
تیرۆرســتییەكانی ئەمدواییە دەریخســت، ســێ 
هێرش لە ســێ مانگــدا. دیدگای ئــەو ئەوەبوو 
كە تاكە چارەســەر تاوەكوو لە كێشــەی داعش 
و ســەلەفیزم رزگارمان ببێت، ئەوەیە دڵنیابین 
لــەوەی ئیدارەی عێراق بــۆ هەموو عێراقییەكان 
كاردەكات. بۆیە تاكە چارەســەر دابەشــكردنی 
دەسەاڵتە، دابەشكردنی دەسەاڵت و بەهێزكردنی 

كۆمەڵە جیاوازەكانی عێراق.
رووداو: پێتوایــە واڵتانــی دیكــەی ئەوروپا 
بەرامبــەر  هەبێــت  نەرێنییــان  كاردانــەوەی 

گشتپرسیی هەرێمی كوردستان؟ 
نەدیــم زەهــاوی: پێموایــە زۆربــەی واڵتی 
ئەوروپی قســەی خۆیــان دەبێت لەســەر ئەم 
بابەتــە. ئــەوەی گرنگــە ئەوەیــە حكومەتــی 
هەرێمی كوردســتان پێمانبڵێت ئەمە پرۆسەی 
جیابوونەوە نییە، بەڵكو پرۆسەی بەهێزكردنی 
دابەشــكردنی  عێراقــە.  نێــو  كۆمەڵەكانــی 
دەســەاڵتەكان تاكە بــژارەی بــەردەم عێراقە. 
پێموایــە دواجــار دەبێتــە تاكــە بــژارەش بۆ 
سووریا، دەبێت بیر لەوە بكەینەوە لە داهاتوودا 

لە مووســڵ چی روودەدات. چۆن شێرپەنجەی 
توندڕەویــی ئیســالمی بنەبــڕ دەكەیــت. بــا 
ئەوەمــان بیرنەچێت كە داعش رێكخراوێك بوو 
لــە عێراق دامەزرا، ئەمــە رێكخراوێك نەبوو لە 
ســووریا دابمەزرێت و دواتر بێتــە عێراق، یان 
لــە خۆرئــاوا دابمەرزێت و دواتــر بێتە عێراق. 
بۆیە پێویستە كۆمەڵە جیاوازەكانی عێراق بیر 
لەوە بكەنەوە چۆن بەسەر ئەم دڕندەییەدا زاڵ 
دەبن. بەشــێكیش لە چارەســەر دابەشكردنی 
دەســەاڵتە، وەك هۆشــیار زێبــاری گوتی، لە 
پرســكردن بــە گەلــی كوردســتان دەربارەی 
بۆچوونــی ئــەوان توندوتیــژی دروســتنابێت، 
راگەیاندنی جیابوونەوەش دەســتبەجێ نابێت، 

بەڵكو پرۆسەیەكە.
كۆمەڵگــەی  ریفراندۆمەكــە  دوای  رووداو: 

نێودەوڵەتی پشتگیریی بارزانی دەكات؟
و  بوەســتین  دەبێــت  زەهــاوی:  نەدیــم 
چــاوەڕوان بین. هیچ كــەس نازانێت. وەك لە 
واڵتەكەی مندا بینیت، هەڵبژاردن سورپرایزی 
تێدایە. منیش و ســەرۆك بارزانیش وەك دوو 
كەسی دیموكرات دەبێت بوەستین و چاوەڕێی 
ئەنجامەكان بین، بــەاڵم پێموایە كاتێك گوێ 
بۆ كەسێكی وەك هۆشیار زێباری دەگریت كە 
ماوەی 11 ساڵ وەزیری دەرەوەی عێراق بووە 

و دەڵێــت دابەشــكردنی دەســەاڵتەكان تاكە 
رێگەی بەرەوپێشچوونە لە عێراق، ئەوا دەبێت 

گوێی بۆ بگرین.
لیســتی  لەســەر  دووبــارە  رووداو: 
كۆنزەرڤاتیــڤ دەچیتەوە نــاو پەرلەمان، چی 
دەكەیت تاوەكوو بەریتانیا دۆستانەتر مامەڵە 

لەگەڵ هەرێمی كوردستان بكات؟ 
نەدیــم زەهــاوی: بەنیازم دووبــارە ببمەوە 
ئەندامی لیژنەی پەیوەندییەكانی دەرەوە. وەك 
ئەندامێكی پێشــوو و پێشــووتری پەرلەمانی 
ئــەو لێژنەیــە، داوا لــە هاوڕێكانــم دەكەم بۆ 

ئــەو لیژنەیە هەڵمبژێرنــەوە، كاری زۆر هەیە 
لەنێویانــدا  بیكەیــن.  ناوچەكــە  دەربــارەی 
كێشەی قەتەر و كەنداوی عەرەبی كە جێگەی 
نیگەرانیــی زۆرە، دڵنیــام باســی دەكەیــن. 
لەگــەڵ پەیوەندییەكانمــان لەگــەڵ چین، بۆ 
نموونە. بەاڵم بەدڵنیاییەوە پەیوەندییەكانمان 
لەگەڵ عێراق و هەرێمی كوردســتان بەردەوام 
گرنــگ دەبێــت. بەریتانیا بەشــێك بــوو لەو 
هاوپەیمانێتییەی چووە نێو عێراقەوە تاوەكوو 
دیكتاتۆرییــەت لەناوبەرێــت. پەیوەندییەكــی 
زۆر قووڵــی بــە كوردســتانەوە هەیە. لەبیرت 
بێــت ئەوە جۆن مەیجەر بوو كە ناوچەی دژە 
فڕینی دانا بۆ پاراستنی كوردستان، تا دواجار 
ئازادبن لە رژێمی ستەمكاری سەدام حوسێن.
رووداو: چەنــد كاژێرێــك پێــش وەســتانی 
پەرلەمانی پێشــوو، راپۆرتێك خوێندرایەوە كە 
پشتگیری ســەربەخۆیی كوردستان ناكەن، ئایا 

ئەمە بەردەوام دەبێت؟ 
نەدیــم زەهــاوی: بەشــێك لــەو راپۆرتــە، 
پێموابێــت الپەڕەیەكــی راپۆرتەكــە دەربارەی 
كوردستان بوو. ئەو راپۆرتە بەقووڵی نەچووەتە 
نێو بابەتی كوردســتانەوە. زۆربەی بەڵگەكانی 
دەرخەری الیەنێكی كێشەكەیە، نەك هەردووال. 
پێموایە لەم كێشــەیەدا گرنگە گوێ بۆ كەسانی 

وەك هۆشــیار زێبــاری بگرین كە هــەم وەزیری 
دەرەوەی عێــراق بووە و هەم پەیوەندی بەتینی 

بە مووسڵەوە هەیە.
رووداو: ئــەی رات چییــە دەربــارەی ئەوەی 
پارتــی كرێــكاران دەڵێت پشــتگیریی لە دۆزی 

كورد، تەنانەت سەربەخۆییش دەكەن؟ 
نەدیــم زەهــاوی: باشــە با دادپــەروەر بین، 
جێرێمــی كۆربیــن هەمیشــە هاوڕێیەكی نزیكی 
كــورد و كوردســتان بــووە. ماوەی 30 ســاڵە 
جێرێمــی دەناســم، زۆر بــاش دەبێــت ئەگــەر 
جێرێمی سەرۆكی پارتی كرێكاران بێت، چونكە 

هاوڕێیەكی باشە بۆ كورد. 
رووداو: تــۆ ئارەزووی ئابووریش دەكەیت، با 
پرســیارێكت لێبكەم دەربــارەی قەیرانی دارایی 
لــە هەرێمی كوردســتان كە پێ دەنێتە ســاڵی 
ســێیەمییەوە، ئایا بەریتانیا تێگەیشتنی هەیە 

بۆ ئەمە؟ 
نەدیــم زەهــاوی: بەدڵنیاییەوە لــە قەیرانی 
ئابووریــی هەرێمی كوردســتان تێدەگەین. هەر 
بۆیــە زۆر گرنگــە بــاش بیربكەینــەوە كاتێك 
دەگوترێت خۆشگوزەرانی و بەرژەوەندی هەرێمی 
كوردســتان لەگەڵ عێراقدایە. ئەمە لە 2014دا 
بەو شــێوەیە نەبوو. من زۆر بــاش ئاگادارم كە 
نوری مالیكی بەمەبەســت بودجەی كوردستانی 
بڕی، بە پاســاوی زۆر بێمانا. دواتریش هێرشی 
داعش دروســت بوو، ســێیەم هۆكاریش هەیە، 
كەواتــە ســێ هــۆكارە، بڕینی بودجــە لەالیەن 
بەغــداوە، هێرشــی داعــش و دواتــر دابەزینی 
نرخــی نەوت لــە 100 دۆالرەوە بــۆ 27 دۆالر. 
ئەمە كوردســتان و ئابوورییەكــەی وێران كرد. 
بێگومــان حكومەتــی هەرێمیــش كاردەكات بۆ 
چاكســازی لەو ئابوورییەدا بۆئەوەی بكەوێتەوە 
ســەر پێی خۆی. دەستخۆشی لەو كارە دەكەم 
كە جێگری ســەرۆكوەزیران و سەرۆكوەزیران و 
هەموو تیمەكە دەیكەن لە چاكسازیی ئابووری، 
هێشتا رێگەیەكی زۆر ماوە، بەاڵم پێموایە لەسەر 
رێگەیەكی دروستن و ئێمەش حەز دەكەین كاریان 
لەگەڵدا بكەین. باڵیۆز و تیمەكەمان حەز دەكەن 
كار لەگەڵ حكومەتی كوردی بكەن، تا دڵنیابن 
لەوەی كوردستان دەیەوێت خۆشگوزەران بێت.

رووداو: پێتوایە گرێبەستی هەرێمی كوردستان 
لەگــەڵ رۆزنەفت لە كاریگەریــی قەیرانی دارایی 

كەمدەكاتەوە؟ 
نەدیم زەهاوی: واژۆكردنی گرێبەست لەالیەن 
حكومەتی هەرێمی كوردســتان لەگەڵ كۆمپانیا 
گەورەكان، ئەوانەی گەورەن، بەتایبەت ئەوانەی 
ئەوروپا، لەگەڵ ئەو كۆمپانیایانەی بەشــێكیان 
هی دەوڵەتن، زۆر كارێكی گرنگە، چونكە ئەوەی 
دەیڵێت ئەوەیە كە كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی، جا 
كەرتی تایبەت بێت یان گشتی، دان بە هەرێمی 
كوردستاندا دەنێت و كاریشیان لەگەڵدا دەكات 
و دانیش بەوەدا دەنێن كە حكومەتی كوردستان 
پرۆسەی گەشەپێدانی دەستپێكردووە و دەتوانیت 
رێككەوتنیان لەگەڵدا واژۆ بكەیت. لەبیرت بێت، 
لــە جیهاندا ئێســتا هەمــووان پابەندین بەوەی 
دژی گەندەڵی بین لە ئەمریكا و بەریتانیا. بۆیە 
ئەمە ئاماژەی هاندەرانەن بۆ حكومەتی هەرێمی 
كوردســتان و دەستخۆشی لە وەزارەتی سامانە 

سروشتییەكان و حكومەت دەكەم بۆ واژۆكردنی 
گرێبەستی لەو شێوەیە. ئەمە پەیامێكی گرنگە 
كە كوردستان لەسەر نەخشەی جیهانە لەڕووی 
بازرگانی و ئابووری لەسەر پێی خۆی وەستاوە. 
رووداو: بۆچــی بەریتانییــەكان لــە هەرێمی 

كوردستان وەبەرهێنانیان نییە؟ 
نەدیــم زەهــاوی: ئەوە راســت نییــە بڵێین 
بەریتانییــەكان هیــچ وەبەرهێنانیــان نییــە لە 
هەرێمــی كوردســتان. زۆر كۆمپانیــا هەیــە. 
هەندێكیان رەنگە بەتەواوی بەریتانی نەبن، بەاڵم 
لە بۆرســەی بەریتانیادا تۆماركراون. زۆریشیان 
دەیانەوێت بچنە كوردستان و كاربكەن لە بواری 
پــەروەردە و زۆر كەرتی دیكەدا. بۆیە بەریتانیا 
ئامادەیە لەگەڵ كوردستان كاربكات. حەزدەكەم 
زیاتــر ببینــم. كاتەكــە ســەختە، بــا ئەوەمان 
بیرنەچێت 1000 كیلۆمەتر شەڕت هەیە لەگەڵ 
داعش و تێكتانشــكاندن، سوپاسی پێشمەرگە 
دەكەم، لــە قوواڵیی دڵمەوە بــۆ ئەو هەواڵنەی 
دایــان لەپێنــاو تێكشــكاندنی ئــەو رێكخــراوە 
شــەڕانگێزە. بــەاڵم هەرچۆنێك بێت ئــەوە زۆر 
كۆمپانیا دەترســێنێت، كاتێك دەبیستن داعش 
تەنیا 30 بۆ 40 كیلۆمەتر دوورە لە هەرێمەكەوە.
رووداو: ئایــا نەبوونــی زۆرینــەی پەرلەمانی 
پرۆســەی دەرچوونــی بەریتانیــا لــە یەكێتیی 

ئەوروپا سەختتر ناكات؟ 
نەدیــم زەهــاوی: ســەرۆكوەزیران دوو رۆژ 
لەمەوپێــش هاتــە الی ئەندامانــی پەرلەمان و 
پێیگوتین ئەنجامەكە باش نەبووە، بەوشێوەیە 
نەبووە كە ئەو چاوەڕێی كردووە. ئەو بە ئاشكرا 
گوتــی ئەمە كێشــەیەكە ئــەو دروســتیكردووە 
هەڵیبژێرنــەوە.  ئەگــەر  دەكات  چاكیشــی  و 
بەكــۆی دەنگ بڕیارمان دا پشــتگیریی بكەین. 
راســتییەكەی سێ كەس پشــتگیرییان نەكرد، 
با بۆ تۆی ئاشــكرا بكەم. ئەوەی گرنگە دەست 
بــە پرۆســەی دانوســتاندن لەگــەڵ هاوبەشــە 
ئەوروپییەكانمان بكەین، بۆ دەرچوونێكی باش لە 
یەكێتی ئەوروپا كە هەم بۆ ئێمە باش بێت هەم 
بۆ ئەوروپا. پێموایە خاڵی هاوبەشی زۆر هەیە بۆ 
رێككەوتن لەسەر زۆر كێشە بۆ كارپێكەوەكردن. 
ســەرۆكوەزیرانیش پێویســتە لە كاتــی خۆیدا 
ئەوە بكات، لەگەڵ ئەوەشــدا دەبێت گرنگی بە 
ئیشەكەی بدات لە خزمەتگوزاریی تەندروستی، 
پــارەی خوێندنگەكان، لەگەڵ گرنگیدان بە پیر 
و منــداڵ. ئەوە دەكات، توانیویەتی رێككەوتنی 
پێشكەشكردنی متمانە بەدەستبهێنێت لەالیەن 
پارتــی یەكێتیخــوازی دیموكراتــەوە، پێموایــە 
ئــەوەش زۆرینــەی دەداتێ تاوەكــوو كاربكات. 
بەهیــوام زۆر لە پەرلەمانتارانی پارتی كرێكاران 
بخەنــە ســەرووی  نیشــتیمانی  بەرژەوەندیــی 
بەرژەوەندیی حیزبەكەیانەوە كاتێك دێتە ســەر 
مەســەلەی گفتوگۆكانــی دەرچوونێكی باش لە 
ئەوروپا. لە ئەجێندای هەڵبژاردندا زۆر ئاشكرابوو 
كە هەڵوێستی ئەوان جیاوازییەكی ئەوتۆی نییە 
لەگەڵ ئێمەدا دەربارەی ئەم كێشــەیە. گوتیان 
ئــەوان دەیانەوێت بــازاڕی هاوبەشــیان هەبێت 
و پاراســتنی ســنوورەكانیش، كــە زۆرینــەی 
پەرلەمانتاران ئەوەیان دەوێت، نزیكەی %80ی 
ئێمە دەرچوونێكی باشمان دەوێت لە بەریتانیا. 
دەبێت ئەوەش بكەین چونكە ئەوە رای زۆرینەی 

خەڵكی بەریتانیا بوو. 
رووداو: بــەاڵم تێریــزا مەی، ســەرۆكوەزیران 
دەڵێــت دەرچوونێكی توندی دەوێت لە یەكێتیی 

ئەوروپا؟ 
نەدیم زەهاوی: ئەوە راســت نییە، ئەوە لەناو 
رۆژنامەكانــدا باڵوبــووەوە، تێرێزا مــەی هەرگیز 
نەیگوتــووە دەرچوونێكــی تونــدی دەوێــت لــە 
یەكێتی ئەوروپا. ئەو دەرچوونێكی باشی دەوێت. 
دەرچوونی باشــیش بەمانای پاراســتنی بازاڕی 
هاوبەشە، واتە كۆمپانیا بەریتانی و ئەوروپیەكان 
بتوانن لەم بازاڕەدا پێكەوە كاربكەن. بیرت نەچێت 
بەریتانیا سااڵنە 60 ملیار دۆالر دەخاتە یەكێتیی 
ئەوروپــاوە. هاوردەمــان زۆر زیاتــرە لە هەناردە 
بۆ یەكێتیی ئەوروپــا. تێرێزا مەی دەرچوونێكی 
باشی دەوێت لە یەكێتیی ئەوروپا، بەاڵم بێگومان 
كۆنترۆڵكردنی ســنوورەكان و یاساكانی خۆمانی 

دەوێت.
رووداو: ئایا رووداوە ئەمنییەكان لە پشتگیریی 

كۆنزەرڤاتیڤ كەمدەكەنەوە؟ 
نەدیم زەهاوی: پێموانییە. رووداوە ئەمنییەكان 
هــی ئەوەیە داعــش رێكخراوێكی شــەڕانگێزە و 
مێشكی خەڵكی هەستیار دەشواتەوە. بۆ زانیاریت 
هەر لە هەمان كاتی ئەو رووداوانەدا شكســتمان 

بە پێنج هەوڵی دیكە هێنا لە واڵتەكەمان، بەاڵم 
بەداخــەوە ســێ رووداو روویاندا. ئەو شــێوازەی 
ســەرۆكوەزیران مامەڵــەی كرد و ئەو شــێوازەی 
حكومەت یەكگرتووبوو بۆ مامەڵەكردن لەگەڵیدا، 
پێموابێ خەڵكی بەریتانیا لەســەر ئەو رایە بوون 

كە باش مامەڵە لەگەڵ قەیرانەكەدا كراوە. 
رووداو: بۆچی بەریتانیا پەیوەندییەكی باشی 
لەگــەڵ هەرێمی كوردســتان نییە، وەك بەلجیكا 

و ئەڵمانیا؟ 
نەدیم زەهاوی: بەریتانیا پەیوەندییەكی نایابی 
لەگــەڵ هەرێمی كوردســتان هەیە. باڵیۆز فرانك 
بەیكەر باشــترین پەیوەندیی هەیە لەگەڵ هەموو 
پارتــە كوردییــەكان لــە عێراق. ئــەو لەوكاتەوە 
پارتە كوردییەكان دەناســێت كە شــەڕی سەدام 
و بەعسی شەڕەنگێزیان دەكرد. زۆر گەشتیشمان 
هەرێمــی  بــۆ  پەرلەمانــەوە  لــە  رێكخســتووە 
كوردستان. ئێمە بە كۆی دەنگ پرۆژەیاسامان لە 
پەرلەمان دەركــرد كە ئەنفال و هەڵەبجەی وەك 
جینۆساید ناساند. بۆیە پێموانییە ئەو پرسیارە 
راســت بێت كە بەریتانیا گرنگیی بە كوردستان 
نادات، ئێمە زۆر گرنگی بە كوردســتان دەدەین. 
وەزیری بەرگری و دەرەوە سەردانی كوردستانیان 
كردووە، تەنانەت وەك قائیمامی لەندەن، بۆریس 
جۆنســن پێش ئــەوەی ببێتە وەزیــری دەرەوە، 

سەردانی كوردستانی كرد.

نەدیم زەهاوی، ئەندامی پەرلەمانی بەریتانیا لەسەر لیستی پارێزگاران بۆ )رووداو(:

با كوردستان رایبگەیەنێ گشتپرسی
بۆ جیابوونەوە نییە

بۆ سێیەم خولی لەدوای یەك، لەسەر لیستی پارتی پارێزگاران خۆی كاندید كرد و گەیشتەوە 
پەرلەمــان. نەدیم زەهاوی، پەرلەمانتاری كورد لە پارتــی پارێزگارانی بەریتانیا حەز دەكات بچێتە 
هەمــان ئەو لێژنــە پەرلەمانییەی لــە دوو خولی رابــردوودا كاری تێدا كــردووە. ئەویش لێژنەی 
پەیوەندییەكانی دەرەوەیە، چونكە پێیوایە كاری زۆری ماوە لەو لێژنەیە كە بەشێكی پەیوەندی 

بە هەرێمی كوردستانەوە هەیە. 
نەدیم زەهاوی لە هەڤپەیڤینێكدا لەگەڵ )رووداو( باسی پێكهێنانی كابینەی حكومەت لەالیەن 
كۆنزەرڤاتیڤەكان و دەرچوونی بەریتانیا لە یەكێتیی ئەوروپا و گشتپرسیی هەرێمی كوردستان 

دەكات.

هەڤپەیڤین: كوردستان حەسەن
رووداو - لەندەن

دەبێت كوردستان ‘‘‘‘
نیشانی بدات بۆچی 

ئەو گشتپرسییە 
گرنگە

     

‘‘‘‘ بەریتانیا 
پەیوەندییەكی نایابی 

لەگەڵ كوردستان 
هەیە

     

دەرچوونێكی باشمان دەوێ 
لە یەكێتیی ئەوروپا

بەنیازم ببمەوە ئەندامی لیژنەی 
پەیوەندییەكانی دەرەوەی پەرلەمان

زۆر كۆمپانیای بەریتانی حەزدەكەن 
بچنە كوردستان

"
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سلێمانی 167 ملیار دینار قەرزداری ئاو و كارەبایە
رووداو - سلێمانی

لــە ســلێمانی قــەرزی كارەبــا و ئاو هەر زیاد دەبێــت و خەڵك و فەرمانگەكان 167 ملیــار دیناری ئاو و كارەبا قەرزارن. بەرپرســانی 
ئیدارەی ســلێمانی دەڵێن پارەی كارەبا 12 ئەوەندەی ئەو بڕەیە لە خەڵك وەردەگیرێت. ســاالر حوســامەدین ، بەڕێوەبەری گشتی كارەبای 

سلێمانی بە )رووداو(ی راگەیاند: "لەگەڵ هاونیشتمانیان ئیجرائاتمان نابێت بەاڵم لەگەڵ كەرتی پیشەسازی و بازرگانیدا بەتایبەت پیشەسازی 
گەورە ئیجرائاتمان تووند دەبێت ، چاودێرییەكی زۆر دەخەینە سەر ئەو كەرتانە، ئاگاداریمان باڵوكردووەتەوە كە لە داهاتوویەكی نزیكدا دەبێ 

قەرزەكانیان بدەنەوە".

ئابووری

رەوا عەبدوڵاڵ
رووداو - هەولێر

بەرپرســێك لە وەزارەتی پالندانانی حكومەتی 
هەرێمــی كوردســتان رایگەیانــد كە لــە ئەنجامی 
رووپێوییــەك دەركەوتــووە بەهۆی درێژەكێشــانی 
قەیرانی دارایی و سیستەمی پاشەكەوتی مووچە و 
وەستانی كار لە زۆربەی پرۆژەكان، زیاتر لە نیوەی 
دانیشــتووانی هەرێمی كوردســتان وەكو پێویست 

توانای دابینكردنی خۆراكی رۆژانەیان نییە.
ئــەو رووپێوییــە مانگی ئایاری ســاڵی رابردوو 
لەالیــەن دەســتەی ئامــاری هەرێمی كوردســتان، 
 )WFP( بەهاوكاریی رێكخراوی جیهانیــی خۆراك
و دەزگای ناوەندیــی ئامــاری عێــراق و هــەردوو 
وەزارەتی تەندروستی عێراق و هەرێمی كوردستان 
بــۆ دیاریكردنــی رەوشــی ئاسایشــی خــۆراك لە 
هەرێمی كوردستان كراوە و دەركەوتووە 59.4%ی 
دانیشــتووانی هەرێمی كوردستان كەمتر پارێزراون 
لەڕووی ئاسایشــی خــۆراك، واتە وەكو پێویســت 
توانای دابینكردنی خۆراكی رۆژانەیان نییە، %2.1 
دانیشــتووانیش بــە زەحمــەت دەتوانــن خۆراكی 

رۆژانەیان پەیدا بكەن.

رووپێوییەكــە بــۆ خســتنەڕووی نیشــاندەرە 
خۆراكــی  ئاسایشــی  رەوشــی  ســەرەكییەكانی 
دانیشتووان، پشتی بەپێناسەی CARI بەستووە كە 
هەردوو بواری رەوشی ئێستای ئاسایشی خۆراك و 
تواناكانی بەرەنگاربوونەوەی خەڵك بۆ ئاستەنگەكان 
لەخۆدەگرێت، نیشــاندەرە سەرەكییەكانیشــی بە 
پارێزراو، كەمتر پارێزراو، ناپارێزراو لەڕووی خۆراك 

پۆلێن كردووە. 
پارێزراو لەڕووی خۆراك: ئەو كەسانە دەگرێتەوە 
كە توانای تەواویان بۆ بەدەســتهێنانی پێویستییە 

خۆراكی و ناخۆراكییەكان بەبێ ئاستەنگ هەیە.
كەمتر پارێــزراو لەڕووی خۆراك: ئەو كەســانە 
دەگرێتەوە كــە لەڕێی كەمكردنەوەی ژەمەكان یان 
بەكارهێنانــی بڕێكی كەمتر لە خۆراك لە ژەمەكان 
و قەرزكردنــی خۆراك و داوای یارمەتی لە كەســە 
نزیكــەكان و كڕینــی خۆراكــی كواڵیتــی خراپ و 
فرۆشتنی كااڵكانی نێوماڵ، خەرجكردنی پاشەكەوت، 
فرۆشــتنی خانــوو و هۆكارەكانــی گواســتنەوە، 
نەناردنــی منداڵ بــۆ قوتابخانە و كارپێكردنیان بۆ 
دەستكەوتنی بژێویی ژیان، كەمكردنەوەی خەرجی 
لە بابەتی ناخۆراكی وەك پەروەردە و تەندروستی، 
گۆڕینی شوێنی نیشــتەجێبوون و حەوانەوەیان لە 

شوێنی خراپتر بەمەبەستی كەمكردنەوەی خەرجی، 
توانیویانە درێژە بە ژیانیان بدەن.

ناپارێــزراو لــەڕووی خــۆراك: ئــەو كەســانە 
دەگرێتــەوە كــە توانــای دابینكردنــی خۆراكــی 

رۆژانەیان نییە.
  سیروان محەممەد، سەرۆكی دەستەی ئاماری 
هەرێمـی كوردسـتان، هەندێـك لـە ئەنجامەكانـی 
ئەو رووپێویەی بۆ )رووداو( ئاشـكرا كرد و گوتی 
هەرێمـی  دانیشـتووانی  59.4%ی  "دەركەوتـووە 
كوردسـتان لەڕووی ئاسایشـی خۆراكەوە دەكەونە 
خانـەی كەمتـر پارێـزراو، واتـە بـۆ دەسـتكەوتنی 
خۆراكـی رۆژانەیـان پەنایـان بۆ یەكێـك یان زیاتر 
لەو شـتانە بردووە كە لەپێناسـی رێكخراوی فاودا 

هاتووە".
دەڵێــت،  هەروەهــا  محەممــەد  ســیروان 
لەرووپێوییەكە بۆمــان دەركەوت هەندێ خێزان لە 
جیاتی ســێ ژەم دوو ژەم نان دەخۆن. یان بڕێكی 
كەمتــر خۆراكیان لە ژەمەكان خــواردووە، یان بۆ 
دابینكردنی خۆراك قەرزیان كردووە، كااڵی ناوماڵ و 
ئۆتۆمبێل و خانوویان فرۆشتووە. تەنانەت 2.1%ی 
دانیشتووان ناپارێزراون لەڕووی ئاسایشی خۆراك، 

واتە توانای دابینكردنی خۆراكی رۆژانەیان نییە".

بەپێــی داتاكانــی دەســتەی ئامــاری هەرێمی 
كوردســتان، ســاڵی رابردوو ژمارەی دانیشتووانی 
هەرێمی كوردســتان 5 ملیــۆن و 614 هەزار كەس 
بووە. بەپێی داتاكانی ئەم رووپێوییە بێت، زیاتر لە 
3 ملیۆن و 334 هەزار كەس وەك پێویست توانای 

دابینكردنی خۆراكی رۆژانەیان نییە. 
رووپێوییەكە لەسەر ئاستی هەرێمی كوردستان 
لــە 32 قــەزا )10 لە هەولێر، 16 لە ســلێمانی و 
حــەوت لــە دهۆك( كــراوە و لە هــەر قەزایەكیش 
175 خێــزان بــە نموونــە وەرگیــراوە. لەداتاكانی 
رووپێوییەكــەوە دەردەكەوێــت قەیرانــی دارایــی 
زۆرتریــن كاریگەریی لەســەر پارێزگای ســلێمانی 
هەبووە. 66%ی دانیشتووانی ئەو پارێزگایە كەمتر 

پارێــزراون لەڕووی خۆراكەوە. دوای ئەویش دهۆك 
دێت كــە 63%ی دانیشــتووانی كەمتــر پارێزراون 
لــەڕووی خۆراكــەوە. بــەاڵم لە هەولێر رەوشــەكە 
باشترە، 51%ی دانیشتووانەكەی كەمتر پارێزراون 

و 2%یان ناپارێزراون لەڕووی خۆراكەوە.
ســیروان محەممــەد دەڵێــت: "لەدوای ســاڵی 
2015 و بەهــۆی دابەزینــی نرخی نەوت، شــەڕی 
داعش، قەیرانی دارایی و وەستانی كار لە زۆربەی 
پــڕۆژەكان، داهاتــی تــاك و خێزان لــە هەرێمی 
كوردستان رووی لەكەمی كرد، نزیكەی 45 هەزار 
كەس بێكار بوون و رەوشــی ئاسایشــی خۆراكی 

خەڵك كەوتە بەر مەترسی".
بەپێــی رووپێوییەكە، 51.5%ی دانیشــتووانی 
هەرێمی كوردســتان بژێویی ســەرەكییان لەســەر 
مووچەیــە )كەرتــی گشــتی و تایبــەت(. بۆیــە 
پەیڕەوكردنی سیستەمی پاشەكەوتی مووچە یەكێك 
لە هــۆكارە ســەرەكییەكانی خراپبوونی رەوشــی 

ئاسایشی خۆراكە لە هەرێمی كوردستان".
  

زانستەكەشی فریای ناكەوێت

دڵشاد ئەحمەد شەریف، مامۆستا لە پەیمانگەی 
تەكنیكــی كۆیە، ئەگەرچی ماســتەری لە ئابووری 
هەیــە، بــەاڵم هەمــوو مانگێــك خەرجییەكانی لە 
داهاتی زیاترە. دڵشاد پێشتر مووچەكەی ملیۆنێك 
و 800 هــەزار دینار بوو، ئێســتا تەنیا 621 هەزار 
دینار وەردەگرێ. سەرباری ئەوە كرێچییە و مانگانە 
200 هــەزار دینــاری مووچەكەی بــۆ كرێی خانوو 

دەڕوات.
ئەو دەڵێت: "بۆ دابینكردنی خەرجیی رۆژانە و 
خوێندنی منداڵەكانم ناچار ئۆتۆمبێلەكەم بە 13 
هەزار دۆالر فرۆشــت، ئۆتۆمبێلێكی مۆدێل كۆنم 
بە سێ هەزار دۆالر كڕی، هەروەها خانووەكەشم 
گــۆڕی و خانوویەكــی هەرزانتــرم كــڕی. ئــەو 
دەڵێت: "بۆ كەمكردنەوەی خەرجیی ناپێویست، 
هەموو ئەو زانســتەی لەبــواری ئابووری دەیزانم 
بەكارمهێناوە. سیاسەتی سكهەڵگوشینم پەیڕەو 
كــردووە، بەاڵم بڕی ئــەو مووچەیەی وەریدەگرم 
ئەوەنــدە كەمــە، هــەر كورت دەهێنێ و بەشــی 

بژێویم ناكات".

نەجەف خراپترین و كەركووك باشترینە

هەمــان رووپێوی لــە 12 پارێــزگای عێراقیش 
كراوە. بەپێی ئەنجامەكەشی 55.1%ی دانیشووانی 
ئەو پارێزگایانە وەكو پێویست توانای دابینكردنی 
خۆراكی رۆژانەیان نییە و 3.5% یشیان ناپارێزراون 

لەڕووی خۆراك .
بەپێــی داتاكانی رووپێوییەكە، دانیشــتووانی 
نەجەف لە خراپترین رەوشی ئاسایشی خۆراكدان 
90%ی دانیشــتووانی دەكەونــە خانــەی كەمتــر 
پارێزراو و ناپارێزراو لەڕووی خۆراك، دانیشتووانی 
پارێــزگای كەركووكیــش لــە باشــترین رەوشــی 
ئاسایشــی خۆراكــدان و تەنیــا 36%ی دەكەونــە 
خانەی كەمتر پارێزراو. لەوەش گرنگتر، ناپارێزراو 

لەڕووی خۆراك لەوێ نییە. 

رزگار قەرەداغی
رووداو - سلێمانی

بەرپرســانی ژینگە و شــارەوانیی ســلێمانی لە 
مەترسییەكانی پاتری تێگەیشتوون، بۆیە رێگایەكی 
تایبەتیــان بــۆ كۆكردنــەوەی دانــاوە، بــۆ ئەوەی 
مەترســییەكانی بــۆ ســەر ژینگە و تەندروســتیی 
مــرۆڤ كەمبكەنەوە. بازرگانــان دەڵێن زۆربەی ئەو 
پاتریانەی لە كوردســتان بەكاردێن، كواڵیتییان زۆر 

لە خوارەوەیە.
بەپێــی ئامارێك كە دەســت )رووداو( كەوتووە، 
ســااڵنە 107 ملیۆن و 64 هــەزار دانە پاتری لەڕێی 
15 بازرگانەوە بە بڕی 9 ملیۆن و 600 هەزار دۆالر 
دەهێنرێتە كوردســتان. ئەگەر ژمارەی دانیشتووانی 
هەرێمی كوردستان بە پێنج ملیۆن كەس بخەمڵێنین، 

ئەوا هەر كەسێك سااڵنە 20 پاتری بەكاردێنێ.
كوردســتانیش  لــە  پاتریــەی  ئــەو  زۆربــەی 
بەكاردێــت، لە چیــن، توركیا، ئەڵمانیــا، ئێران و 

بولگاریاوە دەهێنرێ.
چەند جۆرێكیشی هەیە، لەوانە: 

)Alkaline،Lead – Acid ، Lithium – Ion 
،Silver Oxide و Nickel – Cadmium(. 

ئەگــەر مــاددەی بەكارهاتــووی پاترییەكە كاربۆن 
بێــت، كێشــەكەی ســووكە و هەر تۆنێــك 1920 
كارتۆن دەبێت. بەاڵم ئەگەر لە ماددەی ئەركەالین 
دروســت كرابێت، كێشــی زیاترە و یەك تۆن 384 

كارتۆن دەبێت.
ئــەو 15  بەدواداچوونێكــی )رووداو(،  بەپێــی 
بازرگانــە ســااڵنە 3122 تــۆن پاتــری هــاوردەی 
كوردســتان دەكــەن. ئەگــەر هــەر كارتۆنێــك 30 
پاتریــی تێدابــێ، دەكاتە 107 ملیــۆن و 64 هەزار 
پاتری. ئەگەر ئەو ژمارەیە دابەشــی ســەر ژمارەی 
دانیشــتووانی هەرێمی كوردستان بكرێ كە لە پێنج 
ملیــۆن زیاترە، هەر كەســێك نزیكــەی 20 پاتریی 

بەردەكەوێت.
ئەرسەالن بەكر كە بازرگانێكی پاترییە لە شاری 
هەولێر، بە )رووداو(ی گوت "زۆربەی ئەو پاتریانەی 
لە كوردستان بەكاردێن، لە چین هاوردەیان دەكەین، 
هــەر كاروانێكیش 26 تۆن پاتری هــاوردە دەكەین 
كــە هەر تۆنێكی بە 80 هەزار دۆالرە، ســااڵنە هەر 
بازرگانێــك بایــی نزیكەی 640 هــەزار دۆالر پاتری 
هــاوردە دەكات، واتە لە ســاڵێكدا بایی 9 ملیۆن و 

600 هەزار دۆالر پاتری".
بەشــێكی زۆر لــەو پاتریــەی دێتە كوردســتان 

لەڕووی كواڵیتــی خراپە، بە جۆرێك هەندێكیان لە 
سەعاتێك زیاتر كارناكەن.

بەهمەن ئیسماعیل كە لە دووكانەكەیدا لە بازاڕی 
ســۆران لە سلێمانی پاتری دەفرۆشێ، بە )رووداو(
ی گــوت: "داواكاریــی زۆر لەســەر پاتریی هەرزانە، 
بەجۆرێــك بە جوملە 4 دانەی 250 دینار دەكەوێ. 
دەتوانــم بڵێم بازاڕی پاتریی كواڵیتی خراپ ســەت 

قاتی پاتریی باشە".
بازرگانێكی شــاری ســلێمانی لەبارەی هۆكاری 
زۆربوونــی پاتریــی كواڵیتــی نــزم لــە بازاڕەكانی 
كوردســتاندا دەڵێــت هیــچ چاودێرییــەك لەســەر 

هاوردەكردنی نەماوە.
فەرهاد محەممەد، بازرگانی پاتری لە ســلێمانی 
كــە لقــی لە بەغدا و ســلێمانی هەیە و مــاوەی 25 

ســاڵە پاتری هاوردە دەكات، بــە )رووداو(ی گوت 
"پێشــتر دوو كۆمپانیــا هەبــوو مۆڵەتیــان دەدا بە 
هێنانی جۆری پاتری، بۆ هەر كاروانێكیش پێنج سەد 
دۆالریان لێدەســەندین، بەاڵم ئێســتا ئەوە نەماوە. 
هیچ چاودێرییەك نییە لەسەر بازاڕ و هێنانی پاتری، 

هەموو كەسێك دەتوانێ بیهێنێ".
شــاخەوان ئەبوبەكــر، بەڕێوەبــەری گومرگــی 
باشــماخ دەڵێت "پێشتر كۆمپانیای coc نووسراوی 
بۆ كۆمپانیاكانی هاوردەكردنی كەرەستەی پاتری و 
یاریی مندااڵن دەكرد، بەاڵم پێوەری زانســتی بەدی 
نەدەكــرا و هەر وەرەقەی ســپی بوو، بۆیە ئەوەمان 
نەهێشت. لەداهاتوودا كواڵیتی كۆنترۆڵی باش بۆ ئەو 

مەبەستە دروست دەكەین.
پاتری پێكهاتەیەكی ژەهراویی هەیە كە جۆرێكیان 

پێكــدێ لــە كاربــۆن، هەویــر، تەنەكــەی تەنــك. 
ئــەو جۆرەیان كــە زۆر هەرزانە بــارگاوی ناكرێت و 
تەنیا یەكجار بەكاردێــت و فڕێدەدرێ، بەاڵم جۆری 
"ئەركەالیــن، نیــكل، كادیــۆم و لیپیــوم و ئایون و 
ئۆكسیدفزە" هەندێكیان بارگاوی دەكرێنەوە. بەپێی 
توێژینەوەیەكیش كە لە زانكۆی قاهیرە كراوە، هەر 
پاترییەك دەبێ 400 جار بارگاوی بكرێتەوە، ئینجا 

فڕێ بدرێ.
بەپێــی توێژینەوەیەكــی زانكۆی قاهیــرە، یەك 
پاتریی بچووكی 60 گرامی بە پەنجا ساڵ مادەكانی 
لەناودەچێت، لە یەك مەتر چوار گۆشــەكەدا 1000 

مەتر چوارگۆشە ئاو ژەهراوی دەكات.
د.ئومێد ئیســماعیل مامۆستای بەشی كیمیا لە 
كۆلێژی زانســت لە زانكۆی ســلێمانی دەڵێت "هیچ 

توێژینەوەیەك لەبارەی زیانەكانی پاتری لە كوردستان 
نەكراوە، بەاڵم زیانەكانی چەندین هێندەی جگەرە و 
نێرگەلەیە، ئەگەر بەشێوەیەكی باش مامەڵەی لەگەڵ 
نەكرێ و بگاتە دەستی مندااڵن، دوور نییە تووشی 
نەخۆشــیی مێشــك و الوازیی جەستە و بیركۆڵی و 

نەخۆشیی دیكەیان بكات".
ئێســتا لە شاری سلێمانی بەشێوەیەكی دروست 
مامەڵە لەگەڵ پاشماوەی پاتری دەكرێ، بە جۆرێك 

سندوقی تایبەت بە فڕێدانی پاتری دانراوە.
ئەندازیار ئاســۆ جەزا، ســەرۆكی بــۆردی خۆڵ 
و خاشــاك لە شــارەوانی ســلێمانی بە )رووداو(ی 
گــوت: "مــاوەی دوو مانگە 400 ســندوقی تایبەت 
بە كۆكردنەوەی پاتریمان لە شــوێنە گشتییەكان و 
بەردەم مزگەوتەكان داناون، تاوەكوو هاوواڵتیان ئەو 
پاترییــەی بەكاریدێنن، لە ماڵــەوە تێكەڵی خۆڵ و 

خاشاكی نەكەن، بەڵكو بیكەنە ئەو سەبەتانەوە".
بــە  خەڵكیــش  پابەندبوونــی  بــە  ســەبارەت 
رێنماییەكان، ئاســۆ جەزا گوتی "لە مانگی یەكەمدا 
سندوقەكان بڕێكی كەم پاترییان تێدابوو، لە ماوەی 
ئــەو مانگــەدا لە ســنووری شــارەوانیی ســلێمانی 
فەردەیەك پاتریمان كۆكردەوە، بەاڵم خەڵك ئێستا 
باشتر بە دەنگمانەوە دێن و رۆژ بەڕۆژ ژمارەی پاتری 

لە سندووقەكاندا زۆرتر دەبێ".

3.3 ملیۆن كەس خۆراكی پێویستیان دەستناكەوێ

سااڵنە لە كوردستان               ملیۆن پاتری بەكاردەهێنرێ

 )فۆتۆ: رووداو(قەیرانی دارایی زۆرترین كاریگەری لەسەر سلێمانی هەبووە

نەجەف خراپترین و 
كەركووك باشترین شارە 
لەڕووی ئاسایشی خۆراك

2.1%ی دانیشووانی 
كوردستان ناتوانن خۆراكی 

رۆژانەیان دابین بكەن

توێژینەوەیەك:
 هەر پاترییەكی 60 گرامى 
1000 مەتر چوار گۆشە ئاو 

ژەهراوى دەكات

بەپێی رووپێوییەكی فەرمی:

هەر هاوواڵتییەكی كوردستان 20 دانەی بەردەكەوێ

ســەبارەت بە چۆنیەتی لەنێوبردنی ئــەو پاتریانەی كۆدەكرێنــەوە، ئەندازیار 
ئاسۆ جەزا، سەرۆكی بۆردی خۆڵ و خاشاك لە شارەوانی سلێمانی بە )رووداو(
ی گوت "لە ناوچەی تانجەرۆ چاڵێك بــە قوواڵیی دوو مەتر هەڵدەكەنین، چاڵەكە 
بە نایلۆنی ئەستوور رووپۆش دەكەین، پاشان پاترییەكانی تێدەكەین و بە خۆڵ 
دایدەپۆشین، بەاڵم ئەمە شێوازێكی زۆر كۆنە. هەركات سیستەمی ریسایكلین 
دانرا، ئــەوكات چاڵــەكان هەڵدەدەینەوە، بۆ ئــەوەی پاترییــەكان بكرێنەوە بە 

ماددەی دیكە".

پاترییەكانی سلێمانی دەنێژرێن

 )فۆتۆ: رووداو(شارەوانیی سلێمانی 400 حاویەی بۆ كۆكردنەوەی پاتری داناوە

100

رەوشی ئاسایشی خۆراك لە شارەكانی هەرێمی كوردستان

كەمتر پارێزراو لە رووی خۆراك  پارێزراو لە رووی خۆراكناپارێزراو لە رووی خۆراك
هەولێر سلێمانیدهۆك هەولێر هەولێرسلێمانیدهۆك سلێمانیدهۆك
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رووداو - هەولێر

توركیــا  1980بــەدواوە،  كودێتاكــەی  لــە 
هەوڵیداوە خۆی وەكوو كەناڵێكی گواستنەوەی 
نەوت و غازی سرووشتیی واڵتانی دەوروبەری بۆ 
ئەوروپا بهێنێتە پێشەوە. بەگوێرەی راپۆرتێكی 
نوێــی ئەنجوومەنــی ئەتاڵنتیــك، ئــەم هەوڵە 
بەشێكی سەرەكیی سیاسەتی دەرەوەی توركیا 
پێكدەهێنێ. لــە راپۆرتی ئــەو ئەنجوومەنەدا، 
باس لە ســێ كەیس دەكرێ كــە تێیدا توركیا 
لەســەر ئــەو بنەمایــە سیاســەتی دەرەوەی 
خــۆی داڕشــتووە، ئەوانیش بریتین لە هەرێمی 
كوردســتان، رووســیا و ئێران. ئەو راپۆرتە كە 
لەالیــەن ئارۆن ســتاین، لێكۆڵەر و شــارەزای 
سیاســەتی توركیا لــە ئەنجوومەنی ئەتاڵنتیك 

ئامادەكراوە،
لە پێشــەكیدا ئامــاژە بۆ ئــەوە دەكات كە 
هاتنەسەركاری تورگوت ئۆزال، سەرۆكوەزیرانی 
پێشــووتری توركیا، هەم خاڵــی وەرچەرخانی 
سیاســی بووە لە توركیا و هەمیش هەوڵەكانی 
چاكسازیی ئابووری لە توركیا خێراتر كرد. لەو 
كاتەشــەوە حكومەتە یەك لــە دوای یەكەكانی 
توركیا لەگەڵ حكومەتە هەناردەكارەكانی وزە لە 

دەوروبەری خۆی، پەیوەندییان هەبووە.
راپۆرتەكە دەڵێت دوو هۆكاری سەرەكی هەن 
وا دەكــەن توركیــا پەرە بەو سیاســەتە بدات، 
یەكەمیــان ئەوە بووە لە واڵتــی جیاوازەوە وزە 
هــاوردە بكات و هــۆكاری دووەمیشــیان ئەوە 
بــووە كــە توركیا ببێتــە واڵتێــك، ئەوروپا بە 
واڵتانــی دیكەی ئەودیو ســنوورەكانی خۆیەوە 

ببەستێتەوە.
ســتاین دەڵێت ئەو سیاسەتەی توركیا هەر 
لە ســەرەتاوە رووبــەڕووی كۆمەڵێك تەحەدای 
گەورە بووەتەوە، لەوانەش چۆنێتی بەهێزكردنی 
پەیوەندییەكانی لەگەڵ یەكێتی سۆڤیەتی پێشوو 
لە قۆناغی شەڕی سارددا، پاراستنی پەیوەندی 
لەگەڵ ئێران و عێراق لەسەردەمی شەڕی هەشت 
ســاڵەی نێــوان ئــەو دوو واڵتە. لەو ســااڵنەی 
دواییشدا، سیاسەتی توركیا كۆمەڵێك كێشەی 
بۆ بەرژەوەندییەكانی ئەمریكا دروستكردووە، بۆ 
نموونە هەوڵەكانی ئەمریكا بۆ سزادانی رووسیا 
لەســەر دەســتگرتنی ئەو واڵتە بەسەر نیمچە 
دوورگەی كریمیا و هەوڵەكانی كۆشكی سپی بۆ 
قەناعەتهێنان بە كورد كە پێویستە عێراق وەكوو 

واڵتێكی یەكپارچە بمێنێتەوە.
ســتاین پێیوایە ئەمریكا و توركیا كۆمەڵێك 
بەرژەوەندیی هاوبەشــیان لە ناوچەكەدا هەیە، 
بــەاڵم هــاوكات توركیــا كۆمەڵێك سیاســەتی 
ســەربەخۆی ئابووریشی هەیە كە گرنگترینیان 
قووڵتركردنــەوەی پەیوەندییەكانیەتی لەبواری 

وزە لەگەڵ واڵتانی ناوچەكە.

هەولێر لە بەغدا گرنگترە

لە چەند ســاڵی رابردوودا، پەیوەندییەكانی 
نێوان حكومەتی هەرێمی كوردســتان و توركیا 
بەشــێوەیەكی بەرچــاو گەشــەی ســەندووە. 
بەگوێرەی راپۆرتەكە ئەنقەرە پارتی دیموكراتی 
كوردســتان وەكوو هاوپەیمانێكی نزیكی خۆی 
دەبینێ. لە بەشێكیدا هاتووە: "پەیوەندیی نزیكی 
توركیا لەگەڵ بارزانی، پەیوەندیی ســتراتیژییە 
و لــە مــاوەی دەیــەی رابــردوودا گۆڕانكاریــی 

گرنگی بەســەردا هاتووە... بەهێزكردنی پارتی 
دیموكراتــی كوردســتان بەشــێكی بنچینەیــی 

سیاسەتی دەرەوەی توركیا پێكدەهێنێ".
بەگوێــرەی راپۆرتەكە، هەر ئەم سیاســەتە 
وای كردووە "ئەنقەرە پشتگیری لە لێكدانەوەی 
كورد ســەبارەت بە یاســا ناكۆكی لەسەرەكەی 
نەوتــی عێــراق بكات"، بە تایبەتیــش لەبارەی 
مــادەی 111 و 112ی دەســتوور كــە بەغدا و 
هەولێــر خوێندنــەوەی جیــاوازی بــۆ دەكەن. 
بەبۆچوونی ئامــادەكاری راپۆرتەكە "كێشــەی 
نێوخۆی عێراق كاریگەرییەكی بەرچاوی لەسەر 
داڕشــتنی سیاســەتی دەرەوەی توركیــا لــە 
عێراق، مامەڵەكردنی لەگەڵ پارتی و حكومەتی 

ناوەندیی عێراق هەبووە".
ئارۆن ســتاین ئامــاژە بۆ ئــەوە دەكات كە 
"ئێســتا حكومەتــی توركیا، شانبەشــانی ئەو 
بەشــەی عێراق كە لەژێر كۆنترۆڵــی كورددایە 
)حكومەتی هەرێمی كوردستان(، ئەكتەرێكە لە 

سیاسەتی وزەی عێراقدا". ئەوەش كێشەیەكە كە 
پەیوەندی بە "پرسی سەربەخۆیی كوردستان و 
یەكالبوونەوەی پرسی ناوچە كێشە لەسەرەكان 
لە كەركــوك، نەینەوا، ســەالحەدین و دیالەوە 

هەیە".
لە ماوەی چەند ســاڵی دواییدا، سیاســەتی 
توركیا بەرامبەر كەركووك، "مافی یاســایی"ی 
حكومەتی هەرێمی كوردســتان بــۆ واژۆكردنی 
گرێبەستی نەوتیی سەربەخۆ، گۆڕانی گەورەی 
بەسەردا هاتووە. بە گوێرەی راپۆرتەكە، خاڵی 
وەرچەرخان لــە تێڕوانینی توركیــادا بەرامبەر 
هەرێمی كوردســتان بۆ گرێبەستە نەوتییەكانی 
هەرێمی كوردستان لەگەڵ كۆمپانیا نەوتییەكان 
دەگەڕێتــەوە، بەتایبەتیش ئەو رێككەوتنەی لە 
2011 لــە نێوان ئیكســۆن مۆبیــل و هەرێمی 

كوردستاندا كرا. 
بەپێی ئەو رێككەوتنە، كۆمپانیا ئەمریكییەكە 
ئەركــی گــەڕان و پەرەپێدانی شــەش كێڵگەی 

نەوتی لە هەرێمی كوردستان پێدرا. خاڵی جێی 
ســەرنج لەو رێككەوتنەدا ئەوە بوو كە ئیكسۆن 
مۆبیل راستەوخۆ و بێ گەڕانەوە بۆ بەغدا، لەگەڵ 
هەرێمی كوردستاندا رێككەوت. دواتر حكومەتی 
ئەنقــەرە كۆمپانیــای وزەی توركیــا )TEC(ی 
دامەزراند و 20%ی پشكەكانی ئیكسۆن مۆبیلی 
لــە هەرێمی كوردســتان كڕییــەوە. بەگوێرەی 
 )TEC( راپۆرتەكەی ئەتالنتیك "بەشداریكردنی
بــووە هــۆی ئــەوەی بەرژەوەندیــی حكومەتی 
توركیــا لــەوەدا بێــت لێكدانــەوەی حكومەتی 
هەرێمی كوردستان بۆ یاسای نەوت قبوڵ بكات.
گۆڕانكارییەكی دیكە، گواســتنەوەی نەوتی 
هەرێمی كوردستان لەڕێی توركیاوە بوو. بەپێی 
رێككەوتنێــك داهاتی ئەو نەوتــەی لە عێراق و 
هەرێمی كوردستانەوە دەچێت بۆ توركیا، بەپێی 
پشكی هەركامەیان دابەش دەكرێ. بەو پێیەش 
كوردســتان داهاتی نەوتی خۆی وەردەگرت بێ 
ئەوەی بگەڕێتەوە بۆ بەغدا. راپۆرتی ئەنجوومەنە 

ئەمریكییەكە ئاماژە بــەوە دەكات كە "بەغدا و 
ئەمریكا كاردانــەوەی نێگەتیڤیان بەرامبەر بەو 
رێككەوتنــە هەبوو". لــە ســەرەتای 2014ش 
حكومەتەكەی نووری مالیكی، سەرۆكوەزیرانی 
پێشــووی عێــراق، بەشــە بودجــەی هەرێمی 
كوردســتانی لە بودجەی عێــراق بڕی. ئەمەش 
هاوكار بوو لەوەدا كە هەناردەكردنی سەربەخۆی 

نەوتی كوردستان بۆ توركیا زیاتر ببێت".
گۆڕانكارییەكی دیكەی سیاســەتی دەرەوەی 
توركیا بەرامبەر هەرێمی كوردســتان لە ئاكامی 
هێرشــەكانی داعــش و چۆڵكردنــی كەركووك 
لەالیــەن هێزەكانــی عێراقەوە بــوو. هەتا ئەو 
كاتەش كەركووك "هێڵی ســوور"ی سیاسەتی 
دەرەوەی توركیــا بــوو لە عێــراق، بەاڵم پاش 
ئەوەی هێزی پێشمەرگە كۆنترۆڵی شارەكەیان 
گرتەدەســت، توركیاش دەستی لەو سیاسەتە 
هەڵگــرت. راپۆرتەكەی ئەنجوومەنی ئەتاڵنتیك 
پێیوایە یەكێك لە نیشانەكانی ئەو گۆڕانكارییە 
ئەوەیــە "نەوتی رۆژئاوای كەركووك ئێســتا بە 

توركیادا دەگوازرێتەوە".
ئامادەكاری راپۆرتەكە ئاماژە بۆ ئەوە دەكات 
كــە پەیوەندییەكانی توركیــا لەگەڵ حكومەتی 
هەرێمــی كوردســتان لەبواری وزەدا بەشــێكی 
ســەرەكی لــە سیاســەتی دەرەوەی توركیــا 
پێكدەهێنێ، كۆمپانیــای )TEC(یش هەنگاوی 
قورستری ناوە بۆ ئەوەی شوێنی خۆی لە هەولێر 
قایمتر بكات، بۆ ئەوە بەرەنگاری گوشارەكانی 
واشنتنیش دەبێتەوە كە داوا دەكات پەیوەندی 
و رێككەوتنەكانــی لەگــەڵ حكومەتی هەرێمی 

كوردستاندا سنووردار بكات. 
راپۆرتەكە لە كۆتاییدا جەخت لەوە دەكاتەوە 
كە هــەر ئەوەنــدەی توركیــا پەیوەندییەكانی 
خۆی لەگەڵ هەرێمی كوردســتانی خســتووەتە 
لەگــەڵ حكومەتــی  پەیوەندییەكانــی  پێــش 
ناوەندیی عێراق، بەوە المەركەزییەتی دەوڵەتی 
عێراقی بەرەوپێش برد. ئارۆن ســتاین جەخت 
لــەوەش دەكاتــەوە كە توركیا بــۆ پەرەپێدانی 
پەیوەندییەكانــی لەگەڵ هەرێمی كوردســتان، 
باجی گەورەشــی لەالی ئۆپۆزیسیۆنی عەرەبی 
ســوننە و حكومەتی زۆرینە شــیعەی عێراق لە 
بەغدا داوە، لەبەر ئەوەی توركیا پەیوەندییەكانی 
خۆی لەگەڵ هەرێمی كوردستان وەكوو سەنگێك 
دەبینێ بۆ هاوسەنگكردنەوەی ئەو دەسەاڵتەی 

ئێران لە بەغدا هەیەتی. 

رۆڵی وزە لە پەیوەندیی نێوان توركیا و 
هەرێمی كوردستاندا

پەیوەندیی توركیا لەگەڵ هەرێمی كوردستان 
المەركەزییەتی عێراقی بەرەوپێش برد

رووداو - هەولێر

بەگوێــرەی داتــاكان، عێراق لــە ماوەی 
ســێ مانگی رابردوودا گەورەترین دابینكاری 
نەوت بووە بۆ هیندســتان. پێشتر سعودیە 
دابینكاری ژمارە یەكی نەوت بۆ هیندســتان 
بــوو، بەاڵم بەهــۆی بەرزبوونەوەی ئاســتی 
هەنــاردەوە، عێراق توانیویەتی ئەو پلەیە لە 

سعودیە وەربگرێ.
ئاژانســی  داتاكانــی  بەگوێــرەی 
بلومبێــرگ، عێراق لە مانگی ئایــاردا 23%ی 
پێداویســتییەكانی نەوتی هیندستانی دابین 
كــردووە و رۆژانــە نزیكــەی یــەك ملیــۆن 
بەرمیل نەوتی هەناردەی هیندستان كردووە. 
ســعودیە لــە مانگی ئایاردا نزیكــەی 17%ی 
پێداویســتییەكانی نەوتی هیندستانی دابین 
كردبــوو. لە چوار مانگی یەكەمی ئەمســاڵدا 
رێژەی بەشداریی عێراق لە دابینكردنی نەوتی 

هیندستان 19% بوو. 
سەرەڕای بەشداریكردنی لە رێككەوتننامەی 
كەمكردنەوەی نەوتی ئۆپێك، عێراق بەردەوام 

ئاماژەی بەوە داوە كە دەیەوێ پیشەســازیی 
نەوتــی واڵتەكــەی گەورەتــر بكات. ئێســتا 
توانای بەرهەمهێنانی كەرتی نەوتی عێراق لە 
ســەرووی چوار ملیۆن بەرمیل لە رۆژێكدایە، 
بەاڵم لە مانگی ئــاداری رابردوو عەبدولجەبار 
لعێبــی، وەزیری نەوتی عێــراق رایگەیاند لە 
سەرەتای نیوەی دووەمی ئەمساڵەوە توانای 
بەرهەمهێنانی نەوتی عێراق بۆ نزیكەی پێنج 

ملیۆن بەرمیل لە رۆژێكدا بەرز دەكەنەوە.
واڵتانــی  رێكخــراوی  پێشــوو  هەفتــەی 
هەنــاردەكاری نەوت )ئۆپێــك( رایگەیاند كە 
ئاســتی بەرهەمهێنانی رێكخراوەكە لە مانگی 
ئایــاردا 336 هەزار بەرمیل لــە رۆژێكدا بەرز 
بووەتــەوە. لەو بڕەش 44 هەزار بەرمیلی بەر 

عێراق دەكەوێت.
 بەگوێرەی راپۆرتــی مانگانەی وەزارەتی 
نەوتی عێراق، ئاستی هەناردەكردنی نەوت لە 
تێكڕای مانگی ئایار 101 ملیۆن و 134 هەزار 
و 586 بەرمیل بووە، واتە 3.2 ملیۆن بەرمیل 
لە رۆژێكدا، بەو پێیەش ئاستی هەناردەكردنی 
نەوتی عێراق لە مانگی ئایار 10 هەزار بەرمیل 

زیاتــر بووە لە مانگی پێشــتر. نزیكەی یەك 
لەسەر سێی كۆی هەناردەی نەوتی عێراق لەو 

مانگەدا بۆ هیندستان بووە.
بەپێــی راپۆرتەكــەی وەزارەتــی نەوتــی 
عێــراق، لە مانگی ئایــار 100 ملیۆن و 445 
هــەزاری لە تێرمینالی باشــوور و 679 هەزار 
و 580 هــەزاری لە باكــوورەو هەناردەكراوە. 
داهاتی نەوتی عێراقیش لەو مانگەدا 4 ملیار 

و 663 ملیۆن دۆالر بووە.
بەاڵم ســعودیە بە پێچەوانــەی عێراقەوە، 
بەشــدارێكی سەرســەختی رێككەوتنەكــەی 
ئۆپێكە و هەر لە ســەرەتای رێككەوتنەكەوە 
بەرهەمهێنانــی واڵتەكــەی زیاتــر لــەو بــڕە 
دابەزانــدووە كــە لــە رێككەوتنەكــەدا بــۆی 
دیاریكرابــوو. بەپێی رێككەوتنەكەی ئۆپێك، 
ئاســتی بەرهەمهێنانی نەوتی ســعودیە نابێ 
لــە 10.058 ملیۆن بەرمیــل بەرزتر بێ، ئەم 
بڕیارەش هەتا مانگی ئاداری ســاڵی داهاتوو 
كاری پێدەكــرێ. هەڵبــەت لــە چەند مانگی 
یەكەمــی رێككەوتنەكەدا ســعودیە بەردەوام 
زیاتــر لــەو ئاســتەی دادەبەزانــد كــە بۆی 

دیاریكرابوو.
پابەندیــی لەڕادەبــەدەری ســعودیە بــە 
رێككەوتنەكە و پابەندنەبوونی عێراق یەكێكە 
لە هۆكارە سەرەكییەكانی دابەزینی پشكەكانی 
ســعودیە لــە هیندســتان و بەرزبوونــەوەی 
پشكەكانی عێراق لەو واڵتە. بەگوێرەی دوایین 
 ، )IEA( راپۆرتی ئاژانسی نێودەوڵەتیی وزە
عێراق تەنیــا 55%ی پابەندییەكانی خۆی بە 
رێككەوتنەكەی ئۆپێكەوە جێبەجێ كردووە. 
یەكێكی دیكــەش لە هۆكارەكانــی دابەزینی 
پشــكەكانی سعودیە لە هیندســتان بۆ ئەوە 
دەگەڕێتەوە كە لە مانگە گەرمەكانی ســاڵدا 
داوای نێوخۆیــی ئەو واڵتە بــەرز دەبێتەوە. 
بۆیــەش چاوەڕێ دەكرێ لە مانگی حوزەیران 
و سێ مانگەكەی هاوینیشیدا سعودیە نەتوانێ 
پشــكەكانی لــە بــازاڕی وزەی هیندســتان 

بەرزبكاتەوە.
هیندســتان خاوەنی خێراترین گەشــەی 
حەوتەمیــن  و  جیهانــدا  لــە  ئابوورییــە 
گەورەتریــن ئابوورییە لە جیهاندا. هەرچەند 
ئەم واڵتە پالنێكی زەبەالحی بۆ بەكارهێنانی 

وزەی پــاك هەیــە، بــەاڵم وەزیــری وزەی 
ئــەو واڵتە جەختــی لــەوە كردووەتەوە كە 
"نــەوت وەكوو ســەرچاوەی ســەرەكی وزە 
لە هیندســتان دەمێنێتەوە". هیندستان كە 
بەهــای ئابوورییەكــەی دوو ترلیــۆن دۆالرە 
زیاتر لە 86%ی پێداویستی نەوتی واڵتەكەی 

لە واڵتانی ئۆپێكەوە هاوردە دەكات.
هۆكارەكانی دیكەی بەرزبوونەوەی پشكی 
نەوتــی عێــراق لە بازاڕەكانی هیندســتان بۆ 
پێشــكەوتنی ژێرخانــی پااڵوتنــی نــەوت لە 
هیندستان و پێشــكەوتنی ژێرخانی باركردن 
و گواستنەوەی نەوت لە عێراق دەگەڕێتەوە.

ئــار راماچانــدران، ســەرۆكی كۆمپانیای 
بهارات پێترۆلیۆم، بە بلومبێرگی راگەیاندووە 
"هۆكاری ئەو بایەخــەی كە بە نەوتی عێراق 
دەدرێ ئەوەیە ئاســتی پیشەسازی پااڵوتنی 
نەوتی هیندســتان بەرزبووەتەوە و دەتوانین 
نەوتی قورسیش بپاڵێوین". هۆكارێكی دیكەی 
سەرنجڕاكێش بوونی نەوتی عێراق بۆ هەرزانی 

نرخی نەوتەكەی دەگەڕێتەوە. 
لە سااڵنی رابردوودا نەوتی عێراق كێشەی 

دواكەوتــن و پچڕانــی گواســتنەوەی تێــدا 
بــوو، لەبــەر ئەوەی لــە ژێرخانــی بەندەر و 
تێرمیناڵەكانی نەوتی عێراق توانای هەڵگرتنی 
گوشاری زۆریان نەبوو. لە ماوەی یەك ساڵی 
رابردوودا عێراق ژێرخانی گواستنەوەی خۆی 
پێشخستووە، ئەوەش وایكردووە هیندییەكان 
بە متمانەیەكی زیاتر لە جاران مامەڵە لەگەڵ 

نەوتی عێراقدا بكەن.
هیندســتان رۆژانە 4.35 ملیــۆن بەرمیل 
نــەوت هــاوردە دەكات. چاوەڕێــش دەكرێت 
هەتا كۆتایی ئەمساڵ پێداویستی نەوتی ئەو 
واڵتە بگاتــە 4.5 ملیۆن بەرمیل لە رۆژێكدا، 
بەو پێیەش 5%ی نەوتی جیهان لە هیندستان 
بەكاردەهێنرێــت. جیا لەمە 15%ی گەشــەی 
داوای نــەوت لە هەموو جیهاندا بۆ گەشــەی 
داوا لــە هیندســتان دەگەڕێتــەوە، وەزارەتی 
وزەی هیندستانیش پێشبینی دەكات ئاستی 
داوای نەوت لەو واڵتە هەتا 15 ساڵی دیكەش 
هــەر روو لە بەرزبوونــەوە بێت، هەر بۆیەش 
هیندستان بازاڕێكی گەرم و سەرنجڕاكێشە بۆ 
هەموو ئەو واڵتانەی كە بەرهەمهێنەری نەوتن.

بە حەوت خاڵ لە پێش سعودیەیە

عێراق پاشای نەوتی هیندستانە
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ئالین دەیكاتە ئینگلیزی
هیوا سەاڵح / رووداو- هەولێر

ئالیــن، كچە هونەرمەندی رۆژئاوای كوردســتان، دوای ئەوەی بە زمانەكانی ســریانی ،ئەرمەنی و ئەڵمانــی گۆرانی گوت، گۆرانییەكی تازەی 
بە زمانی ئینگلیزی بە ناوی )Here I am now( تۆماركرد. ئالین بە )رووداو(ی راگەیاند "من هەمیشــە گوتوومە زۆر ئاســاییە كە هونەرمەندی 

كــورد بــە زمانــی دیكە گۆرانی بڵێ جگە لــە زمانی دایك، چونكە پێموایە ئەمە دەبێتە هۆكاری ئەوەی كە خەڵكی بیانی بە رێگای ئەو گۆرانییەوە 
زیاتر ئاشــنای هونەر و كەلتووری میللەتی كورد بن".ئالین دەڵێت "هەموو گۆرانییەكانم لەســەر ئەرك و خەرجی خۆم تۆمار كردووە و هیچ كەس و 

الیەنێك هاوكاری نەكردووم".

هونەری

رووداو: چۆن بوو خۆت بۆ رێوڕەســمی هەڵبژاردنی 
شاجوانی عێراق بەربژێر كرد؟ 

ڤیان عامر: شــاجوانی عێراق، نمایشــێكی جوانی و 
رۆشــنبیری و بوێریی ئافرەتانــە، منیش وەك كچێكی 
عێراقــی حــەزم كرد بەشــداری بكەم و بنەماڵەكەشــم 

پشتگیرییان كردم.
رووداو: بە رای خۆت، مەرجەكانی شــاجوان لە تۆدا 

ڤیان عامر بۆ )رووداو(: بەشداری پێشبڕكێی شاجوانی گەردوون و جیهان دەكەم

شاجوانە كوردەكەی عێراق دژی 
سەربەخۆیی كوردستانە

لە باوكێكی كوردی خەڵكی 
سلێمانی و دایكێكی عەرەبی 
خەڵكی حللە لە شاری بەغدا لە دایك 
بووە و ئێستا تەمەنی 23 ساڵە. 
بەكالۆریۆسی لە ژمێریاری ئەندازیاری 
و پرۆگرامسازیدا هەیە. دوو چاوی سەوز 
و قژێكی قاوەیی هەیەو بااڵی بە بەراورد 
لەگەڵ ئافرەتانی دیكەی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست 
بەرزە و 171 سانتیمەترە، كێشیشی 55 كیلۆگرامە.
ڤیان عامر، رۆژی 25/5/2017 بە شاجوانی عێراق 
هەڵبژێردرا و لەالیەن خوشكەكەیەوە تاجی شاجوانی 
لەسەر نرا. سۆزان عامر، خوشكی ڤیان لە هەڵبژاردنی 
شاجوانی عێراق لە ساڵی 2016 بە هاوەڵی یەكەمی 
شاجوان هەڵبژێردرا، دوای شووكردنی شەیما قاسم، 
شاجوانی پێشووی عێراق، سۆزان جێگەی گرتەوە. 
ڤیان كە پڕۆژەكانی بە گەڕان بە چەند شارێكی عێراقدا 
دەستپێكردووە، لە هەڤپەیڤینێكدا لەگەڵ )رووداو( باسی 
هۆكاری خۆكاندیدكردنی بۆ شاجوانی عێراق و پرۆژەكانی 
لە داهاتوودا دەكات.

دەرباز یونس
رووداو- هەولێر

هەبوون.
ڤیــان عامــر: مەرجەكانی بوون بە شــاجوان 
لــە مندان هەبوون، بۆیە خــۆم كاندید كرد، وەك 
مەرجی جوانی، بااڵ، كێش، ئاســتی رۆشــنبیری 
و بوێــری. پێموابێ هەموو ئــەو مەرجانە لە مندا 

هەبوون.
رووداو: ئامۆژگاریی خوشكەكەت كە شاجوانی 
پێشــووی عێراق بوو، بۆ تۆ چی بوو؟ بەتایبەتی 

لەو كاتەی تاجەكەی خستە سەرت؟
ڤیان عامر: ســۆزانی خوشــكم بەبێ جیاوازی 

ئامــۆژگاری و هاوكاریــی تەواوی بەشــداربووانی 
دەكــرد. ئــەو زیاتــر رۆڵی خۆی وەك شــاجوانی 
عێراق دەبینی. بۆ منیش بەهەمانشــێوە هاوكارم 
بوو، ئێستاش سوود لە ئەزموونی ئەو وەردەگرم. 
هەســتێكی زۆر خــۆش بوو كاتێك خوشــكەكەم 

تاجەكەی خستە سەرم.
رووداو: پڕۆژە و كارەكانی تۆ وەك شــاجوانی 

عێراق چین؟
ڤیان عامر: لە دوای تەواوبوونی رێوڕەسمەكە، 
پڕۆژە و كارەكانم بە هاوكاریی هاوەڵەكانم دەستیان 
پێكــردووە. ســەردانی چەندیــن شــاری عێراقــم 
كردووە. لــە رۆژانی رابردووش لە هەڵەبجە بووم، 
كار بــۆ چاالككردنی ئافرەتــان دەكەم لە عێراق، 
چونكە ئافرەتانی عێراق بەهۆی بارودۆخی جەنگ 
دۆخێكی تایبەتیان هەیە و كاركردنم بۆ ئافرەتان لە 
ئەولەویەتی كارەكانم دەبێت. جگە لەوەش هەوڵ 
دەدەم لە رێگەی باڵوكردنەوەی هۆشیاری 
رووبــەڕووی بیــری 

جلی سەر دەریا 
ناپۆشم

  

باوكم كوردە و 
تۆزێكیش كوردی 

دەزانم
  

كوردستان بەشێكی 
دانەبڕاوە لە عێراق

  

توندئاژۆیی ببمەوە لە عێراق.
رێوڕەســمی  لــە  زۆر  رەخنــەی  رووداو: 
شاجوانی عێراق گیرا، بەشێك لە بەشداربووان 
و خەڵكی پێیانوابوو رێوڕەســمەكە بە باشــی 
بەڕێوەنەچووە، لەســەر ئەنجامەكەش تێبینی 

زۆر هەبوون؟
ڤیــان عامــر: هــەر پڕۆســەیەك لــە هەر 
و  رەخنــە  رووبــەڕووی  بكــرێ،  شــوێنێك 
دەستخۆشــی دەبێتەوە. من هــەوڵ دەدەم بە 
پڕۆژە و كارەكانم وەاڵمی رەخنەكان بدەمەوە، 
هەڵبژاردنــی شــاجوان لــە عێــراق كولتوور و 
نەریتێكــی تازەیە، هەر بۆیــە ئەم رەخنانەش 

ئاسایین.
رووداو: بــاس لــەوە دەكرێت كــە بەنیازی 
بەشــداریی لە هەڵبژاردنی شاجوانی گەردوون 
و جیهانیــش بكەیت، یەكێك لــە مەرجەكانی 
بەشــداربوون لــەوێ دەركەوتنە بە جلوبەرگی 

سەر دەریا، تۆ ئامادەی ئەوە بكەی؟
ڤیان عامر: بەڵێ بەشــداری لە پێشبڕكێی 

هەڵبژاردنی شــاجوانی گەردوون و شــاجوانی 
جیهان دەكەم و خۆم بۆ ئەوە بە باشی ئامادە 
كردووە. نەك تەنیا هەر من هاوەڵەكانیشــم لە 
رێوڕەسمە جیهانییەكان بەشــدار دەبن، بەاڵم 
ئامــادە نیم جلوبەرگی ســەر دەریا بپۆشــم، 
بۆ ئەم مەبەســتەش لەگــەڵ بەڕێوەبەرایەتی 
رێوڕەســمە جیهانییەكان قسە كراوە كە ئێمە 
بەهــۆی كولتووری عێــراق ناتوانین بەو جۆرە 
جلوبەرگــەوە دەربكەویــن و نمایــش 

نور ئەلوەزیر، خانمە ئەكتەری سووری بۆ )رووداو(:

پاڕاومەتەوە فێری

            كوردیم بكەن

بكەین، ئەوە لەگــەڵ كولتووری عێراقییەكان 
ناگونجێت، ئەوانیش رەزامەندییان داوە.

رووداو: تــۆ باوكــت كــوردە، چۆنە فێری 
زمانی كوردی نەبوویت؟

ڤیان عامــڕ: بەڵێ باوكم كوردە و خەڵكی 
ســلێمانییە، دایكیشــم خەڵكــی حللەیە. من 
شــانازی بە ســلێمانییەوە دەكەم و ناسناوی 
"ڤیــان ســلێمانی"-م هەیــە، بەاڵم لــە بەغدا 
لەدایكبــووم، كوردیش دەزانــم بەاڵم تۆزێك، 
حــەز دەكەم بە باشــی فێری كــوردی ببم و 

ئێستا هەوڵی جدی بۆ دەدەم.
رووداو: كچــان هەمیشــە بــۆ پەیوەندیی 
خۆشەویســتی و شــووكردن مەرجیان هەیە، 

مەرجەكانی تۆ چین؟
ڤیان عامر: دەبێت كوڕێك بێت بەڕێز بێت 
و رێزی ئافرەتی البێت و خۆشەویستی و رێز 
لــە نێوانماندا هەبێت، ئەمــە مەرجی منە بۆ 

شووكردن.
رووداو: لــە دوای ئــەوەی ناســناوەكەت 
بردووەتــەوە، داواكاریــی زۆرت بۆ هاتوون بۆ 

هاوسەرگیری؟
ڤیان عامر: بەڵێ بە دڵنیاییەوە، داواكاری 

و داخوازیی زۆرم بۆ هاتوون.
رووداو: ئەنجامدانی ریفراندۆم و سەربەخۆیی 
كوردســتان و جیابوونەوەی لە عێراق ئێستا 
مژارێكی گەرمی سیاسی ناوچەكەیە، بۆچوونی 
تۆ وەك شــاجوانی عێراق و كچێكی كورد بۆ 

سەربەخۆیی كوردستان چییە؟
ڤیان عامر: بۆچوونی من ئەوەیە كە عێراق 
یەكپارچــە بێت و كوردســتانیش بەشــێكی 

دانەبڕاوی عێراقە.

رووداو: تۆ لەدایكبووی پارێزگای سوەیدا-یت و 
لە دیمەشــق نیشــتەجێی، كاروانی هونەریت چۆن 

لەگەڵ درامای سووری دەستیپێكرد؟ 
نــور ئەلوەزیر: من لە خێزانێكدا گەورەبووم كە 
خولیای هونەر و ئەدەبن. باوكم نووسەری شانۆیە 
و خوشكم لە بواری ماكییر لە دراما سوورییەكاندا 
كاردەكات. بۆیــە چوونم بۆ نێو هونەر بە رێكەوت 
نەبوو. یەكەم نزیكبوونەوەی راستەقینەم لە كاری 
هونەریــدا لەگــەڵ نەجــدەت ئەنــزوور دەرهێنەری 
بەناوبانــگ بوو كاتێك لە پشــتی كامێــرا كارمان 
دەكرد و پێشــنیازی ئەوەی كرد رۆڵێكم بداتێ لە 
یەكێك لە دراماكانیدا. ئامۆژگاریی كردم پەیوەندی 
بە پەیمانگایەكی تایبەت بكەم بۆ مەشق و راهێنان 
لەسەر كاری نواندن و لەوێشەوە كاری پرۆفیشناڵیم 

دەستپێكرد لە بواری درامای سووری.
رووداو: یەكــەم كاری هونەریــت چــی بــوو، 

بەشداریت لە چەند درامادا كردووە؟ 
نــور ئەلوەزیــر: یەكەم كاری هونەریــم درامای 
عەنتەرە بوو لە دەرهێنانی رامی حنە كە هونەرمەند 
ســەللوم حــەداد رۆڵی ســەرەكیی تێــدا دەبینی. 
تاوەكو ئێستاش بەشــداریم لە 30 كاری هونەریدا 
كردووە كە گرنگترینیــان "ابواب الریح" بوو لەگەڵ 

دەرهێنەر موسەننا ئەلسوبح. 
رووداو: بەشــداریت لە درامایەكی عێراقیدا كرد 

كە لە دیمەشق وێنە گیرابوو، ئەوە چۆن روویدا؟ 
ناونیشــانی  بــە  دراماكــە  ئەلوەزیــر:  نــور 
"زاكیــرەت ئەلتوراب" بوو، ســەرجەم هونەرمەندە 
بەشــداربووەكان عێراقی بــوون و دەرهێنەرەكەش 
فادی سەلیم بوو كە سووری بوو. سەرجەم كارەكان 
لە دیمەشــق بەڕێوەچوون و منیش تێیدا بەشــدار 
بــووم و دیالۆگــەكان بەشــێوەزاری عێراقی بوون. 

دراماكە كۆمەاڵیەتی بوو. 
رووداو: بۆچــی گەشــتی دەرەوەی دیمەشــقت 
نەكردووە. بەشداریت لە درامای دیكەی عەرەبیش 
نەكردووە، پێت چۆنە بەشداری لە كارێكی هونەریی 

هاوبەش بكەیت؟ 
نور ئەلوەزیر: كاری هاوبەشی عەرەبی بایەخێكی 
میدیایی زۆر تایبەتی پێدەدرێ. هەروەها پاڵپشتی 
دارایــی زۆری دەكرێ. هەموو هونەرمەندێك خەون 
بــە بەشــداری لەو جۆرە پرۆژانە دەبینێ. هێشــتا 

پێشــنیازی لــەم جۆرەم بــۆ نەهاتــووە، پێموایە 
هونەرمەندی ســووری توانایەكــی زۆریان هەیە بۆ 
ئەوەی بەشدار بن لەم كارە هاوبەشە عەرەبییانەدا، 
بــەاڵم زەحمەتە هونەرمەندەكانــی دیكەی عەرەب 

بتوانن شێوەزاری سووری بەكاربهێنن.
رووداو: قەیرانــی ســووریا كاریگــەری لەســەر 

درامای سووری هەبووە؟ 
نــور ئەلوەزیــر: بێگومــان. قەیرانــی ســووریا 
كاریگەرییەكــی ئاشــكرای هەبووە لەســەر درامای 
ســووری، بەتایبەتــی دوای نەمانی ژمارەیەكی زۆر 
لە ئەستێرە مەزنەكان كە هەندێكیان پەیوەندییان 
بەو پرسەوە هەبووە. هەندێكیشیان هۆكارەكانیان 
هێشــتا نازانرێت چییە و چۆنە؟ بەمەش بەرهەمی 
هونەری رووی لە داكشــان كردووە. بەاڵم سەرەڕای 
ئەوەش چەند هونەرمەندێكی دیكەش ئەستێرەیان 
گەشاوەتەوە، چونكە وێڕای خراپیی دۆخی ئابووری 
كە كاریگەریی خســتووەتە سەر ئەم كەرتە، بەاڵم 

ئەوان توانییان درێژە بە كارەكانیان بدەن.
رووداو: كرێی هونەرمەندان وەكو پێشــترە، یان 

لەم دۆخەدا گۆڕاوە؟ 
نــور ئەلوەزیر: بێگومان، كرێ بــەراورد لەگەڵ 
رابــردوو زۆر هەرزان بووە و بەشــێوەیەكی بەرچاو 
دابەزیــوە. بەتایبەتــی بەهای لیرەی ســووری زۆر 
دابەزیوە لە بەرامبــەر دۆالری ئەمریكی. ئەمانەش 
هەموو كاریگەریی راســتەوخۆیان هەبووە لەســەر 
هونەرمەندان. ئەستێرەكان كرێیان جیاوازە، چونكە 
هەندێك كەسایەتی هەن هەر ناوەكەیان بەهایەكی 

تایبەتی هەیە. 
بــواری  دەرەوەی  لــە  هاوژینەكــەت  رووداو: 

هونەریدایە، ئەو پشتیوانیت لێدەكات؟ 
نــور ئەلوەزیر: ئەو وەرگێڕی زمانی ئینگلیزییە 
هونەرمەنــد  منــە.  پشــتیوانی  گەورەتریــن  و 
هەلومەرجێكی كاركردنی تایبەتی دەوێ و پێویستی 

بە كاتێكی زۆر هەیە بۆ كاركردن. ئەگەر پشتیوانیی 
خانــەوادەت نەبێــت، گومانــی تێدا نییــە ناتوانیت 

بەردەوام بیت.
كــە  بوویــت  گــەورە  گەڕەكێــك  لــە  رووداو: 
زۆربەی دانیشــتووانەكانی كورد بــوون، ئەوە چیت 

بەبیردێنێتەوە؟ 
نور ئەلوەزیر: من لە گەڕەكێكی كۆنی دیمەشــق 
گــەورە بــووم بەنــاوی زاهیــرەی نــوێ، هەمــوو 
دراوســێیەكانمان كورد بوون. لە بۆنە و جەژنەكاندا 
سەردانی یەكدیمان دەكرد و بەردەوام داوام لێدەكردن 
زمانی كوردیم فێر بكەن، بەاڵم ئەوان پێیان دەگوتم 
كە كارێكی سەختە و ناتوانیت فێربیت، من متمانەم 

بەخۆم هەبوو كە ئەو زمانە فێر دەبم.
رووداو: بایەخ بەتۆڕی كۆمەاڵیەتی دەدەیت؟ 

تۆڕەكانــی  بەدڵنیاییــەوە،  ئەلوەزیــر:  نــور 
كۆمەاڵیەتی زۆرترین بینەر و خوێنەری هەیە و گرنگە 
هونەرمەند راســتەوخۆ پەیوەندی لەگەڵ هەوادارانی 
بكات. من پەیج و هەژماری تایبەتم لە فەیســبووك، 
تویتــەر و ئینســتاگرام هەیــە. هەواڵــی بەردەوامی 
خــۆم و كارە هونەرییــە نوێیەكانم لــە رێگەی تۆڕە 

كۆمەاڵیەتییەكانەوە باڵودەكەمەوە.

روخسارێكی گەنجی نێو درامای 
سوورییە. یەكەم دەركەوتنی، ساڵی 2008 لە درامای عەنتەرە 

بوو، تاوەكو ئێستا بەشداری لە 30 درامای سووریدا كردووە، لەوانەش درامای 
)ابواب الریح(، )ڤروف غامچە( و "خربە". هەروەها لە درامایەكی عێراقیشدا رۆڵی 

سەرەكیی بینیوە. نور ئەلوەزیر لە شاری سوەیدا لەدایك بووە و لە دیمەشقی 
پایتەختی سووریا نیشتەجێیە. دەرچووی پەیمانگەی بااڵی هونەری شانۆیە. 

)رووداو( لە رێگەی تەلەفۆنەوە ئەم هەڤپەیڤینەی لەگەڵ سازكرد. 
هەڤپەیڤین: دڵخواز بەهلەوی
رووداو- هەولێر

بەشداریم لە 30 
درامادا كردووە

  

خەونی من 
بەشداریكردنە لە 

درامایەكی هاوبەشی 
عەرەبی
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ئاوات كەركووكی داعش دەرچوو
رووداو - لەندەن

دادگایەكی بەریتانیا كوردێكی بەناوی "ئاوات حەمە ساڵح" تەمەن 35 ساڵ، بە ئەندامی داعش تاوانباركرد. دادگای ناوەندی تاوانەكانی شاری لەندەن 
رایگەیاند: "ئاوات حەمە ساڵح ئەندامی رێكخراوی داعشە. چەندین بابەتیشی لەال بووە، كە دەیسەلمێنن ناوبراو هەوڵیداوە سەرپەرشتی یان ئامادەكاری بۆ 

هاندانی كاری تووندئاژۆیی بكات". ئاوات حەمەساڵح ناسراو بە "ئاوات كەركووكی"، كەسێكی نزیكی مەال كرێكارە و سااڵنێكە لە ئەوروپا دەژی.
مانگی تشــرینی دووەمی رابردوو ئاوات لەگەڵ دوو كەســی دیكە بەناوەكانی "بەكر حەمەد 38 ســاڵ، و زانا رەحیم 32 ســاڵ" دەســتگیركران و میدیا 

بەریتانییەكان بە ئەندامی "رەوتی شاخ" ناویان بردبوون.

تاراوگە

رووداو - ستۆكهۆڵم 

چەنــد رۆژێــك لەمەوبــەر ســەركارەكەی 
مەیــەوە ســەر  ماوەیــەك  بــۆ  پێیڕاگەیانــد 
كارەكەت. مەها ئەگەرچی خەمی پەیداكردنی 
نانــی نییــە، چونكــە بایــی ئەوەنــدە كاری 
كــردووە و باجی داوە، چەند ســاڵێك هاوتای 
مووچەكەی خۆی لە دەوڵەت وەربگرێ، بەاڵم 
دەڵێت 27 ساڵە لە سوێدە قەت وەكوو ئێستا 
هەســتی بە غەریبی نەكــردووە، ئەگەر هەروا 
بەبێ كاری بمێنێتەوە رەنگە سوێد جێبهێڵێ. 
مەهــا محەممــەد، كوردێكــی دانیشــتووی 
ســوێدە، چەنــد ســاڵێك بــوو یاریــدەدەری 
نەخــۆش و پەككەوتــەی نێو ماڵــەكان بوو، 
بەاڵم وەكوو ســەتان بیانــی دیكە، لە ماوەی 
رابــردوودا لــە كارەكانیــان دوورخراونەتەوە، 
چونكە هەندێك لە ســوێدییەكان ترســیان لە 
بیانییەكان هەیە و رازی نین خزمەتیان بكەن.
تــرس لە بیانی و تاراوگەنشــینان، بووەتە 
كاردانــەوەی  وێــڕای  و  جــددی  بابەتێكــی 
كۆمەاڵیەتی، كە سەتان كەسی بێكار كردووە، 
هاوكات سیاسییەكانیش وەك بانگەشەیەك بۆ 

هەڵبژاردنی داهاتوو بەكاری دەهێنن.
لە ئەوروپــا، كەســانی پەككەوتە، ئەوەی 
خۆی توانــای دارایی باش بێ، كەســێك یان 
دووان بەكــرێ دەگــرێ بــۆ ئــەوەی خزمەتی 
بكــەن. ئەوانەشــی توانایان نییــە، حكومەت 

پارەكەیان بۆ دەدات.
پەككەوتــە  كەســی  یاریدەدەرانــی 
و  دەرەوە  لــە   )Persomligasistent(
مــاڵ بەپێــی پێویســتیی كەســی نەخۆش و 
پەككەوتــە، كارەكانیــان بــۆ دەكــەن. بەاڵم 
ئێســتا نەخــۆش و پەككەوتــەكان نایانــەوێ 
بیانییــەكان خزمەتیان بكەن، ئەوەش كۆمۆن 
و دامەزراوە حكومییەكان و كەرتی تایبەتیشی 

ناچار كردووە كارگوزاری بیانی و تاراوگەنشین 
لەخۆیــان دووربخەنــەوە، بەو هۆیەشــەوە بە 

سەتان بیانی بێكار بوون.
چیرۆكــی دەركردنــی ئــەو بیانیانــە لەنێو 
مێدیاكانی ســوێد دەنگــی داوەتەوە. هەندێك 
و  كۆمــۆن  كارەی  لــەو  پشــتگیریی  كــەس 
كۆمپانیاكان دەكەن، هەندێكیش بە نیشانەی 

زیادبوونی هزری نەژادپەرستیی دەزانن.
مەهــا محەممــەد كــە زیاتر لە 17 ســاڵە 
خزمەتــی نەخــۆش و پەككەوتەكانی ســوێد 
دەكات و كۆمپانیاكان شەڕیان لەسەر دەكرد، 
دەڵێــت "زۆر كاری لەوە باشــترم هاتە پێش، 
دەمتوانــی خــۆم كۆمپانیایــەك دابنێم، بەاڵم 
هەموو ئەوانەم رەتكردەوە، چونكە ئەو كارەم 
زۆر ال پیــرۆز بوو، ئەوەندە الم خۆشەویســت 

بــوو، هەرگیز بیرم لــە گۆڕینی نەدەكردەوە". 
گوتیشــی :"تەســەوری ناكەیــت هەســتێكی 
چەند ناخۆشــە، بەهــۆی جیاوازیی رەنگی قژ 
و پێســت، نەخۆشــێك نەیەوێیــت، یان لێت 

بترسێت، زۆر هەست بە شكانەوە دەكەم".
سوهەیلە محەممەدی كە خەڵكی رۆژهەاڵتی 
كوردســتانە و هەمــان كاری دەكــرد و لــە 
كارەكەی دەركراوە، گوتی "ئەوە مانای گرفت 
دروســتكردنە بۆ كۆچبــەران، ناچارم بەدوای 

كارێكی دیكەدا بگەڕێم".
بـە  رەفتارانـە  جـۆرە  ئـەو  سـوهەیلە 
تووڕەبوونـی سـوێدییەكان دەزانێـت و دەڵێـت 
"ناهەقیان ناگرم لێمان بترسـن، ئەمە ئەنجامی 
رەفتـاری هەڵـەی كۆچبـەرە توندئاژۆكانە. هیچ 
ئێمـەش  بمانژیێنـن،  ئـەوان  نییـە،  مەعقـول 

لێیـان بكوژیـن، ئیدی چۆن قبوڵمـان دەكەن".
بـاڵوی  سـوێد،  رادیـۆی  چـواری  كەناڵـی 
كـردەوە كە لـە دامەزراوەیەكـی خزمەتگوزاریی 
تایبـەت بـە یارمەتیدانـی كەسـانی پەككەوتـە 
لـە ناوچەیەكـی باكـووری سـتۆكهۆڵم، هەمـوو 

دوورخراونەتـەوە.   بیانییـەكان  كارمەنـدە 
سـوێدیش  رادیـۆی  دیكـەی  راپۆرتێكـی 
شـێوەیەی  لـەو  كەسـێكی  چەنـد  كەیسـی 
ناویـان  ئـەوەی  بەبـێ  و  باڵوكردووەتـەوە 
بهێنێـت، ئامـاژەی بـۆ ئەوە كردبـوو "هۆكاری 
بیانییـەكان  لەسـەر  خواسـت  كەمبوونـەوەی 
زمـان و خراپـی لـە كارەكـە نەبـووە، بەڵكـو 
رەنگـی  هەروەهـا  حیجـاب،  جلوبـەرگ، 

هـۆكارە". پێسـتیان 
مافەكانـی  چاالكڤانـی  الرسـۆن  جێنـی 

"نەبوونـی  گـوت  )رووداو(ی  بـە  مـرۆڤ 
یەكسـانی لـە نێـوان رەنگـە جیـاوازەكان بـۆ 
بابەتـی كار و بێكاربوونـی كەسـێك بەهـۆی 

جلوبـەرگ،  شـێوەی  یـان  پێسـت،  رەنگـی 
شـتێكی تـەواو نامۆیـە و بەداخـەوە خەریكـە 

دیـاردە".  دەبێتـە 
یاسـا  بـە  رەگـەزی  جیاكاریـی  ئەگەرچـی 
قەدەغەیـە و سـزای لەسـەرە، بـەاڵم لـە ژیانـی 
رۆژانـەدا بـە ئاسـانی هەسـت بـەو جیاكارییـە 

دەكرێـت.
پێشـتر تەلەڤزیۆنـی سـوێد بەڵگەفیلمێكـی 
لەبـارەی كچێـك باڵوكردەوە كـە لەبەر ئەوەی 
ئـادەم  پێنـادات.  كاری  كـەس  پەچـەدارە، 
ئامادەكارانـی  لـە  یەكێـك  گۆستافسـۆن، 
بەڵگـە فیلمەكـە دەڵێـت "ئـەوە سـەرەتایەكی 
هـزری  باڵوبوونـەوەی  مەترسـیداری 

نەژادپەرسـتییە".
ئامـادە  و  پەككەوتەیـە  نیكـۆاڵ كەسـێكی 
نییـە كەسـێكی بیانـی خزمەتـی بـكات. ئـەو 
بیانـی  كەسـێكی  هیـچ  "نامەوێـت  دەڵێـت 
لەسـەر حسـابی ژیانـی من پارە پەیـدا بكات. 
مـن دژی پەنابـەر نیـم، بەاڵم پەنابـەر میوانن 
و مافـی كاریـان نییە، باشـترە تـا ئەو كاتەی 
رەوشـی واڵتەكەیـان چـاك دەبێـت بـۆ خۆیان 
دەوڵەمەندبـوون  لـە  بیـر  نـەك  دابنیشـن، 

بكەنـەوە". 

رووداو - ستۆكهۆڵم 

واڵتانـی  لەگـەڵ  قەتـەر  قەیرانـی سیاسـی 
دیكـەی كەنـداو كـە تـا ئێسـتا زیانـی ملیۆنـان 
دۆالری بـەدواوە بـووە، زەحمەتیـی زۆری بـۆ 
ئـەو كوردانـەش دروسـتكردووە كـە بـە هێڵـی 
ئێروەیـز(  )قەتـەر  واڵتـە  ئـەو  ئاسـمانیی 

دەكـرد.  ئەوروپایـان  هاتوچـۆی 
تێكچوونـی پەیوەندییەكانـی قەتـەر لەگـەڵ 
سـعودیە و واڵتانـی دیكـەی كەنـداو، كێشـەی 
بـۆ گەشـتە ئاسـمانییەكانی هێڵـی ئاسـمانیی 
قەتەری دروسـتكردووە ئەوەش ئاسـتەنگی بۆ 
زۆر لـەو كوردانـە ناوەتـەوە كـە لـە ئەوروپـا 
قەتەرییـەوە  هێڵـی  لەڕێـی  و  نیشـتەجێن 

دەكـرد. هاتوچۆیـان 
 سـامان محەممـەد زیاتـر لە 4 مانگە بلیتی 
هێڵـی ئاسـمانیی قەتەری كڕیـوە و تەنیا پێنج 
بمێنێتـەوە.  لـە كوردسـتان  هەبـوو  رۆژیشـی 
لـەو  :"جگـە  گـوت  )رووداو(ی  بـە  سـامان 
رەوشـە ناخۆشـە دەروونییەی لەنێو گەشتەكە 
هەمبـوو، سـێ رۆژی كاتـی مۆڵەتەكەشـم لـە 

دەوحـە بەڕێكـرد".
زیاتـر لە هەشـت مانگە هێڵی راسـتەوخۆی 
نێوان كوردستان و سوێد نەماوە و بەوهۆیەوە 
زۆر كـەس لەوانـەی لـە ئەوروپـاوە دەهاتنـەوە 
ئاسـمانیی  هێڵـی  لـە  روویـان  كوردسـتان، 
قەتـەر كرد، بـە تایبەتیش لەبەرئـەوەی نرخی 

دیكـە  هێڵەكانـی  بـە  بـەراورد  گەشـتەكانی 
هەرزانتـر بوو. ئێسـتا رەوشـەكە گـۆڕاوە و زۆر 
لـەوان هەسـت بـە نائارامی دەكەن و بەشـێكی 
زۆریشـیان لـە گەشـتەكانیاندا تووشـی كێشـە 

بوون.
هـەردوو  رێگـەی  لـە  ئێروەیـز  قەتـەر 
فڕۆكەخانـەی هەولێـر و سـلێمانییەوە هەفتانە 
دەیـان گەشـتی هەبـوو كـە هـەزاران كـەس لـە 
ئەوروپـاوە پێـی دەهاتنـەوە. بەپێـی گوتـەی 
بریكارێكـی ئـەو هێڵـە لـە سـتۆكهۆڵم، ئێسـتا 
بەشـێوەیەكی بەرچـاو رێژەكـە دابەزیـوە. ئـەو 
دەڵێـت "كێشـەی گواسـتنەوەی ئاسـمانی بـۆ 
كـوردی ئەوروپـا، هەرگیـز كۆتایـی نایـەت". 
جەعفەر رەشـید كـە خاوەنی كۆمپانیایەكی 
)رووداو( بـە  سـتۆكهۆڵم،  لـە  گواسـتنەوەیە 
ی گـوت "لەمـاوەی شـەش مانگـی رابـردوودا 
هێڵەكانـی قەتـەر ركابـەری ئـەو كۆمپانیایانـە 
بـوون كـە گەشـتی كوردسـتانیان هەبـوو، بـە 

هێڵەكانـی توركیاشـەوە".
لە كاتێكدا هێڵەكانی توركیا بۆ كوردسـتان 
بـەاڵم  زۆرتـرە،  گەشـتەكانیان  و  نزیكتـرن 
بەهـۆی هەرزانـی و پابەندبوون بـە كاتەوە، لە 
هەفتەیەكدا زیاتر لە 100 تكتمان دەفرۆشـت، 
كەچـی بـۆ سـێ هەفتـە دەچێت هیچ كەسـێك 

داوای تكتـی ئـەو هێڵە نـاكات".
ئابڵوقـەی  ئیمـارات،  و  سـعودیە و میسـر 
سـەر  خسـتووەتە  ئاسـمانییان  و  زەمینـی 

قەتـەر  ئاسـمانییەكانی  هێڵـە  بۆیـە  قەتـەر، 
بگـۆڕن.  فڕینەكانیـان  ئاراسـتەی  ناچاربـوون 
تێكچوونـی ئاراسـتەی فڕیـن، بووەتـە هۆكاری 
كەمبوونـەوەی گەشـتەكان. یـان گۆڕینـی كات 

ئاراسـتەی. و 
كۆمپانیایەكـی  لـە  كـە  سـامان محەممـەد 
تەلەفـۆن لـە سـتۆكهۆڵم كار دەكات، بەهـۆی 
دەرفەتـی  كارەكـەی  هەسـتیاریی  و  زۆری 
كوردسـتانی  سـەردانی  و  گەشـت  و  مۆڵـەت 
كەمـە. ئـەو مـاوەی پێنج مانگ بـوو چاوەڕێی 
دەكرد كۆمپانیاكەی مۆڵەتێكی هەشـت رۆژیی 
بداتـێ بـۆ ئـەوەی گەشـتی كوردسـتان بكات، 
كـە سـێ رۆژی بـۆ هاتـن و چـوون و پێنـج 
رۆژیشـی بـۆ مانـەوە لـە كوردسـتان دانابـوو. 
بـەاڵم گوتـی "كـە هاتمـەوە تەنیـا مـن و دوو 
هـەر  بوویـن،  فڕۆكەكـەدا  لـە  دیكـە  كەسـی 

ترسـام. نازانـم هۆكارەكـەی چـی بـوو، سـێ 
رۆژی رەبـەق مـن لـە دۆحـە مامـەوە، تەنانەت 
لـە هۆتێـل نەیاندەهێشـت بجوڵێیـن و مافـی 

نەبـوو". وەرگرتنـەوەی جانتاكانـم 
بەهەمـان  كـە  بـوو  گومـان  بـە  زۆر  ئـەو 
هێـڵ بڕواتـەوە، بـەاڵم بـە ناچـاری وای كـرد 
و گوتـی: "تەنیـا كـورد بـووم لـە فڕۆكەكـەدا 
لـە سـلێمانییەوە بـۆ دۆحـە و لەوێشـەوە بـۆ 
نێـو  لـە  كـەس  شـەش  تەنیـا  سـتۆكهۆڵم، 

بوویـن". فڕۆكەكـەدا 
ن  ێسـتا ناسـیح یەكێكـی دیكەیـە كو

لەوانـەی بەنیـاز بـووە لە فینلەنـداوە بە هێڵی 
ئاسـمانیی قەتـەری بگاتـەوە كوردسـتان. ئەو 
گوتـی "پارەكـەم نەفەوتا و بۆیان گەڕاندمەوە، 
كۆمپانیاكانـی  كاری  پێچەوانـەی  ئەمـە  كـە 
لـە  چـی  بـەاڵم  بـوو،  توركیـا  و  كوردسـتان 
پـارە بكـەم، كاتەكـەم رۆیشـت و فڕۆكەشـم 

دەسـتنەكەوت".
تـۆ  سـاڵێكدا  "لـە  دەڵێـت:  كوێسـتان 
چەنـد رۆژێكـت هەیـە كـە بتوانـی سـوودی لێ 
وەربگـری، بـە نائارامی و دڵەڕاوكێ و فەوتانی 
سـەفەر و لەدەسـتچوونی، كاتەكـەم هەمـووی 

رۆیشـت".
گۆڕینـی  بەهـۆی  هەولێریـش  ئـەردەاڵن 

گەشـتەكەی و زیادبوونـی 

كەلوپەلەكانـی  و  جانتـا  ترانزێتەكـەی، 
لەدەسـتچووە. بەپێـی گوتـەی ئـەردەاڵن، بـە 
بـەراورد لەگـەڵ كۆمپانیاكانـی دیكـە، قەتـەر 
ئێروەیـز باشـترینیان بـووە و پابەنـدی بابەتـە 
یاسـاییەكان بووە و پارەی بۆ گەڕاندووەتەوە. 
پـارە  بـە  شـتێك  "هەمـوو  دەڵێـت  بـەاڵم 
ناگەڕێتـەوە، مـن چـی لـە 275 یـۆرۆ بكـەم 
وەك قەرەبـووی كەلوپەلەكانـم، كـە هەندێـك 

شـتی بـۆ مـن بـە پـارە ناپێورێـت".
و  تـرس  لـەو  رەشـید  جەعفـەر  بـەاڵم 
دوودڵییەی گەشتیاران كەمدەكاتەوە و دەڵێت 
"هیـچ كێشـەیەك بـۆ فڕۆكەكانـی ئەوروپـا و 
بەتایبەتی ئەوانەی سـوێد نییە و گەشـتەكانی 
ئـەو  ئاسـایین.  قەتـەری  هێڵـی 
دڵەڕاوكێیـەی  و  تـرس 
گەشـتیارانی كـورد 
نییە".  بنەمـای 

فەرمانگەیەكی سوێد 
كارمەندە كۆچبەرەكان دەنێرێتەوە ماڵەوە

كۆچبەران دەكرێنە رێكالمی هەڵبژاردن

"تۆ كە ژیانی خەڵكی ئێرە تێكدەدەی، ئێرە ماڵی تۆ نییە". ئەوە قسەی ئاننا شێنبێرگ، 
ســەرۆكی پارتــی مۆدێراتی راســت بوو لــە هەفتەی سیاســیی یارڤا كــە حیزبەكان 
كردوویانەتــە دەرفەتێك بــۆ كۆكردنەوەی دەنگ بــۆ هەڵبژاردنی داهاتــوو. كۆچبەران 
بەشــێكی ســەرەكی گفتوگۆكانن. بەشــێكیان هانی بیانییەكان دەدەن بەشداری لە 
هەڵبژاردن بكەن. بەشێكیشیان بۆ راكێشانی دەنگی سوێدییەكان، دژایەتییان دەكەن. 
ئاننا شێنبێری سەرۆكی پارتی مۆدێراتەكان، بەشێكی سەرەكی گوتاری خۆی بۆ پرسی 
كۆچ و بێكاری و تیرۆر و ئاسایش تەرخان كرد. بەشێوەیەك وەسفیكردن كە پەیوەندییان 

بە یەكەوە هەیە. ئەو پێیوایە ئەوە بیانییەكانن توندوتیژییان هێناوەتە سوێد. 

هاونیشتمانیەك: 
گەشتێكی پێنج رۆژیم هەبوو بۆ كوردستان، 

سێ رۆژیان لە دۆحە مامەوە

كێشەی قەتەر ئێروەیز 
گەشتی كۆچبەرانی كورد زەحمەت دەكات

زیادبوونی هەستی دژەبیانی كاری كۆچبەرانی زەحمەت كردووە
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عومەر چاوشین
رووداو - راپەڕین

دوو ســاڵ بوو شــووی كردبوو، خەونی ئەوە 
بوو منداڵێك لە باوەش بگرێ، بەاڵم خاك ئەوی 
لــە باوەش گرت. چرا لەنێــو ماڵەكەیدا بە ئاگر 
كۆتایــی بە ژیانی هات، كەســوكارەكەی دەڵێن 
رووداوەكــە "قەزاوقــەدەر" بــووە، بەاڵم پۆلیس 
گومانی هەیە و دەڵێن رەنگە خۆی سووتاندبێ.

 18 تەمــەن  ژنێكــی   2017/6/9 رۆژی 
ســاڵ بەناوی )چرا.م.ح( دانیشــتووی گەڕەكی 
فەرمانبــەران لــە ناحیەی سەنگەســەری ســەر 
بە قەزای پشــدەر، لەنێو گەرمــاوی ماڵەكەیاندا 
ئاگر لە جەســتەی بەربوو. پۆلیس لە شــوێنی 
رووداوەكــە دەبەیەكــی نەوتی دۆزییــەوە، بۆیە 
گومان دەكرێ نەوتــی بەخۆیدا كردبێ و ئاگری 

لە جەستەی خۆی بەردابێ.
بــە  شــووی  لەمەوبــەر  ســاڵ  دوو  چــرا 
كــوڕە پوورێكــی خــۆی كــردووە، بــە گوتەی 
كەسوكارەكەی، شووكردنەكەی بە خۆشەویستی 
بووە و هیچ كێشەیەكی لەگەڵ مێردەكەی نەبووە.
شــوان كە مامی چرایە بــە )رووداو(ی گوت: 
"چــرا و مێردەكــەی خاڵۆزا و پــوورزای یەكن، 
یەكدییــان زۆر خۆشدەویســت، هیچ كێشــەیان 
نەبــوو. لە نەخۆشــخانەش هیــچ گلەییەكی لە 

مێردەكەی نەبوو".
شــوان رەتیكــردەوە چرا خۆی ســووتاندبێ 
و گوتی "ســووتانی چرا بەهــۆی كڵپەی غازەوە 
بووە، سەرقاڵی ئامادەكردنی نانی ئێوارە بووە، 

غاز كڵپەی كردووە و سووتاوە".
مێــردی چرا پێشــمەرگەیە. شــااڵو كە برای 
مێردەكەیەتی دەڵێت باری داراییان باش بووە و 

بە مووچەی پێشمەرگایەتی دەژیان.
 شــااڵو بــە )رووداو(ی گــوت: "براژنەكــەم 
ئافرەتێكی بێ كێشە بوو، بەاڵم زۆر خەمی لەوە 
دەخوارد كە دوو ساڵ بوو شووی كردبوو، منداڵی 
نەبوو". ئەوەش وەك ئاماژەكردنێك بۆ ئەوەی كە 

رەنگە لەبەر ئەوە خۆی سووتاندبێ.
شااڵو كە دراوســێی ماڵی براكەیەتی، باسی 
ســاتی رووداوەكــە دەكات و دەڵێــت: "براكــەم 
لــە ماڵ نەبــوو، لە ناكاو بــووە دەنگە دەنگ لە 
كــۆاڵن، كە چووینــە دەرەوە گوتیان چرا ئاگری 
تێبەربووە، دەستبەجێ گەیاندمانە نەخۆشخانەی 
گشــتیی رانیە، دواتر بردمان بۆ سلێمانی، بەاڵم 

نازانین خۆی سووتاندووە، یان سووتاوە". 

شااڵو هەروەها دەڵێت: "چرا لە نەخۆشخانە 
لەالی پۆلیس گوتی بە قەزا و قەدەر سووتاوم، 
بەاڵم لەبەرئەوەی رێژەی سووتانەكەی زۆر بوو، 
دەبەیــەك نەوتیش بە بەتاڵی لەالی پۆلیســە، 
لــە ژووری دانیشــتنەكەیان دووكەڵی ســووتان 
هەبووە و لە گەرماوی ماڵەوەشیان هەر دووكەڵ 
و پاشــماوە هەیە، بۆیــە پۆلیس گومانی هەیە. 
بۆ ئێمەش بووەتە جێی پرســیار، ئەگەر خۆی 
ســووتاندبێ، بۆچی خۆی سووتاندووە، چونكە 

هیچ كێشەیەكی نەبوو".
فەرمان ئەحمەد پیــرۆت، بەڕێوەبەری 

كارگێڕیی نەخۆشــخانەی گشتیی 
رانیــە لەبارەی ســووتانی ئەو 

)رووداو(ی  بــە  ئافرەتــە 
گــوت "رۆژی 2017/6/9 
ســووتاویان  ئافرەتێكــی 
نەخۆشــخانە،  هێنایــە 
چارەســەری سەرەتایی بۆ 
كرا، بەاڵم بەهــۆی ئەوەی 
ســووتانەكەی  رێــژەی 
بــوو،   %99 نزیكــەی 
نەخۆشــخانەی  بۆ  بەڕێكرا 
فریاكەوتنی سلێمانی، رۆژی 
دواتر لە نەخۆشخانە گیانی 

دەرچوو".
نینــا  لەوبــارەوە  هــەر 

محەممــەد، لێپرســراوی بەشــی 
نووســینگەی  لــە  بەدواداچــوون 
دژی  توندوتیژیی  بەرەنگاربوونەوەی 
ژنان لە راپەڕین گوتی "ئەو ژنە تەنیا 

یەك شەو لە نەخۆشخانە مایەوە و 
رۆژی دواتــر گیانی دەرچوو، 

بەهــۆی زۆریــی رێژەی 
شــی  كە نە تا و سو
نەتوانرا گوتەی لێ 

وەربگیرێ، بۆ ئەوەی بزانین هۆكاری رووداوەكە 
چی بووە".

نینــا گومــان دەخاتــە ســەر رووداوەكــە و 
دەڵێت: "زۆر جار كەیسەكان لەالیەن كەسوكاری 
بەتایبــەت  دەشــاردرێنەوە،  قوربانییەكانــەوە 
ئەوانەی بەر لەوەی بگەنە نەخۆشــخانە دەمرن، 
یان لەبەر ســەختیی ســووتانەكانیان ناتوانرێ 
ئیفادەیان لێ وەربگیرێ. ئەم ئافرەتەش ئیفادەی 
وەرنەگیــرا، رێــژەی سووتانەكەشــی بــەرزە و 
جیاوازە لە كەســێك كە بە رێكەوت 
دەســووتێ. بۆیــە رووداوەكە 
بــەالی پۆلیســەوە جێــی 
دەبــێ  و  گومانــە 
لێكۆڵینەوەی وردی 
لەبارەوە بكرێ".

ژنێك منداڵەكەی خۆی دەفرۆشێژنان
دیمەن بورهان / رووداو - هەولێر

ئافرەتێكی تەمەن 33 ســاڵ، دەڵێت بەهۆی خراپی باری ئابووریان دەیەوێ یەكێك لە منداڵەكانی بفرۆشــێ. )س.ف( كە دانیشتووی شارۆچكەی 
دەربەندیخانە بە )رووداو(ی گوت ســێ كچ و ســێ كوڕ، چواریان كاتی خوێندنیانە، تەنیا دوانیان لە قوتابخانەن، هاوژینەكەی بێكارە و رۆژانە بەدوای 

كاردا دەگەڕێت و دەستی ناكەوێت. باردۆخی ئەم خێزانە هێندە خراپە، كە دەیانەوێت یەكێك لە منداڵەكانیان بفرۆشن، )س( دەڵێت "دەرگا نەما سەری 
پێدانەكەم، بەاڵم كەس هاوكاری نەكردم، بۆیە پێم بە جەرگی خۆمدا نا و بڕیارم داوە یەكێك لە منداڵەكانم بفرۆشم تا بژێوی منداڵەكانی دیكەم دابین بكەم 

و لەبرسا نەمرن، بەاڵم دراوسێكان نەهێڵن".

ئەو كوڕەی خەسووی خۆی كوشت قسە بۆ )رووداو( دەكات

دیمەن بورهان
رووداو - هەولێر

هەیبــەت منداڵــی زاواكەی لەباوەشــدا بوو ئەو 
كاتەی زاواكەی دەســتدڕێژی گوللەی لێكرد، ئاواش 
بــووە قەڵغــان بــۆ پاراســتنی گیانــی نەوەكەی. 
رووداوەكــە بــە كوژرانــی هەیبــەت و گەنجێكــی 

دراوسێیان كۆتایی هات.
هەیبــەت ئەحمــەد، 55 ســاڵ، دایكــی 8 كوڕ و 
4 كچــە. رۆژی 2017/6/13 دوای پارشــێوكردن لە 
حەوشەی ماڵەكەیدا لەالیەن )ف.ر(ی زاوایەوە كوژرا.
)ف(ی تەمــەن 27 ســااڵن، كــە پێنــج ســاڵە 
لەگەڵ رابیعە ســدیقی كچی هەیبەت هاوسەرگیریی 
كردووە، ئێستا لە زیندانە و باسی هۆكاری كوشتنی 
خەسووی خۆی بۆ )رووداو( كرد: "ئەو شەوە لەگەڵ 
دوو هاوڕێــم تاوەكو درەنــگ خواردمانەوە، نزیكەی 
كاژێر دووی شــەو بوو لەگەڵ یەكێك لە برادەرەكانم 
چووینــە كارگەیەك و لەوێ ماینەوە، ئەو نووســت، 
منیش كە زۆر بێتاقەت بووم، سویچی ئۆتۆمبێلەكەی 
هاوڕێكەم هەڵگرت و رۆیشــتم، لەنــاو ئۆتۆمبێلەكە 
هەندێك خواردنەوەی تێدا مابوو، ئەویشم خواردەوە، 
تەلەفۆنــم بــۆ ماڵی خــەزوورم كرد و لەگــەڵ كوڕە 
خەزوورەكەم بــووە دەمەقاڵێمان، داوام لێكرد من و 
هاوژینەكەم لەیەكدی جیاببینەوە، چونكە بەیەكەوە 

نەدەگونجاین".
)ف( هــەر ئەو شــەوە بەئۆتۆمبێلی هاوڕێكەی 
دەچێتــە بــەردەم ماڵــی خــەزووری و بــە چەك 

هەڵدەكوتێتە سەریان.

 )ف( دەڵێــت "بەبــێ ئــەوەی كــەس ببینم، 
لەســەر دەرگای حەوشــەوە دەســتڕێژی گوللــەم 

لێكردن و هەاڵتم".
پێش ئەنجامدانی تاوانەكە )ف( و ماڵی خەزووری 
بۆ چارەســەری كێشــەكە رێككەوتبوون. ئەو گوتی 
"پێــش رووداوەكە لەگەڵ ماڵی خەزوورم دانیشــتین 
و پێكهاتیــن، تەنانــەت كــوڕی خــەزوورم پێیگوتم 
مانگانە 100 هەزار دینار دەدەمە باوكت، با ئەویش 
ژوورێكتــان بداتێ و تێیدا بژین، بەاڵم كاتێك هاتمە 
ماڵەوە دایكم نەیهێشــت و گوتی خۆم سووتاندبێت 

ناهێڵم بێنەوە ئەم ماڵە".
 )ف( دەڵێــت هۆكاری رووداوەكە ئەو قســانەی 

دایكی بووە و زۆر لەوە تووڕە بووە.
رابیعە سدیق نازانێت شین و رۆڕۆ بۆ مەرگی دایكی 
بكات یان بۆ لێكترازانی خێزانەكەی. ئەو بە گریانەوە 
گوتی: "هەموو شتێكم قبوڵ بوو، ئامادەبووم لە تەنیا 
ژوورێكــدا بژیــم، بەاڵم هاوژینەكــەم كاری نەدەكرد، 

هەرچییەكی دەستكەوتبایە بە مەشرووبی دەدا. دایكم 
یارمەتی دەداین".

لەالیــەن  چەندینجــار  دەڵێــت  رابیعــە   
هاوژینەكەیــەوە ئەشــكەنجە دراوە "بــەردەوام بە 

شەق و زللە و دار لێیداوم".
لــە  رووداوەكــە  پێــش  ماوەیــەك  بۆیــە 
توندوتیژیی  بەرەنگاربوونــەوەی  بەڕێوەبەرایەتــی 
دژی ژنــان ســكااڵی لەســەر هاوژینەكــەی تۆمار 
كردبــوو. رابیعــە دەڵێــت "شــكاتم لێكــرد و بــە 
بەڵگــەی پزیشــكی و وێنەوە شــوێنی لێدانەكانیم 
هەیە و فەرمانی دەستگیركردنی بۆ دەرچوو، بەاڵم 
دەســتگیر نەكرا. زیاتر لــە مانگێكە هاتوومەتەوە 

ماڵی باوكم، چونكە بێ ماڵ و پارە بووین".
بوختان بۆ كوڕەكەم دەكەن

لەبــارەی شــەوی رووداوەكەشــەوە رابیعە گوتی 
"نزیكــەی كاژێر یەكی شــەو تەلەفۆنی بۆ كردم، بە 

تووڕەییــەوە گوتــی دایكم خانوومــان ناداتێ. دواتر 
گوتی دەبێت هەمووتان بكوژم، منیش پەیوەندیم بە 
خەزوورمــەوە كرد و پێمگوت كوڕەكەت هەڕەشــەی 
كوشــتنمان لێدەكات، بەاڵم ئەو گوتی وا نییە ئێوە 

بوختان بۆ كوڕەكەم دەكەن".
ســەبارەت بــە كاتــی رووداوەكــە رابیعــە گوتی 
"لەسەر دەرگاوە دەستڕێژی گوللەی لێكردین، دایكم 
دەســتنوێژی هەڵگرتبوو، پەالماری كچەكەمی دا بۆ 
ئەوەی گوللــەی بەرنەكەوێت، بــەاڵم گوللەیەك بەر 

خۆی كەوت".
ســەباح سدیق، برای رابیعە باسی شەوێك پێش 
رووداوەكــە دەكات و دەڵێت: "ئێمە شــەوێك پێش 
رووداوەكە لەگەڵ )ف( دانیشتین، بۆ ئەوەی ژیانیان 
لێ نەشــێوێت برایەكم ئامادەیی دەربڕی هاوكارییان 
بكات و خۆمان خانووی بۆ بەكرێ بگرین، بەمەرجێك 
ببێت بە كەســێكی بــاش و خوشــكەكەم بباتەوە، 
بــەاڵم دیارە ئــەو لەگەڵ ماڵی باوكی شــەڕی ببوو، 
هەڵیكوتایە سەر ئێمە و دایكم و گەنجێكی دراوسێمان 

كە هیچیان تاوانیان نەبوو، تێداچوون".
"دایكــم زەكات و خێــری  ســەباح دەشــڵێت: 
خزمەكانــی كۆدەكــردەوە و لە دەســتی زاواكەمانی 
دەكرد، دەیگوت با دوو منداڵەكەی سەرگەردان نەبن، 

بەاڵم بەداخەوە ئەوە پاداشتی بوو".
رائید هۆگر عەزیز، گوتەبێژی پۆلیسی پارێزگای 
هەولێر بــە )رووداو(ی گوت: "ئــەو رووداوە بەهۆی 
كێشــەیەكی كۆمەاڵیەتــی بــووە و تۆمەتبارەكە لە 
مــاوەی 24 كاژێردا دەســتگیركرا و لە لێكۆڵینەوەدا 

دانی بە تاوانەكەیدا نا".

كوڕێكی هەیبەت:
دایكم زەكاتی بۆ زاواكەمان كۆدەكردەوە 
دەیگوت با منداڵەكانی سەرگەردان نەبن

پۆلیس كچێكی 12 ساڵی 
بەشوودراو رزگار دەكات

دیمەن بورهان
رووداو - هەولێر

ســارا، تەمەنــی تەنیــا 13 ســااڵنە و ماوەی 
ســاڵێك بوو شــووی بە كوڕێك كردبــوو كە 15 
ساڵ لە خۆی گەورەتر بوو، ئەو لەجیاتی خەمی 
بەڕێوەبردنــی مــاڵ و رازیكردنی مێرد، هێشــتا 
حــەزی لەوەیە وەكو منداڵێــك بچێتە دووكان و 

چبسێك بكڕێ و بەدەم رێگاوە بیخوات.
كاتێــك قســە لەگــەڵ ســارا دەكــەی، وەك 
منداڵێك دەستەكانی بەمالوالی خۆیدا دەجوڵێنێ 
و دەڵێــت "حەزم لە چپس بوو، بەس مێردەكەم 

نەیدەهێشت بچمە دووكان بیكڕم".
سارا هەندێ شــوێنی گیانی شین بووەتەوە، 
خەوتــن لەگــەڵ مێردەكــەی بــە دەســتدرێژی 
دەزانێت، دەڵێت "زۆر شەو كە مێردەكەم دەبینی 
لێــی دەترســام، چونكە ئەو بە لێدان سێكســی 

لەگەڵ دەكردم".
ئاوارەیەكــی رۆژئــاوای كوردســتانە،  ســارا 
كەسوكارەكەی بە نهێنی بەشوویان داوە و ئێستا 
جیابووەتەوە. لەبارەی هاوژینەكەی زیاتر قســە 
دەكات و دەڵێــت "پێیدەگوتــم دەبێــت منداڵت 

ببێت، لەسەر ئەوەش لێیدەدام".

چۆن رزگاری بوو؟

رۆژێــك ســارا لەگــەڵ بــرای هاوژینەكەی بۆ 
كارێكی یاسایی دەچنە هۆبەی رووبەڕووبوونەوەی 
توندوتیژیــی دژی ژنان لە كەمپەكەیان، ئەمە بە 
دەرفەت دەزانێت بــۆ رزگاربوون لە هاوژینەكەی 
و ئــەو دۆزەخــەی بــۆی دروســتكردووە، لەوێ 
چیرۆكی خۆی بۆ كارمەندانی بەڕێوەبەرایەتییەكە 
دەگێڕێتــەوە. دوای گوێگرتــن لێــی، دەینێــرن 
بــۆ شــەڵتەر و لــەوێ پارێزراو دەبێــت تاوەكوو 
كەســوكارەكەی لــە حاڵــی ســارا تێدەگەیەنن، 
دواتر كەســوكارەكەی ئامــادەی لەخۆگرتنەوەی 

كچەكەیان دەبن و لە )ز( جیادەبێتەوە".
نەقیبــی مافپــەروەر النە لوقمان، بەرپرســی 
هۆبەی كەمپی كەورگۆســك لــە بەڕێوەبەرایەتی 
بەرەنگاربوونــەوەی توندوتیژیــی دژی ژنــان لە 
هەولێر، لەبارەی كەیســی ســارا بــە )رووداو(ی 
گــوت: "لەكاتی جێبەجێكردنی كاروباری كەمپدا 
بــووم پیاوێكی بەتەمــەن خۆی كرد بــەژووردا، 
كچێكی منداڵیش دوای ئەو هاتە ژوورەوە، چەند 
نووسراوێكی پێبوو كە بۆ كاروباری خێزانی بوو، 
داوای كرد واژۆی بكەین بۆ ئەوەی كاروباری سارای 
پێ جێبەجێ بكرێت لە كەمپ، كاتێك لێمپرسی 

ئەو منداڵە چی تۆیە؟ گوتی ژنی براكەمە. بەاڵم 
كە تەماشای سارام كرد ئەوەندە منداڵ بوو بەهیچ 

شێوەیەك بڕوات نەدەكرد شووی كردبێ".

سارا داوا دەكات واژۆی نەكات

بەرپرســی هۆبەی كەمپی كەورگۆسك دەڵێت 
بەنیــاز بــووە واژۆ لەســەر داواكارییەكــە بكات، 
بەاڵم كە سەیری سارای كردووە، بە دەستەكانی 
ئامــاژەی بــۆ كــردووە واژۆی نــەكات، بۆیە ئەو 
دەكەوێتە گومانەوە و بە برای هاژینەكەی دەڵێت 
بچێتــە دەرەوە، بۆ ئەوەی چەند پرســیارێك لە 

سارا بكات.
راســتەوخۆ دوای چوونــە دەرەوەی پیاوەكە، 
سارا دەست بە هەڵڕشتنی خەمەكانی دەكات كە 

ساڵێكە لە ناخی خۆیدا كۆیكردبوونەوە. 
نەقیب النە گوتی "سارا خێرا گوتی یەك ساڵە 

دەمەوێت بگەمە كەسێك و هاوكاریم بكات، بەاڵم 
نەیانهێشتووە لەگەڵ كەس قسە بكەم".

دوای گوێگرتــن لە قســەكانی ســارا، بەڵێنی 
چارەســەركردنی كێشــەكانی پێدەدرێــت، وەك 
بەرپرســی هۆبــەی كەمپی كەورگۆســك دەڵێت 
"لەڕێگــەی بەڕێوەبەرایەتــی بەرەنگاربوونــەوەی 
توندوتیژیــی دژ بــە ژنانەوە ســارامان نــارد بۆ 
شەڵتەرێك و توانیمان لەو زیندانەی ساڵێك بوو 

تێیدا دەژیا ئازادی بكەین".
جارێ بیر لە شووكردن ناكاتەوە

ســارا بــە جیابوونــەوەی لــە هاوژینەكــەی 
كێشــەكەی چارەســەر كــرا، ئێســتا لەگــەڵ 
بــەر  گەڕاوەتــەوە  و  دەژی  كەســوكارەكەی 
خوێنــدن. ئەو دەڵێت خەونــی گەورەی هەیە و 
بڕیاری داوە تاوەكوو زانكۆ تەواو نەكات، بیر لە 

شووكردن نەكاتەوە.

سارا: شەوان كە مێردەكەم دەبینی 
كەسوكارەكەی: لێی دەترسام

هیچ كێشەیەكی نەبوو

لە 16 ساڵی بەشوو درابوو

ژنێكی تەمەن 18 ساڵ 
لە سەنگەسەر دەسووتێ

"لە داخی دایكم كوشتم"
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پەرستارێك خۆی دەكوژێكۆمەاڵیەتی
رووداو - كەالر 

پۆلیسی كەالر رایدەگەیێنێت، هاوواڵتییەك بە گولـلە گیانی لەدەستدا، كەسوكارەكەشی دەڵێن، لەماڵەكەی خۆیدا گوللەیەكی بەخۆیەوە ناوە. رائید 
عەلی جەمال قەدوری، بەڕێوەبەری راگەیاندن و پەیوەندییەكانی پۆلیسی كەالر، بە)رووداو(ی راگەیاند "رۆژی یەكشەممە 2017/6/18، كەسێك بەناوی 

)ف.ا.ع( بەهۆی بەركەوتنی گوللە گیانی لەدەســتداوە". )ف( تەمەنی 36 ســاڵ بووە و پیشــەی یاریدەدەری پزیشــك بووە. بەگوتەی پۆلیســی كەالر، 
كەسوكاری ئەو پەرستارە لەماڵەكەی خۆیدا گوللەیەكی بەخۆیەوە ناوە و گیانی لەدەستداوە. سەبارەت بە هۆكاری رووداوەكەش. قەدووری گوتی "كەسوكاری 

پەرستارەكە دەڵێن نەخۆشی دەروونی هەبووە".

ژیلەمۆ عەبدولقادر

* بەڕێوەبەری بەرەنگاربوونەوەی 
توندوتیژی دژی ئافرەتان/ هەولێر

موقەدەمی مافپەروەر

كچێــك تەلەفۆنی بــۆ كردین بۆ ئەوەی 
رێنمایــی بكەیــن چــۆن دەربــازی بێ لەو 
كێشەیەی لەگەڵ خزمێكیان تێیكەوتووە. 
ئــەو كچە جگە لە تەمەنــی، ئامادە نەبوو 
هیــچ لەبــارەی نــاو و ناونیشــانی خــۆی 
ئاشــكرا بــكات. هەرچەنــدە نەدەزانرا ئەو 
بەســەرهاتەی بۆی گێڕاینەوە راستییە یان 
هەڵبەستراو، بەاڵم رێنمایی و ئامۆژگاریمان 

كرد.
كچەكــە بەســەرهاتی خــۆی گێڕایەوە 
و گوتــی: "لەڕێی فەیســبووكەوە كوڕێكم 
ناســی، ســەرەتا هاوڕێ بووین، بەرەبەرە 
متمانــە لــە نێوانمــان دروســتبوو، ئیدی 
بوویــن بە خۆشەویســتی یەكــدی، نامە و 
وێنــە گۆڕینەوە لە نێوانمــان هەبوو، بەاڵم 
خزمێكمــان كە دراوسێشــمان بوو، هەموو 
شتێكی لێ تێكدام. ئەو خزمەمان زۆربەی 
كات لە ماڵی ئێمە بوو، رۆژێكیان كە نامەم 
بۆ خۆشەویســتەكەم دەنارد، مۆبایلەكەی 
لەدەست رفاندم، تەماشای نامەكانی كرد، 
دواتر زانی وێنەم بۆ ناردووە و هەندێك لە 
وێنەكانیش نیمچــەڕووت بوون، چووە الی 
ئەو كوڕە و هەڕەشەی لێكرد، مۆبایلەكەشی 
لێستاند. ئەو خۆی وا نیشاندا كە خەمخۆر 
و دڵســۆزی منە، ئامۆژگاریی كردم كە واز 
لــەو كوڕە بهێنم. منیش وازم لێهێنا، بەاڵم 
بەو مەرجەی كە هانــدی مۆبایلی كوڕەكە 
بشــكێنێ، ئەویش بەڵێنــی دا. ماوەیەكی 
زۆر بێدەنگیــی لــەو بابەتە كــرا، تاوەكوو 
رۆژێكیــان خزمەكەمــان پێیگوتــم دەزانی 
هاندەكەم نەشكاندووە؟ منیش گوتم: ئەی 
تۆ بەڵێنت نەدا؟ ئێســتا مەبەستت چییە، 
دەتەوێ بە كوشتنم بدەی؟ گوتی: نەخێر، 
دەمــەوێ لەگەڵم رابوێری. منیش پێمگوت 
عەیبە تۆ خزمی منــی، من وەكو برایەكی 
خۆم سەیرت دەكەم. بەاڵم ئەو هەڕەشەی 
لێكــردم و گوتی: ئەگــەر لەگەڵم نەخەوی 
مۆبایلەكە دەدەمە دەست باوكت و براكانت. 
زۆر لێــی پاڕامەوە، بەاڵم ســوودی نەبوو. 
منیــش بیــرم كــردەوە ئەگــەر مۆبایلەكە 
بداتــە دەســت كەســوكارەكەم حەتمــەن 
دەمكوژن، بۆیە ناچار بووم تەســلیم ببم، 
رۆژێكیــان ئەوەی مەبەســتی بوو لەگەڵی 
كــردم و ئیدی لــەو رۆژەوە خۆم لەبەرچاو 
كەوتووە، هەر كاتێك ئەو پیاوە دەبینم بێز 
لــە خۆم دەكەمەوە. كاتێــك دێتە ماڵمان 
زۆر دەترسێم، یەكسەر دەچمە الی دایكم. 
ئەگەر ئەمجارە داوام لێبكاتەوە دڵنیام خۆم 

و ئەویش دەكوژم".
بــۆ ئــەو كچــە روونكرایەوە كــە ئێمە 
ئەفســەری ئافرەتمان هەیــە دەتوانێت بە 
جلــی مەدەنی ســەردانی ماڵەوەتان بكات 
و قســە لەگەڵ خوشــك و دایكت بكات و 
كێشــەكەت بۆ چارەسەر بكات، یان خۆت 
بەشێنەیی بابەتەكە لەالی خوشك و دایكت 
باس بكە، بەاڵم ئەو كچە بەو چارەســەرە 
رازی نەبــوو، ئامادەش نەبوو ناونیشــانی 

خۆی ئاشكرا بكات.
بۆیــە ناچاربووین الیەنە یاســاییەكەی 
دۆســیەكەی بۆ روون بكەینەوە. لە یاسادا 
بەپێی مــاددە 393 لە یاســای ســزادانی 
عێراقــی مامەڵــە لەگــەڵ ئــەو دۆســیەیە 
دەكرێ. ماددەكە دەڵێت "ســزا دەدرێت بە 
حەپســكردنی هەتاهەتایی یان كاتی، هەر 
یەكێك بەبێ رەزامەندی لەگەڵ ژنێك جووت 
ببێ، یان لەگەڵ نێرێك یان مێینەیەك بەبێ 
رەزامەنــدی یان رەزامەندی نێربازی بكات. 
بە زەرفی موشــەدەد دادەنرێ لە حاڵەتی 
یەكەم: ئەگەر تاوانلێكراو 18 ســاڵی تەواو 
نەكردبــێ. دووەم: تاوانلێكــراو خزمی پلە 
ســێی تاوانبار بــوو، یان پــەروەردەكاری 
تاوانلێكراو بوو، یان ئەركی چاودێریكردنی 
تاوانلێكراوی لە ئەستۆ بوو، یان تاوانلێكراو 

خزمەتكاری تاوانبار بوو......". 

دەستدرێژی لەژێر 
هەڕەشەدا

دیمەن بورهان
رووداو - هەولێر

نۆ ساڵ لەمەوبەر، فاروق خولیای خوێندنی 
ئاینی دەكەوێتە مێشــكی، بــەر لە تەواوكردنی 
قۆناغــی ناوەنــدی، واز لە قوتابخانــە دێنێ و 
روودەكاتــە مزگەوتی قەزایەكی كەالر و دەبێتە 
فەقــێ، بــەاڵم هەفتەی رابــردوو تەرمەكەی لە 
هەمــان مزگەوت بــە هەڵواســراوی دۆزرایەوە. 
باوكــی دەڵێت كوڕەكــەی زۆری نەمابوو ببێتە 

مەال "بەاڵم خنكاندیان". پۆلیسیش دەڵێت دوای 
رووداوەكە مەال و هەشت فەقێی مزگەوتەكە بە 

بڕیاری دادوەر دەستبەسەركراون. 
رۆژی 2017/6/14 تەرمی گەنجێكی تەمەن 
22 ساڵ بەنێوی فاروق ناجی، كە لە مزگەوتی 
ســیراجەددین لە قەزای كەالر فەقێ بوو، لەنێو 

گەرماوی مزگەوتەكە دۆزرایەوە.
ناجــی محەممــەد، باوكــی فــاروق دەڵێت 
گەرمــاوی  لــە  پشــتێنێك  بــە  كوڕەكــەی 
مزگەوتەكەدا هەڵواسراوە، باوكی فاروق نازانێت 

ئەو پشتێنە هی فاروق بووە یان هی كەسێكی 
دیكــە، چونكە ئەو دەڵێت "لە نەخۆشــخانەی 
فریاكەوتنــی كەالر بینیم كوڕەكەم ملی بریندار 
ببوو، پزیشكەكان نەیانهێشت تەماشای بكەم و 

منیان كردە دەرەوە، چونكە پەرێشان بووم".
ناجی باوكی حەوت منداڵە، بەاڵم فاروقی لە 
هەموو منداڵەكانی دیكەی زیاتر خۆشویستووە، 
شــەش منداڵەكەی دیكــەی لەالیــەك بوون و 
فاروقیــش لەالیــەك. ناجی دەڵێــت "كوڕەكەم 
ئەوەندە بەڕەوشــت و لەســەرخۆ بوو، ئەوەی 

رۆژێك ناســیبێتی لەبیری ناكات. گەنجێك بوو 
بــۆ خوا دەژیــا، روو لە كاری بــاش بوو، نەك 
كاری خراپــی نەدەكرد، بەڵكــو بیركردنەوەی 

خراپیشی هەرگیز نەبوو".
هەرچەندە دوای رووداوەكە وا باڵوكرایەوە كە 
فاروق خۆی خنكانــدووە، بەاڵم باوكی گومانی 
هەیــە و دەڵێــت "دڵنیــام كــە كوڕەكەم خۆی 
نەخنكاندووە، یەكێك لە بەڵگەكانیشــم ئەوەیە 
كــە فاروق هەرگیز لەدوای نوێژی نیوەڕۆ خۆی 
نەدەشووشــت و ئەوانەی لەگەڵین دەزانن، ئەو 
عادەتــی رۆژانەی بوو كــە پێش نوێژی نیوەڕۆ 
خۆی دەشووشــت، بەاڵم ئەو رۆژە دوای نوێژی 

نیوەڕۆ لە گەرماوی مزگەوتەكەدا بووە".
كارگــوزاری  فــاروق،  باوكــی  بەگوتــەی 
مزگەوتەكە پێیگووتووە كــە رۆژی رووداوەكە، 
دوو لــە هاوڕێ فەقێیەكانی چەند كاژێرێك بوو 
زانیبوویان خنكاوە، بەاڵم نەیانوێراوە پەیوەندی 

بە پۆلیسەوە بكەن و كەس ئاگادار بكەنەوە.
دادگا بۆ لێكۆڵێنەوە لە رووداوەكە ئەو هەشت 
قوتابییــەی لەگەڵ فــاروق وانەیــان دەخوێند 
و مامۆســتا ئاینییەكەشــی بــۆ لێكۆڵینەوە لە 

رووداوەكە، دەستبەسەر كردووە. 
)ع( كــە هاوڕێی فاروقە، بــە )رووداو(ی 
گوت "فاروق خەونی بوون بە مامۆســتایەكی 
ئاینــی هەبــوو. ئەوم هیچكات بــە بێهیوایی 
نەبینیوە، بۆیــە دڵنیام خۆی نەخنكاندووە. 

دەشــڵێت فاروق گەنجانە بیری نەدەكردەوە. 
وەك زانایــەك عاقــڵ بوو. قــەت نەمبینیوە 
تــووڕە بێــت یــان كێشــەیەكی هەبووبێت، 

چونكە دوای دنیا نەكەوتبوو".
رائیدی مافپەروەر عەلی جەمال قەدوری، 
پۆلیســی  بەڕێوەبەرایەتــی  گوتەبێــژی 
گەرمیــان لەبــارەی رووداوەكە بــە )رووداو(
ی گــوت: "دوانیــوەڕۆی رۆژی چوارشــەممە 
2017/6/14، ئاگاداركراینــەوە كە تەرمێك 
لە مزگەوتی ســیراجەدین لە گەڕەكی ســەت 
ماڵەكەی قەزای كەالرە، مەفرەزەمان چوونە 
شوێنی رووداوەكە و دەركەوت تەرمی كەسێكە 
بەناوی فــاروق ناجی محەممەد، لەدایكبووی 
پشــكنین  بەمەبەســتی   ،  1995 ســاڵی 
تەرمەكە رەوانەی پزیشــكی دادوەریی كەالر 
كرا و پۆلیسیش لە لێكۆڵینەوەدایە لەبارەی 
چۆنێتی رووداوەكە. هێشتا روون نەبووەتەوە 

كە خۆی هەڵواسیوە یان هەڵواسراوە".
پۆلیســی  بەڕێوەبەرایەتــی  گوتەبێــژی 
گەرمیــان گوتیشــی "فــاروق خوێنــدكاری 
هەمــان مزگــەوت بــووە و لــەوێ لەگــەڵ 8 
گەنجی دیكەدا رۆژانە لەالیەن مامۆستایەكی 
ئاینییــەوە وانــەی ئاینیــان پێگوتراوەتەوە، 
بۆیــە بــە بڕیــاری دادوەر و بەپێــی مادەی 
405 ، ئــەو مامۆســتایە و 8 قوتابییەكــەی 

دەستگیركراون".

مەالیەك و هەشت فەقێ لەسەر تاوانی 
مزگەوتەكەی كەالر دەگیرێن

باوكی فەقێیەكەی كەالر: 
كوڕەكەم خنكێنراوە

تەرمی فاروق ناجی لە گەرماوی مزگەوتێك بە هەڵواسراوی دۆزرایەوە

مانگێك بەسەر كوژرانی سەپاندا تێپەڕیوە و بكوژەكانی هێشتا دەستگیر نەكراون

تۆمەتبارەكە نووسراوێكی وەزارەتی پێشمەرگەی ساختە كردبوو

تۆمەتبارێك پۆلیسێكی نەهێشتنی تاوان دەكوژێت
دیمەن بورهان

رووداو - هەولێر

سەپان ســتار، تەمەن 35 سااڵن، پۆلیسی 
بەشــی رووبەڕووبوونــەوەی ســاختەكاری بوو 
لە بەڕێوەبەرایەتی نەهێشــتنی تاوان، لەكاتی 
جێبەجێكردنی ئەركی خۆیدا بۆ دەستگیركردنی 
تۆمەتبارێكی داواكراو، لەالیەن تۆمەتبارەكە و 
كوڕەكەیەوە دەستڕێژی گوللەی لێكرا و كوژرا.

تۆمەتبارەكــە بەنــاوی )ق.ج( بــە تۆمەتی 
ساختەكردن لەالیەن دادگاوە داواكرابوو، سەپان 
و چەند كارمەندێكی دیكەی بەڕێوەبەرایەتییەكە 
لەكاتــی چوون بۆ دەســتگیركردنی تۆمەتبار، 
لەدەســتیان هەڵدێــت و لەگــەڵ كوڕەكەی بە 
چــەك هێــرش دەكەنە ســەر كارمەنــدەكان و 
سەپان دەكوژن و كارمەندێكی دیكەش بریندار 

دەكەن.
ســتێر ســتار كە برا گەورەی ســەپانە، بە 
)رووداو(ی گــوت "لــە 2017/5/15 لەكاتــی 
دەوامــی فەرمیــدا براكەم بە فەرمانــی دادوەر 
كەســێكی  دەســتگیركردنی  بــۆ  رۆیشــتووە 
تۆمەتبار، بەاڵم تۆمەتبارەكە بە گوللە وەاڵمی 
داونەتــەوە و جگــە لە شــەهیدكردنی براكەم، 
هاوڕێ و هاوكارێكی دیكەی براكەشمی بریندار 
كــرد كە گوللەكە بــەر دڕكەپەتكی كەوتووە و 

ئێستا لە جێگادا كەوتووە".
ستێر كە براكەی بە شەهیدی یاسا ناودەبات، 
پێیوایە كەیسی شەهیدكردنی براكەی جیاوازە 
و دەڵێت "ئەم كەیســە جیاوازە لە كەیسەكانی 
دیكە، پێویستە هەموو الیەك بێنە وەاڵم، ئەم 
رووداوە مەترســیدارە كە كەســانێك خۆیان لە 
یاسا بە بەهێزتر بزانن، چونكە براكەی من هیچ 
پەیوەندی بە كەســی تۆمەتبــارەوە نەبووە و 

تەنیا ئەركی خۆی بەجێگەیاندووە".
زیاتــر لــە مانگێــك بەســەر رووداوەكــەدا 
تێپەڕیوە، بەاڵم تۆمەتبارەكان تاوەكوو ئێستا 
دەســتگیر نەكــراون. ســتێر دەڵێــت "ماوەی 
مانگێك تێپەڕیوە و بكوژانی براكەم كە باوك و 

كوڕێكن و ناســراون، لەم شارەدا ئازادن، بۆیە 
داوا دەكەیــن یاســا بەزووتریــن كات بكوژانی 
براكەمــان بە ســزای خۆی بگەیەنــێ. داوا لە 
ســەرۆكی هەرێمی كوردســتان دەكەین، چۆن 
لەسەر كەیسی بكوژی بارزان رەشید كە لەسەر 
فوول الیت كوژرا، هاتەدەنگ و بكوژ دۆزرایەوە 
و دەســتگیركرا، ئاواش كەیســی براكەی ئێمە 
چارەسەر بكات، ئێمە پێشتر هیچ كێشەیەكمان 
لەگەڵ ئــەو بنەماڵەیە نەبووە و ناشــمانەوێت 
دوژمنداری لەگەڵ ئەو خێزانە دروســت بكەین، 

بەڵكو تەنیا خوێنی براكەمان دەوێت".
كانیاوی تەمەن 24 ســااڵن، هەشــت ساڵ 
لەمەوبەر شــووی بە ســەپان كردووە، ئێستا 
خاوەنــی دوو كــوڕە. ئــەو رۆژەی رووداوەكە 
روویدا، كانیاو خۆی هاوژینەكەی دەگەیەنێتە 
شــوێنی كارەكــەی و دەڕوات، بەاڵم بێئاگایە 
لــەوەی ئەم رۆیشــتنەی دواجــاری دەبێت و 
ناگەڕێتەوە. كانیاو دەڵێت "ئەوەی لە خەیاڵی 
ئێمەدا نەبوو مەرگ بوو، شــەوەكەی تاوەكوو 
درەنگی شــەو لە ماڵی باوكی ســەپان بووین 
و بــۆ بەیانییەكــەی خۆم گەیاندمە شــوێنی 
كارەكەی، نەمدەزانی ئەمە دوا پێكەوەبوونمان 
دەبێــت". دەشــڵێت "ســەپان هــەر هاوژینم 
نەبوو، ئەو كوڕی خاڵیشــم بــوو، باوكی دوو 
منداڵــی بێنازمە، بۆیە تەنیا داواكاریم ئەوەیە 
بكوژانــی ســەپان بەزووترین كات دەســتگیر 
بكرێــن و حكومــەت رێگەیــان نــەدات ماڵی 

كەسانێكی دیكە وێران بكەن".
دوای شــەهیدبوونی هاوژینەكەی، ئێســتا 
كانیاو كرێچییە و تەنیا شەهیدانەی هاوژینەكەی 
شك دەبات كە داهاتووی منداڵەكانی پێ دابین 
بكات و بڕیارە لە چەند مانگی داهاتوودا پێی 
بدرێــت، ئەو نایەوێت بچێتــەوە ماڵی باوكی، 
بەڵكو دەیەوێت منداڵەكانی بەدەســتی خۆی 
گەورە بكات، هەر بۆیە لەتەنیشت ماڵی باوكی 

خانوویەكی بەكرێ گرتووە.
پارێــزەری راوێژكار برزۆ ســەعید كە وەك 
پارێزەرێكــی خۆبەخــش بەرگری لە كەیســی 

سەپان دەكات، لەبارەی وردەكاریی رووداوەكە 
دەڵێت "لەكاتی دەوامی فەرمیی سەپان و سێ 
هاوڕێی بە فەرمانی دادوەر دەچن بۆ گەڕەكی 
سەالحەدین بۆ دەســتگیركردنی تۆمەتبارێك 
بەناوی )ق.ج.ك( كە نۆڕینگەی سوننەتكردنی 
مندااڵنی هەیــە و لەالیــەن دادگاوە تۆمەتبار 

كرابوو بە ساختەكردن".
 بــرزۆ گوتــی ")ق.ج( بەهۆی كێشــەی 
خێزانی لەگەڵ ماڵی خوشكێكی و تەقەكردن 
لــە یەكــدی، ســێ چەكــی لــە جۆرەكانی 
كاڵشینكۆف، ویزا، دەمانچەی ولتەر لەالیەن 
نووسینگەی منارەی سەر بە بەڕێوەبەرایەتی 
خێزانــی  توندوتیژیــی  بەرەنگاربوونــەوەی 
بــەاڵم )ق.ج(  بەســەرداگیرابوو،  دەســتی 
نووســراوێكی وەزارەتی پێشــمەرگە ساختە 
چەكەكانــی.  وەرگرتنــەوەی  بــۆ  دەكات 

لــە نووسراوەكەشــدا خــۆی وەك رائیــد لە 
وەزارەتی پێشــمەرگە دەناسێنێ، لەكاتێكدا 

خۆی هیچ پلەیەكی سەربازیی نییە".
پــاش ئاشــكرابوونی، لەالیــەن دادگاوە 
فەرمانی دەســتگیركردنی بــۆ دەردەچێت. 
برزۆ گوتی "سەپان و سێ هاوڕێی دەچن بۆ 
دەستگیركردنی )ق(، بەاڵم ئەو خۆی نادات 
بەدەســتەوە و لەگەڵ كوڕەكەی دەســت بە 
تەقە دەكەن و راســتەوخۆ ســەپان شەهید 
دەكەن و دەشگەڕێنەوە سەری، بە دەسكی 
كاڵشــینكۆفەكە لەســەری ســەپان دەدەن، 
گرتــەی ڤیدیۆییمــان هەیە كــە بەڵگەیەكی 
تاوانەكــە،  ئەنجامدانــی  لەســەر  تــەواوە 
هەروەهــا فاروق كــە شــۆفێری هاوڕێكانی 
دەكــرد و خاوەنــی 8 منداڵــە، گوللــە بەر 

پشتی كەوتووەو ئێستا لەسەر جێگایە".

ئەو پارێزەرە دەشــڵێت: "هیچ الیەنێك و 
دامودەزگایەكی حكومــی تۆمەتبار ناكەین، 
بەڵكــو تەنیــا دەمانەوێت بكوژانی ســەپان 

بەزووترین كات دەستگیر بكرێن".
هێشــتا تۆمەتبارەكانــی ئەم كەیســە 
دەســتگیر نەكراون. رائیــد هۆگر عەزیز، 
گوتەبێژی پۆلیسی هەولێر بە )رووداو(ی 
گوت "سەپان كارمەندێكی خۆشەویست و 
پابەند بە ئەركەكەی خۆی بوو. ئێمە لە 
بنەماڵەكەی بەپەرۆشترین بۆ دۆزینەوەی 
تاوانباران و گەیاندنیان بە سزای یاسایی 
خۆیــان، لــەدوای رووداوەكــەوە پەراوی 
لێكۆڵینــەوە كراوەتەوە و بەردەوامین لە 
هەوڵەكانمــان بۆ دۆزینــەوەی تاوانباران 
كــە بەدڵنیاییــەوە لــە دەســتی یاســا 

رزگاریان نابێت".

سەپان ستار
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راپۆرت

رووداو - هەولێر

ســاڵی رابردوو، كۆمیســیۆنی نێودەوڵەتی 
و ســەربەخۆ بــۆ لێكۆڵینەوە كــە رێكخراوێكە 
یەكگرتووەكانــدا  نەتــەوە  چاودێریــی  لەژێــر 
كاردەكات، رایگەیانــد كــە توندوتیژییەكانــی 
داعــش لــە دژی كــوردی ئێزدی لە شــنگال و 
دەوروبــەری دەچێتــە خانەی جینۆســایدەوە. 
داعــش خۆیشــی هیچــكات نەیشــاردووەتەوە 
كــە دەیــەوێ لەڕێی كوشــتن، بەكۆیلەكردن و 
بڕواپێهێنانــی زۆرەملییــەوە شــوێنكەوتووانی 
ئایینی ئێزدی لەناوبەرێ. ئەوەی هەتا ئێســتا 
دیار نییــە ئەوەیە قەبــارەی توندوتیژییەكانی 
داعــش لەدژی ئــەو كۆمەڵگــە كوردییە چەند 
بــووە. بۆ روونكردنــەوەی ئەوە، تیمێكی چوار 
كەســی دەستیان بە لێكۆڵینەوەیەكی مەیدانی 
كرد و پوختەی لێكۆڵینەوەكەشیان لە گۆڤاری 

)فۆرین ئەفەیرز(ی ئەمریكی باڵوكردەوە.
لە ماوەی زیاتر لە یەك ساڵی رابردوودا ئامار 
و ژمــارەی جیاواز لەبارەی كوژراو و رفێنراوانی 
ئێزدی خراوەتەڕوو. ژمارەكان باســی 2500 بۆ 
5000 كوژراو و زیاتر لە 6000 رفێنراو دەكەن، 
بــەاڵم نەتەوە یەكگرتووەكان هەتا ئێســتا ئەو 

ژمارانەی پشتڕاست نەكردووەتەوە. 
بــە گوێرەی راپۆرتەكەی )فۆرین ئەفەیرز(، 
بــە دۆكیومێنتكردنــی ژمــارەی كــوژراوان و 
رفێنــراوەكان تەنیــا بــۆ ئەوە گرنــگ نییە كە 
وەكــوو بەڵگەیەك بەدەســتی دادگا نێوخۆیی 
و نێودەوڵەتییەكانــەوە بــێ، بۆ ئەوەی دواجار 
توندوتیژییــەكان بخرێنە چوارچێــوەی تاوانی 
جینۆسایدەوە، بەڵكو ئەو داتایانە بۆ گەیاندنی 
هاوكاریــی مرۆیــی، هەوڵەكانــی رزگاركردنــی 
ئەوانەی هەتا ئێســتا لەژێر دەســتی داعشدان 
و دانانــی ســتراتیژێكی تۆكمــەی چاودێریــی 
تەندروســتیش بایەخێكی زۆریــان هەیە، ئەوە 
جگــە لــەوەی ئــەو جــۆرە دۆكیۆمێنتانــە بۆ 
هەوڵەكانی ئاســاییكردنەوەی رەوشی ناوچەكە 
و پەرەپێدانی ئاشتەوایی نێوخۆییش گرنگن. 

بۆ ئەنجامدانی ئــەو لێكۆڵینەوە مەیدانییە، 
تیمــی ئامــادەكاری راپۆرتەكە لــە 13 كەمپی 
ئاوارەكانی هەرێمی كوردستان چاوپێكەوتنیان 
لەگــەڵ 1300 خێزانــدا كــردووە و لەبــارەی 
كوشتار و رفاندنی ئەندامانی خێزانەكە لەالیەن 

داعشەوە پرسیاریان كردووە. 
بەپێــی راپۆرتەكــە، لــەو 1300 خێزانــەی 
قســەیان لەگەڵ كراوە، 988 خێزانیان كوردی 
ئێــزدی خەڵكــی ناوچەی شــنگال بــوون، 19 
خێزانیش ئێزدیی خەڵكــی ناوچەكانی دیكەی 

پارێزگای مووســڵ بوون. ئەوانی دیكە 105یان 
كوردی شــەبەك، شەش توركمان، 83 كوردی 
ســوننە، 86 عەرەبی ســوننە و 13 خێزانیش 
ئاشووری بوون. تێكەڵكردنی ئایین و خەڵكانی 
دیكــەی جگــە لە ئێزدی لــە لێكۆڵینەوەكە بۆ 
ئــەوە بــووە بەراوردێك لــە نێــوان كوژراوانی 
كــوردی ئێزدی و خەڵكانی ســەر بــە ئایین و 

نەتەوەكانی دیكە بكرێ. 
بەپێــی ئەو زانیارییانەی كۆكراونەتەوە، لە 
چەند رۆژی هێرشــەكانی داعشــدا لە ناوچەی 
شــنگال لــە ئابــی 2014 ، نزیكــەی 9900 
كوردی ئێــزدی )واتە 2.5%ی دانیشــتووانی 
ناوچەكە( كوژراون یان رفێنراون. لەو ژمارەیە 
3100 كەســیان كوژراون كە 1400 كەســیان 
بــە گولـــلە، ســەربڕین و زیندەبەچاڵكــردن 
بــووە. 1700 كەسیشــیان بەهــۆی برســێتی 
یــان تینوێتــی مــردوون. 6800 كەســەكەی 
دیكەش )واتە 1.7% دانیشتووە ئێزدییەكانی 

ناوچەكە( رفێنراون. 
 لە كاتی ئەنجامدانی راپۆرتە مەیدانییەكەدا 
4300 كەس )واتە نزیكەی 67%ی رفێنراوەكان( 

رزگاریان ببوو، 2500 كەسیش )واتە زیاتر لە 
33%ی رفێنراوەكان( شوێنبزر بوون.

كــوردی  دانیشــتووانی  وردی  ژمارەیەكــی 
ئێزدی ناوچەی شــنگال لە كاتی هێرشــەكەدا 
بەردەســت نییە، جیا لەمە ژمــارەی كوژراو و 
رفێنراوەكان دەكرێ هێشتاش لەو ژمارانە زیاتر 
بێ كــە لە راپۆرتەكــەدا خراونەتــەڕوو، لەبەر 
ئــەوەی ژمارەیەكی نادیار لە خێزانەكان هەموو 
ئەندامەكانیان رفێنراون یان كوژراون، بۆیە هیچ 
كەسێكیان نەماوە چیرۆك و بەسەرهاتی خۆی 

و خێزانەكەی باس بكات.
توندوتیژییە تایفییەكانی عێراق بەشێوەیەكی 
تایبــەت پیاوانــی كردووەتــە ئامانــج. بــەاڵم 
لێكۆڵینــەوە مەیدانییەكــەی )فۆرین ئەفەیرز( 
دەریدەخــات داعــش لــە كاتــی هێرشــەكانی 
بۆ ســەر كــوردی ئێــزدی گوێی بــە تەمەن و 
رەگــەز نەداوە. بۆیەش لــەو خێزانانەی وەكوو 
كەیــس وەرگیــراون، 1%ی خێزانــەكان تەنیــا 
یەك كەســیان دەربازی بــووە و زیندوو ماوە، 
ئەندامانــی دیكەی خێزانەكان یان كوژراون یان 

رفێنراون یان شوێنبزرن.

لە كاتی هێرشەكانی داعشدا، رێژەی مندااڵنی 
خــوار تەمەن 15 ســاڵ لــە ناوچەی شــنگال 
41.2 %ی دانیشــتووان بــووە، رێژەی رەگەزی 
مێیینــەی ناوچەكــەش 49.4% و نێرینــەش 
51.6% بووە. بە گوێرەی راپۆرتەكە، مندااڵنی 
خــوار تەمــەن 15 ســاڵ قوربانیی ســەرەكیی 
هێرشــەكانی داعش بــوون، بەجۆرێك نزیكەی 
93%ی كــوژراو و مردووەكانــی ســەر چیــای 
شــنگال لەكەسانی سەر بەو تەمەنانە پێكدێن، 
هۆكارەكەشی بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە كە مندااڵنی 
خوار تەمەن 15 ســاڵ ناتوانن وەكوو كەسانی 
پێگەیشــتوو لە كاتی هێرشــەكاندا رابكەن یان 
خۆیــان دەرباز بكەن، هەروەها تەنیا 18.8%ی 
منداڵە رفێنــراوەكان توانیویانە رابكەن یانیش 
بە هەر شێوازێكی دیكە رزگاریان ببێ. ژمارەی 
كوژراو و رفێنراوەكان لە نێوان دوو رەگەزەكەدا 

لەیەك نزیكە. 
شــایەتحاڵە ئێزدییەكان ئاشكرایان كردووە 
چارەنووســی كچ و كــوڕە ئێزدییــەكان تەواو 
جیاواز بووە، لــە كاتێكدا كچەكان یان وەكوو 
دیــاری بــە چەكدارەكانــی داعــش دراون یان 

فرۆشــراون، كــوڕەكان بە زۆرەملــی رەوانەی 
كەمپەكانی مەشقی داعش كراون. 

یەكێــك لــەو رەخنانــەی لــە كۆمەڵــگای 
نێودەوڵەتــی و بەتایبەتی ئەمریــكا دەگیرێ، 
ئەوەیــە كــە دەیانتوانــی رێگە لە كوشــتار و 
رفاندنی كوردی ئێــزدی بگرن، بەاڵم راپۆرتی 
گۆڤــارە ئەمریكییەكــە دەڵێت ئەگــەر هەوڵە 
نەبوونایــە  نێودەوڵەتییــەكان  و  نێوخۆیــی 
هێرشــەكانی داعــش ئاكامی زۆر قورســتریان 
دەبوو، دەیان هەزار كەســی دیكــە دەكوژران 
یان دەڕفێنــران. بەاڵم ئەگــەر هاریكارییەكان 
خێراتــر گەیشــتبان ژیانــی خەڵكانێكی زیاتر 

رزگار دەكرا.
ســەرەتای مانگی ئابــی 2014، چەكدارانی 
داعش هێرشیان كردە سەر شنگال و ناوچەكانی 
دەوروبەری. لە ئاكامی ئەو هێرشــەدا هەزاران 
كوردی ئێزدی كوژران، رفێنران و ئاوارە بوون. 
لە ئاداری 2015، نووســینگەی كۆمیســاریای 
بــااڵی مافەكانــی مرۆڤــی ســەر بــە نەتەوە 
یەكگرتووەكان لە راپۆرتێكدا كوشتار و رفاندن 
و بــە كۆیلەكردنی كوردە ئێزدییەكانی لەالیەن 
داعشەوە بە كردەوەی جینۆساید هەژماركرد.

ســاڵێك دواتــر و لــە رۆژی 14ی ئــادار، 
ئەنجوومەنــی نوێنەرانــی ئەمریــكاش بە كۆی 
دەنگ توندوتیژییەكانی داعشی لەدژی كوردانی 
ئێزدی، شیعەكان، مەسیحییەكان و گروپەكانی 

دیكە بە جینۆساید دانا.

بەگوێرەی لێكۆڵینەوەیەكی مەیدانی

لەدوای پەالماری شنگالەوە 9900 كوردی 
ئێزدی كوژران یان رفێنراون
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   هێشتا 33 %ی رفێنراوانی 
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9900چارەنووسی                      كوردی ئێزدی

نەوزاد مەحموود
رووداو - سلێمانی

ئەنجوومەنــی وەزیرانــی هەرێمی كوردســتان 
رەزامەنــدی لەســەر رێككەوتننامەیەك دەربڕیوە 
كــە لەنێــوان پۆڵەنــدا و حكومەتــی هەرێمــی 
كوردســتان واژۆ دەكــرێ لەپێنــاوی پاراســتنی 
كەلوپەلــی قوربانییەكانی هەڵەبجــە و ئەنفال و 
شەڕی داعش. وەزیری شەهیدان و ئەنفالكراوانی 
حكومەتی هەرێمی كوردستانیش دەڵێ، داوامان 

كردووە ئەگەر دۆخی دارایی هەرێمی كوردســتان 
باش بوو "مۆزەخانەیەكی گەورەی نیشــتمانی لە 

هەرێمی كوردستان دروستبكرێ".
لــە ســاڵی 2013 وە وەزارەتی شــەهیدان و 
ئەنفالكراوان، لــە رێگەی نوێنەرایەتی حكومەتی 
هەرێمــی كوردســتانەوە لــە پۆڵۆنیــا، هەوڵــی 
لەگــەڵ  دەدات  هەماهەنگــی  دروســتكردنی 
شــارەزایانی پۆڵۆنــی لــە بــواری پاراســتن و 
نمایشــكردنی كەلوپەل و هەموو ئەو پاشماوانەی 
لــە قوربانییەكانــی جەنگ جێمــاون. بۆ ئەوەی 

بتوانرێ لەو رێگایەوە مۆنۆمێنت و مۆزەخانەكان 
پیشــانی خەڵك و گەشــتیاران بدەن كە شەڕ و 
شــۆڕەكان و كۆمەڵكوژییەكان چ مەینەتییەكیان 
دوای خۆیان جێهێشتووە. لەو رووە پۆڵۆنییەكان 

ئەمڕۆ پێشەنگی ئەوروپان. 
گفتوگــۆ و هەوڵەكانی زیاد رەئوف، نوێنەری 
حكومەتــی هەرێمی كوردســتان لــە پۆڵۆنیا، لە 
ســاڵی 2013 وە دەســتیپێكردووە بــۆ ئــەوەی 
مۆزەخانــەی  سەرپەرشــتیارانی  و  پســپۆڕان 
خۆیــان  ئەزموونــی  ئاوشــفیتز،  نیشــتمانیی 

بهێننە كوردســتان و لەچوار بــواردا راهێنان بە 
سەرپەرشــتیارانی مۆنۆمێنــت و مۆزەخانەكانی 
بتوانــن  "چــۆن  بكــەن  كوردســتان  هەرێمــی 
كەلوپەلەكان بۆ چەندین ســەدە بپارێزرێن، چۆن 
هەڵبگیرێــن، چۆن نمایش بكرێن، چۆن لە بواری 

پەروەردەدا سوودیان لێ ببینرێ".
لــە  بــوو  یەكێــك  ئاوشــفیتز  مۆزەخانــەی 
گەورەتریــن گرتووخانەی ســەربازیی نازییەكان 
لــە پۆڵۆنیا كە جووەكانیان تێــدا بەند كردبوو، 
دواتــر هەر لــەوێ زۆربەیــان ســووتاندن، بەاڵم 
بەنێوبانگــی  مۆزەخانەیەكــی  بووەتــە  ئێســتا 
جیهانــی. جلوبەرگ و پێــاڵو و هەموو كەلوپەلی 
قوربانییەكانــی تێــدا پارێــزراوە. تەنانەت قژی 
قوربانییەكانیش. ئەوان بەهۆی ئەو مۆزەخانەیە 
و مۆزەخانەی نیشتمانیی وارشۆ، سااڵنە ملیۆنان 
گەشتیار لە سەرتاسەری جیهانەوە بۆ واڵتەكەیان 
رادەكێشــن. هــەر ئەوەش وای كــردووە خەاڵتی 
باشــترین مۆزەخانەكانی جیهان لەســاڵی 2016 
بدرێتە مۆزەخانەی پۆڵین لە وارشۆی پایتەخت.
زیــاد رەئــوف، دەڵــێ دوای هەوڵێكی زۆر و 

دوای چەنــد ســاڵێك، پســپۆڕانی مۆزەخانــەی 
ئاوشــفیتز هاتنــە ســەر ئــەو بڕوایــەی بێنــە 
كوردســتان و یارمەتیمــان بــدەن، بۆیــە چەند 
جارێــك شــاندی وەزارەتی شــەهیدان و خودی 
وەزیری شــەهیدانمان بانگهێشــت كــرد بۆ الیان 
"بڕیارە ســەرەتا یاداشتێك واژۆ بكرێ بۆ ئەوەی 
چەند كەســێك لە كوردســتانەوە بانگ بكرێن و 

خولیان بۆ بكرێتەوە".
مەحمــوود حاجی ســاڵح، وەزیری شــەهیدان 
و ئەنفالكــراوان، باســی گرێبەســتەكەی نێــوان 
حكومەتی هەرێمی كوردســتان و پۆڵۆنیا دەكات 
رەزامەنــدی  وەزیــران  ئەنجوومەنــی  دەڵــێ  و 
لەســەرداوە "دەینێرینەوە بــۆ پۆڵۆنیا بۆ ئەوەی 
واژۆی بكــەن و دواتر ئێمــەش واژۆی دەكەین و 
دەچێتــە بواری جێبەجێكردنەوە". بەاڵم هەرێمی 
كوردســتان لــە قەیرانــی داراییدایــە، وەزیــری 
شــەهیدان و ئەنفالكــراوان دەڵــێ پۆڵۆنییەكان 
رەچاوی دۆخی دارایی حكومەتیان كردووە "هیچ 
پارەیەكمــان لێ وەرناگــرن، تەنیا دەیانەوێ ئەو 
تیمانــەی كە دێن لەالیەن ئێمەوە خەرجیی هاتن 

و مانەوەیان دابین بكرێ و تەواو".

بەغدا كەلوپەلی قوربانییان 
ناداتەوە

جگە لە پاشــماوە و كەلوپەلی قوربانییەكانی 
هۆلۆكۆســت، هــەزاران كەلوپــەل و بەڵگەنامــە 
لە مۆزەخانەی نیشــتمانیی وارشــۆ پارێزراون و 
نمایــش كراون كە تەمەنیان نزیــك دەبێتەوە لە 
دوو ســەدە، بەاڵم لە باشــووری كوردستان ئەو 
كەلوپەالنەی لە كیمیابارانی هەڵەبجە بەجێماون، 
بەكۆمەڵەكانــی  گــۆڕە  لەنێــو  ئەوانــەی  یــان 
بیابانەكانــی عێــراق دۆزراونەتــەوە و یادگاریــی 
ئەنفالكراوانــی كوردن، نەپارێزراون، ئەوانەشــی 
لەبەردەســتن مەترســی لەنێوچوونیان لەسەرە. 
ئــەوە جگە لــەوەی تاوەكو ئێســتا چەندین تۆن 

كەلوپەلی ئەنفالكراوان لە بەغدا ماونەتەوە.
وەزیــری شــەهیدان و ئەنفالكــراوان دەڵــێ 
:"نزیكــەی 500 پارچە كەلوپەلمان هێناوەتەوە، 
بــەاڵم ژمارەیەكــی ئێجــگار زۆر مــاوە و بەغــدا 
ناماندەنــەوە". گوتیشــی هــەر جارێــك داوای 
دەكەیــن رەتیدەكەنەوە رادەســتمان بكەنەوە و 
دەڵێــن ئــەوە بەڵگەنامــەی گرنگــن و بابەتێكی 
نیشــتمانییە و ئێمــە الی خۆمــان دەیپارێزیــن: 
"بەاڵم ئێمە ســوورین لەســەر ئەوەی بیهێنینەوە 

بۆ هەرێمی كوردستان".
مەحمــوودی حاجی ســاڵح باســی شــێوازی 
كەلوپەالنــە  ئــەو  نمایشــكردنی  و  دانــان 
ئــەو  بــە ئەنجامــی  دەكات و دەیبەســتێتەوە 
رێككەوتننامەیەی لەگــەڵ پۆڵۆنییەكان واژۆیان 
كردووە "دوای ئەوەی دەیهێنینەوە، ئەو شارەزا 
پۆڵۆنییانە دێنە ئێرە و ســەیری شــوێنەكانمان 
دەكەن و بڕیار دەدرێ، چۆن هەڵبگیرێن و چۆن 
نمایش بكرێنــەوە، بەاڵم رەنگە لــە مۆنۆمێنتی 

چەمچەماڵ هەڵیانبگرین".

بەغدا كەلوپەلی ئەنفالكراوان ناداتەوە هەرێمی كوردستان

بۆ پاراستنی كەلوپەلی قوربانییەكانی جەنگ 
گرێبەستێك لەگەڵ پۆڵەندا واژۆ دەكرێ

وەزیری كاروباری شەهیدان و ئەنفالكراوان: 

مۆزەخانەیەكی گەورەی نیشتیمانی دروست دەكەین

93 %ی كوژراو و مردووەكانی سەرچیای شنگال مندااڵنی خوار تەمەن 15 سااڵن بوون

نزیكەی 500 كەلوپەلی قوربانیانی ئەنفال لە بەغداوە هێنراونەتەوە هەرێمی كوردستان

 )فۆتۆ: رووداو(
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ته ندروستی

لە كوردستان رووداوەكانی هاتوچۆ سێیەم هۆكاری مردنن

رووداو - ئاژانسەكان

پێوەرە  هەڵسەنگاندنی  سەنتەری 
واشنتن  زانكۆی  بە  سەر  تەندروستییەكانی 
هۆكارێكی  بە  ئەوانەی  زۆرینەی  رایدەگەیەنێت، 
پەیوەست بە كێشی زیاد دەمرن، كێشی خۆیان 

بە زیاد نەزانیوە و هەستیان پێ نەكردووە.
د.كریستۆفەر مورێی، توێژەر و سەرۆكی 
سەنتەرە ئەمەریكییەكە دەڵێت، چوار 
ملیۆن حاڵەتی مردن لە ساڵی 
2015 كە بە هۆكارێكی 

پەیوەست بە 
قەڵەوییەوە 

تۆماركراون، 
40%یان 

وەك قەڵەو 
دەستنیشان 

نەكراون.

توێژینەوەكە داتای 35 ساڵی كۆكردووەتەوە 
و   2015 تاوەكو   1980 نێوان  ماوەی  لە 
دەریدەخات لەو ماوەیەدا زیاتر لە 2 ملیار كەس 
پەیوەست  بەهۆكارێكی  دنیا  دەوڵەتی   195 لە 
بە قەڵەوی باری تەندروستییان تێكچووە، بەاڵم 
نە خۆیان بە قەڵەو زانیوە و نە پزیشكانیش لە 

قەڵەوییەكەیان ئاگاداریان كردوونەتەوە.
بە  پێداچوونەوە  دەكات  داوا  كریستۆفەر 
 BMI جەستە  بارستایی  هاوكۆلكەی  یاسای 
بكرێت، بەو پێیەی %30ی دانیشتووانی زەوی 
خستووەتە دەرەوەی بازنەی قەڵەوی، لەكاتێكدا 

قەڵەوی هۆكاری ناتەندروستبوونیانە. 
پەیڕەوكراوەكان،  پزیشكییە  رێسا  بەپێی 
هاوكۆلكەی بارستایی جەستە بە هاوكێشەیەك 
ئاسایی  ئاستی  دیاریكردنی  بۆ  بەكاردەهێنرێت 
زانكۆی  پسپۆڕەكەی  بەاڵم  مرۆڤ،  كێشی 
واشنتن داوا دەكات چیدی BMI نەكرێتە پێوەر 

بۆ قەڵەوی.

 واز لە شەكر بهێنی
 چی روودەدات؟

قەڵەوی هەڕەشە لە سێیەكی 
جیهان دەكات

دەرمانێكی نوێ ئەسمەرت دەكات

سێ ساڵی دیكە شێرپەنجە
هەڕەشە لە نیوەی كوردستان دەكات

توێژینەوەی پزیشكێكی كورد 

رووداو - هەولێر

پزیشكێكی  لەالیەن  كە  توێژینەوەیەك  بەپێی 
كوردەوە كراوە، خێرایی تووشبوون بە شێرپەنجە 
ئەو  بۆیە  كردووە،  زیادی  بەرچاو  رێژەیەكی  بە 
پێش  ئەگەر  لەوەی  دەدات  هۆشداریی  پزیشكە 
دیكە  ساڵی  سێ  دوای  نەگیرێ،  نەخۆشییە  بەو 
نیوەی دانیشتووانی هەرێمی كوردستان لەبەردەم 

مەترسیی تووشبووندا دەبن بەو نەخۆشییە.
بە  محەممەد  د.كارزان  لەالیەن  توێژینەوەكە   
هاوكاریی تیمێك لە پزیشكانی ئەمریكی، لە ماوەی 
دوو ساڵدا لە كوردستان و عێراق كراوە و تایبەت 
بووە بە رێژەی شێرپەنجە لە كوردستان و عێراق و 
 ))JAMA oncology( پاشان لە جۆرناڵی زانستی
لەو  دەڵێت  كارزان  دكتۆر  باڵوكراوەتەوە. 

توێژینەوەیەدا ژمارەی ترسناكیان دەستكەوتووە.

لەوبارەوە دەڵێت: "عێراق لەو واڵتانە نییە كە 
واڵتانەیە  لەو  بەاڵم  تێدایە،  زۆرترین شێرپەنجەی 
كە شێرپەنجە بە خێرایی تێیدا باڵودەبێتەوە، بە 
بە  تووشبوون  خێرایی  رێژەی  ئەمساڵ  جۆرێك 
 %35 نەوەتەكان  سااڵنی  بە  بەراورد  شێرپەنجە 
زیادی كردووە". ئەو توێژەرە هۆشداری دەدات و 
دەڵێت: "ئەگەر تووشبوون بەو خێراییە بڕوات، لە 
ساڵی 2020 نیوەی دانیشتووانی عێراق لەبەردەم 

مەترسیی تووشبوون بە شێرپەنجەدا دەبن".
كوردستان  لە  پزیشكەوە  ئەو  بەالی  ئەوەی 
ئافرەتە  تووشبوونی  رێژەی  بووە،  شۆك  مایەی 
شەش  "لەماوەی  دەڵێت:  و  نەخۆشییەكە  بە 
مانگدا ژمارەیەكی زۆر ئافرەت تووشی شێرپەنجە 
و  مەمك  شێرنجەی  تووشی  زۆربەیان  بووبوون، 
بۆ  ئەوەی  بەاڵم  بووبوون.  منداڵدان  شێرپەنجەی 
ئێمە شۆك بوو، 25%ی ئەو ئافرەتانەی بەو دوو 

شەرمیان  سەرەتا  مردوون،  شێرپەنجەیە  جۆرە 
كردووە بە كەسوكاریان بڵێن ئازار لە مەمك یان لە 

منداڵدانیاندا هەیە".
سەبارەت بە زۆرترین جۆری ئەو شێرپەنجەیەی 
"لەنێو  دەڵێت:  د.كارزان  باڵوە،  كوردستان  لە 
ئافرەتاندا زۆرتر شێرپەنجەی مەمك و منداڵدان، 
سییەكان  شێرپەنجەی  زۆرتر  پیاوانیش  لەنێو 

باڵوە". 
بە گوتەی ئەو توێژەرە، زۆرترین حاڵەتەكانی 
تووشبوون بە نەخۆشیی شێرپەنجە لە سلێمانییە، 
پارێزگای  لە  نەخۆشییەكە  بە  تووشبوون  بەاڵم 
لە ماوەی شەش  بە جۆرێك  دهۆك زۆر خێرایە، 

ساڵی رابردوودا 50% زیادی كردووە".
مایەی  توێژەرەوە  گرووپە  ئەو  بەالی  ئەوەی 
لە  بووە  شێرپەنجەیەك  جۆرە  بووە،  مەترسی 
مندااڵندا  "لەنێو  دەڵێت  د.كارزان  مندااڵن.  نێو 

مندااڵن  3.8%ی  باڵوە.  خوێن  شێرپەنجەی 
مەترسی  یان  شێرنجەیەن  ئەو  تووشبووی 

تووشبوونیان لەسەرە".
رێژەی  دەركەوتووە  توێژینەوەكە  ئەنجامی  لە 
تووشبوون بە شێرپەنجە لە عێراق زیاترە بەراورد بە 
هەرێمی كوردستان، بەاڵم كوردستان وەكو جۆری 
تایبەت بە نەخۆشییەكە سەرنجڕاكێشترە. د.كارزان 
دەڵێت "لە شارێكی وەكو سەماوە تێبینیمان كرد 
زۆرتر شێرپەنجەی پێست لەنێو مندااڵن باڵوە، لە 
بەغداش زۆرتر شێرپەنجەی قۆڵۆن و گەدە باڵوە". 
هۆكارەكانی  بە  ئاماژە  توێژینەوەكەدا  لە 
لەو  د.كارزان  نەكراوە،  شێرپەنجە  بە  تووشبوون 
بە  تووشبوون  بۆ  زۆرن  "هۆكار  دەڵێت  بارەیەوە 
شێرپەنجە، بەاڵم لە كوردستان هیچ توێژینەوەیەك 
لەسەر هۆكاری تووشبوون نییە، ئێمە پێویستمان بە 
سەنتەرێك هەیە لە كوردستان كە كۆمەڵێك توێژەر 
كاری تێدا بكەن، بۆ ئەوەی هۆكارە سەرەكییەكەی 

تووشبوون بە شێرپەنجە دەستنیشان بكەن". 
پرۆژەیەكیان  هاوكارەكانی  و  د.كارزان  ئێستا 
دامەزراندنی  سەرقاڵی  و  لەبەردەستە  ئەوە  بۆ 
سەنتەرێكی تایبەتن بە دەستنیشانكردنی شێرپەنجە 

و هۆكارەكانی تووشبوون بەو نەخۆشییە.
هەیە  توێژینەوانە  لەو  گومانی  د.كارزان 
"زۆربەی  دەڵێت  و  دەكرێن  كوردستان  لە  كە 
پێ  پشتیان  نین  ئەوە  هی  توێژینەوانە  ئەو 
زانستیی  دەزگایەكی  لەالیەن  چونكە  ببەستی، 

متمانەپێكراوەوە نییە".
چارەسەری  كوردستان  "لە  دەڵێت  ئەو 
كاتێكدا  لە  ستوونییە،  بەشێوەی  شێرپەنجە 
ئەو  رووبەڕووی  ئاسۆیی  بەشێوەی  تۆ  دەبێ 
نەخۆشییە ببیتەوە، ئەویش بە دەستنیشانكردنی 
هۆكارەكانی تووشبوون و پشكنینی پێشگیری لە 

نەخۆشییەكە". 
لە هەرێمی كوردستان ئەو نەخۆشییە تاوەكو 
سەیر  چارەسەرنەكراو  نەخۆشییەكی  بە  ئێستا 
شێرپەنجە  دەڵێت  پزیشكە  ئەو  بەاڵم  دەكرێ، 
بكرێ:  دەستنیشان  زوو  ئەگەر  هەیە  چارەسەری 
"زۆر نیشانەی سەرەتایی تووشبوون بە شێرپەنجە 
لە پالزمای خوێن و تیشك دەدۆزرێتەوە. كە ئەو 

نیشانانەت دەستنیشان كرد دەتوانی بە چارەسەری 
كیمیایی بە چەند دانیشتنێك چارەسەری بكەی".

ئێستا  كە  كیمیایی  چارەسەری  بە  سەبارەت 
نەخۆشییەكە  چارەسەری  بۆ  كوردستان  لە 
هەموو  "بەپێی  دەڵێت  پزیشكە  ئەو  بەكاردێت، 
97%ی  كراون،  جیهاندا  لە  توێژینەوانەی  ئەو 
بەكارهێنانی دەرزی كیمیایی چارەسەر نییە، ئەگەر 
بە  بەاڵم  نەكرێ،  دەستنیشان  نەخۆشییەكە  زوو 
بەردەوام لە كوردستان ئەو دەرمانانە بە نەخۆش 

دەفرۆشرێن".
بۆ ئەوەی ببیت بە پزیشكی خۆت و پێویستت 
پێویستی  بە  دكتۆرە  ئەو  نەبێ،  پزیشك  بە 
دەزانێت كواڵیتی ژیانت چاك بكەی لە خواردن و 
خواردنەوە و هەروەها وەرزشكردن. چونكە وەرزش 
لە كەشوهەوای كراوە كۆمەڵێكی زۆر لەو خانانەی 
هەروەها  دەكات.  چارەسەر  رۆیشتوون،  بەالڕێدا 

باری دەروونی، چونكە خراپیی باری دەروونی وا 
زۆرتر  رۆیشتوون،  بەالڕێدا  خانانەی  ئەو  دەكات 

ببن.
د.كارزان بكالۆریۆس و ماستەری لە كوردستان 
بەدەستهێناوە، دكتۆراشی لە بەریتانیا خوێندووە، 
پزیشكی  توێژینەوەی   23 ئێستا  تاوەكو 
لە  توێژینەوەكانی  لە  نۆ  كە  باڵوكردووەتەوە 
جیهاندا  بەنێوبانگەكانی  زانستییە  جۆرناڵە 
ئەمساڵ  توێژینەوەشی  دوایین  باڵوكراونەتەوە. 
 )JAMA oncology( زانستی  جۆرناڵی  لە 
باڵوكراوەتەوە كە دوو ساڵی خایاندووە و ستافێكی 
گەورەی جیهانی بەشدارییان تێدا كردووە. تێچووی 
توێژینەوەكە لە كوردستان 22 هەزار دۆالر بووە، 
بەاڵم توێژینەوەكە بەگشتی نزیكەی یەك ملیۆن 
دۆالری تێچووە و بیل گەیتس، خاوەنی كۆمپانیای 

مایكرۆسۆفت فەندی كردووە.

NHS - رووداو

دەزگای نەتەوەیی خزمەتگوزاریی تەندروستی 
بەریتانییەكان  لە  داوا   )NHS( بەریتانیا  لە 
چونكە  بكەنەوە،  كەم  شەكر  خواردنی  دەكات 
رۆژانەدا  خۆراكی  لە  شەكر  كەمكردنەوەی 
كاریگەرییەكی گەورەی لەسەر تەندروستی دەبێت.
راگەیێنراوێكدا  لە  بەریتانییەكە  دامەزراوە 
نیگەرانی دەردەبڕێت لە بڕی شەكری وەرگیراو لە 
رۆژێكدا كە بەپێی داتاكانی ئەوان بەریتانییەكان 
شەكر  رێگەپێدراو  بڕی  ئەوەندەی  سێ  رۆژانە 

دەخۆن.
 NHS دەڵێت: "هەر بەریتانییەك هەفتانە 
ئەمەش  دەخوات،  شەكر  كەوچكەچا   140

لەداهاتوودا تووشی چەندین كێشەی دەكات".
NHS بۆ هاندانی بەریتانییەكان چەند 

خواردنی  لە  وازهێنان  سوودێكی 
شەكر دەخاتەڕوو، لەوانە:

كێش دادەبەزێنی

لە  ساتا،  ناڤید  پرۆفیسۆر  گوتەی   NHS
كە  دەهێنێتەوە  نموونە  بە  گالسكۆ  زانكۆی 
دەڵێت: "وەرگرتنی بڕی ئاسایی شەكر لە رۆژێكدا 
پێویستە، بەاڵم لە بڕی رێگەپێدراو زیاتر دەتكاتە 
قەڵەوێكی هەمیشە نەخۆش". دەزگا بەریتانییەكە 
دەڵێت ئەو مەترسییەی لە شەكردا هەیە، ئەگەر 
دەمتدا  لەنێو  شیرینەكەی  تامە  ئەوا  بیزانیت، 

دەبێتە تامێكی تاڵ.

دڵت كاراتر دەبێت

 توێژینەوەیەكی پزیشكانی ئەمەریكی لەساڵی 
2014 دەریخستبوو خواردنی رۆژانەی سێ كێكی 
شیرین مەترسیی تووشبوون بە نەخۆشییەكانی 
 NHS دەكاتەوە.  بەرز  بەخێرایی  دڵ 
دەڵێت كێشەكە لەوەدایە كە شەكری 
نێو خۆراكەكان نادیارە و بە بێدەنگی 
ئەمەش  جەستەوە،  نێو  دەچێتە 
مەترسییەكە چەند هێندە دەكات. 
خزمەتگوزاریی  نەتەوەیی  دەزگای 
شەكر  بەریتانیا  لە  تەندروستی 
دڵ"  سەرسەختی  "دوژمنێكی  بە 

ناودەبات.

لەناكاوت  بێتاقەتی 
نامێنێ

NHS دەڵێت ئەگەر لەو 
كەسانە بیت كە بەردەوام 
شیرینەكان  خۆراكە 
دەخۆیت، بە دڵنیاییەوە 
ئاستی  دابەزینی 
خوێنتدا  لە  شەكریش 
خێراترە، ئەمەش زیاتر 
تووشی داهێزرانی لەش 
دەكات،  بێهێزیت  و 
ئەگەر دەست لە شەكر 
شیرینەكان  خۆراكە  و 
لەو  هەڵگری، 
الوەكییەی  كاریگەرییە 
سپییەكە"ش  "دوژمنە 

لە  شەكر  رێژەی  ئیدی  چونكە  دەبی،  بەدوور 
خوێنتدا هەڵبەز و دابەز ناكات.

لە شێرپەنجە بەدوور دەبی

بە  پشتبەستن  بە  بەریتانییەكە  دەزگا 
سەنتەری بەریتانی بۆ توێژینەوە لە شێرپەنجە 
و  شەكر  زۆری  بڕی  خواردنی  ئەگەر  دەڵێت 
بە  تووشبوون  سەرەكیی  هۆكارێكی  شیرینی 
قەڵەوی بێت، قەڵەویش مەترسیی تووشبوون بە 
13 جۆری شێرپەنجە زیاد دەكات، لەكاتێكدا كە 
شەكر لەنێو خەڵكیدا بە هۆكاری تووشبوون بە 

شێرپەنجە نەناسراوە.

ددانەكانت پتەوتر دەبن

كە  دێنێتەوە  هەمووانی  بیری  بە   NHS
شەكر ددانەكان وێران دەكات، لە بەریتانییەكان 

دەپرسێت:
 "لە خوێندنی سەرەتاییەوە فێربوون كە شەكر 

ددانەكان تێكدەدات، بۆچی وازی لێ ناهێنن؟".
دەزگای نەتەوەیی خزمەتگوزاریی تەندروستی 
داوا دەكات مەترسییەكانی شەكر وردتر بخرێنە 
نێو پرۆگرامی خوێندنەوە، تاوەكوو خەڵكی لێی 

دووربكەونەوە.

 بیركردنەوەت باشتر دەبێت

دروست  خۆراكی  پسپۆڕی  بریوەر،  د.سارا 
دەڵێت: "خانەكانی مێشك پێویستیان بە شەكر 
لە  شەكرەكە  ئەگەر  بەاڵم  كاركردن،  بۆ  هەیە 
بڕی ئاسایی تێپەڕی، كاركردنی مێشك هێواش 

دەكاتەوە".
سارا ئەمە بە هۆكاری بیرتەپیی ئەو كەسانە 

دەزانێت كە بەردەوام شیرینی دەخۆن.

بەرگریی جەستە بەهێز دەبێت

خواردنی شەكری زۆر، ئەو خانە جەنگاوەرانەی 
كە  دەكاتەوە  خاو  جەستە  بەرگریی  سیستمی 
دەڵێت   NHS .بەكتریاكان دەكەنە سەر  هێرش 
بۆ بەهێزكردنی سیستمی بەرگریی جەستەتان، واز 

لە شەكر بهێنن.

پرۆژەی چرۆ بۆ بەرەنگاربوونەوەی شێرپەنجە

د.كارزان محەممەد، پســپۆڕ لە بــواری توێژینەوە لە شــێرپەنجە دەڵێت، بەنیازی 
دامەزراندنی سەنتەرێكن بۆ پشكنینی پێشوەختە و دەستنیشانكردنی هۆكارەكانی 
تووشــبوون بە نەخۆشیی شــێرپەنجە. زانكۆی ئیشق بۆ ئەو مەبەســتە باڵەخانەی 
بۆ دابینكردوون و ئێســتاش لەڕێی پرۆژەیەكەوە بەناوی پــرۆژەی چرۆ، هەڵمەتێكی 
كۆكردنــەوەی كۆمەكیان بــۆ دامەزراندنی ســەنتەرەكە دەســتپێكردووە. تێچووی 
ســەنتەرەكە نزیكەی 1.5 ملیۆن دۆالرە و تۆڕی میدیایی رووداو سپۆنسەری میدیایی 

پرۆژەكەیە.
 د.كارزان دەڵێت "تاوەكو ئێســتا 500 كەس ئامادەیی خۆیان نیشــانداوە بۆ ئەوەی 
بەشــداری لە كۆكردنەوەی كۆمــەك بۆ دامەزراندنی ســەنتەرەكە بكــەن. هەموو 
كەسێكیش دەتوانێ كۆمەكی ئەو سەنتەرە بكات، ئەگەر بە بەخشینی 250 دیناریش 

بێ".
 گوتیشــی: "كۆنسێرتی زۆر گەورە و یاریی دۆستانە رێكدەخەین بۆ كۆكردنەوەی 

پارە بۆ دامەزراندنی سەنتەرەكە".
ئەگەر ئەو ســەنتەرە دابمەزرێ، د.كارزان دەڵێت "پێویســتە هەر كەسێك سااڵنە 
النیكەم دووجار پشكنینی پێشوەختە بۆ شێرپەنجە بكات. ئێمە دەتوانین رۆژانە بەبێ 

بەرامبەر ئەو پشكنینە بۆ 500 كەس بكەین".

"دوژمنێكی شیرینە"

رووداو - ئاژانسەكان

دوا  لـە   cell reports زانسـتیی  گۆڤـاری 
نوێـی  دەرمانێكـی  بەرهەمهێنانـی  ژمارەیـدا 
راگەیاند كە لە توانایدایە "كاراتر و سـەالمەتتر" 

لـە تیشـكی خـۆر پێسـتت ئەسـمەر بـكات.
د.دەیڤید فیشەر، توێژەر و پسپۆڕی دەرمان 
لـە نەخۆشـخانەی گشـتیی ماساشوسـتس لـە 
ئەمەریـكا دەڵێـت چیدیكـە پێویسـت نـاكات بۆ 
خۆئەسـمەركردن خەڵكـی بچنـە بـەر هەتـاو لـە 
كەنـار دەریـاكان، دەرمانـە نوێیەكە ئـەو كارەی 

بۆ ئاسـان كـردوون.
بـە  خـۆر  تیشـكی  دەڵێـت  دەیڤیـد 
تێكشـكاندنی خانـەكان، پێسـت تاریـك دەكات 
بـەاڵم  دەردەكەوێـت،  ئەسـمەر  كەسـەكە  و 
راسـتەقینە  میالنینـی  ئـەوان  دەرمانەكـەی 
سـەرەكیی  هـۆكاری  كـە  بەرهەمدەهێنـێ 

پێسـتە. رەنگـی  تۆخبوونـی 

ماتیـۆ گاس، ئەندامـی كۆمەڵـەی پزیشـكانی 
توێژینەوەكـە  دەڵـێ  بەریتانیـا  لـە  پێسـت 
دڵخۆشـكەرە، چونكـە رێگرییەكی بـاش دەبێت 

شـێرپەنجەی  بـە  گەنجـان  تووشـبوونی  لـە 
پێسـت كـە بەهـۆی زۆر خۆدانـە بـەر خـۆر 

تووشـی دەبـن.
ماتیـۆ توێژینەوەكـە بە "پێشـكەوتنێكی 
"هـەر  روونیدەكاتـەوە  و  دەزانێـت  نـاوازە" 
هەوڵێك شـێرپەنجەی پێست كەم بكاتەوە، 

دەبێـت بـە گەرمـی پشـتگیریی بكەین".
دەیڤیـد فیشـەر دەڵـێ یەكێـك لـە هـۆكارە 
سـەرەكییەكانی مانـەوە بـە گەنجـی، پێسـتە، 

بـەاڵم هەتـاو پێسـت پیـر دەكات، بۆیـە 
هەتاومـان  جێگـرەوەی  كاتێـك 

وایـە  مانـای  دەسـتدەكەوێت، 
مـرۆڤ  مانـەوەی  مـاوەی 
درێژتـر  گەنجێتـی،  بـە 

دەكەینـەوە.

 )فۆتۆ: رووداو(پرۆژەی چرۆ بە پشكنینی پێشوەخت بەرەنگاری شێرپەنجە دەبێتەوە
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زیانی هێرشەكانی 11ی سێپتەمبەر لە ئابووریی ئەمریكا 3.3 ترلیۆن دۆالر بووە

رووداو - هەولێر

دۆخی دارایی گرووپە تیرۆریســتەكان یەكێكە 
لەو پرســە ســەرەكییانەی كە حكومەتــەكان لە 
سیاســەتی بەرەنگاربوونــەوەی تیــرۆردا پێوەی 
ســەرقاڵن. ئــەو پرســە دوو تەوەری ســەرەكی 
دارایــی  ســەرچاوەی  یەكەمیــان:  لەخۆدەگــرێ، 
رێكخراوەكانە و، دووەمیان: چۆنێتی گواســتنەوەی 

پارەیە.
ســەرەڕای ئــەو هەڵمەتــە نێودەوڵەتییــەی 
لەدژی تیرۆر هەیە، كەچــی باری دارایی رێكخراوە 

توندئاژۆكان هەمیشە باشە! 
قاعیــدە پێش  بودجەی ســااڵنەی رێكخــراوی 
هێرشــەكانی 11ی ســێپتەمبەر 30 ملیۆن دۆالر 
بووە، كەچــی بودجەی داعش لەســاڵی 2015 دا 

نزیكەی دوو ملیار دۆالر بووە!

سەرچاوەكانی پارە

بەشــێكی  دارایــی  ســەرچاوەی  دۆزینــەوەی 
ســەرەكییە لــە كاری رێكخــراوە تیرۆریســتەكان. 
بەپێی راپۆرتێكی ناوەندی ئاسایشی نوێی ئەمریكا 
)CNAS( ، ســەرچاوە سەرەكییەكانی پەیداكردنی 
پــارەی رێكخــراوە توندئــاژۆكان بریتییــە لــە: بە 
بارمتەگرتن، قاچاخی مادە هۆشــبەرەكان، یارمەتی 
و بەخشــینی پــارە یان بــەزۆر وەرگرتنــی پارە لە 
خەڵك، سەرچاوە سروشتییەكان، دەستگرتن بەسەر 

بانكەكاندا و یارمەتیی دەوڵەتان.

بارمتە: بەپێی راپۆرتەكەی )CNAS( ، لە نێوان 
سااڵنی 2008 بۆ 2014، گرووپە توندڕەوەكان 165 
ملیۆن دۆالریان لەو رێگەیەوە دەستكەوتووە كە 120 
ملیــۆن دۆالری بۆ قاعیدە و لقەكانــی بووە. داعش 
تەنیا لە ســاڵی 2014دا نزیكەی 45 ملیۆن دۆالری 

لەو رێگەیەوە دەستكەوتووە.

لــە  قاچاخــی مــادە هۆشــبەرەكان: یەكێــك 
ســەرچاوە هەرە باوەكانی گرووپە تیرۆریستەكانە. 
لە ســاڵی 2013دا هێزە چەكدارە شۆڕشــگێڕەكانی 
كۆڵۆمبیــا )FARC( زیاتــر لــە 60%ی قاچاخــی 
مادە هۆشــبەرەكانی ئــەو واڵتەی لەدەســت بووە، 
لــەو رێگەیەشــەوە ســااڵنە یــەك ملیــار دۆالریان 
دەســتكەوتووە. بزووتنەوەی تاڵیبانیش لە سااڵنی 
2011 و 2012 نزیكــەی 100 ملیــۆن دۆالریــان 
لەڕێگــەی چاندن و قاچاخی مادە هۆشــبەرەكانەوە 

دەستكەوتووە.

دەوڵەتە پشتیوانەكان: هەندێك دەوڵەت یارمەتی 
دارایــی ئــەو گرووپانە دەدەن كە لــە واڵتانی دیكە 

بەرگری لە بەرژەوەندییەكانی ئەوان دەكەن. راپۆرتی 
ناوەنــدە ئەمریكییەكە ئاماژە بە ئێــران دەكات كە 
هاریكارییەكــی بەرفراوانــی دارایــی پێشــكەش بە 
ژمارەیــەك گرووپی رۆژهەاڵتی نێوەڕاســت دەكات. 
راپۆرتەكە دەڵێت: "ئێران جگە لەوەی سااڵنە سەدان 
ملیۆن دۆالر بۆ حیزبوڵاڵی لوبنانی دەنێرێ، بڕێكی 
زۆریش چەك و تەقەمەنی و مەشقی سەربازی و پارە 
بۆ حەماس، جیهادی ئیسالمیی فەڵەستین و بەرەی 
گەل بۆ رزگاریی فەڵەستین دەنێرێ"، كە هەموویان 

لە لیستی تیرۆری ئەمریكادان.

یارمەتــی خۆبەخشــانەی تاكەكەســەكان: ئەم 
جۆرە یارمەتییە لەالیەن دەوڵەمەندەكانی الیەنگری 
گرووپــەكان، رێكخراوە هاوڕێبازەكانەوە پێشــكەش 

دەكرێن. 

دەستگرتن بەســەر ناوەندە داراییەكاندا: بەپێی 
مەزندەكانی وەزارەتی گەنجینەی ئەمریكا، داعش لە 
ساڵی 2014دا لە كاتی گرتنی بانكەكان لە عێراق و 

سووریا، 500 ملیۆن دۆالری دەستكەوتووە.

ســەرچاوە سروشــتییەكان و شــوێنەوارەكان: 
بریتین لە نەوت، غازی سروشتی، ئەڵماس، كانزاكان 
و خەڵووز. راپۆرتی ناوەندە ئەمریكییەكە ئاماژە بۆ 
ئــەوە دەكات كە نیوەی داهاتــی داعش لە 2015دا 
لەڕێی دەرهێنانی نەوت لە ناوچەكانی ژێر كۆنتڕۆڵی 
خۆی لە سووریا و عێراق بووە. رێكخراوی ئەلشەباب 
زۆرینەی داهاتی خۆی لەڕێی بازرگانی بە خەڵووزەوە 

دەستدەكەوێ.

وەرگرتنــی پارە لە خەڵــك: پارەكە لەژێر ناوی 
)زەكات( وەردەگیــرێ. بەپێی راپۆرتێكی وەزارەتی 
گەنجینەی ئەمریكا، داعش لە 2015 دا نزیكەی 350 
ملیــۆن دۆالری لە خەڵكی ناوچەكانی ژێر كۆنتڕۆڵی 
خــۆی وەرگرتــووە. ئــەو پارەیەش لە باجی ســەر 
بازرگانەكان، پارەی خزمەتگوزاری و گومركی ســەر 
ئــەو كااڵیانەی بە ناوچەكانی ژێر دەســەاڵتی ئەودا 

دەگوازرانەوە، لە خەڵك و بازرگانەكان وەرگیراوە.

گواستنەوەی پارەی تیرۆر:
نێودەوڵەتــی  دەســتەی  راپۆرتێكــی  بەپێــی 
 ، )FATF( بەرەنگاربوونەوەی ســپیكردنەوەی پارە
دراوی دیجیتاڵی، كارتی بانكی، بانكە ئینتەرنێتییەكان 
رێگەیەكــی باون كــە رێكخراوە تێرۆریســتەكان بۆ 
كاروبــاری دارایی خۆیــان بەكاریدەهێنن. بۆ نموونە 
هێرشــبەرانی 11ی ســێپتەمبەر بۆ گواســتنەوەی 
پــارە بانكەكانــی ئەمریكایــان بەكارهێنابوو. پێش 
ئــەو هێرشــانە قاعیدە زیاتر پشــتی بە میكانیزمی 
)حەواڵە( دەبەست. بەاڵم دوای هێرشەكانی 2001، 
ئەمریكا زۆربەی تۆڕەكانی حەواڵەی پارەی قاعیدەی 
تێكدا، بۆیە قاعیدە رووی لە گواســتنەوەی پارە لە 

رێی كەسانی جێی متمانە كرد.

خەرجیی هێرشەكان

رێكخراوە تیرۆریستییەكان زۆربەی داهاتەكەیان 

بــۆ خەرجیی هێرش و شــەڕەكانیان بەكاردەهێنن، 
بەاڵم خەرجیی هێرشەكان بەپێی قەبارە و بایەخیان 
دەگۆڕێن. بۆ نموونە هێرشــەكانی 11ی سێپتەمبەر 
نزیكــەی 500 هەزار دۆالری تێچوو، لەو بڕە پارەیە 
270 هــەزار دۆالری لە ئەمریكا خەرجكرابوو، بەاڵم 
هێرشەكەی 2015ی سان بێرناردینۆی ئەمریكا تەنیا 
4500 دۆالری بــۆ چــەك، كەلوپەلــەكان، بۆمب و 
گواستنەوە تێچووبوو. هێرشەكانی 2015ی پاریس 

10 هەزار دۆالریان تێچووە.

زیانی هێرشەكان
زیانی هێرشە تیرۆریستییەكان بۆ سەر ئابووریی 
واڵتــان زۆر زیاترە لــەو پارەیەی رێكخــراوەكان لە 
هێرشــەكەدا خەرجــی دەكــەن. بۆ نموونــە زیانی 
هێرشــەكانی 11ی سێپتەمبەر لە ئابووریی ئەمریكا 
3.3 ترلیــۆن دۆالر بووە. واتــە بۆ هەر دۆالرێك كە 
قاعیــدە لەو هێرشــانە خەرجی كــردوون، ئەمریكا 
حەوت ملیۆن دۆالر زیان بەر ئابوورییەكەی كەوتووە. 
هێرشــەكانی پاریــس 1.2 ملیــار دۆالر زیانیــان لە 
ئابووریی فەرەنســا داوە. واتــە بۆ هەر دۆالرێك كە 
داعش لە هێرشەكەی پاریسی خەرجی كردووە، 210 

هەزار دۆالر زیان بەر ئابووریی فەرەنسا كەوتووە.

بەرەنگاربوونەوە

بەپێــی راپۆرتەكــەی )CNAS( ژمارەیەك رێگە 
هەیــە بۆ ئەوەی ســەرچاوە داراییەكانــی رێكخراوە 
تیرۆریســتییەكان وشــك بكرێــن یــان رێگــە لــە 

گواســتنەوەی پارەیان بگیرێــت. لەوانە رێگەی 
دیپلۆماتیك، رێگەی دارایی و رێگەی سەربازی.

رێگەی دیپلۆماتیك: بەجیهانیكردنی ئابووریی 
واڵتــان و سیســتەمی بانكــەكان وا دەخــوازێ 
بــۆ دۆزینــەوە و بلۆككردنــی پــارەی رێكخراوە 
تیرۆریســتییەكان هاوكارییەكــی نزیك لە نێوان 
واڵتانــدا هەبێت. وەكوو بەشــێك لــەو هەواڵنە، 
)CIFG( ئیدارەی پێشــووی ئەمریكا دەســتەی

ی پێكهێنــا كە لە نوێنــەری 35 واڵت پێكدێ و 
كار بــۆ دۆزینەوە و بلۆككردنی پارەی رێكخراوە 

تیرۆریستییەكان دەكات. 
راپۆرتەكــەی )CNAS(دەڵێــت حكومەتــی 
ئەمریكا بۆ رێگەگرتن لە بازرگانیی نەوتی داعش 
هاوكاری و هەماهەنگی لەگەڵ حكومەتی هەرێمی 
كوردســتان و توركیا دەكات، بۆ ئەوەی نەهێڵن 
داعش نەوت ئاویودی سنوورەكان بكات. ئەمریكا 
داوای لــە واڵتانــی ئەوروپیــش كــردووە بەهیچ 
شێوەیەك پارەی ئازادكردنی بارمتەكان نەدەن.

رێگــە داراییەكان: بەشــێك لــەو میكانیزمە 
شــەفافكردنەوەی زیاتــری كاركردنــی بانكەكان 
و حكومەتەكان لەخۆدەگرێ. بۆ ئەو مەبەســتە 
دەســتەی )FATF( كۆمەڵێــك پێــوەری داناوە 
كــە گرنگترینیــان "ناســینەوەی موشــتەری و 

بەكارهێنەر"ە. 
بەشێكی دیكە لەو هەنگاوە دەركردنی بڕیار 

رێكخراوەكانە،  داراییەكانی  سەرچاوە  دژی  لە 
بۆ نموونە ئیدارەی جۆرج بوشی كوڕ لە دوای 
ژمارە  فەرمانی  سێپتەمبەر  11ی  هێرشەكانی 
13224ی دەركرد و لە ساڵی 20101ەوە لەژێر 
ئەو فەرمانە 900 كەس ناویان خراوەتە لیستی 
جیهاندا  بانكەكانی  لە  داراییان  كەسانەی  ئەو 
بلۆك بكرێ. لەو ژمارەیە زیاتر لە 360 كەسیان 

لەگەڵ قاعیدە، داعش و حیزبوڵاڵی لوبنانن.
 

رێگەی سەربازی:

بەگوێرەی راپۆرتی ناوەندی ئاسایشی نوێی 
ئەمریــكا، ئەم رێگەیــە كاریگەرتریــن بووە بۆ 
لەناوبردنی ســەرچاوە داراییەكانــی داعش. لە 
چوارچێــوەی ئــەو هەنــگاوەدا 20 گەنجینــەی 
پارەی داعش بۆردومان كراون كە سەتان ملیۆن 
دۆالریــان تێدا بووە. هێرشــە ئاســمانییەكانی 
هاوپەیمانــان پیشەســازیی نەوتــی داعشــیان 
كردووەتــە ئامانــج كە كێڵگــەكان، پااڵوگەكان 
و تانكــەر لەخۆدەگــرێ. لە ماوەی دوو ســاڵی 
رابــردوودا بەرهەمــی نەوتی داعــش بە رێژەی 
30% كەمــی كردووە. لە مانگی كۆتایی ســاڵی 
رابردوو ئەمریكا 168 تانكەری نەوتی داعشــی 
تێكشاند و بەو هۆیەوە داعش دوو ملیۆن دۆالر 

زیانی بەركەوت. 

بودجەی سااڵنەی داعش دوو ملیار دۆالر بووە
لە قاعیدە دەوڵەمەندترە

رووداو - هەولێر

رۆژی 22ی ئــادار، خالد مەســعود لەالی پردی 
وێســت مینیســتەر لە نزیك پەرلەمانی بەریتانیا، 
هێرشــی كردە ســەر ئەو خەڵكەی لەسەر پردەكە 
پیاسەیان دەكرد، دواتر پۆلیسێكی دایە بەر چەقۆ. 
بۆ رۆژی دوایی داعش رایگەیاند كە خالد مەســعود 
ئەندامــی ئــەوان بووە. خاڵــی ســەرنجڕاكێش بۆ 
دەزگاكانی ئەمنیی بەریتانیا تەمەنی هێرشــبەرەكە 
بــوو. مەســعود تەمەنــی 52 ســاڵە، بۆیــە دەزگا 
ئەمنییەكانــی بەریتانیا بە هێرشــبەرێكی ناوازەی 
داعش ناوی دەبەن، چونكە تەمەنی ئەو 25 ســاڵ 
لــە تێكڕای تەمەنی هێرشــبەرە باوەكانی داعش لە 

ئەمریكا زیاتر بوو.
لەڕووی مێژووییەوە رێكخراوە تیرۆریستییەكان 
بۆ كاری خۆكوژی پشتیان بە ئەندامە گەنجەكانی 
خۆیان بەستووە، بەاڵم داعش لە دوو رووەوە ئەو 
نەریتەی گۆڕیوە، لەالیەكەوە خۆكوژی مێرمنداڵی 
بەرهەمهێناوە و لەالیەكی دیكەشــەوە ژمارەیەكی 
زۆر كەســانی بەســااڵچووی وەكــوو خۆكــوژ و 

شەڕكەر بەكارهێناوە.
ناوەنــدی  راپۆرتــی  دواییــن  بەگوێــرەی 
 Counter( بەرەنگاوبوونــەوەی تیرۆر لە ئەمریــكا
Terrorism Center( ، تەمەنی هێرشــبەرەكان لە 
چەنــد دەیــەی رابردوودا لە نێوان 20 بۆ 25 ســاڵ 
بووە، تەمەنــی ســەركردەی گرووپەكانیش 25 بۆ 
40 ساڵ بووە. زۆربەی بەدواداچوونەكان لە ماوەی 
چەند دەیەی رابــردوودا، لە پۆلێنكردنی چەكدار و 
خۆكوژەكانی رێكخراوە تیرۆریستییەكان جەختیان 
كردووەتە ســەر سێ خاڵ كە بریتین لەوەی "گەنج 
بێ، تەمەنی لە نێوان -22 24 ساڵ بێ و سەڵتیش 

بێ".
ئوسامە بنالدن، سەركردەی كوژراوی قاعیدە، لە 
كاتی هێرشەكانی 11ی سێپتەمبەردا 40 ساڵ بووە. 
ئەبو موســعەب زەرقاوی، سەركردەی لقی عێراق و 
شــامی قاعیدە، لە كاتی كوژرانیدا 40 ســاڵ بووە. 
بەاڵم داعش، بە تایبەتی لە چەند مانگی رابردوودا، 
خەریكە گۆڕانكارییەكی گەورە لەو نەریتەدا دەكات.

ئەمە پەیوەنــدی بەوەوە هەبــووە كە چەكدارە 

گەنج و سەڵتەكان لەگەڵ ئەوەی هێزێكی جەستەیی 
باشــتریان بــۆ ئەنجامدانی هێرش هەیــە، لە پاش 
كوژرانیشــیان هیچ بارگرانییەكی وەكــوو هاوژین و 

منداڵ بەسەر رێكخراوەكەدا جێناهێڵن.
راپۆرتەكەی )CTC( ئاشــكرای دەكات، یەكەم 
نموونــەی چەكــداری بەســااڵچووی داعش شــێخ 
ئەبو عەلــی ئەلئەنباری بووە كە لە ئاداری 2016 
هەواڵــی كوژرانی لەالیەن پێنتاگۆنەوە باڵوكرایەوە 
و چەنــد مانگێك دواتر بابەتێك لەســەر ئەنباری 
لە گۆڤاری )ئەلنەبا( باڵوكرایەوە. ئەنباری یەكێك 
بوو لەوانەی لەناو داعشــدا وەكوو شــوێنگرەوەی 
ئەبوبەكــر بەغدادی، ســەركردەی داعش، ســەیر 
دەكــرا، بــەاڵم لە هێرشــێكی ئاســمانیدا لەســەر 
ســنووری نێوان ســووریا و عێراق كوژرا. لە دوای 
كوژرانــی ئەلئەنبــاری، تەمەن 59 ســاڵ، داعش 
زیاتر لە جاران پشــتی بــە چەكدارە بەتەمەنەكان 

بەستووە، بە تایبەتیش بۆ هێرشە خۆكوژییەكان. 
بەپێی راپۆرتەكەی ناوەندی بەرەنگاربوونەوەی 
تیرۆر، لە ئابی 2016 هەتا سەرەتای مانگی نیسانی 
ئەمســاڵ 27 چەكداری داعشی تەمەن سەرووی 60 
ساڵ خۆیان تەقاندووەتەوە. راپۆرتەكە دەڵێت ئەو 
ژمارەیــە تەنیا ئەوانە دەگرێتەوە كە داعش لەالیەن 

خۆیەوە پشتڕاستی كردوونەتەوە.
15 لــەو خۆكوژانــە كــە دەكاتــە )55%(، لە 
مووسڵ خۆیان تەقاندووەتەوە. پێنجیان )18%( لە 
حەلەب. سێ كەسیان لە رۆژئاوای شرگات و یەك 
چەكداریــش لــە بەرەكە. لەو 27 كەســە خۆكوژە 
14یــان واتــە )52%( عێراقــی بــوون. چواریــان 
ســووری. دوویان دیار نییە ســوورین یان عێراقی 
و بە ئەنســاری ناسراون. دوویان میسرین، دوویان 
ئوردنین. هەریەك لە تاجیكستان و كازاخستانیش 
یەك خۆكــوژی بەســااڵچوویان هەبــووە. دوو لە 

خۆكوژە بەســااڵچووەكانیش دیار نییە خەڵكی چ 
واڵتێك بوون. 

ئوتۆمبێلــی  لــە  16یــان  كەســە   27 لــەو 
بۆمبڕێژكراودا كوژراون، ســێ كەســیان پشــتێنی 
بۆمبڕێژكراویان هەبووە، یەك كەسیان دەستڕێژی 
كردووەتە سەر بنكەیەك و دواتر خۆی كوشتووە. 
دوو كەســیان چەكــدار بــوون، یەك كەســیان لە 
هێرشی ئاسمانیدا كوژراوە و چوار كەسیشیان دیار 

نییە بە چی كوژراون. 
راپۆرتەكە دەڵێت لەگەڵ دەســتپێكردنی شەڕی 
مووسڵ، داعش زیاتر لە جاران پشتی بە خۆكوژ و 
چەكدارە بەسااڵچووەكان بەستووە كە بەشێكیان بە 
كردەوە لە هێرشــەكاندا بەشدارن. بەشێكیشیان لە 
ڤیدیۆ پڕوپاگەندەییەكاندا لە پاڵ منداڵ و مێرمنداڵە 
خۆكوژەكان دەردەكــەون. ئامادەكارانی راپۆرتەكە 
پێیانوایە داعش بە بەرنامە كەســانی بەســااڵچوو 

بەكاردەهێنێ.
ئــەوان بەدووری نازانن یەكێــك لە هۆكارەكانی 
بەكارهێنانی بەســااڵچووەكان ئــەوە بێ كە داعش 
پێویســتی بە خۆكوژ بێ، لەبەر ئەوەی لە شــەڕی 
مووســڵدا ژمارەیەكی زۆر چەكداری لێ كوژراوە، بە 
تایبەتیــش لەڕووی ژمــارەی خۆكوژە گەنجەكانەوە 
تووشی كەموكورتی بووبێ. بە گوتەی فەرماندەكانی 
سوپای ئەمریكا، لە شەڕی مووسڵدا زیاتر لە 2000 
چەكــداری داعش كــوژراون كــە ژمارەیەكی زۆریان 

خۆكوژ بوون.
كەمبوونــەوەی  رەنگــە  دەڵێــت  راپۆرتەكــە 
چەكــدارە گەنجەكان وای كردبــێ داعش پەنا بۆ 
بەســااڵچوو بەرێ، بۆ ئەوەی گەنجەكان لە شەڕە 
كۆاڵنییەكاندا بەشدار بن و بەسااڵچووەكانیش كە 
توانای ئەو جۆرە شەڕانەیان نییە، وەكوو خۆكوژ 

بەكاربهێنرێن.
ناوەنــدی بەرەنگاربوونــەوەی تیــرۆری ئەمریكا 
پێشــبینی دەكات داعــش لــە دوای لەدەســتدانی 
هەموو ناوچەكانی ژێر كۆنتڕۆڵی خۆی، لەسەر ئەو 
سیاســەتە بەردەوام بێ كە بەهۆی فراوانبوونەوەی 
جیــاوازی تەمەنی چەكدار و خۆكوژەكان لە منداڵی 
10 سااڵنەوە بۆ پیاوی 70 سااڵن، ژمارەی چەكدار 

و خۆكوژەكانی بەرز بكاتەوە.

داعش تەمەنی هێرشبەرەكانی دەگۆڕێت 
لە ئابی 2016 هەتا نیسانی ئەمساڵ 27 كەسی تەمەن سەرووی 60 ساڵ خۆیان تەقاندووەتەوە

سەرچاوەكانی داهاتی داعش لە 2015: 

فرۆشتنی نەوت: 

ملیۆن دۆالر

پارەی خەڵك: 
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خۆكوژە بەسااڵچووەكانی داعش لە ئابی 2006 تا نیسانی 2017

 دوو ملیار دۆالر

رەنگە كەمبوونەوەی چەكدارە گەنجەكان وای كردبێ داعش پەنا بۆ بەسااڵچوو بەرێ



17 ژمارە ) 462 ( - دووشەممە 2017/6/19
شرۆڤه 

رووداو – هەولێر

هاوینــی 2006، تیمێكی پۆلیســی ســەربازیی 
ئەمریــكا رەوانەی عێراق كران، بڕیار بوو ئەو تیمە 
لە پاڵ ســەربازانی ســوپای عێراق شەڕی نێوخۆی 
عێــراق كۆنترۆڵ بكەن. بــەاڵم دوای چەند مانگێك 
ئەركەكەیــان گــۆڕا و بوون بە پاســەوانی ســەدام 
حوسێن كە ئەوكات بەناوبانگترین بەندكراوی جیهان 
بوو. چیرۆكی دوایین رۆژەكانی ســەدام لەگەڵ ئەو 
پاسەوانە ئەمریكییانە بابەتی كتێبێكە بەناونیشانی 
"بەندكراوێــك لــە كۆشــكەكەی خۆیــدا" كــە ویڵ 
باردن وێرپەر نووســیویەتی و بەشێكی لە گۆڤاری 

)نیوزویك(ی ئەمریكیدا باڵوبووەتەوە. 
تیمەكــە بە )تیمی ســوپەر 12( دەناســرا و 

فەرمانیــان پێكرابــوو بەهیچ شــێوەیەك باســی 
ئــەو ئەركــە نوێیەی خۆیــان نەكــەن، تەنانەت 
خێزانەكانیشــیان نەدەبــوو هیــچ لەوبارەیــەوە 
بزانــن، خۆیان و ئیمەیڵەكانیــان بەردەوام لەژێر 

چاودێریدا بوو.
ئــەوكات ســەدام و هاوەڵەكانــی لــە ژێرزەمینی 
باڵەخانەی دادگای بــااڵی تاوانەكانی عێراقدا بوون. 
ئەركی تیمەكەش ئەوە بوو بەردەوام چاویان بەسەر 
سەدامەوە بێ بۆ ئەوەی شتێك لە خۆی نەكات، یان 
كەسێك شتێكی لێنەكات. دیواری زیندانەكەی سەدام 
نیوەی خشــت و نیوەكەی دیكەی شووشــە بوو، بۆ 
ئەوەی پاسەوانەكان بتوانن لەودیوەوە سەدام ببینن.

ئــەوكات ســەدام و حــەوت بەرپرســی دیكــەی 
رژێمی بەعس لەسەر كوشتارەكەی دوجەیل دادگایی 

دەكــران. ســەدام و حــەوت بەرپرســەكە تۆمەتبار 
بوون بەوەی فەرمانی كوشتنی 148 كەسی خەڵكی 
دوجەیلیــان دەركــردووە. ســەدام لە ســاڵی 1982 
ســەردانی شــارۆچكەی زۆرینــە شــیعەی دوجەیلی 
كردبــوو، ئەوكات حكومەتی بەعس رایگەیاندبوو كە 
لە كاتی سەفەرەكەدا هەوڵی كوشتنی سەدام دراوە.

بەشــی زۆری بەســەرهاتەكان لــە گۆشــەنیگای 
كەسێكەوە بەناوی )ستیڤ هاچینسن( دەگێڕدرێتەوە 
كە لە كتێبەكەدا بە شارەزا ناوی هاتووە و سەركردەی 
)تیمی ســوپەر 12( بووە. بەگوێرەی نووســەرەكە، 
دەنگۆیەك هەبووە كە گرووپە چەكدارەكان ســەدام 
حوســێن لە زینــدان بڕفێنــن، جیا لەمــە دەبووایە 
ئاگایــان لەوەش بێ كە نەوەك ســەربازێكی عێراقی 

بۆ تۆڵەسەندنەوە یان بۆ ناوبانگ، سەدام بكوژێت.
بەگوێــرەی گێڕانــەوەی نووســەری كتێبەكــە، 
هاچینســن و تیمەكەی ئــاگادار كرابوونــەوە بەهیچ 
شێوەیەك خۆیان تووشــی دەمەقاڵێ لەگەڵ سەدام 
و دەوروبەرەكەی نەكەن. بەاڵم هەركام لە ئەندامانی 
ئــەو تیمــە دەبووایــە رۆژانە النیكەم هەشــت كاژێر 
چــاوی بەســەر ســەدامەوە بــێ. هەر ئــەوەش وای 
كردبــوو جۆرێك لــە پەیوەندی لە نێوان پاســەوانە 
ئەمریكییەكان و ســەدام دروســت ببێت، هەرچەندە 

هاچینسن دەیزانی "ئەو بەندكراوە بۆ گاڵتە نابێ".

دەكات،  باســی  كتێبەكــە  نووســەری  وەكــوو 
ئەمریكییــەكان نەیاندەویســت بەهیــچ شــێوەیەك 
مامەڵەی خراپ لەگەڵ سەدامدا بكرێ، لەبەر ئەوەی 
دەیانزانــی مامەڵەی چاك لەگەڵ ســەدام كاریگەری 
لەســەر دانیشــتنەكانی دادگاش دەبێ. بۆیە داوا لە 
ئەندامانــی تیمەكــە كرابــوو ئەوەی پێیــان دەكرێ 
بیكەن بۆ ئەوەی "سەدام سەالمەت و دڵخۆش بێ". 
بەاڵم تێپەڕینی كات و پێكەوەبوونی بەردەوام ئەو و 

سەدامی لەیەك نزیكتر كردبووەوە.
ســەرەتا پەیوەندییەكانی ســەدام و هاچینســن 
لــە رێگــەی وەرگێڕێكــەوە بــووە بە نــاوی جۆزێف 
كــە هەندێكجــار پێكەوە سیگاریشــیان كێشــابوو، 
بــەاڵم پاش چەند دەمەتەقێیــەك، بۆی دەردەكەوێ 
ئینگلیزییەكەی سەدام زۆر باشە. هەرچەندە پێشتر 
پێیانگوترابــوو كە ســەدام لە هەندێــك حاڵەتدا بە 

بەرنامە ئینگلیزی قسە دەكات.
ئەوەی هاچینسنی تووشی سەرسوڕمان كردبوو، 
ئەوە بوو كە ســەدام "كەسێكی لەســەرخۆ بوو. لە 
كەســێك نەدەچــوو كە دادگایــی كرابــێ و بڕیاری 
لەســێدارەدانی بــۆ دەرچووبێ". بەپێــی گێڕانەوەی 
نووســەرەكە، سەدام بە شــتی زۆر بچووك دڵخۆش 
دەبوو، لەوانەش كێشانی سیگار كە بە گوتەی خۆی 
فیدڵ كاسترۆ، سەرۆكی پێشووی كوبا فێری كردبوو.
یەكێــك لــە ســەرقاڵییە رۆژانەكانــی ســەدام 
گوێگرتن لە رادیۆ كۆنەكەی خۆی بووە. بەرپرسانی 
گرتووخانەكە پێشــنیازی ئامێرێكــی )دی ڤی دی(
شــیان بۆ كردبوو، بەاڵم سەدام رادیۆ كۆنەكەی پێ 
باشتر بووە. بەگوێرەی پاسەوانەكان، سەدام زۆربەی 
جاران گوێی لــە كەناڵە عەرەبییەكان و كەناڵەكانی 
مۆسیقای پۆپی ئەمریكا دەگرت، بەتایبەتیش مەری 
جەی. بالیج. هەندێكجاریش سەرقاڵی خوێندنەوەی 

كتێبێك بووە كە هەمیشــە لەسەر مێزەكەی بووە و 
پێدەچــێ كتێبێك بووبێ لەبارەی خۆی یان مێژووی 

دەسەاڵتدارێتی خۆی.
وەكوو لــە كتێبەكەدا هاتــووە، جارێك لە كاتی 
خوێندنەوەی كتێبەكەدا، سەدام چاوی بە وێنەیەكی 
سەردەمی قوتابخانە كەوتبوو. وێنەكەی پێشانی دوو 
پاسەوانە ئەمریكییەكە دابوو و گوتبووی "لە سەردەی 
گەنجێتیمدا، بەڕێوەبەری مەكتەبەكەمان دەریكردم". 
ئــەم بڕیــارە مامی ســەدامی )كە ســەدامی بەخێو 
دەكرد( تووڕە كردبوو، بۆیە دەڵێت: "مامم كە ئەمەی 
بیست، تفەنگێكی دامێ و گوتی بڕۆ هەتا دڵنیا نەبی 

كە رێگە دەدەن بگەڕێیتەوە قوتابخانە مەیەوە".
 ســەدام فــڕەی لــە چایەكەی هێنــا، مژێكی لە 
ســیگارەكەی دا، پاڵی بە دیوارەكەوە دا و بزەیەكی 
بۆ پاسەوانەكان كرد. پاسەوانەكان خۆیان دەبووایە 

بزانن بەڕێوەبەری قوتابخانەكە چی بەسەر هاتبوو.
هەندێكجــار پاســەوانەكان لەجیاتــی "بەڕێزم" 
وشــەی )vic(یــان بــۆ ســەدام بەكارهێنــاوە، كە 
كورتكــراوەی )very important criminal واتــە 

تاوانباری زۆر گرنگ(ە. 
بەر لە هەموو گواســتنەوەیەكی بۆ دادگا، سەدام 
كۆمەڵێك كار هەبووە كردوویەتی، لەوانەش ئاودانی 
گوڵ و گیاكانی كە تەنیا گژوگیا بوون، پاشان جانتا 
سەوزە سەربازییەكەی خۆی دەپێچایەوە، هەمیشەش 
زۆر ئــاگای لــەوە بــوو "كە ئــەو شــتەی یەكەمجار 
لەوێ پێویســتی دەبێ لە ســەرەوەی جانتاكە بێ". 
دوایین شــتەكان كە دەیپێچایەوە دەفتەری یاداشت 
و قوتوویەكــی پــڕ لە جگــەرە بوو كــە دەبووایە لە 
ســەرەوەی جانتاكــە بێــت. بۆ ئــەوەی هــەر كات 

گەیشتنە نێو دادگا، لەبەردەست بێ.
لە كانوونی یەكەمی 2006 هەمووان دەیانزانی لە 
داهاتوویەكی نزیكدا سەدام لە سێدارە دەدرێ. رۆژێك 
یەكێــك لە پاســەوانەكان ژمارەیــەك مۆمی لەالیەن 
هاوژینەكەیــەوە بە دیاری بۆ دێت. پاســەوانەكە كە 
ناوی رۆجەرســنە، مۆمەكان پێشانی سەدام دەدات. 
ســەدام داوای یەكێك لە مۆمەكان دەكات و لەســەر 
مۆمەكە چەند وشــەیەكی عەرەبی هەڵدەكۆڵێت، بە 
گوتەی خۆی شیعرێكی بۆ كچەكەی نووسیبوو، داوای 
لە رۆجەرسن كردبوو ئەو مۆمە بدات بە خاچی سوور 

بۆ ئەوەی بیگەیەننە دەستی كچەكەی.
چەنــد رۆژێــك دواتــر و لــە رۆژی كریســمەس، 
مۆمێكــی دیكــەی لــە پاســەوانەكە وەرگرتبــوو، 
ئەمجارەیان شــیعرێكی بۆ یەكێك لــە هاوژینەكانی 
نووسیبوو. پاسەوانەكە پێی سەیر بووە سەدام باسی 
هاوژینەكانی بكات، چونكە "هەر كاتێك بابەتی خێزان 
هاتبایە ئاراوە، سەدام یەكسەر بابەتی گفتوگۆكەی بۆ 

الی منداڵەكانی دەگۆڕی". 
سەدام گوتبووی: "ئێمە نەریتێكمان هەیە، هەموو 
ساڵێك لە رۆژی كریسمەسدا مۆمێك دادەگیرسێنین. 
بۆ ئەم كریسمەســە لەســەر ئەم مۆمە شیعرێك بۆ 

هاوژینەكەم دەنووسم".
لــە مــاوەی ئەو چەنــد مانگــەدا ســەدام چەند 
جارێــك ئاماژەی ئەوەی پیشــان دابوو كە بایەخ بە 
نەریتی مەســیحییەكان دەدات، بــۆ نموونە جارێك 
داوای كردبــوو فیلمی "ئازاری مەســیح"ی بۆ بهێنن 
كە بەگوتەی خۆی باشترین فیلمە لە هەموو ژیانیدا 
بینیبێتــی. دوای تەواوبوونی فیلمەكەش، گوتبووی 

مامەڵەی جووەكان لەگەڵ مەسیح تووڕەی كردووە.
رۆژی دوای كریســمەس دادگای بااڵی تاوانەكانی 
ســەدامی  تێهەڵچوونەوەكــەی  داوای  عێــراق 
رەتكردبووەوە. پاســەوانەكان بڕیارەكــەی دادگایان 
پێ سەیر نەبووە. لەبەر ئەوەی شایەتیدانی هەندێك 
لــە شــایەتحاڵەكانی هێرشــە كیمیاییەكــەی ســەر 

هەڵەبجەیــان بیســتبوو. رۆجەرســن لــە یەكێك لە 
بیرەوەرییەكانیــدا دەگێڕێتــەوە: "بیرم كردەوە ئەمە 
خەڵكانێكی زۆری كوشتووە، هەموو خەڵكی شارێكی 
كوشتووە، بەاڵم من بەو جۆرە سەیری ناكەم، چونكە 

لە زیندان لەگەڵ من وانییە".
رۆژی 30 ی كانوونــی یەكەمــی 2006 ئەو رۆژە 
بوو كە ئەركی پاسەوانیكردنی سەدام كۆتایی دەهات، 
لەبــەر ئــەوەی ســەدام رەوانەی بەر پەتی ســێدارە 
دەكرا. بە گوتەی پاســەوانە ئەمریكییەكان، سەدام 
لەو كاتەدا هەوڵێكی زۆری دەدا ئارام بێ، وای پیشان 
بدات كە هەست بە شانازی دەكات و سەرەڕای ژانی 
پشتی دەیویست لە كاتی رێكردندا پشتی راست بێ. 
لە كاتی رۆیشتنیشیدا چەند وشەیەكی بە گوێچكەی 
هەركام لە پاسەوانە ئەمریكییەكاندا چپاندبوو. پێش 

ئەوەی بە هەموویان بڵێ "خواتان لەگەڵ بێ".

دوایین رۆژەكانی سەدام لە زاری 
پاسەوانە  ئەمریكییەكانەوە

رووداو – هەولێر

لەالیــەن  بەعــاج  شــارۆچكەی  گرتنــەوەی 
میلیشــیاكانی حەشــدی شــەعبی رێی بــۆ ئێران 
پالنــی  لــە  دیكــە  هەنگاوێكــی  خۆشــكردووە 
دروســتكردنی هیاللــی شــیعی لــە تارانــەوە بــۆ 
كەنارەكانی دەریای نێوەڕاســت نزیكتر ببێتەوە كە 
میلیشــیاكانی حەشدی شەعبی رۆڵی وەدیهێنەر و 

هەم پارێزەری هیاللەكەش دەگێڕن.
شارۆچكەی بەعاج لە رۆژئاوای پارێزگای مووسڵ 
كــە زۆربــەی دانیشــتووانەكەی عەرەبی ســوننەن، 
بەتەواوی چۆڵە و هیچ ئاسەوارێكی ئاوەدانی و ژیان 
لــە شــارۆچكەكەدا بەدی ناكرێ. تاكــە جووڵەیەك 
كە لەم شــارەدا دەبینرێ، هاتوچۆی چەكدارەكانی 
حەشدی شەعبییە كە دوو هەفتە لەمەوبەر داعشیان 

لێرە دەركرد.
ژمــارەی دانیشــتووانی بەعــاج لــە 15 هەزار 
كــەس تێناپــەڕێ، بــەاڵم ئێســتا ئەم شــارە لە 
پالنــە درێژخایەنەكــەی ئێراندا بۆ دروســتكردنی 
كۆریــدۆری شــیعە، پێگەیەكــی گرنگــی هەیــە، 
بەوپێیــەی خاڵی پێكــەوە بەســتنەوەی هەردوو 

دیوی عێراق و سووریایە.
 پەیامنێــری رۆژنامــەی گاردیەنی بەریتانی لەو 
شــارۆچكەیەوە دەڵێت، چەندین دروشــم و وێنەی 
عەلی خامنەیی، رێبەری ئێران و قاسم سولەیمانی، 
فەرمانــدەی ســوپای قودس لەناو شــارۆچكەكەدا 
دەبینرێ. لەسەر یەكێك لە الفیتەكان نووسراوە "لە 
مووســڵەوە بۆ بەعاج، سوپاسی قاسم سولەیمانی 
دەكەیــن".. ســولەیمانی لــە ماوەی ســێ ســاڵی 
رابردوودا رۆڵی سەرەكی لە جێبەجێكردنی فەرمانی 
خامنەیی بۆ دروســتكردنی میلیشیاكانی حەشدی 

شەعبیدا هەبووە.
یەكێك لە هێزە پێكهێنەرەكانی حەشدی شەعبی، 

هێزێكە كە قاســم سولەیمانی پەیوەندییەكی كۆنی 
لەگــەڵ فەرماندەكەیاندا هەیە. فەرماندەی ئەو هێزە 
ئەبو مەهدی ئەلموهەندیســە كــە زۆرجار بە حاجی 
موهەندیس بانگ دەكرێ. ئەم كەسە سااڵنێكی زۆر 
لە ئێران بووە و لەالیەن ســوپای قودسەوە مەشقی 
ســەربازی و فەرماندەیی پێدراوە. هەفتەی پێشوو، 
موهەندیس لە شــاری بەعاج ســەردانی چەكدارانی 
حەشــدی كرد و لــەوێ بە رۆژنامــە بەریتانییەكەی 
راگەیانــد: "ئەمــە دواییــن قــەاڵی داعــش بــوو لە 
ناوچەكــەدا، ئێــرە لەســاڵی 2013 و 2014 خاڵی 
پەڕینــەوەی چەكدارانی داعش بــوو لە توركیاوە بۆ 

ناوەڕاستی عێراق".
بەعاج لەڕووی جوگرافییەوە لەســەر یەك هێڵی 
ئاســۆییە لەگــەڵ گەیــارە لە باشــووری مووســڵ. 
ئامێــری  و  حەفــار  بۆڵــدۆزەر،  زۆر  ژمارەیەكــی 
دیكــەی رێگەوبان لەســەر جووتســایدی گەیارە بۆ 
بەعــاج كۆبوونەتەوە. هەندێك لــەو ئامێرانە لەگەڵ 
میلیشیاكانی حەشد بەشداری شەڕن و هەندێكیشیان 
قۆناغە بەراییەكانی بەهێزكردنی شــوێنی حەشدی 
شــەعبی و ئێران لە ناوچەكــەدا جێبەجێ دەكەن. 
فەرماندەیەكی بااڵی حەشد بە رۆژنامە بەریتانییەكەی 
راگەیانــد "ئێمە بەعــاج جێناهێڵین، ئێــرە دەبێتە 

بنكەیەكی سەرەكیمان".
شــەڕەكانی  لــە  كــە  میلیشــیاكان  زۆربــەی 
ئــەم ناوچەیــەدا بەشــدارییان كــردووە، خەریكــی 
دروستكردنی بنكەی چەكدارین. بەمجۆرە بەعاج لە 
بنكەیەكی سەرەكیی خۆحەشاردانی سەركردەكانی 
قاعیدە و داعشەوە دەگۆڕێت بۆ ناوەندێكی سەرەكیی 
هەوڵەكانی ئێران بۆ گۆڕینی داینامیكی سیاســی و 

سەربازی لە ناوچەكەدا.
بەعاج یەكێكە لەو شــوێنانەی كە گومان دەكرێ 
ئەبوبەكر بەغدادی، سەركردەی داعش، بەشێكی زۆر 
لە ماوەی دوو ســاڵی رابردووی تێدا بەسەر بردبێ. 

دانیشــتووانی ئەو شــارە كە ئێستا ئاوارە بوون، بە 
)گاردیەن(یــان راگەیاندووە كــە بەغدادی 10 ماڵی 
باوەڕپێكراوی لە شــارۆچكەكەدا هەبوو، بەاڵم "كێ 
دەیوێرا باســی ئەو مەســەلەیە بكات، یان پرســیار 
بكات؟ بۆیەش كەســمان نەماندەزانی ئەو 10 ماڵە 

بڕواپێكراوە كێن".
واڵتانــی  و  عێــراق  هەواڵگریــی  دەزگاكانــی 
رۆژئاوایی دڵنیان لەوەی بەغدادی ماوەیەكی زۆری 
لەو شوێنەدا بەسەر بردووە و تەنانەت هەتا مانگی 
ئاداری ئەمساڵیش هەر لەو شارە بووە. . موهەندیس 
دەڵێت "دوو هەفتە لەمەوبەر سەركردەكانی داعش 
بە پەلە لەم شــارۆچكەیە دەرچوون. سەرەتا پێنج 
بۆ شەش ئۆتۆمبێلی بۆمبڕێژكراویان بۆ ئێمە نارد، 
زانیاریمان هەبــوو كە دەیانەوێ خەڵكانی گرنگ و 

خێزانەكانیان دەرباز بكەن".
وابــوو  بڕیــار  لەمەوبەریــش،  مانگێــك  هەتــا 
كۆریدۆرەكەی ئێران بە باشــووری شنگالدا تێپەڕێ، 
بەاڵم لە ناوەڕاستی مانگی ئایارەوە ئێران گۆڕانكاری 
لــە پالنەكەیدا كردووە. بەرپرســانی ئێران و عێراق 
رێككەوتــوون كــە كۆریدۆرەكــە 140 میــل بــەرەو 
الی باشــوور بهێنرێتــە خــوارەوە. هــۆكاری ئــەو 
گۆڕانكارییــەش بــۆ وجودی هێزەكانــی ئەمریكا لە 
باشــووری رۆژهەاڵتی سووریا و ناوچە كوردییەكانی 

ئەو واڵتە دەگەڕێتەوە.
ئەو بڕیارە لە مانگی ئایار بە قاســم سولەیمانی 
و هــادی عامــری، فەرماندەی حەشــدی شــەعبی 
دراوە. لــەو پالنــە نوێیــەدا شــارۆچكەی بەعــاج 
خاڵێكی ســەرەكییە. رێگە نوێیەكــە لە بەعاجەوە 
بــەرەو شــارۆچكەی مەیادین و شــاری دێــرەزوور 
درێــژ دەبێتەوە. هەموو پارێــزگای دێرەزوور، جگە 
لــە 40%ی شــارەكە لەژێــر كۆنترۆڵــی چەكدارانی 
داعشــدایە. گومــان دەكــرێ یەكێكــی دیكــە لــە 
هۆكارەكانی گۆڕینــی رێڕەوەكە بۆ نیگەرانییەكانی 

توركیــا بگەڕێتەوە. لەبەر ئــەوەی توركیا ناوچەی 
شنگال و تەلەعفەر بە دوو قوواڵیی ستراتیژیی خۆی 
لەنــاو خاكی عێراق دەزانێ كە دەكرێ لە داهاتوودا 
بە بیانووی هێزەكانی حەشدەوە لەالیەن هێزەكانی 

نزیك لە پەكەكە بەكاربهێنرێ.
فەرماندەیەكی حەشدی شەعبی بە )گاردیەن(
ی گوتــووە "ئێرە بۆ ئێمــە گرنگە، كاری زۆرمان 
هەیــە كــە لێــرەوە دەیكەیــن". فەرماندەیەكــی 
دیكــەی هێزەكانــی حەشــد دەڵێت تێكشــكانی 
خێــرای چەكدارانــی داعش وای كــردووە ئێران و 

سەركردەكانی حەشد بیر لە رێڕەوی ئەڵتەرناتیڤی 
دیكەش بكەنەوە. رێڕەوە نوێیەكە )كە لە هەموو 
رێگەكانی دیكە بە باشتر زانراوە( لە دێرەزوورەوە 
بــەرەو تەدمــوور و لەوێــوە بــەرەو دیمەشــق و 
لەوێشەوە بەرەو الزقیە لەسەر دەریای نێوەڕاست 
درێژ دەبێتەوە. خاڵی دەســتپێكی رێگەكەش لە 
عێراق، شارۆچكەی بەعقوبەیە لە پارێزگای دیالە 

لە رۆژهەاڵتی عێراق.
ئەلموهەندیــس ئامادە نەبووە ئاشــكرای بكات 
ئاخۆ لــە داهاتوودا هێزەكانی ئاودیوی ســووریاش 

دەكات یــان نــا، ئەو جەختــی لــەوە كردووەتەوە 
كــە فەرمانی ناردنی هێزەكانی حەشــد بۆ ناوخۆی 

سووریا دەبێ لە الیەن حكومەتی عێراقەوە بێ.
هەزاران چەكداری میلیشــیای حەشدی شەعبی 
لەپاڵ هێزەكانی الیەنگری ســووریا لەدژی داعش و 
گرووپە چەكدارەكانی ئۆپۆزیســیۆنی سووریا شەڕ 
دەكەن. ئەلموهەندیس لە قســەكانیدا باسی ئەوەی 
نەكردووە ئاخۆ ئەو میلیشــیایانەش بە رەزامەندیی 
حكومەتی عێراق یارمەتی حكومەتی سووریا دەدەن 

یان نا.

بەعاج.. لە حەشارگەی بەغدادییەوە 
بۆ وێنەی خامنەیی 

پڕۆژەی هیاللی شیعی هەنگاوێكی نوێ دەنێت

بە ئینگلیزی قسەی دەكرد 
و گوێی لە مۆسیقای پۆپی 

ئەمریكی دەگرت

لە فیدڵ كاسترۆوە فێری 
جگەرەكێشان ببوو

لەسەر مۆمێك شیعرێكی 
بۆ كچەكەی هەڵكۆڵی و 

بۆی نارد

بەر لەوەی بچێتە دادگا 
گژوگیاكانی ئاو دەدا

لە زیندان داوای فیلمی ئازاری مەسیحی كردبوو

بەردەوام گوێی لە رادیۆ كۆنەكەی دەگرت

ئێران رێڕەوی كۆریدۆرەكەی لەچیای شنگالەوە بەرەو شارۆچكەی بەعاج دەگۆڕێ
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ئەم وتارانە گوزارشت لە رای نووسەرەكانیان دەكەن و بەهیچ شێوەیەك دەربڕی بۆچوونی تۆڕی میدیایی رووداو نین.

شرۆڤە و بۆچوون

لـە گونـدی )مـام رەش(ی ناوچـەی شـوان 
لـە كەركـووك رووداوێـك هەیـە وەك نوكتـەی 
بـاس دەكرێـت، گوندەكـە  لێهاتـووە ئەوەنـدە 
بـوون،  مـەال  بـێ  بـەاڵم  هەبـوو،  مزگەوتیـان 
مەشـهور  كـە  ئاینـی  مامۆسـتایەكی  رۆژێـك 
بـوو بـە مـەال مەحمـوودی كەبیر، یـادی بەخێر 
زانایەكـی گـەورە بـوو، بـە ئەسـڵ هـەر خەڵكی 
ئاوایـی بـوو، بـەاڵم لـە كەركـووك دادەنیشـت، 
بـە میوانـی دەگەڕێتـەوە گونـد، رۆژی هەینییـە 
و خەڵكەكـە داوای لێدەكـەن ئەمـڕۆ پێشـنوێژ 
و وتاریان پێشـكەش بكات. مامۆسـتاش دەڵێ 
جـا سـوننەتە دەبێـت ژمارەمـان چـل كـەس 

بێـت. كاتـێ دەچنـە مزگـەوت و خۆیـان ئامادە 
دەكـەن، دەبینـن ژمارەیـان سـی و نـۆ كەسـە، 
پەیـدا  تـر  كەسـێكی  دەبـەن  و  سـەردەهێنن 
بكـەن تـا ئـەو دەرفەتەیـان لەدەسـت نەچـێ و 
لـە پشـتی مـەالی گـەورەوە نوێژەكەیـان بكـەن 
و گوێیـان لـە ئامۆژگارییەكانـی بێـت. بەبیریان 
دێتـەوە كەسـێك لـە ئاوایـی مـاوە و نوێژیـش 
دەكات، بـەاڵم لەبەر ئەوەی كوڕوكاڵی گوندەكە 
ئەوەندە سـەریان خستووەتە سەری، ماوەیەكە 
تێكەڵـی كـەس نابێـت. پەنا بـۆ ئـەو دەبەن تا 
ئەمـڕۆ لەگـەڵ قەومی ئاواییدا لـە مزگەوت نوێژ 
بـكات، داواكەیان رەتدەكاتەوە، مامۆسـتا خۆی 

دەچێ بەشـوێنیدا، بە مامۆسـتا دەڵێت لەماڵی 
خـۆم نوێـژ دەكـەم و نایەمـە ریـزی ئەمانـەوە. 
لـە  گلەییـت  تـۆ  دەزانـم  دەڵـێ  پێـی  مـەال 
خزمـەكان هەیـە و هەقی خۆتـە، بەاڵم تۆ ئەمە 
لەبـەر خـوا دەكەیـت و واحسـاب بكـە خـوا ئەم 
ئیشـەی بـە تۆ كەوتـووە. كابرا هێندە نیگەرانە 
لـە ئەهلـی ئاوایـی، دەڵـێ بـۆ وا دەزانی گلەییم 
لەخوا نییە، من سـەت ئیشـم بەویـش كەوتووە 
و هیچـی بـۆم نەكـردووە با ئەمجارە ئەو ئیشـی 

بـە مـن بكەوێـت و منیـش بـۆی ناكـەم.
كوردسـتان  هەرێمـی  لـە  ئێسـتا  ئـەوەی 
دەگوزەرێ وەك خەڵكی ئەو گوندەمان بەسـەر 
هاتـووە، وا بـۆ دوو سـاڵ دەچێـت بزووتنـەوەی 
گۆڕانیـان فەرامـۆش كـردووە، وەزیرەكانـی لـە 
پەرلەمـان  سـەرۆكی  و  دەركـراون  حكومـەت 
نێردراوەتـە ماڵـەوە. لـەم نزیـك دوو سـاڵەدا 
لـە  جـۆرە  ئـەو  نەڵێـت  پێمـان  نەمـا  كـەس 
پەراوێزخستنی گۆڕان خراپە و سەردەكێشێ بۆ 
شـتی دی، دۆسـتی دنیـا یەخـەی گرتین ناكرێ 
پەرلەمان پەكخرابێ و بەگوێی كەسیان نەكرد، 
ئێسـتا گەیشـتووینەتە دۆخێـك وەك حاڵەتـی 
ناچـاری پەنـا بـۆ ئـەوە دەبەنـەوە پەرلەمـان 
كارا بكرێتـەوە، بـەاڵم لـەم دۆخەشـدا هێشـتا 
مەرجی پێشـوەختەیان بـۆ دادەنرێت، بێگومان 
بزووتنـەوەی گۆڕانیـش بـە دەردی كابرای )مام 
رەش( بـەو جـۆرە وەاڵمتان دەداتەوە كە نایەت 

و لەڕیـزی ئێـوە نوێـژ نـاكات.
كردبـووە  ئـەوەی  كـە  گـۆڕان  پێشـتریش 
مەرجـی گەڕانـەوەی بـۆ نـاو پرۆسـەكە )بـێ 
مـەرج پەرلەمـان كارابكرێتـەوە(، پێویسـت بوو 
دەرگا بـەڕووی گۆڕانـدا بخرێتـە سەرپشـت تـا 

لەگـەڵ پارتـی و یەكێتـی شـانی بدایەتـە بـەر 
بەرپرسـیارێتی. كـە نەیانكـرد و ئێسـتاش لـە 
دوا كۆبوونـەوەی هاوبەشـیاندا بـە مەرجێكـی 
وەرگێـڕا،  گـۆڕان  بـۆ  روویـان  تەعجیزییـەوە 
بـوو كردیـان و  گەورەتریـن هەڵـەی سیاسـی 
گۆڕانیـان لـەو ئیحراجیـە رزگار كرد كە پێشـتر 
ببـوو بـە قسـەی خۆیـەوە و ئەگـەر بـێ هیـچ 
مەرجێـك بڕیاریـان لە كاراكردنـەوەی پەرلەمان 
بدایـە ناچـار بـوو بگەڕێتـەوە نـاو حكومـەت و 
ئەوەیـان  دەرفەتـی  ئێسـتا  بـەاڵم  پەرلەمـان. 
دایـە گـۆڕان یـاری بـە كارتەكانی بكات، ئێسـتا 
زۆرێـك باوەڕیـان وایە نەك تەنها كاراكردنەوەی 
بـێ مەرجـی پەرلەمـان، تەنانـەت ئەگـەر بڕیـار 
بدرێت سـەرۆكی حكومەتیش بدرێت بە گۆڕان، 

گـۆڕان نابێتـەوە شـەریكی دەسـەاڵت.
و  ئابـووری  لـەڕووی  كوردسـتان  رەوشـی 
سیاسـییەوە زۆر خراپـە، بزووتنـەوەی گـۆڕان 
حكومـەت  و  پەرلەمـان  لـە  ئـەوەی  بەهـۆی 
دوورخراونەتـەوە، خۆیـان بە بەرپرسـیار نازانن 
لەو دەرئەنجامانەی پێی گەیشتووین و پێیانوایە 
بەپلـەی یەكـەم پارتـی و پـاش ئەویش یەكێتی 
بەرپرسـن لـەم دۆخـە ناهەمـوارە. چارەنووسـی 
ئەزموونەكـەش لەبـەردەم پرسـیاری زۆردایـە، 
سـەرباری ئـەوەی دەرفەتێـك هاتووەتـە پێـش 
كوردسـتان بڕیـار لـە چارەنووسـی خـۆی بـدات 
و بـگات بـە كەنـاری ئارامـی، بەاڵم مەترسـی و 
هەڕەشـەی گەورەش لەسـەر ئەزموونەكە هەیە، 
بخەنـە  ئامادەنیـن شـان  گـۆڕان  ئـەوە  لەبـەر 
ژێـر شكسـتێك كـە باوەڕیـان وایـە ئـەوان لێـی 

بەرپـرس نیـن. 
تـا  جێبهێڵدرێـن  كێشـەكان  ناكـرێ  بـەاڵم 

بدرێنـە  یاخـود  بـكات،  چارەسـەریان  زەمـەن 
دەسـت قەدەر، دەبێ بزووتنـەوەی گۆڕان پێش 
پارتـی و یەكێتـی هەسـت بـە بەرپرسـیارێتی و 
درك بـەو رۆڵـە كاریگـەرەی خـۆی بـكات كـە 
هەلومەرجێكـی تایبـەت بـۆی رەخسـاندووە تـا 
رۆڵـی گـەورەی تێـدا بگێڕێـت، پێویسـتە لـە 
زووتریـن دەرفەتـدا پەرلەمـان كارابكرێتـەوە و 
یوسـف محەممـەد لـە ئێسـتاوە تـا هەڵبژاردنی 
پەرلەمانـی  سـەرۆكایەتی  ئەركـی  داهاتـوو 
لـە ئەسـتۆ بێـت. بـۆ ئـەوەی كوردسـتان ئـەم 
قۆناغـی راگوزەرە تێپەڕێنێ، پێویسـتە ئەویش 
بە گیانی هەسـت بە بەرپرسـیارێتی و دوور لە 
ترسـی كاردانـەوە، پەرلەمـان بخاتـە خزمەتـی 
تێپەڕاندنـی قەیرانەكانـەوە. بـەدەر لـە ئەركـی 
چاودێریی حكومەت و كارە یاساییەكانی ژیانی 
ئاسـایی خەڵك، پەرلەمـان ئەم ئەركانە بگرێتە 

ئەستۆ:
پـرۆژەی  بـۆ  یاسـایی  رێوشـوێنی   -  
ئەیلـول  25ی  لـە  ریفرانـدۆم  بڕیارلێـدراوی 
بگرنەبـەر. واتـا ئـەوەی لەالیـەن حیزبەكانـەوە 
بڕیـاری لێـدرا، پەرلەمـان یاسـای بـۆ دەربكات.
- ئـەو كۆمیتانـەی بڕیـارە لـە كەسـایەتیە 
سیاسـییەكانی نێـو حیزبـەكان دیـاری بكرێـن 
وەك وەفـدی كوردسـتان بچنە واڵتـان، لەالیەن 
پەرلەمانـەوە متمانەیان بدرێتێ و رابسـپێردرێن 

بـۆ ئـەو كارە. 
هەڵبـژاردن  یاسـای  هەمـواری  پەرلەمـان   -
بكاتەوە، لە لیستی كراوەوە بیگۆڕن بۆ لیستی 
داخـراو. ژمارەی ئەندامانی پەرلەمان بەگوێرەی 
ژمارەی دانیشـتووانی ناوچە كوردسـتانییەكانی 
دەرەوەی هەرێـم زیـاد بكرێـت و بڕیار بدرێت لە 

هەڵبژاردنـی داهاتوو 11/6 بەشـداریی دەنگدان 
بكـەن و نوێنەریـان لـە پەرلەمانـی كوردسـتان 

هەبێت.
- لەگەڵ كاراكردنەوەی پەرلەمان لیژنەیەكی 
پسـپۆڕی یاسـایی رابسـپێرن بـۆ نووسـینەوەی 
پـرۆژەی دەسـتووری كوردسـتان. دەسـتوورێك 
بـۆ دەوڵەتـی كوردسـتان نووسـرابێت، سـنوور 
ناسـنامەی  و  بەڕێوەبـردن  سیسـتەمی  و 
دەوڵەتەكەی تێدا چەسپێنرابێت. تا لە ئێستاوە 
پەرلەمانـەوە  لەالیـەن  هەڵبـژاردن  وادەی  بـۆ 
پەسەند بكرێت و لەگەڵ هەڵبژاردنی پەرلەماندا 

ئەویـش بخرێتـە دەنگدانـەوە.
ناكۆكیەكانـی  و  كێشـە  بـۆ چارەسـەری   -
پەیوەسـت بـە سـەرۆكایەتی هەرێـم، ئـەم چوار 
مانگـەی لـە پێشـمان مـاوە لێـی بگەڕێـن و بـۆ 
دوای ئـەوە ئەگـەر بڕیارە كوردسـتان ریفراندۆم 
بـۆ سـەربەخۆیی بـكات و دەوڵەت بونیات بنێ، 
پێویسـت بەوە ناكات لەگەڵ هەڵبژاردنی خولی 
داهاتـووی پەرلەمانـدا هەڵبـژاردن بـۆ سـەرۆكی 
هەرێـم بكرێت، بەڵكوو پێویسـتە لـەوە بەدواوە 
ئـەو پۆسـتە هەڵبوەشـێنرێتەوە و سـەرۆك بـۆ 
دەوڵـەت دابنێیـن نـەك هەرێـم. هێشـتنەوەی 
سـەرۆكایەتی هەرێـم بـۆ چـوار سـاڵی داهاتـوو 
ئامـاژەی مانەوەی كوردسـتانە لـە چوارچێوەی 

عێراقـدا نەك سـەربەخۆیی.
ئـەم چـوار مانگـەی لـە بەردەممـان مـاوە تا 
كۆتایـی ئـەم خولـەی پەرلەمـان، بزووتنـەوەی 
گـۆڕان هیچـی تـر نـەكات تەنهـا ئـەم چەنـد 
خاڵـەی سـەرەوە لـە پەرلەمـان لەچوارچێـوەی 
بڕیار و یاسـادا بچەسپێنێت، كوردستان دەباتە 

قۆناغێكـی زۆر گەشـەكردووترەوە.

ریفراندۆمـی  راگەیاندنـی  لەپـاش 
سـەربەخۆییەوە، دوو دیـدی دژبەیـەک خۆیـان 
لەسـەر  یەکـەم،  دیـدی  کـردووە.  بەرجەسـتە 
خوێناوییەكانـی  و  تـاڵ  ئەزموونـە  بنەمـای 
سـەربەخۆییەكی  بـەرەو  دەخوازێـت  عێـراق، 
ئاینـدە نادیارمـان بەرێـت؛ بەبـێ هەبوونی هیچ 
دیـگا، چوارچێوە یـان بەڵگەنامەیەک کە ببێتە 
پرنسـیپی بنەڕەتیـی کوردسـتانی سـەربەخۆ. 
واتا وێنەیەکی کوردسـتانی سەربەخۆ ناکێشن، 
بـۆ جێگرتنـەوەی ئـەو وێنە نێگەتیڤەی لەسـەر 
ئێسـتای کوردسـتان هەیـە. ئەگـەر بەڕاسـتی 
گشتپرسی بۆ سەربەخۆییە، دەبووایە هەنگاوی 

ئامادەکردنـی  گشتپرسـی،  راگەیاندنـی  پێـش 
بەڵگەنامەیەکـی بەرایی بووایـە بۆ کۆکردنەوەی 
جیـاوازەکان  پێکهاتـە  و  سیاسـییەکان  هێـزە 
لەسـەر خوانـی بیرۆکەی دەوڵەتێکـی هاوبەش. 
پرنسـیپی  کۆمەڵێـک  کـە  بەڵگەنامەیـەک 
گەردوونـی و گشـتی لەخۆبگرتایـە و نیشـانی 
بدایـە کـە ئێمـە جیـاواز دەبیـن! لـە نەبوونـی 
بەرەکانـی  جـۆرەدا،  لـەم  بەڵگەنامەیەکـی 
ریفرانـدۆم لەجیاتی شـەڕکردن لەسـەر سـیمای 
یەکتـری  رابـردوودا  قـوڕاوی  لـە  ئاینـدە، 

دەگەوزێنـن! 
دیـدی دووەم كـە لەژێـر قورسـایی شكسـتە 

هەرێمـی  حوكمڕانیـی  ئەزموونـی  گەورەكانـی 
ئاینـدە  بـەرەو  هەنگاونـان  لـە  كوردسـتاندا، 
”ئێسـتا”دا  لـە  دەخوازێـت  دەكاتـەوە،  سـڵ 
دیلـی چاوەڕوانییەکـی نادیـار بیـن و نـزا بـۆ 
نەرمبوونـی دڵـی بەغـدای پایتەختـی عێراقـی 
ئەنفـال بکەیـن! ئارگومێنتەکانی ئـەم دیدە پڕە 
لـە دژوازی و پەرتەوازەیـی، ئـەوەی هەڵگرانـی 
تووڕەییەکـی  و  رق  یەکدەخـات،  دیـدە  ئـەم 
سـەرکردایەتی  لـە  کوێرانەیـە،  بـەاڵم  رەوا، 
هەرێمـی کوردسـتان. بـۆ هەڵگرانی ئـەم دیدە، 
کوردسـتان زۆر لەوە گەندەڵترە، پشـت بکەینە 
"عێراقـی نەزاهـەت و پاکـی". لـە کوردسـتان 
"حوکمی بنەماڵە" هەموومان دەچەوسـێنێتەوە 
و تەنهـا فریادڕەسـمان عێراقـی "بنەماڵە"کانـی 

ئەسـەدی، مالیکـی، حەکیـم و سـەدرە!
 ئەندازیارانی ئەم دیدە، مەسـعود بارزانییان 
لە دیدی خەڵکێکی زۆردا کردووە بە "دڕندە"یەک 
کـە تەنهـا بە پەنابردنە بەر دڕندەیەکی بەهێزتر 
و  سـتەمکاری  خولیـا  بـۆ  سـنوور  دەتوانیـن 
سـوڵتانییەکانی دابنێیـن. کێشـەی سـەرەکیی 
ئـەم دیـدە، نەبوونـی بەدیلێکـە لـە ناوخـۆ یـان 
دەرەوە، تەنهـا لەڕێگـەی دووبارەکردنەوەی ئەم 
هێڵـە لە بیرکردنـەوەوە، هەوڵی یەکسـانکردنی 
دەدەن.  سـەربەخۆیی  پـرۆژەی  و  پارتـی 
ئیـرادەی  دژی  تەنهـا  دیـدە،  ئـەم  هەڵگرانـی 
سـەربەخۆیی خەڵکـی کوردسـتان نیـن، بەڵکو 
هیـچ متمانەیەکیـان بە ئیرادەی خۆشـیان نییە 
بـۆ بەرەنگاربوونـەوەی "خولیا سـوڵتانییەکانی 
بارزانی" لە کوردسـتان. بە خەڵک دەڵێن بەبێ 
پاڵپشتی و کۆمەکی "مالیکی"یە بێشومارەکانی 
عێراق، سـنووردانان بۆ دەسەاڵتی بنەماڵەکانی 

کوردسـتان ئەسـتەمە! بەکورتی داوا لە خەڵک 
دەکـەن "ئیرادەیان هەبێت بۆ نەبوونی ئیرادە".
کەواتە ئێسـتا ئێمە لەبـەردەم ریفراندۆمێکی 
گرنـگ و دوو دیـد و دوو ئاراسـتەی بەتـاڵ لـە 
بیركردنەوەدایـن كـە هیـچ پرۆژەیەكیـان نییـە 
جگـە لـە دروشـمە دووبارەكانیـان و دنەدانـی 
خەڵك بە كینەیەكی مێژوویی. بەاڵم لەکاتێکدا 
کـە دیـدی یەکـەم بانگەشـەی سـەربەخۆییەکی 
ئایندە نادیار دەکات، دیدی دووەم راسـتگۆیانە 
داوای  بەڵکـو  رەتناکاتـەوە،  سـەربەخۆیی 
کـە  دەکات  نموونەیـی  دۆخـی  لـە  جۆرێـک 
بەدیهاتنـی نـەک ئێسـتا، دەیـان سـاڵی تریـش 
مەحاڵـە، واتـا ئاراسـتەی دووەم ناڕاسـتەوخۆ، 
بگـرە ترسـنۆکانە، سـەربەخۆیی رەتدەکاتەوە. 
یەکـەم خۆشـخەیاڵە  ئاراسـتەی  لەکاتێکـدا 
بـە  پێویسـتی  سـەربەخۆیی  پرسـی  بـەوەی 
هزرسـازی و ئارگومێنتسـازی نییـە، "بیریـارە 
خەڵـک  بـە  دووەم،  ئاراسـتەی  گـەورەکان"ی 
دەڵێـن "نەخێـر بـۆ سـەربەخۆیی نەخێـر نییـە 
بـۆ سـەربەخۆیی"، بەڵکـو نەخێـرە بۆ پـرۆژەی 
سـوڵتانیی پارتـی و درێـژەدان بـەم تـەرزە لـە 
سـەدەیەکە  چارەکـە  ئێمـە  کـە  حوکمڕانـی 
ئەزموونـی دەکەیـن! بـەاڵم هەرگیـز ئـەوە بـە 
خوێنەرەکانیـان ناڵێـن کـە نەخێر یەکسـانە بە 
بەڵـێ بـۆ عێـراق و باسـێکی ئـەو عێراقەشـیان 
بـۆ ناکـەن کـە داوا لـە خەڵک دەکـەن چەپڵەی 

بەڵێـی بـۆ بتەقێنـن. 
کێشـەی سـەرەکیی ئـەم گفتوگـۆ بێ-چێـوە 
ناعەقاڵنییـە، سەرلێشـێواندنی زیاتـری خەڵکی 
لەسـەر  ئومێدیـان  خەڵکـەی  ئـەو  ئاسـاییە، 
هەڵچنیـوە  دژیەکانـە  بـەرە  ئـەم  بکەرەکانـی 

کـە ئایندەیـان بـۆ جوانیـر بکـەن، جوانتـر لـە 
رابردوویەکـی خوێنـاوی و ئێسـتایەکی بیمـار. 
پرسـێک  تەنهـا  پرسـی سـەربەخۆیی  پێشـتر 
بـوو کـە کـورد کۆدەنگییەکـی رەهای لەسـەری 
هەبـوو، بـەاڵم ئەمـڕۆ لەسـایەی بەحیزبیکردنی 
پرسـی  ئێمـەدا،  ژیانـی  جومگەکانـی  هەمـوو 
لـە  تـر،  کااڵیەکـی  هـەر  وەک  سـەربەخۆیی 
هەرزانبـازاڕی حیزبـدا مامەڵەی پێـوە دەکرێت.  
عەقاڵنـی  چوارچێوەیەکـی  دۆزینـەوەی 
دوو  لەنێـوان  ریفرانـدۆم،  گفتوگـۆی  بـۆ 
چونکـە  ئەسـتەمە،  تـازە  دژبەیەکـدا  بـەرەی 
سـەنگەربەندییەکە زۆر لـەوە پتەوتـرە تەنانەت 
بتوانێـت  گرنگیـش  نیشـتیمانیی  پرسـێکی 
بیبڕێت. ئەو شەڕانەی بە حیزبایەتی، براکوژی، 
بازرگانی-گەندەڵـی و بوونـە دەسـتکەالی هێـزە 
کراونەتـە  نەکرانـەوە،  یەکالیـی  دەرەکییـەکان 
بەشـێک لە گفتوگۆی گشتپرسـی. بەشێوەیەک 
لەنێـوان  سیاسـیش  ڕیککەوتنـی  ئەگـەر 
حیزبەکاندا بکرێت، هێشـتا ئەم دوو بەرەیە بە 
قەبـارەی جیـاواز دەمێننـەوە. لەبەرئەوە گرنگە 
دواجـار ئەم بەربەرەکانێیە لە رۆژی ریفراندۆمدا 

یەکالبکرێتـەوە.
ئـەو گرووپـە بچووکـەی خۆیان لـە دەرەوەی 
ئەم سەنگەربەندیەدا دەبیننەوە، تەنها دەتوانن 
دژیەکیـی ئارگومێنتەکانـی هەر یەکێک لەم دوو 
بەرەیـە دەربخـەن و پێشـنیازی ئاراسـتەیەکی 
روونتـر بکـەن بـۆ دەربازبـوون لـەو دووڕێیانەی 
پێشـنیازی  لێـرەدا  دامـاوە.  تێیـدا  کـورد 
گەاڵڵەکردنـی مانیفێسـتۆی ریفرانـدۆم دەکەین. 
مانیفێستۆ وەک بەڵگەنامەیەکی کورت و پوخت 
بـۆ هـەر یەکێـک لە بـەرەی "بەڵێ کوردسـتان" 

و "نەخێـر کوردسـتان" )کـە هاوواتایـە لەگـەڵ 
هاوشـێوەی  مانیفێسـتۆیەک  عێـراق(.  بەڵـێ 
مانیفێسـتۆی هەڵبـژاردن کـە کۆمەڵێـک خاڵـی 
ئەنجامـە  لەسـەر  تێدابێـت  روونـی  و  پوخـت 

ئەرێنـی و نەرێنییەکانـی ریفرانـدۆم. 
بـە  دەبێـت  کوردسـتان"  "بەڵـێ  بـەرەی 
بەڵـێ  دەنگـی  گرنگـە  بـۆ  بڵێـن  دەنگـدەران 
بدەیـن، ئـەی ئەگـەر دەنـگ بـە بەڵـێ نەدەیـن، 
چـی روودەدات. پێویسـتە ئـەم بەرەیە بەڕوونی 
بـاس لـەو پرنسـیپانە بکـەن کـە کوردسـتانی 
سـەربەخۆی لەسـەر بونیـات دەنرێـت، هـاوکات 
هەوڵـی رەواندنـەوەی هەمـوو تـرس و گومانـە 

بـدەن.  رەواکان 
لەبەرامبـەردا  کوردسـتان"  "نەخێـر  بـەرەی 
راشـکاوانەتر  بـدەن  خۆیـان  هەوڵـی  دەبێـت 
بـە خەڵکـی کوردسـتان بڵێـن ئەگـەر نەخێـر 
سـەرکەوت، خەڵکـی کوردسـتان چ سـوودێک 
خەڵکـی  سـەرکەوت،  بەڵـێ  ئەگـەر  دەکـەن، 

دەکـەن.  زیانێـک  چ  کوردسـتان 
جـۆرە،  لـەم  مانیفێسـتۆی  دوو  هەبوونـی 
خەڵکـی  بـە  دەدات  زیاتـر  بەرچاوڕوونیـی 
لەسـەر  ژیرانـە  دەنگدانێکـی  بـۆ  کوردسـتان 
ئەگـەرەکان.  هەمـوو  هەڵسـەنگاندنی  بنەمـای 
جـۆرە  ئـەم  نائامادەیـی  لـە  بەپێچەوانـەوە 
بنەمـای  لەسـەر  خەڵـک  مانیفێسـتۆیانەدا، 
هەسـت، ئینتیمـا و سەرسـامبوون بـە دروشـم 
دەنـگ دەدات. لـە دۆخێکـی لـەم جۆرەشـدا، 
کوردسـتان ئەزموونـی قووڵبوونـەوەی زیاتـری 
دابەشبوونەکانی دەکات و پرسی سەربەخۆییش 
دەبێتـە  نەتەوەییـەوە،  رەوای  پرسـێکی  لـە 

حیزبـی.  هەرزانـی  پرسـێکی 

 فەلســەفەی سیاســیی مۆدێــرن لەســەر 
بنەمــای ســەروەری دامــەزراوە، گواســتنەوە 
پەیمانــی  بــۆ  لــە دۆخــی سروشــتییەوە 
ئــەو  دامەزراندنــی  لەگــەڵ  كۆمەاڵیەتــی، 
ــەت  ــە دەوڵ ــەروەرییە دەســتپێدەكات ك س
خاوەندارێتیــی دەكات و تاكەكانیــش تێیــدا 
و  یەكســانی  ئــازادی،  بنەمــای  لەســەر 
مــاف، ســیفەتی هاوواڵتــی لــەم دەوڵەتــەدا 
پەیمانــی  جەوهــەری  بەدەســتدێنن. 

دانپێدانانــە  و  ناســاندن  كۆمەاڵیەتیــش 
لەســەر  كــە  شــەرعی  دەســەاڵتێكی  بــە 
ــازادی  ــان و ئ بنەمــای پاراســتنی مافــی ژی
و یەكســانییەكان، شــەرعیەتی خــۆی لــە 
خەڵكــەوە وەردەگرێــت. كەواتــە بــۆ ئــەوەی 
ــی روون و  ــە پەیوەندییەك ــە ل ــن قس بتوانی
لەنێــوان هاوواڵتــی و دەوڵەتــدا  ئاشــكرا 
بكەیــن، دەبێــت شــتێك بەنــاوی دەوڵــەت، 

ســەروەری و دەســەاڵت هەبێــت. 

دەوڵــەت  گرنگیــی  لــە  تێگەیشــتن    
ــداری،  ــی و ئی ــی سیاس وەك دامەزراوەیەك
قۆناغــی  دوا  وەك  نەتــەوەش  دەوڵەتــی 
گەشــەكردووی ئــەو دامەزراوەیــە لــە فۆرمــە 
مۆدێرنەكەیــدا گرنگــن بــۆ ئــەوەی بتوانیــن 
میكانیزمەكانــی  لــە  بــاس  روونــی  بــە 
كۆنترۆڵكــردن و ســنووردانان بــۆ دەســەاڵت 
بكەیــن لــە ئاســت كۆمەڵــگادا. چونكــە لــە 
فەلســەفەی سیاســیدا هەموو ئــەم چەمكانە 
ــە مێژووشــدا  ــە و ل ــان هەی پێناســەی خۆی
ــۆ  ــراون. ب ــی ئەزموونك ــێوەی كردارەك بەش
نموونە، مۆنتســكیۆ باســی لە دابەشــكردنی 
ــە  ــز ب ــەوەی هێ ــۆ ئ ــردووە، ب ــەاڵت ك دەس
تەنیــا لەدەســتی كەســێكدا كۆنەبێتــەوە، 
دەبێــت لــە چوارچێــوەی ســێ دامــەزراوەی 
دیكــەدا دابــەش بكرێــت، ئەوانیــش بریتیــن 
ــە یاســادانان، جێبەجێكــردن و دادوەری،  ل
ئــەم دابەشــكارییەی مۆنتســكیۆ تــا ئەمــڕۆ، 
بــە بنەمــای دەوڵەتــی مۆدێــرن دادەنرێــت. 
رەواندنــەوەی  دەســەاڵت  دابەشــكردنی 
تــرس و گومانــی خەڵكــە لــە بەرامبــەر 
مەترســییەكانی دەوڵــەت و دەســەاڵتێكی 
بــۆ  هەوڵدانــە  ســەركوتكار،  و  ملهــوڕ 
بڕیــاری  كاریگەرییەكانــی  كەمكردنــەوەی 
هەڵــەی دەســەاڵتداران و چاوچنۆكییەكانــی 
لەبەرامبــەردا  چونكــە  دەوڵــەت، 
كۆمەڵگایــەك بوونــی هەیــە كــە لەســەر 
تاكەكانییــەوە  بەرژەوەندیــی  بنەمــای 

چاودێــری دەوڵەت و دەســەاڵتەكان دەكات. 
 لێــرەدا ئێمــە لەبــەردەم پرســیارێكداین: 
ئــەوەی  بــۆ  بكرێــت  چــی  ئایــا 
كۆنتــرۆڵ  دەســەاڵت  چاوچنۆكییەكانــی 
بــۆ  ســنوور  دەتوانیــن  چــۆن  بكرێــت؟ 

دابنێیــن؟  دەســەاڵت 
ئــەم  وەاڵمــی  بــۆ  هەنــگاو  یەكــەم 
ــەوە  ــەوە روون بكەین ــت ئ ــیارە، دەبێ پرس
كــە مەبەســتمان لــە دەســەاڵتی سیاســییە 
لــە فۆرمــی دەوڵــەت و حكومەتــدا. كەواتــە 
و  مۆدێــل  كۆمەڵێــك  لەبــەردەم  ئێمــە 
ئەگــەری جیاجیادایــن: مۆدێلــی دەســەاڵتی 
پاشــایەتی، یــان دەوڵەتێكــی تیۆكراســی و 
ئاینــی، دەســەاڵتی تۆتالیتــاری، دیكتاتــۆر 
دەســەاڵتەی  ئــەو  دیموكراســی؟  یــان 
ئێمــە دەمانەوێــت كۆنترۆڵــی بكەیــن  كام  
ــوور و  ــتانی باش ــە؟ كوردس ــەم مۆدێالنەی ل
ــە  ــی ل ئیــدارە و حكومــەت و فەرمانڕەواكان
كام فۆرمــی دەســەاڵتدا دەتوانرێــت پۆلێــن 
ــە دەتوانــن  ــەم مۆدێالن ــا كام ل بكرێــن؟ ئای
ســەروەریدا  و  دەوڵــەت  دەرەوەی  لــە 
لــە دەرەوەی  هەبێــت؟ چــۆن دەتوانیــن 
چەمكــی دەوڵــەت و ســەروەری، خوێندنەوە 
هەڵســەنگاندنمان  یــان  چاوەڕوانــی  یــان 
ــتان  ــی كوردس ــتای هەرێم ــی ئێس ــۆ دۆخ ب

ــت؟  هەبێ
هیــچ  خاوەنــی  كوردســتان  هەرێمــی   
پێگەیەكــی  یــان  روون  پێناســەیەكی 

سیاســی و نێودەوڵەتــی نییــە، نــە دەوڵەتە 
نــە ســەروەریی هەیــە، تەنهــا دیفاكتۆیەكــی 
وای  ئەمــەش  ســەربازییە،  و  ئیــداری 
كــردووە لــە ئاســتی سیاســەتی نێودەوڵەتی 
هیــچ  نێودەوڵەتییەكانــدا  پەیماننامــە  و 
پێگەیەكــی نەبێــت، ئەمــەش چ لــە ئاســتی 
ناوخۆییــدا وەك حوكمڕانــی و چ لــە ئاســتی 
دەرەكیشــدا وەك دیپلۆماســی، كاریگەریــی 
لــە  ئێســتا  كــە  ئــەوەی  بەســەر  هەیــە 
هەرێمــی  لــە  روودەدات.  هەرێمەكــەدا 
سیاســیی  دابەشــبوونێكی  كوردســتاندا، 
ــبوونە  ــەم دابەش ــادی ئ ــە، بونی ــووڵ هەی ق
ئابووریــی  بەرژەوەنــدی  و  هێــز  لۆژیكــی 
و  ئابــووری  كەڵەكەبوونــی  و  خۆجێیــی 
ســەرمایە بەڕێــوەی دەبــات، داینەمــۆی ئــەو 
هێــزە حیزبــە سیاســییەكانن، بەتایبەتیــش 
دابەشــكردنی  یەكێتــی،  و  پارتــی 
دەســەاڵتەكان، ســەروەری و فەرمانڕەوایــی 
دەبێــت لەســەر بونیــادی جوڵــەی بازنەیــی 
لــە  ئەگینــا  بجوڵێتــەوە  هێزانــە  ئــەم 
رێــڕەوی خــۆی دەردەچێــت، بــەو مانایــەی 
ــی  ــەت وەك دامەزراوەیەك ــی دەوڵ ــە غیاب ل
خــاوەن ســەروەری و پێگــەی نێودەوڵەتــی، 
هەمــوو ئــەو دەســەاڵتانەی لــە كوردســتاندا 
هــەن بــە هەمــوو حیزبەكانیشــەوە، ناتوانــن 
لــە بازنــەی ئــەو ملمالنێــی هێــزە رزگاریــان 
ئیــدارەی  ببێــت كــە پارتــی و یەكێتــی 
بیانەوێــت،  ئــەوان  ئەگــەر  دەكــەن، 

و  هەڵبــژاردن  و  حكومــەت  و  پەرلەمــان 
خوازیــاری  ئــەوان  ئەگــەر  هەیــە،  دادگا 
نەبــن، هیــچ یەكێــك لەمانــە نــە بوونــی 
بــە  دەبەخشــێت  مانــاش  نــە  دەبێــت 

ئیــدارەی هەرێــم.
 باســكردن لــە دیموكراســی، شــەفافیەت 
لــە  دەســەاڵت،  دەستاودەســتكردنی  و 
ــوو  ــە هەم دۆخــی ئێســتای كوردســتاندا، ب
پێــوەرەكان كار نــاكات و ناتوانێــت كاریگەر 
ــە بنەمــادا ئــەم چەمكانــە  بێــت، چونكــە ل
ســەر بــە دەوڵەتــی مۆدێرنــن و دەبێــت 
ــی  ــە میتۆدەكان ــاس ل ــەروەریدا ب ــر س لەژێ
دەوڵــەت  دەســەاڵتی  كۆنترۆڵكردنــی 
بكەیــن، چونكــە دەســەاڵتی حیزبــی خــاوەن 
هێــزی چەكــدار و نــەوت هەرگیــز كۆنتــرۆڵ 
ناكرێــت. سیســتەمی سیاســی لــە هەرێمــی 
كوردســتاندا بــۆ ئــەوەی نەرمییەكــی زیاتــر 
ــە  ــەوە ببینێــت، ئەگــەر نەتوانێــت ب بەخۆی
ســەربەخۆیی بــگات، ئــەوا دەبێــت كار بــۆ 
بەهێزكردنــی سیســتەمی فیدراڵیــی عێــراق 
بــكات، لەچوارچێــوەی ســەروەریی عێراقــدا 
كار بــۆ پێشخســتنی بونیــادی دیموكراســی 
ــژارەی  ــت. ب ــم بكرێ ــی حوك و كۆنترۆڵكردن
دیكــە، درێژەدانــە بــە دۆخــی ملمالنێــی 
حیزبــی و سیاســی لە فۆرمی ئێســتادا، یان 
ــتكردنی  ــەربەخۆیی و دروس ــی س راگەیاندن
دەوڵەتێكــی خــاوەن ســەروەری بــۆ خەڵكــی 

ــتان. ــووری كوردس باش
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گوناه دەركردن لە یەكێتی

تــا ئەوكاتــەی نەوشــیروان مســتەفا لەژیاندا 
بــوو، ئیحتیمالێكی كــەم هەبوو كێشــەی نێوان 
بــەاڵم  بخرێــت،  بەالیەكــدا  گــۆڕان  و  پارتــی 
لەبەرئــەوەی نەوشــیروان مســتەفا دڵنیا بوو كە 
هیــچ ترووســكاییەك نەمــاوە، پەنای بــردە بەر 
رێككەوتن لەگەڵ یەكێتی و ویســتی كێشەكە لە 

دوای خۆیشــی هــەر بەردەوام بێت. نەوشــیروان 
نــەك هەر ویســتی كێشــەكانی لەگــەڵ پارتیدا 
بەو شــێوەیە بــەردەوام بن، بگــرە وەكو هەموو 
ســەركردە كالســیكەكانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست، 
بزووتنەوەكــەی خۆی )بە ناوی مۆدێلی جیاوازی 
حیزبی!( خســتە ناو گێژاوی ئەوەی كە كێ دوای 
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ئەڵبەتــە نەدەبوو گۆڕان وا بە پەلەپڕوزێ و 
هەڵپەوە، دەستپێشخەریی پارتی رەتبكاتەوە، 
دەرگایەك بۆ گفتوگۆ كرابووەوە و، دەكرا گۆڕان 
لە جیاتی ئەوەی گەڕانەوەی یوسف محەممەد و 
وەزیرەكانــی بۆ هەولێر نەبینێت، ئەوە ببینێت 
كە هێشتا شەریكی حوكمی ئەو واڵتەیە. بەاڵم 
لەڕاســتیدا ئەگــەر ئەمڕۆ نەك ســەرۆكایەتیی 
پەرلەمــان، بگــرە هەرســێ ســەرۆكایەتییەكە 

رادەســتی گۆڕان بكرێن، گۆڕان نە قەبوڵیەتی 
و نە پێشــی دەكرێــت. لەوەیاندا یەكێتی باش 
چاوســاغی بۆ پارتــی ناكات! یەكێتــی تا ئەو 
شــوێنە لەگەڵ پارتییە كە هــەم تۆڵەی خۆی 
لــە هەردووكیان بكاتەوە، هــەم لەبەردەم رای 
گشــتیدا ئۆباڵی كارانەبوونەوەی پەرلەمان )بە 
وجــودی گۆڕانــەوە( بخاتــە ئەســتۆی گۆڕان. 
ئەوەی ئێســتا یەكێتی دەیكات، ماسیگرتنە لە 

ئەو جێگەی دەگرێتەوە! خۆی سوور دەیزانی 
وەكالەتــی قانوونــی بــەس نییە بــۆ ئەوەی 
كەسێك بتوانێ ببێتە جێگرەوەی ئەو، ئەویش 
نەیویســت شــكۆمەندیی ســەردەمی خــۆی، 
لــە دوای خــۆی درێــژەی هەبــێ. وەك چۆن 
عەرەفــات و تاڵەبانی میراتێكی هاوشــێوەیان 

بەجێهێشت.
دواییــن دەستپێشــخەریی پارتــی لەڕێــی 
یەكێتی و لەژێر كاریگەریی یەكێتی، مەحكوم 
بوو بــەوەی كە گۆڕان رەتی بكاتەوە، چونكە 
گــۆڕان ئێســتا لــە رەتكردنــەوە زیاتر هیچی 
دیكەی پێ ناكرێت. باســی كۆمەڵی ئیسالمی 
لــە گۆڕێ نییە، چونكە ئەو حیزبە لە ئیعرابی 
سیاسیدا مەحەلی نەماوە و كەسرەی گۆڕانە، 

بەاڵم بۆ وا بوو؟
یەكەم: مادام پارتی دەستپێشــخەریی لەو 
شــێوەیەی هەبوو، بــۆ خۆی نەچــوو لەگەڵ 
گــۆڕان باســی بكات؟ مەگــەر هەمووی چەند 
هەفتەیەك پێش ئێســتا نەبــوو كە نێچیرڤان 
بارزانــی لە گردەكە بــوو؟ نەدەكرا لەو كاتەدا 
ئەو مەســەلەیە ئامادەكاری بــۆ بكرێت؟ ئایا 

هیــچ كەناڵێكی پەیوەندی لــە نێوان گۆڕان و 
پارتیدا نییە؟

دەستپێشــخەری  پارتــی  كــە  دووەم: 
دەكات، دەبــێ لــەوە باش تێگەیشــتبێت كە 
دەستپێشــخەریی لەو جۆرە لــەو بارودۆخەی 
كە ئێســتا گۆڕانی دوای نەوشــیروان مستەفا 
تێیكەوتووە، ئاسان نییە، میكانیزمی بڕیاردان 
هەم قورســە و، هەمیش چ پێویســت دەكات 
دەستپێشــخەریی نیوەچــڵ بكرێــت؟ مــادام 
یوسف محەممەد دەگەڕێتەوە بۆ پەرلەمان، با 
تا پێنج مانگی دیكە هەر ســەرۆكی پەرلەمان 
بێت خــۆ دنیا خراپ نابێــت! ئەگەر پارتی و 
یەكێتــی باوەڕیان بە یەكــدی هەیە، دەتوانن 
بــە هاوكاریــی حیزبەكانی دیكــە، وەك چۆن 
لــە 19ی ئابــی 2015 یوســف محەممــەد و 
ســكرتێری پەرلەمانیان ئیفلیج كرد، ئاوهاش 
لــەو پێنــج مانگەی مــاوە، بە رێگــەی كاری 
پەرلەمانی، رێگە نەدەن پەرلەمان كاریگەریی 
لەســەر خواســت و داواكانی ئــەوان هەبێت، 
ئەوكاتــە با گۆڕان و كۆمەڵ هەر پڕۆژەیاســا 

بێنن و بە دیارییەوە دانیشن! 

ئــاوی لێڵ. بە پڕۆژە ئاگرینە ســاختەكانیان 
لەبــارەی یاســای ســەرۆكایەتیی هەرێــم و 
سیســتەمی حوكمڕانی، گۆڕانیان كردە كەوا 
ســووری بــەر لەشــكر و دواییــش وەك هیچ 

رووینەدابێت، چوونەوە الی پارتی. 
گــۆڕان دەبــێ بــاش لــەوە تێبــگات كــە 
رێككەوتنی سیاســیی ئــەوان و پارتی كۆتایی 
هاتووە. لە رابردوودا و سەرباری ئەوەی پارتی 
و یەكێتــی رێككەوتنی ستراتیژیشــیان هەبوو، 
نەك بۆ پۆستە بااڵكان، بگرە بۆ پۆستە هەرە 
بچووكەكانیــش لەســەر )نــاو( رێكدەكەوتن، 
كــێ بێت یان نەبێــت )لە رێككەوتنی گۆڕان و 
پارتیشــدا هەمان شــت هەبوو، ئەگەرنا دەبوو 
عەلی حەمە ساڵح ببێتە سەرۆكی پەرلەمان!(؟ 

بۆیــە دەبووایــە گــۆڕان لە جیاتی ئــەوەی لە 
قازانجــی یەكێتی ئەو هەمــوو كارتانە تێكەڵی 
یەكتری بكات، داوای گفتوگۆی راستەوخۆی لە 
پارتی كردبایە. ئەگەر ویستبای جەماوەرەكەی 
بنبڕیــان  وەرەقەیەكــی  بــكات،  رازی  خــۆی 
خســتبایە بەردەم پارتی و رێككەوتنی خۆیان 
لەگەڵ پارتیدا بۆ پێكهێنانی كابینەی هەشتەم 
هەڵوەشاندبایەوە. ئەوكاتە بۆ جەماوەری گۆڕان 
موهیم نەبوو پەرلەمــان چۆن كارا دەكرێتەوە، 
چونكە ئەگــەر بە ویســتی وان نەبووایە، ئەوا 
كۆتاییهێنان بە رێككەوتنەكەیان لەگەڵ پارتی 
بەس بوو. بەاڵم ئەوەی ئێستا گۆڕان دەیكات، 
گەورەترین خزمەتە بە گەڕاندنەوەی بااڵدەستیی 

یەكێتی لە زۆنی سەوز و نیلی.

و  گشتپرســی  بڕیــاری 
ســەربەخۆیی،  راگەیاندنــی 
ئەگــەر هــەزار ســەعاتیش لــە 
ــت  ــان موناقەشــەی بكرێ پەرلەم
و دواتــر بڕیــاری لــێ بدرێــت، بــە 
چــاك و خــراپ هەرچــی بەســەر 
ئــەو میللەتــە بێــت لــەدوا رۆژدا، 
ئۆبــاڵ و شــانازییەكەی هــەر بــۆ 
مەســعود بارزانــی دەمێنێتــەوە، 
ــن ســەرۆكی هەرێمــی  جــا دوایی
یەكــەم  بێــت،  كوردســتان 
ــەربەخۆ  ــی س ــەرۆكی دەوڵەت س
ــاری  ــی بڕی ــان مەرجەع ــت، ی بێ
سیاســیی میللەتــی كــورد بێــت 
تــا ئەوكاتــەی لە ژیاندایــە. بۆیە 
دابەشــبوونی  واقیعــی  ئەمــڕۆ 
كۆمەاڵیەتیــی  و  سیاســی 
كوردســتان لەبەردەم تەجروبەی 
و  شەســتەكان  مێژوویــی 
حەفتاكانــی ســەدەی رابــردووە، 
تــا  تەخوینیــان  بــاری  كــە 
ئێســتاش بەكۆڵەوەیــە و لێــی 
ــڕۆ رۆژی  ــە. ئەم ــار نەبوون قورت
)نەخێــر( نییــە، رۆژی )بەڵــێ(
یــە، بــا بارزانــی بــە هەمــوو 
بیــكات،  كەموكوڕییەكانــەوە 

ئێــوە دوایــی چاكــی بكــەن.

"ئاتا كورد" 
مەسعود بارزانی

گۆڕان لەسەر حەقە!
دیسان خورمژ

ژانـــی  یەکێتـــی  ئەمجـــارەش 
خورمـــژی  و  بەریـــدا  بڕیـــاردان 
پیرمـــام  لەنێـــوان  هەڵبـــژاردەوە. 
و گردەکـــەدا یەکێتـــی نـــە قاچـــی 
ــش.  ــە لەوێـ ــڕی و نـ ــەوێ بـ ــۆی لـ خـ
ــییانە  ــە سیاسـ ــەت جووڵەکـ ــە ڕواڵـ بـ
دەســـتەکە  بـــەاڵم  زیرەکانەیـــە،  و 
هێنـــدە کەشـــفە کـــە منداڵێکیـــش 
ــەر  ــەت ئەگـ ــی، تەنانـ ــێ یەکێتـ دەزانـ
سەرپەرشـــتیی  کۆســـرەتیش  کاک 
کۆبوونەوەکانـــی بـــکات، بڕیارێکـــی 
جیـــاواز لـــەوەی ئێســـتای لەســـەر 
ـــی  ـــەدەدرا و نەیدەتوان ـــی پێن گشتپرس

بکاتـــەوە. یەکالیـــی  خـــۆی 

هاوکێشـــەکە تێکـــەڵ و پێکەڵـــە. 
ماڵـــی کـــوردی دابـــەش و پارچـــە 
پارچەیـــە. ئەمبـــەر پارتییـــە و ئەوبـــەر 
ـــوە  ـــە کۆمەڵیـــش خـــۆی پێ ـــە، ک گۆڕان
ـــەی  ـــارە بەپێچەوان ـــیوە. ئەمج هەڵواس
زۆربـــەی جارانـــەوە ئـــەوەی خـــۆی پـــێ 
یەکالیـــی ناکرێتـــەوە و بەبیانـــووی 
و  دەوێ  خورمـــای  میانـــەڕەوی 
مێوژیشـــی دەوێ یەکگرتـــوو نییـــە، 
بەڵکـــو یەکێتییـــە کـــە نـــە دەوێـــرێ 
خـــۆی بـــۆ خورمـــا شـــیرینەکەی پارتـــی 
ـــە دڵیشـــی دێ  ـــەوە و ن ـــی بکات یەکالی
ئـــەو شـــیرینییە بـــە مێـــوژە ترشـــەکەی 
لەالیەکـــەوە  بگۆڕێتـــەوە.  گـــۆڕان 
ـــتان  ـــی کوردس ـــەوت و داهات ـــارەی ن پ
ـــانازیی  ـــکردنی ش ـــاری و بەش و هاوبڕی
ســـەربەخۆییخوازی لەگـــەڵ پارتـــی و 
لەالیەکـــی دیکەشـــەوە هاودەنگـــدەری 
ـــەر  ـــتگرتن بەس ـــۆڕان و دەس ـــەڵ گ لەگ
ســـنووری نفـــوزی نیلـــی و بەشـــنەدانی 
ــلێمانی، وای  ــی سـ ــی پڕتامـ ــە کێکـ لـ
بـــۆی  تـــا  کـــردووە  یەکێتـــی  لـــە 
بکرێـــت لەجیاتـــی خورمـــا و مێـــوژ 

ــکات. ــژ بـ ــارەزووی خورمـ ئـ

بەرپرســـانی پارتـــی لەمڕۆژانـــەی 
رابـــردوو زۆر باســـی ئـــەو حیزبانـــە 
لەنێـــو  قاچێکیـــان  کـــە  دەکـــەن 
دیکەیـــان  قاچێکـــی  و  حکومەتـــە 
ــەو  ــرۆڤ بـ ــیۆنە. مـ ــو ئۆپۆزیسـ لەنێـ
و  گـــۆڕان  بـــۆ  خەیاڵـــی  قســـانە 
ـــەاڵم  ـــێ، ب ـــش دەچ ـــارە کۆمەڵی جارج
راســـتییەکەی خورمژخـــۆری گـــەورە 
یەکێتییـــە. چونکـــە گۆڕانـــی بـــەوە 
ــگ  ــلێمانی بێدەنـ ــی سـ ــە حوکمڕانیـ لـ
کـــردووە کـــە بەڵێنـــی رێککەوتنێکـــی 
ســـەرکاخەزی بێئەنجامـــی پێـــداوە، 
ــردووە  ــل کـ ــی قایـ ــەوە پارتیـ لەوالشـ
کـــە بەدیلـــی یەکێتـــی بـــۆ پارتـــی 
لـــە زۆنـــی نیلـــی و ســـەوزدا هـــەر 
ـــی  ـــە بەردەوامبوون ـــە. جـــا بۆی یەکێتیی
هەیـــە  ئێســـتا  ناکۆکیـــەی  ئـــەو 
هەڵـــۆ  چەنـــدە  کوردســـتان  لـــە 
و  گـــۆڕان  ئاشتینەویســـتەکانی 
و  لەســـەردەکەن  گـــرەوی  پارتـــی 
نایانـــەوێ چاکبێتـــەوە، دووهێنـــدەش 
بـــۆ یەکێتـــی وەک حیـــزب باشـــە. 
مەکتەبـــی  رۆژێـــک شـــاندی  بۆیـــە 
ـــەاڵتەوە  ـــەواوی دەس ـــە ت ـــییان ب سیاس
لـــە پیرمـــام دادەنیشـــن و هەواڵـــی 
رێککەوتـــن و یەکالبوونـــەوە لەگـــەڵ 
کەچـــی  باڵودەکەنـــەوە،  پارتـــی 
ــی  ــلێمانی تەرحـ ــە سـ ــر لـ رۆژی دواتـ
رێکنەکەوتـــن بەبـــێ گـــۆڕان تاوتـــوێ 
جێگـــری  لەالیەکـــەوە  دەکـــەن. 
ــەریکی  ــەت وەک شـ ــەرۆکی حکومـ سـ
تەواوعەیـــاری حوکمڕانـــی دەردەکـــەوێ، 
مەکتـــەب  دیکـــەوە  لەالیەکـــی 
ســـەرکردایەتییەکانی  و  سیاســـی 
وەک  حیزبەکەیـــان  یەکێتـــی 
زوڵملێکـــراو لەالیـــەن "حوکمڕانانـــی 
کوردســـتان"ەوە دەناســـێنن. ئـــەوە 
مـــام  یەکێتییـــەی  ئـــەو  هەمـــان 
جەاللـــە کـــە دەیگـــوت تەقڵـــە بـــە 
فیـــل لێـــدەدات. کەچـــی تەقڵەکانـــی 
ئەمـــڕۆی بـــە مەوقیـــف لێدەدرێـــن. 
ـــە  ـــە خورمای بۆیـــەش رۆژێـــک حـــەزی ل

و رۆژێـــک تامـــەزرۆی مێـــوژە.

گشتپرسی، رای گشــتیی کوردستانی بەسەر 
دوو بەرەدا دابەش کردووە. دەنگی بەڵێ و نەخێر 
هەر لە ئێستاوە لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانەوە تا ناو 
شەقام بەریەک دەکەون. کۆمەڵگە خەریکە بەرەو 
جەمســەربەندییەکی توند مل دەنێت. لەســایەی 
سۆسیالمیدیاوە هەردوو بەرەکە رک و کین بۆ یەک 
هەڵدەڕێژن، یەکتر تاوانباردەکەن. ئەمیان ئەویان 

و ئەویان ئەمیان بە خیانەت تۆمەتبار دەکەن! 
چەند رۆژێکە گوێمان لێیە لەســەر گشتپرسی 
چــی دەگوترێــت: ریفراندۆم شــەرمە، بە دەنگی 
بەرز بڵێن نەخێر!، ریفراندۆمی خێڵی کوردایەتی، 
جەماعەتی ریفرانــدۆم، هاوئاوازەکانی ریفراندۆم، 
فســفس پاڵەوانەکانی ریفراندۆم، ریفراندۆمەکەی 
بارزانــی و ریفرانــدۆم خیانەتــە. لەمــالش هاوار 
دەکــەن ئەوانــەی لــەدژی ریفراندۆمــن لــەدژی 
سەربەخۆیین و دەیانەوێ بەکۆیلەیی لەژێردەستی 

بەغدا بمێنینەوە. 
گەلــۆ ئــەم هەڵچوونە لەڕووی ســایکۆلۆژی و 
سۆســیۆلۆژییەوە چــی لێدەخوێنرێتــەوە؟ گەلۆ 

ئەمەی دەیبینین هۆکارە یان ئەنجام؟ 

جەمسەربەندی: 
هاوواڵتی یان ئەویتر؟

دەتوانیــن بڵێین کەشــی ئــاوا کــە هەمووان 
ئازادانە هەڵوێستی خۆیان دەردەبڕن، دیاردەیەکی 
ئەرێنییە. گرنگ ئەوەیە دۆخێک هاتووەتە کایەوە 
کەوا هەموو هاوواڵتییەک بەوپەڕی هوشــیارییەوە 
بە باش یان نەباش هەڵوێستی خۆی دەردەبڕێت. 
ئەمــە لــەڕووی سۆســیۆلۆژییەوە بە ســەرەتای 
دروســتبوونی تــاک و ســەرەتای دروســتبوونی 
هاوواڵتــی دادەنرێت. سۆســیالمیدیا تەکانی بەم 

وەرسووڕانە کۆمەاڵیەتییە داوە.
بەاڵم یەک لە رەهەندە نەرێنییەکانیشی ئەوەیە 
کە هەرکەس پێیوایە هەقیقەتی رەها الی گرووپە 
سیاســییەکەی ئــەوە. پێیوایە ئــەوەی وەک ئەو 
نەهزرێ خائینە. ئەمەش نیشــانەی ئاســتنزمیی 
نیشــانەی  قبوڵکردنــە.  ئەویتــر  و  تۆلێرانــس 

ئاستنزمیی پێکەوەگونجان و پێکەوەسازانە. 
دوو جەمســەری مــۆر و زەرد، جەمســەری 
ناوەڕاستی سەوز- قاوەیی دەپەستێون و دەیانەوێ 

باســكردن لــه و ده رفه ته ی ئێســتا بــۆ كورد 
ره خساوه ، خه ریكه  ده بێته  بابه تێكی كڵێشه یی! 
بــه اڵم ته نها زانین و زانیاری بــه س نین ، به ڵكو 
به كارهێنانــی  چۆنیه تــی  واتــا،  "دانامه یــی" 
ئــه و زانیارییانه یــه  كــه   ده توانــێ گۆڕانــكاری 

دروستبكات.
 گریمانه م ئه وه یه  كه  دانامه یی سیاسی و كۆده  
جیۆسیاســییه كانی كورد زیاتر روویان له  ناوخۆ 
بووه  و ئه مه ش وایكردووه  ده رفه ته  سیاسییه كان 
له  كیس بدا و له  نه خشه ی سیاسیی جیهاندا جێی 

نه بێته وه . ئه م دۆخه  هه میشه یی نییه  و وه كچۆن 
مــادده  و وزه  به به رده وامــی لــه  گۆڕاندان، باری 
سیاسی واڵتانیش له  گۆڕانێكی به رده وامدایه . واتا 
هه موو كات ده رفه ت بۆ گه الن هه یه  ئه گه ر بتوانن 
به كاریبهێنن. به اڵم هه موو كات ئه وانه  ده یبه نه وه  

كه  دانامه  و لێزانن!

 چیرۆكی كورد و جه نگ

لێره دا ده مه وێ ئه وه  نیشانبده م كه  چۆن جه نگ 

گشتپرسی خیانەتە!

ئه ڵقه ی ونبووی سیاسه تی 
كوردی: دانامه یی! 

تێکڕای رای گشــتی بەســەر هەردووالدا دابەش 
بکەن. مخابن هەتا ئێستاش هێزە کوردییەکان 
ئەویتری خۆیان لەناو خۆیاندا پێناسە دەکەن. 

ئەمە یەک لە زیانەکانی جەمسەربەندییە. 

جەمسەربەندی: 
ریشەی جیۆكولتووری

دوو  کۆنــەوە  لــە  کوردســتان  هەرێمــی 
هەبــووە:  هێــزی  دەرکەوتنــی  ســەرچاوەی 
شارەزوور و بەهدینان. هەندێک هێز لەسەرەوە 
لە بەهدینان شــۆڕدەبنەوە. هەندێک هێزیش لە 
شارەزوورەوە )ناوی کۆنی ناوچەکانی سلێمانی، 
کەرکووک، گەرمیان و هەورامان( بەرەو سەرەوە 
هەڵدەکشێن. هەردوو رەوتەکە لە هەولێر بەیەک 
دەگــەن. جار ئەمیــان و جاروباریش ئەویان لە 

ناوچەی ناوک واتە هەولێر دەگیرسێنەوە. 
ئەمــە جەمســەربەندی ناوچەیــی ناوخۆی 
کوردستانە کە ریشــەی جیۆکولتووریی هەیە. 
لەگەڵ ئەمە دوو دەیەیە ســلێمانی هەســت بە 
پەراوێزخســتن، بێنوێنــەری و بەشــدارنەبوون 
لــە دەســەاڵتی کوردســتاندا دەکات. هەســت 
بە گۆشــەگیری دەکات. ئەو شــارەی خۆی بە 
پێشــەنگی بزاڤی سیاسی و کولتووری دەزانێ، 
هەســت بە بێبەشی سیاسی دەکات. بۆیە پەنا 
بۆ وردەناســنامە، وردەکولتوور و جار- جاریش 

راکردن لە ناوەند دەبات. 

دۆسیەی ناوخۆیی و گشتپرسی

گەلێک کــەس باس لەوە دەکــەن فاکتەری 
دەرەکــی بەتایبــەت ناوچەیی بــۆ ئەنجامدانی 
کەســیش  گەلێــک  هەڕەشــەیە.  گشتپرســی 

بــاس لــەوە دەکــەن جاڕدانی گشتپرســی بۆ 
بنیاتنانــی دەوڵەت زووە، کاتی نییە، ژێرخانی 
دەوڵەت ئامادە نییە، ئەگەر گشتپرســی بکرێ 
هەڕەشــەمان لێدەکــرێ، دەروازەکانمــان لــێ 
دادەخرێ و ئەگەری لەدەستدانی دەستکەوت و 

دامودەزگاکانمان هەیە.
 هەندێکیش دەڵێن گشتپرســی پرۆژەیەکی 
کەسی، بنەماڵەیی و حیزبییە، نابێ رەوایی پێ 
ببەخشــین. لەوە واوەتر دەگوترێ گشتپرســی 
نابێ بکرێتە ئامرازی هێزبەخشین بە فاڵن کەس 
و فیسار حیزب. هەندێکیش دەڵێن دەوڵەتێکم 
ناوێ فاڵن کەس و فیسار گرووپ بنیاتی بنێن! 
لــە راســتیدا ئەمــەی دەگوتــرێ هەمــووی 
ئەنجامە، هۆکار نییە. هۆکار ئیرادەی سیاسییە. 
ئەمــە هەمــووی بەرهەمی خــراپ بەڕێوەبردنی 
دۆســیەی ناوخۆییــە. ئەگەر لەمــەڕ ریفراندۆم 
بپرسرێ گرنگترین سەرچاوەی هەڕەشە چییە؟ 
دەتوانیــن بێژین یەکەمین هەڕەشــەی کاریگەر 
فاکتەری ناوخۆییە نــەک ناوچەیی و دەرەکی! 
بۆیە گرنگترین فاکتەر کە دەتوانێ گشتپرســی 
سەربخا دیســان ناوخۆیە. کەوابوو دەبێ بایەخ 
بە دۆســیەی ناوخۆیی بدرێ و بەکاری ناوکۆیی 

ئەم پرۆژەیە سەربخرێت. 

گشتپرسی: 
بایكۆتی گۆڕان و كۆمەڵ

ئێسـتا گشتپرسـی لەنێـوان دوو پـرۆژەی 
بەرەیـەک  خـواردووە:  گیـری  پێچەوانـەدا 
و  مەرجەعـە  هەرێـم  سـەرۆکی  پێیوایـە 
رەوایـی تـەواوی هەیـە بڕیـاری بـۆ دەربـکا، 
بەرەیەکیـش دەڵێـن پارلەمـان مەرجەعـە و 
دەتوانێ بڕیار بۆ پرسـە چارەنووسسـازەکان 

بـدات. واتـە کێشـەکە لەنێـوان دوو بۆچوونە 
لـە  نزیـک  سیسـتەمی  لـە  یەکیـان  کـە 
دەنۆڕێـت،  پرسـەکە  لـە  سـەرۆکایەتی 
سیسـتەمی  دەالقـەی  لـە  یەکیشـیان 

دەچێـت.  بـۆی  پارلەمانییـەوە 
ئـەم تەگەرەیـە پێـش 25ی  جـا ئەگـەر 
ئەگـەرە  ئـەو  نەکرێتـەوە،  لەکـۆڵ  ئەیلـوول 
بەهێـزە کـە هەڵوێسـتی بایکۆتـی گـۆڕان – 
کۆمـەڵ لـە هەڵوێسـتی بایکۆتـەوە لەالیـەن 
بەشـێک لە الیەنگرانەوە سـەر بۆ هەڵوێستی 
نەخێـر بکوتێـت. هەڵوێسـتی نەخێریـش بـۆ 
کوردسـتان شکسـت و نسـکۆیە، چونکـە نـە 
عێـراق  نـەش  و  سـکۆتلەندایە  کوردسـتان 

ئینگلتەرەیـە. 
لـە  گشتپرسـییە  لـەم  بەشـداری  ئەگـەر 
دەبێتـە  ئـەوە  بـێ،  کەمتـر   %70 رێـژەی 
سـەرچاوەی نەهامەتی. تەنانەت هەڕەشە لە 
ئاسایشـی نەتەوەیی چەندقـات زیاد دەکات. 
بۆیـە ئـەو هەڵمەتـەی ئەمڕۆ لەسـەر ئاسـتی 
هەیـە،  گشتپرسـی  لـەدژی  سۆسـیالمیدیا 
ئەگـەر چارسـەر نەکـرێ )کـە چارسەریشـی 
رێککەوتنـی  بـە  بەنـدە  زۆر  تارادەیەکـی 
شـپرزەییە  بـەم  ئـەوە  گـۆڕان(،  و  پارتـی 
ئەنجامدانـی گشتپرسـی رەنگـە سـەربکەوێ، 
نـەش  و  دەبـێ  کامڵـی  رەوایـی  نـە  بـەاڵم 
کەرتبوونێـک  هەرجـۆرە  دڵخـواز.  ئەنجامـی 
کـە لەئەنجامـی ئەم گشتپرسـییەوە بێتەدی، 
دەسـتوەردانی  و  هەڕەشـە  دەرگای  ئـەوە 
دەرەکـی لەنـاو ماڵـی کوردسـتانی دەخاتـە 
سەرپشـت. دەبـێ پێـش لـەو لۆژیکـە بگیرێ 
دەڵێـت:  و  جـاڕدەدا  رۆشـن  رۆژی  بـە  کـە 
دەبـێ سـەرچاوەکانی  خیانەتـە!  ریفرانـدۆم 

بنەبڕبکرێـت.  لۆژیکـە  ئـەم 

كوردی له  سه كۆی مێژوودا سڕیوەتەوە  و چۆن 
ده ركه وتنه وه یه كی  ده رفه تی  جه نگه   ئه م  هه ر 

شكۆمه ندانەی بۆ كورد فه راهه م كردووه .

په رده ی یه كه م: جه نگ و له ناوچوون

دوور بۆی ناڕۆم. له  نیوه ی یه كه می سه ده ی 
دنیا  له   هێز  جه مسه ره كانی  نۆزده یه مدا، 
ده گۆڕان. له الیه ك فه ره نسا و له الیه ك به ریتانیا 
ده رده كه وتن  جیهانی  پڕنه فه سی  هێزی  وه ك 
په لی  ناوه ندی  ئاسیای  به ره و  رووسیاش  و 
ناپلیۆنییه كان،  جه نگه   دوای  ده هاوێشت. 
به ریتانیا چاره كێك له  دانیشتووانی جیهان و 
یه ك له سه رسێی زه وییه كانی هه موو دنیای گرت 
و وه ك زلهێزی سه ده  ده ركه وت. ئه مه ش واتای 
الوازبوون و له ناوچوونی هێزه كانی دیكه ی وه ك 
ئیسپانی و پورتوگالی و عوسمانی و مه غۆل و 

رۆمای ده دا.
ئه م گۆڕانكارییه ی هێز له  جیهان وایكرد 
هه تا عوسمانی و قاجاره كان له  ئێران بیر 
له به ر  بكه نه وه .  خۆیان  گلێركردنه وه ی  له  
دانامه ییه كی  نه بوونی  ناوخۆیی و  ناكۆكیی 
گۆڕانكاری  شه پۆله ی  ئه م  به هێز،  سیاسی 
زیاتر له  ده رفه ت، به  زیان بۆ كورد شكایه وه  
و هه رچی میرنشین و ده سه اڵتداری خۆجێیی 

كورد هەبوو، ته فروتونا كران.
له  جه نگی جیهانیی یه كه میشدا هه مان چیرۆك 
دووباره  بووه وه . كۆده  جیۆسیاسییه كانی كورد 
زیاتر له  ده ره وه ، روویان له  ناوخۆ بوو. بۆیه  
ناكۆكیی به درخانییه كان و سه ید عه بدولقادر له  
جه معییه تی ته عالی كوردستان و ناردنی چوار 
وه فدی كوردی بۆ كۆنفرانسی ئاشتیی پاریس 
و هۆكاره  ده ره كییه كان، ئه و ده رفه ته یان كرده  
قوربانی كه  جه نگی جیهانی بۆ كوردی هێنابوو! 
له  جه نگی دووەمی جیهانییشدا، هاوسه نگیی 
سنوورداربوونی  و  نێوده وڵه تی  سیاسه تی 
كۆماری  وایكرد،  كوردی  سیاسی  دانامه یی 
كوردستان له  مه هاباد به  شێوه یه كی تراژیدی 

كۆتایی بێت.

په رده ی دووه م: 
ده ركه وتنه وه ی كورد

كورد تاقه  میلله تێك نییه  كه  ده رفه ته كانی 
سیاسه تی  قوربانیی  كراوه ته   یان  له كیسداوه  
به ینی  له   1772دا  له   پۆڵۆنیا  نێوده وڵه تی. 
له   و  كرا  به ش  نه مسادا  و  پرۆس  و  رووس 
و  رووس  به ینی  له   تر  جارێكی  1793شدا 
له   ناوی  1795یشدا  له   بوو.  دابه ش  پرۆسدا 
نه خشه ی جوگرافیی ئه وروپا سڕدرایه وه. به اڵم 

دیكه   جۆرێكی  به   و  دیكه دا  ده رفه تێكی  له  
گه ڕایه وه . ئه مه  بۆ كوردیش وایه  ئه گه ر دانامه  

و لێزان بێت.
شه ڕی ئێران و عێراق، شه ڕی كه نداو و شه ڕی 
داعشیش ده رفه تی گه ڕانه وه یه كی شكۆمه ندانەیان 
بۆ كورد ره خساندووه . دامه زراندنی حكومه تی 
هه رێمی كوردستان له  دوای شه ڕی كوه یت و 
جەنگی  پاش  له   ناوچه یه   ئه م  فیدراڵیبوونی 
بوون.  گه ڕانه وه   سه ره تایه كی  وه ك   ،  2003
شه ڕی داعش ئه م ده رفه ته ی به هێزتركرد و نه ك 
مه جالێكی  رۆژئاواش  له   به ڵكو  باشوور،  هه ر 
گه وره  بۆ كورد ره خسا . كورد وه ك جه نگاوه رانی 
دژی تیرۆر، ئیعتیبارێكی نیوده وڵه تییان په یدا 
كردووه  كه ئه مه  خۆی  سه رچاوه یه كی گه وره ی 
دروستكردنی هێزه . به اڵم هێشتا دیار نییه  كه  
ئایا كورد ئه و سەرچاوانه  بۆ دروستكردنی هێز 
به كاردێنێ یان نا؟ ئه گه ر له م قۆناغه شدا، كورد 
زیاتر له  ده ره وه ، رووی له  ناوخۆ بێت و وزه ی 
سه رف  ناوخۆییه كان  بابه ته   بۆ  ته نها  خۆی 
بكات و گوێ به  ده ره وه  نه دات، سا ده رفه تی 
گشتی  به   به اڵم  ده چێت.  له كیس  ئه مجاره ش 
كۆتایی چیرۆكی  داخۆ  كه   نییه   روون  هێشتا 
كورد و جه نگ چۆن ده بێت. ده بێ چاوه ڕان بین 
بزانین ئایا كورد ئه ڵقه  ونبووه كه ی سیاسه تی 

خۆی ده دۆزێته وه  یان نا؟  

مامەند رۆژە

زریان رۆژهەاڵتی
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نەخشەی دابەشبوونی سامان لە جیهاندا
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ژمارەی خێزانە ملیۆنێرەكان

داهاتی 1 %ی 
دانیشتووانی جیهان

ژمارەی
 ملیۆنێرەكانی چین

سەرمایەی پێنج 
دەوڵەمەندترین كەسی جیهان

سەرمایەی 
ملیۆنێرانی جیهان 

لە 2021دا

ژمارەی ملیۆنێرەكانی 
ئەمریكا

ئاماژەكانی قەیرانی دارایی و گوزەران لە عێراق

بەاڵم:

عێراق دووەم واڵتە لەرووی زۆرترین یەدەگی نەوت لە جیهاندا، 
رۆژانە 2.5 ملیۆن بەرمیل نەوت بەرهەمدێنێ

120 ملیار دۆالر:
قەرزە گشتییەكانی عێراق

4 ملیۆن: لەژێر هێڵی 
هەژاریدا دەژین

یەكێكە لەو واڵتانەی 
زۆرترین گەندەڵی تێدایە

750 ملیار دۆالر: 
داهاتی عێراق لەدوای 2003

350 ملیۆن دۆالر: پارەی بەهەداردراو
 لە 2003 - 2014 بەناوی پرۆژەی وەهمی

داهاتی 9 بیرە نەوت: مووچە و دەرماڵەی 
بەرپرسانی عێراق و خێزانەكانیان

رێژەی بێكاری لە نێو 
دەرچووانی زانكۆ

35 %: رێژەی بێكاری لە 
ساڵی 2017
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