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رووداو- كەركووك
بەپێی پالنی سوپای عێراق بێت، ئۆپەراسیۆنی گرتنەوەی حەویجە دەكەوێتە دوای كۆنتڕۆڵكردنەوەی تەلعەفەر 

و ناوچەكانی دیكەی ئەنبار و دوایین شەڕی دژی داعش لەوێ دەكرێ.
راگەیاند: "هەتا ئێستا هیچ شتێك  یاوەر، ئەمینداری گشتیی وەزارەتی پێشمەرگە بە )رووداو(ی   جەبار 
بەفەرمی نییە، بەاڵم لە كۆبوونەوەمان لەگەڵ هاوپەیمانان پێیانڕاگەیاندووین كە پاش مووسڵ ئۆپەراسیۆنی 

تەلعەفەر و رومادی دەستپێدەكات و دوای ئەوان ئینجا ئۆپەراسیۆنی گرتنەوەی حەویجە دەبێت".
یاوەر هەروەها گوتی كە ئەوان داوایان لە هاوپەیمانان كردووە ئەولەوییەت بە گرتنەوەی حەویجە بدەن، 
ئێستا  هەتا  گوتی  بەاڵم  دوورە،  كەركوكەوە  رۆژئاوای  لە  كیلۆمەتر   30 تەنیا  ئەو شارە  لەبەرئەوەی 

حكومەتی عێراق هیچ خشتەیەكی دانەناوە بۆ دەستپێكردنی ئۆپەراسیۆنی گرتنەوەی حەویجە.
هێشتا حەوت یەكەی ئیداری لە سنووری كەركووك لەژێر دەستی داعشدا ماون كە سەرجەمیان 
دەكەونە سنووری قەزای حەویجە. رووبەری ئەو سنوورەی بەدەستی داعشەوەیە 110 كیلۆمەتر 

پانە و درێژییەكەشی 185 كیلۆمەترە، ئەوەش دەكاتە %30ی خاكی كەركووك.
داعش تاوەكو ئێستا لە حەویجەوە 17 جار پەالماری كەركووكی داوە.
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دوكاندارێك 1.2 ملیۆن دۆالری هاوواڵتیان دەباتراپۆرتە هەواڵ
رووداو - سلێمانی 

لەنێو بازاڕێكی تایبەت بە كەرەستە كارەباییەكانی سلێمانی، خاوەن دوكانێك بە بیانووی مامەڵەپێكردن و پێدانی قازانج بڕی ملیۆنێك و 
250 هەزار دۆالری لە چەند دوكاندار و هاوواڵتییەك وەرگرتووە. نەبەز كەریم كە 300 هەزار دۆالری داوەتە ئەو دووكاندارە و ئێستا سكااڵی 

لەسەر تۆماركردووە، گوتی "لەبەرئەوەی سااڵنێكی زۆر كارمانكردبوو متمانەم پێی بوو، چەند جارێك پارەم پێدا و قازانجی پارەكەی پێدەدامەوە 
ئەمە وایكرد چەند جارێكی د.m hgshlیكە پارەی بدەمێ". لەدوای مانگێك شەش سكااڵ لەسەر ئەو خاوەن دووكانە تۆماركراوە و بە بڕیاری 

دادوەر لە زینداندا راگیراوە .

)AFP :فۆتۆ( 

هەڵۆ كاكەوەیس
رووداو - هەولێر

دواتــر  و  بەڵگەنامەیــەك  باڵوبوونــەوەی 
پەیوەندییەكــی تەلەفۆنــی، ئومێدێكــی زۆری بــۆ 
خێزانەكــەی نەجمــە گەڕاندووەتــەوە كــە كچەیــان 
هێشــتا لــە ژیانــدا مــاوە. بەپێــی بەڵگەنامەكــە، 
لەگــەڵ  مامەڵــەی  "ســەبییە"  وەكــو  داعــش 
ــی  ــە پەیوەندییەك ــەش ل ــردووە. نەجم ــە ك نەجم
ــی  ــەوەی رزگاربوون ــژدەی نزیكبوون ــدا م تەلەفۆنی

بــە كەســوكارەكەی داوە.
و  خــۆی  عەلــی،  ئیســماعیل  ســەعید 
هاوژینەكــەی و 10 منداڵەكــەی )حــەوت كــچ 
ــدا  ــەی داعش ــی پەالمارەك ــە كات ــوڕ( ل ــێ ك و س
ــدی  ــە گون ــی 2014، ل ــە ئاب ــۆ ســەر شــنگال ل ب
تەلقەســەب دەكەونــە دەســت چەكدارانــی داعــش. 
ــان  ــك و باوكی ــە دای ــەكان ل ــەوەی منداڵ ــاش ئ پ
جیادەكرێنــەوە، كەســیان ســۆراخی ئەوانــی دیكە 
ــن. ــدی نامێن ــی یەك ــاگاداری دۆخ ــت و ئ نازانێ

لــە كاتــی هێرشــی ســوپای عێراقــدا بــۆ 
ــەی  ــە كەم ــد ناوچ ــەو چەن ــەوەی ئ كۆنترۆڵكردن
لەبــن دەســتی داعشــدا مــاوە لــە بــەری الی 
ــە  ــە كەوتن ــن بەڵگەنام ــڵ، چەندی ــتی مووس راس
دەســت ســوپای عێــراق، یەكێكیــان بەڵگەنامــەی 
فرۆشــتنی كچێكــی ســەعید بــوو بەنــاوی نەجمــە. 
ــە 1500 دۆالر  ــە ب ــە، نەجم ــی بەڵگەنامەك بەپێ
ــر  ــوو زوبێ ــاوی ئەب ــش بەن ــی داع ــە چەكدارێك ب

فرۆشــراوە.
نووســراوەكانی  لــە  یەكێكــە  بەڵگەنامەكــە 
ــە  دیوانــی دادوەریــی داعــش و بــە ژمــارە 221 ل

ــراوە. ــەوا ك ــی نەین ویالیەت
رۆژی سێشــەممە، 2016/8/16 ، ئەبوو زوبێر 
كــە چەكدارێكــی داعشــە و كڕیــاری نەجمەیــە 
)كچەكــە لــەوێ وەكــو "ســەبیە" نــاوی هاتــووە(، 
گرێبەســتی لەگەڵ ئەبوو مونعیم وەك فرۆشــیاری 
نەجمــە كــردووە. پەنجەمــۆری هەردووكیشــیان 
لەســەر بەڵگەنامەكــە هەیــە. بەڵگەنامەكــە مــۆری 
ســەرۆكی دادگای شــەرعیی داعشــی پێوەیــە، 
ــە روونــی  ــی، ب ــاوی نەجمــە و تەمەن ــە ن جگــە ل
وەســفی شــێوە و روخســاری نەجمەی بەمشێوەیە 
ــەن  ــە ســەعید ئیســماعیل، تەم ــردووە: "نەجم ك

20 ســاڵ، بــااڵ 130 ســانتیمەتر و رەنگــی چــاوی 
هەنگوینییــە و بااڵیەكــی باریكــی هەیــە".

ــە  ــەدا و ل ــوارەوەی بەڵگەنامەك ــە بەشــی خ ل
فرۆشــیارەكەدا  پەنجەمــۆری  و  نــاو  تەنیشــت 
نووســراوە، خاوەنــداری شــەرعی، واتــە ئەبــوو 
ــە  ــە ك ــەو ژنەی ــی ئ ــەرعی خاوەن ــە ش ــم ب مونعی
دەفرۆشــرێتە ئەبــوو زوبێــر و لەمــەودوا ئەبــوو 

زوبێــر دەبێتــە خاوەنــی شــەرعیی ژنەكــە.
تێبینــی دادوەرەكــەی داعشــیش لە خــوارەوەدا 
ــوو  ــم و ئەب ــوو مونعی ــرا ئەب ــەردوو ب ــووە ''ه هات

زوبێــر لەبەردەمــم ئامادەبوون و رێككەوتن. ئەبوو 
مونعیــم، نەجمــە ســەعید )موڵكــی خــۆی( تەنیا 
ــر  ــوو زوبێ ــە ئەب ــی ب ــە 1500 دۆالری ئەمەریك ب
ــوو  ــەرعی و ئەب ــی ش ــە خاوەن ــت و دەبێت فرۆش
ــەی داوە، لەبەرامبەریشــدا  ــەواوی پارەك ــر ت زوبێ
ئەبــوو مونعیــم، نەجمــە ســەعید رادەســتی ئەبوو 
ــەس  ــەدا دوو ك ــە بەڵگەنامەك ــر دەكات''. ل زوبێ
وەك شــایەدحاڵ تۆماركــراون كــە ناویــان ئەبــوو 

تیبــە و ئەبــوو عیزەددینــە.
پەالمــاری  داعــش  دا   2014 ئابــی  لــە 

ئامــارە شــنگال و دەوروبــەری دا،  بەپێــی 
كــەس   6800 هێرشــەدا  لــەو  نافەرمییــەكان 
ــتا  ــو ئێس ــیان تاوەك ــە 4300 كەس ــراون ك رفێن
ئــازاد كــراون، بــەاڵم 2500 كەســیان هێشــتا 
پیاوانــەی  ئــەو  زۆربــەی  داعــش  شــوێنبزرن. 
وەكــو  كــردوون.  گوللەبــاران  رفاندبوونــی، 
ــچ  ــەڵ ك ــەی لەگ ــش مامەڵ ــتكەوتی جەنگی دەس
و ئافرەتەكانــدا كــردووە و لــە نێــوان خۆیانــدا 
بەنــاوی "ســەبایا" كڕیــن و فرۆشــتنیان پێــوە 

كــردوون.

تەلەفۆنی بۆ 
كەسوكارەكەی كردووە

ـــە  ـــۆزای نەجم ـــماعیل، ئام ـــا ئیس ـــەعید عیس س
بـــە )رووداو(ی راگەیانـــد ''نەجمـــە ســـێ رۆژ 
لەمەوبـــەر لـــە ناوچـــەی شـــەهوان لـــە مووســـڵی 
ـــەی  ـــەو كەس ـــی ئ ـــرد و گوت ـــی ك ـــەوە تەلەفۆن كۆن
منـــی كڕیوەتـــەوە كـــوژراوە، ئەگـــەر بۆردومـــان و 

تۆپبـــاران نەمكوژێـــت ئـــەوە رزگارم دەبێـــت".
نەجمـــە لـــە تەلەفۆنەكەیـــدا باســـی ژیانـــی خـــۆی 
ـــار  ـــی "10 ج ـــردووە و گوتوویەت ـــەی ك ـــۆ ئامۆزاك ب
ــتێكیش  ــچ شـ ــراوە، هیـ ــتنی پێكـ ــن و فرۆشـ كڕیـ
لـــە بـــارەی چارەنووســـی خوشـــك و براكانـــی و 
بـــاوك و دایكـــی نازانێـــت". وەك لـــە تەلەفۆنەكـــەدا 

ــەڵ  ــتا لەگـ ــیكردووە، ئێسـ ــەی باسـ ــۆ ئامۆزاكـ بـ
خێزانـــی چەكـــدارە كوژراوەكـــەی داعشـــە، تاوەكـــوو 
ئێســـتاش ســـێ جـــار هەوڵـــی هەاڵتنـــی داوە، 

بـــەاڵم هەرســـێ جارەكـــە دەســـتگیركراوەتەوە.
خەیـــری بۆزانـــی، بەڕێوەبـــەری كاروبـــاری 
ـــی  ـــی حكومەت ـــی ئەوقاف ـــە وەزارەت ـــەكان ل ئێزدیی
هەرێمـــی كوردســـتان بـــە )رووداو(ی راگەیانـــد 
''ئـــەو خێزانـــە 13 كـــەس بـــوون، هەموویـــان 
ــی  ــی هەرێمـ ــی حكومەتـ ــە هەوڵـ ــراون و بـ رفێنـ
منداڵەكانـــی ســـەعید  لـــە  كوردســـتان ســـێ 
ـــە  ـــن ل ـــش بریتی ـــراون، ئەوانی ـــماعیل رزگار ك ئیس
ــاڵ  ــەن 7 سـ ــە تەمـ ــی غالیـ ــچ بەنێوەكانـ دوو كـ
ــااڵن  ــی 4 سـ ــەڵ كوڕێكـ ــاڵ، لەگـ ــەروە 6 سـ و مـ

بەنێـــوی هەیســـەم، بـــەاڵم چارەنووســـی ئەوانـــی 
ــرێ". ــە نازانـ دیكـ

ـــردەوە  ـــی باڵوك )رووداو( پێشـــتر بەڵگەنامەیەك
ـــردن  ـــان لەبەرك ـــبڕكێی قورئ ـــە پێش ـــش ل ـــە داع ك
ــی  ــتكەوتی جەنگـ ــەبیەكراو(ی دەسـ ــی )سـ كچانـ
بەســـەر براوەكانـــدا لـــە فەللوجـــە دابـــەش كـــردووە. 
لـــە گرتـــەی ڤیدیۆییشـــدا چەكدارانـــی داعـــش 
دەركەوتـــوون كـــە بـــاس لـــە كڕیـــن و فرۆشـــتن بـــە 
كچـــە ئێزدییەكانـــەوە دەكـــەن. وەزارەتـــی مافـــی 
مرۆڤـــی عێراقیـــش رایگەیاندبـــوو كـــە داعـــش 
ــە  ــی فەللوجـ ــە بازاڕەكانـ ــی لـ ــەدان كچـ ــە سـ بـ
ئـــەو  بـــۆ  فرۆشـــتووە و بازاڕێكـــی تایبەتـــی 

مەبەســـتە ئـــاوا كردبـــوو.

ناسر عەلی
رووداو - دهۆك

رۆژ بەڕۆژ سنووری قەڵەمڕەوی داعش لە عێراق 
و سووریا بەرتەسك دەبێتەوە و هێشتا چارەنووسی 
نزیكەی سێ هەزار كوردی ئێزدی دیار نییە كە لە 
ئابی 2014 لەالیەن چەكدارانی داعشەوە لە شنگال 
رفێنراون. بەاڵم ژمارەیەك لەو رفێنراوانە، بە تایبەتی 
منداڵەكان لەنێو ئەو ئاوارانەدا دۆزراونەتەوە كە لە 

مووسڵ هەاڵتوون.
خێزانی یەكێك لە منداڵە رزگاربووەكان دەڵێت 
سێ مانگە منداڵێكیان لە دەستی داعش رزگار كراوە، 

بەاڵم هێشتا خۆی بە منداڵی ئەوان نازانێ و دەڵێت 
"من توركمانم".

لە  شنگال  سەر  بۆ  داعش  پەالماری  كاتی  لە 
2014/8/3 ، نزیكەی شەش هەزار كوردی ئێزدی 
كاتەوە  لەو  نافەرمییەكان  ئامارە  بەپێی  رفێنران. 
بەاڵم  رزگاركراون،  كەسیان   3500 ئێستا  تاوەكو 
لەكاتێكدا  نادیارە،  كەسیان   2500 چارەنووسی 
داعش لە عێراق تەنیا قەزای تەلعەفەر و حەویجەی 

بەدەستەوە ماوە، لە سووریاش رەققە و دێرەزوور.
ئێزدی،  كوردی  چاالكڤانانی  زانیاری  بەپێی 
لەسەر  كار  داعشەوە  لەالیەن  منداڵەكان  زۆربەی 
رەوانەی  بەشێكیشیان  و  كراوە  بیركردنەوەیان 

بەرەكانی شەڕ كراون.
بەدوای  ئێزدی  خۆبەخشی  گرووپێكی  ئێستا 
بە  رفاندوونی،  داعش  كە  دەگەڕێن  مندااڵنەدا  ئەو 
ئێزدی  منداڵی   1000 نزیكەی  ئەوان  مەزەندەی 
و  بەشێكیان مەشق  و  رفێنراون  داعشەوە  لەالیەن 
لەالیەن  مندااڵنە  لەو  هەندێك  پێكراوە.  راهێنانیان 

خەڵكی تەلعەفەر و مووسڵەوە بەخێوكراون.
كە  ئێزدی  كوردی  چاالكڤانی  پاشا،  مەحموود 
بە  دەكات،  خۆبەخشە  گرووپە  ئەو  سەرپەرشتی 
)رووداو(ی گوت "بەشێك لەو مندااڵنەی كە لەالیەن 
خێزانەكانی تەلعەفەر و مووسڵەوە بەخێو دەكرێن، 
ئەو كاتەی رفێنرابوون تەمەنیان لە نێوان 2 – 4 

ساڵ بووە، ئێستا تەمەنیان بووەتە -5 7 ساڵ، ئەوان 
بە جۆرێك پەروەردە كراون وا هەست دەكەن منداڵی 
ئەوانن. ئەو مندااڵنە زۆرتر لەالیەن ئەو خێزانانەوە 
بەخێودەكرێن كە منداڵیان نابێ، یان منداڵی كوڕیان 

نییە".
نازانێ  مندااڵنە  ئەو  ژمارەی دروستی  مەحموود 
و خێزانە  مووسڵ  عەرەبەكانی  لەالیەن خێزانە  كە 
بەاڵم  بەخێودەكرێن،  تەلعەفەرەوە  توركمانەكانی 
دەڵێت دۆزینەوەی هەندێكیان ئاسانە "چونكە لەگەڵ 
ئەو خێزانانەی لە ترسی شەڕ هەاڵتوون، ئاوارە بوون 

و ئێستا لە كەمپەكان دەژین".
تاوەكوو ئێستا نزیكەی 1500 منداڵی رفێنراوی 
كوردی ئێزدی بە رێگەی جۆراوجۆر لە چنگی داعش 
خۆیان  خێزانەكانی  مندااڵنە  لەو   15 رزگاركراون، 
نەناسیوەتەوە، تەنانەت زمانی دایكیان بیرچووەتەوە 

و بە عەرەبی یان توركمانی قسەیان كردووە.
قاسم خدر، برای یەكێك لەو مندااڵنەیە كە پێش 
سێ مانگ رزگار كراوە. قاسم بە )رووداو(ی گوت 
توركمانی  هەڵگرتبووەوە،  براكەمیان  ماڵەی  "ئەو 
تەلعەفەر بوون، براكەم كە داعش رفاندی تەمەنی 
پێنج سااڵن بوو. ئەو ماڵە خۆیان بەدوای ئێمەدا 

دەگەڕان بۆ ئەوەی منداڵەكەمان بدەنەوە".
دوای تێپەڕینی سێ مانگ، براكەی قاسم هێشتا 
دەڵێت  قاسم  رانەهاتووەتەوە.  خێزانەكەی  لەگەڵ 
"سەرەتا كە رزگار كرا، یەك وشەی كوردیی نەدەزانی 
و هەر دەگریا و دەیگوت من توركمانم، ئەوە سێ 
مانگە هێشتا بە تەواوی فێری كوردی نەبووەتەوە".

نووسینگەی  بەرپرسی  كورو،  حوسێن 
ئاماری  نوێترین  دهۆك  لە  رزگاركراوەكان 
رزگاركراوەكانی دایە )رووداو( و گوتی "تەنیا هەفتەی 
رابردوو نزیكەی 20 كەس كە زۆربەیان منداڵ بوون، 
لە مووسڵ و رەققە رزگاركراون. تاوەكوو ئێستاش 

3045 كەس رزگاركراون".
سەبارەت بە چارەنووسی ئەوانەی تاوەكو ئێستا 
رزگار نەكراون و لە كاتێكدا خەریكە شەڕی داعش 
تەواو دەبێت، كورو گوتی "هێشتا چارەنووسی زیاتر 
لە سێ هەزار كەس دیار نییە، دوای نەمانی داعشیش 

بەردەوام بەدوایاندا دەگەڕێین".

دیمەن بورهان
رووداو - هەولێر

ژنێكــی تەمەن 27 ســاڵ، هەوێیــە تەمەن 26 
سااڵنەكەی دەداتە بەر چەقۆ و بەپەلە دەگەیەندرێتە 

نەخۆشخانە، خۆیشی رادەستی پۆلیس دەكات.
 )خ.ج( دایكــی ســێ كچــە، بەهــۆی چەنــد 
كێشــەیەكەوە لەگــەڵ هاوژینەكــەی، دوو ســاڵ 
لەمەوبــەر دەچێتەوە ماڵی باوكــی و ناگەڕێتەوە، 
)ه.ح(ی هاوژینیشــی چەنــد جارێــك داوا دەكات 
بگەڕێتــەوە، بەاڵم نایەتــەوە و ئەویش منداڵەكان 

دەهێنێتەوە الی خۆی و لێی جیادەبێتەوە.
ژنێكــی دیكــە  لەگــەڵ   )ه( هاوســەرگیری 
دەكات بەناوی )خ.ع(، هاوســەرگیرییەكەیان هەر 
لە ســەرەتاوە كێشــەی تێدەكــەوێ، چونكە ماڵی 
هاوژینــی دووەمی داوای پارە لە )ه( دەكەن و 15 

هەزار دۆالری لێوەردەگرن.
دوای نزیكــەی ســاڵێك، )خ.ج(ی هاوژینــی 
یەكەمــی )ه(، لــە چەنــد كەســێكەوە گوێــی 
لێدەبێتەوە كە ژنی دووەمی هاوژینەكەی پێشووی 
لەگەڵ ســێ كچەكــەی خراپــە و لێیــان دەدات، 
دەچێتەوە الی هاوژینەكەی و پێیدەڵێت ناڕۆمەوە 
و لەالی منداڵەكانم دەبم، بۆیە )ه( دیسان مارەی 
دەكاتەوە، بەاڵم ماڵی باوكی )خ.ج( بەو كارە رازی 
نابــن و دەڵێن دەبێت 20 هەزار دۆالرمان بدەیتێ، 

ئەگینا كچەكەمــان دەبەینەوە و دەیكوژین، تۆش 
بەرپــرس دەبی لە مردنی، هەر بۆیە )ه( ئەو بڕە 
پارەیەش دەداتە ماڵی باوكی )خ.ج( و كێشەكەی 

چارەسەر دەكات.
هــەردوو  لەگــەڵ  ســپلیتە،  وەســتای  )ه( 
هاوژینەكەی لە خانوویەكــی 100 مەتریدا دەژین، 
بــەاڵم ئــەم دوو هەوێیــە بەیەكــەوە ناگونجێــن و 
بەردەوام كێشە و شەڕیانە، ئێوارەیەك ژنی دووەم 
الی هاوژینەكەی شكات لە ژنی یەكەم دەكات، بۆیە 
)ه( بۆكســێك لــە چــاوی )خ.ج( دەدات و چاوی 
شــین دەكاتەوە، بــەاڵم ئەو هیــچ كاردانەوەیەكی 
نابێت و چاوەڕوانی دەرفەتێكە بۆ تۆڵەكردنەوە لە 

)خ.ع( كە پێیوایە هۆكاری لێدانەكەی بووە.
بەیانیــی رۆژی دواتــر )خ.ج( چاوەڕوان دەكات 
تــا )ه( دەڕواتــە دەرەوە، ئینجا بە چەقۆ هێرش 
دەكاتە ســەر هەوێكــەی و 30 چەقۆی لێدەدات و 
هەموو گیانی خەڵتانی خوێن دەكات. )خ( بەپەلە 
دەگەیەندرێتە نەخۆشخانە، ئێستا ژنی دووەمی )ه( 

لە نەخۆشخانەیە و ژنی یەكەمیشی لە زیندانە.
رائید هۆگر عەزیز، گوتەبێژی پۆلیســی هەولێر 
بە رووداوی راگەیاند "رووداوەكە بەهۆی كێشەیەكی 
كۆمەاڵیەتی بــووە و بەبڕیــاری دادوەر )خ.ج( كە 
هاوژینی یەكەمی )ه(یە، دەستبەسەرە و هاوژینی 
دووەمیشــی لەژێر چاودێریی پزیشــكدایە، پەڕاوی 

لێكۆڵینەوەش بۆ رووداوەكە كراوەتەوە".

بەگوێرەی بەڵگەنامەیەكی "دادگای شەرعی"ی داعش

كردوویانن بە كوڕ و كچی خۆیان

كچە كوردێكی ئێزدی بە 1500 دۆالر فرۆشراوە

دەیان منداڵی كوردی ئێزدی لەنێو 
ئاوارەكانی مووسڵدا دەدۆزرێنەوە

ژنێك 30 چەقۆ
لە هەوێكەی دەدات

سەعید ئیسماعیل، 63 ساڵ، باوكی نەجمە.
دایكی نەجمە، 65 ساڵ.

ڤیان سەعید، 17 ساڵ، برای نەجمە
نوری سەعید، 27 ساڵ، برای نەجمە

نەجمە سەعید، تەمەن 22 ساڵ
نەجوە سەعید، تەمەن 21 ساڵ، خوشكی نەجمە

نەجلە سەعید، 24 ساڵ، خوشكی نەجمە
عالیە سەعید، 25 ساڵ، خوشكی نەجمە

عەمشە سەعید، 12 ساڵ، خوشكی نەجمە

خێزانە شوێنبزرەكەی نەجمە:

نەجلە نەجوەعاليە 

نەجمە

بەڵگەنامەی فرۆشتنی نەجمە لەالیەن چەكدارانی داعشەوە

25 منداڵی كوردی ئێزدی كە لە دەستی داعش رزگاركراون زمانی دایكیان بیرچووەتەوە
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عەبدولستار مەجید: ئێران ئاو بەرنەداتەوە، لە عێراقی دەگرینەوەراپۆرت
رووداو - هەولێر

عەبدولستار مەجید، وەزیری كشتوكاڵ و سەرچاوە ئاوییەكانی هەرێمی كوردستان، گرتنەوەی ئاو بەیەكجاری لەسەر باشووری كوردستان لەالیەن 
كۆماری ئیسالمیی ئێران بە كارێكی باش نازانێت و دەڵێ "ئێران بەڵێنی چارەسەركردنی كێشەكەی پێداوین. دەشڵێت ئەگەر ئێران ئاو بەرنەداتەوە، 

هەرێمی كوردستان ناچارە لەسەر عێراقی بگرێتەوە. عەبدولستار مەجید لە كۆنگرەیەكی رۆژنامەوانیدا لە رۆژی 2017/7/2 گوتی "لە بابەتی گرتنەوەی 
ئاو لەالیەن ئێرانەوە، حكومەتی هەرێمی كوردستان و حكومەتی عێراقمان ئاگاداركردووە، چونكە سوودمەند و زەرەرمەندی یەكەم لە گرتنەوەی ئاو هەر 

عێراقە، بۆیە پێویستە عێراق خۆشی بێتە سەر هێڵ، چونكە بابەتی بەنداوەكان بابەتێكی سیادییە و پەیوەندی بە عێراقیشەوە هەیە".

مەحموود یاسین كوردی
رووداو - هەولێر

پارتــی بە پێشــنیازی تازە بــۆ كاراكردنەوەی 
پەرلەمانی كوردستان و بەڕێوەچوونی گشتپرسی 
دەســت بە كۆبوونەوە لەگەڵ الیەنــەكان دەكات، 
سەركردەیەكی یەكگرتووش دەڵێت داوایان كردووە 
هێڵێكی گەرم لە نێوان پارتی و گۆڕان بكرێتەوە.

بەپێــی زانیارییــەكان، پارتی بــە گەڕانەوەی 
یوســف محەممەد بــۆ ســەرۆكایەتی پەرلەمان و 
تەواوكردنــی خولەكــەی، لە پێنــاوی دەرچوونی 
یاســای گشتپرســی و بەڕێوەچوونــی پرۆســەكە 
رازییە، بەاڵم بەو مەرجەی جارێكی دیكە پرســی 
یاســای ســەرۆكایەتی هەرێمــی  هەمواركردنــی 
كوردســتان نەخرێتــە كارنامەی دانیشــتنەكان. 
ئێستاش پارتی تاوتوێی چەند پێشنیازێك دەكات 
بۆ چۆنیەتی كاراكردنەوەی پەرلەمان. بۆچوونێكی 
بەهێزیش لە نێو پارتی دروستبووە كە حیزبەكەیان 

راستەوخۆ لەگەڵ گۆڕان دانوستاندن بكات.

پارتی: یەكێتی نەیتوانی ببێتە 
بەشێك لە چارەسەر

د.چنار سەعد عەبدوڵاڵ، ئەندامی سەركردایەتیی 
پارتی نیگەرانیی حیزبەكەی لە خاویی پرۆســەكە 
نەشــاردەوە و بــە )رووداو(ی راگەیاند :"یەكێتی 
نەیتوانی ببێتە بەشــێك لە چارەسەری كێشەكان 
و ئەو ناكۆكییەی نێوان پارتی و گۆڕان چارەسەر 
بكات، ئەوەی ئێســتا هەیە تەنیا گەیاندنی هەواڵ 
و پێشنیازی پارتییە بە گۆڕان، جا ئەگەر ئیشەكە 

ئەوەندە بێت پارتی خۆی دەتوانێت بیكات".

د.چنــار هەروەهــا گوتــی: "بۆئــەوەی كات 
بەفیڕۆ نەڕوات، پارتی چیدی چاوەڕێی ئەو الیەنە 
نــاكات كە نەیتوانیوە بە ئەركی خۆی هەڵبســتێ 
بــۆ تێپەڕاندنی قەیرانــەكان، بۆیە لەم هەفتەیە و 
ســەرەتای هەفتەی داهاتوو دەست بە جوڵەیەك 
دەكات ئەگــەر هاتــوو كۆبوونەوەكانی یەكێتی و 

گۆڕان ئەنجامی نەبوو".

گۆڕان: هیچ مەرجێكمان قبوڵ نییە

د.شــۆڕش حاجی گوتەبێــژی بزووتنەوەی 
گۆڕان بە )رووداو(ی راگەیاند: "دەستەواژەی 
كاراكردنەوەی پەرلەمانمان قبوڵ نییە، بەڵكو 
ئێمــە لەگــەڵ ئاســاییكردنەوەی پەرلەمان و 
پەرلەمانین  دانیشــتەكانی  دەستپێكردنەوەی 
ئێســتا،  ســەرۆكایەتییەی  دەســتەی  بــەو 
الی ئێمــە هیــچ مەرجێــك قبــوڵ نییــە بــۆ 

ئاساییكردنەوەی پەرلەمان".

د.شــۆڕش حاجــی گوتی :"ئێمە بــەو مەرجە 
رازی نین كە پەرلەمان كارا كرایەوە باسی یاسای 
ســەرۆكایەتی هەرێمی كوردستان نەكرێ، بەڵكو 
دەبێ بەپێی هەلومەرج و ئەولەویەت ئەو بابەتانەی 
پەیوەســتن بــە كۆمەاڵنــی خەڵكی كوردســتان، 

پەرلەمان دەست بە دانیشتنەكانی بكاتەوە".

یەكگرتوو: دەبێ پارتی و گۆڕان 
راستەوخۆ گفتوگۆ بكەن

سەركردەیەكی یەكگرتووش ئاشكرای دەكات كە 
هەوڵێك بۆ دەستپێكردنی دانوستاندنی راستەوخۆ 
و دوو قۆڵــی لــە نێوان پارتــی و گۆڕان هەیە، بۆ 

ئەوەی چیدی كات بە فیڕۆ نەڕوات.
خەلیــل ئیبراهیــم، كارگێــڕی ئەنجوومەنــی 
جێبەجێكردنی یەكگرتووی ئیسالمی بە )رووداو(
ی راگەیانــد: "لە خاویی بەڕێوەچوونی پرۆســەی 
دانوستاندن نیگەرانین، پارتی و گۆڕانمان هانداوە 
كە هێڵێكی گەرم لە نێوانیان بكەنەوە و راستەوخۆ 
گفتوگۆ بكەن بۆ ئەوەی ئاشــتەوایی نیشــتمانی 

دروستبێت و پەرلەمان كارا بكرێتەوە".

هێرۆ ئیبراهیم ئەحمەد بەڵێنی بە گۆڕان داوە
لــە  گــۆڕان  شــاندی  زانیویەتــی  )رووداو( 
كۆبوونــەوەی ســەركردایەتی هاوبەش لــە رۆژی 
2017/6/23 داوای لــە یەكێتــی كــردووە بەبــێ 
كاراكردنــەوەی پەرلەمــان یەكێتی نوێنەری خۆی 
بــۆ كۆمیتــەی گشتپرســی دیاری نــەكات كە لە 

مەســعود  ی   2017/6/7 رۆژی  كۆبوونــەوەی 
بارزانــی ســەرۆكی هەرێمی كوردســتان و الیەنە 
سیاســییەكاندا بڕیاری دروســتكردنی درا تاوەكو 
ئامادەسازی بكەن بۆ بەڕێوەچوونی گشتپرسی لە 

رۆژی 25ی ئەیلولی ئەمساڵ.
لەبەرامبــەردا هێرۆ ئیبراهیــم ئەحمەد بەڵێنی 
پێــداون یەكێتی نوێنەری خۆی دیــاری نەكات و 
لــە خاڵــی یەكەمــی بەیاننامەی ســەركردایەتیی 
پــاش  كــە  جەختكراوەتــەوە  هاوبەشیشــدا 
ئامادەكاریــی  پەرلەمــان،  ئاســاییكردنەوەی 
تــەواو بكرێــت بــۆ ئەنجامدانــی گشتپرســی بە 
مەبەســتی ســەربەخۆیی و بە بەشــداریی ناوچە 

كوردســتانییەكانی دەرەوەی ئیــدارەی هەرێمــی 
كوردستان.

لــە بــارەی بەشــداریكردنی ئەرســەالن بایز، 
ئەندامی مەكتەبی سیاسی یەكێتی لە كۆبوونەوەی 
ســەرۆكی هەرێمی كوردســتان لەگــەڵ نوێنەری 
یەكێتــی ئەوروپــا لە عێراق و باڵیۆز و كونســوڵ 
و نوێنــەری واڵتانــی ئەندام لــە یەكێتیی ئەوروپا 
كــە رۆژی 2017/6/22 لــە پیرمــام بەڕێوەچوو، 
شاندی یەكێتی بە گۆڕانیان راگەیاندووە كە وەكو 
نوێنەری یەكێتی بەشداری كۆبوونەوەكەی كردووە 
نــەك وەكو نوێنــەری حیزبەكەیان لــە كۆمیتەی 

گشتپرسی.

گۆڕان: لەسەر پەرلەمان و 
گشتپرسی لەگەڵ یەكێتی یەكین

لەبــارەی ئەگەری دیاریكردنــی نوێنەر لەالیەن 
یەكێتییەوە بۆ كۆمیتەی گشتپرســی، د.شــۆڕش 
حاجــی دەڵێ :"ئێمە تەنیــا داوای پابەندبوونمان 
بــە رێككەوتنەكــە لە یەكێتی كــردووە، ئەوانیش 
ئامادەیی خۆیــان دەربڕیوە، هەربۆیــە لە دوایین 
كۆبوونــەوەی ســەركردایەتی هاوبــەش، گۆڕان و 
یەكێتــی لەســەر ئاســاییكردنەوەی پەرلەمــان و 
ئەنجامدانــی ریفرانــدۆم یەك بۆچوونیــان هەبوو، 
هــەر كاتێك یەكێتی نوێنەری خۆیان دیاری كرد، 

ئەوكات قسەی خۆمان دەكەین".

یەكێتی بە مەرج پشتیوانی گشتپرسی دەكات
و  ســەركردایەتی  ئەندامانــی  لــە  بەشــێك 
مەكتەبــی سیاســی یەكێتی لەگــەڵ دیاریكردنی 

نوێنەری یەكێتی نین لە كۆمیتەی گشتپرســی و 
پێیانوایــە دیاریكردنی نوێنەر بەبێ كاراكردنەوەی 
پەرلەمــان پێچەوانەی بڕیاری دوایین كۆبوونەوەی 

سەركردایەتی حیزبەكەیانە.
د.رێواز فایەق ئەندامی سەركردایەتی یەكێتی بە 
)رووداو(ی راگەیاند: "لە بابەتە چارەنووسسازەكان 
سەركردایەتی یەكێتی مەرجەعی بڕیاردانە، یەكێتی 
بــە روونــی بــۆ بەڕێوەچوونــی ریفرانــدۆم داوای 
دەرچوونــی یاســایەكی تایبەتــی لــە پەرلەمانی 
كوردســتان بــۆ ئــەو پرۆســەیە كــردووە، وەكو 

مەرجێك بۆ پشتیوانی یەكێتی".

د.رێــواز فایەق گوتیشــی: "بەپێــی پەیڕەوی 
ناوخــۆی یەكێتــی، هیــچ ئۆرگانێــك ناتوانێــت 
پێچەوانەی بڕیارەكانی سەركردایەتی مامەڵە بكات، 
بۆیە تاوەكوو پەرلەمان كارا نەكرێتەوە و یاسایەكی 
تایبــەت بۆ ریفراندۆم دەرنەچێت، یەكێتی ناچێتە 

نێو پرۆسەكە".

پارتی بە گەڕانەوەی یوسف محەممەد بۆ تەواوكردنی ئەو خولەی پەرلەمان رازیە

یەكێتی لەسەر داوای گۆڕان نوێنەری بۆ 
كۆمیتەی گشتپرسی نەناردووە

سەركردەیەكی یەكگرتوو:

 پێشنیازمان كردووە هێڵێكی گەرم لە نێوان 
پارتی و گۆڕان بكرێتەوە

گوتەبێژی گۆڕان:

بۆچوونی گۆڕان و یەكێتی لەسەر 
پەرلەمان و گشپرسی یەكە

پارتی: ئەگەر ئیشی یەكێتی تەنیا 

هەواڵ گەیاندن بێت خۆمان دەیكەین

سەركردەیەكی یەكێتی: 

بەبێ كاراكردنەوەی پەرلەمان یەكێتی 
ناچێتە نێو پرۆسەی گشتپرسی

مەحموود یاسین كوردی
رووداو - هەولێر

بزووتنەوەی گۆڕان لە رۆژی چلەی نەوشــیروان 
مســتەفا بەشــێوەی فەرمــی كۆتایی بە پرســەی 
رێكخەری گشتیی پێشووی بزووتنەوەكە هێنا، بەاڵم 
تاوەكوو ئێستا ئەجێندای كۆبوونەوەكانی داهاتووی 
جڤاتی نیشتمانی دیار نییە بۆ دیاریكردنی رێكخەری 
گشــتی و خانــەی راپەڕاندن. ئــەوە لەكاتێكدا كە 
ئەندامێكــی جڤاتەكە دەڵێت لە ئایندەیەكی نزیكدا 

پۆستی رێكخەری گشتی پڕدەكەنەوە.

رێكخەر دەبێ خەڵكی 
سلێمانی بێت

بەپێی زانیارییەكان، سەركردە و هەڵسوڕاوەكانی 
گــۆڕان لەســەر پڕكردنــەوەی پۆســتی رێكخەری 
گشــتیی بزووتنــەوەی گۆڕان كۆكن، بەاڵم لەســەر 
دەستنیشــانكردنی كەســەكە بۆچوونی جیاوازیان 
هەیە. بۆچوونێكی بەهێزیش هەیە كە دەبێ رێكخەری 
گشــتی خەڵكی سلێمانی بێت. ئێســتاش باس لە 
هەریەك لە )عومەری ســەید عەلی، قادری حاجی 
عەلی، محەممەد تۆفیق رەحیم( دەكرێت كە خەڵكی 
ســلێمانین. لەنێو ئەوانەدا، عومەری ســەید عەلی، 
جگە لــەوەی لەڕووی تەمەنەوە لە ســەركردەكانی 
دیكــەی گۆڕان گەورەترە، پێشــتریش نەوشــیروان 
مســتەفا لە لەندەنــەوە بریكارنامــەی تایبەتی بۆ 

كردبــوو تاوەكو ئیش و كارە یاســاییەكانی گۆڕان 
لە كۆمیســیۆنی بااڵی ســەربەخۆی هەڵبژاردنەكان 

بەڕێوەببات.
بێســتوون فایــەق، پەرلەمانتار و هەڵســوڕاوی 
بزووتنەوەی گۆڕان بە )رووداو(ی راگەیاند :"ئێستا 
كاتــی پڕكردنەوەی شــوێنەكەی كاك نەوشــیروان 
مستەفا هاتووە، باشترین وەفاش بۆ ئەو سەركردەیە 
جێبەجێكردنی دەســتووری نێوخۆی گۆڕانە كە بە 
روونی باسی هەڵبژاردنی رێكخەری گشتی و خانەی 
راپەڕاندن دەكات، نابێ چیدی ئەو پرسە دوابخرێ".
بۆ تاوێكردنی دۆخی نێوخــۆی گۆڕان، گرووپی 
راوێژ كە لە سەركردە و هاوڕێیانی نەوشیروان مستەفا 
پێكهاتوون، زنجیرەیەك كۆبوونەوەیان لەگەڵ ناوەند 
و ئۆرگانەكانی گۆڕان كرد بۆ ئامادەســازی قۆناخی 
دوای نەوشیروان مستەفا. بەپێی دەستووری گۆڕان، 
جڤاتی نیشــتمانی كە بەرزتریــن ناوەندی بڕیاردانە 

لــە نێــو گــۆڕان، رێكخەری گشــتی بــە دەنگدان 
هەڵدەبژێــرێ، پێش هــەر كۆبوونەوەیەكی جڤاتی 
نیشتمانی، جڤاتی گشتی كۆدەبێتەوە كە ئۆرگانێكی 
راوێــژكاری سیاســییە، دوای گفتوگۆكردن لەســەر 
بابەتەكان، بۆچوونەكانی دەنێرێتە جڤاتی نیشتمانی 

و لەوێ بە دەنگدان یەكالدەكرێتەوە.
حەوت كەس دەبنە ئەندامی خانەی راپەڕاندن

رەئــوف عوســمان، ســكرتێری جڤاتی گشــتی 
بــە )رووداو(ی راگەیانــد:" دیار نییە كەی دەســت 
بــە كۆبوونــەوەكان دەكرێت، هــەر كاتێك گرووپی 
راوێــژ ئەجێندای كۆبوونەوەكانیان بۆ ناردین، ئێمە 
بۆچوونەكانی خۆمان بۆ جڤاتی نیشتمانی دەنێرین".
یەكێكــی دیكــە لــەو بابەتانــەی لــە بــەردەم 
خانــەی  دروســتكردنی  گۆڕانــە،  ســەركردەكانی 
راپەڕاندنــە كــە رۆڵی مەكتەبی سیاســی دەبینێ. 
ئەو خانەیە بڕیارەكانی جڤاتی نیشتمانی جێبەجێ 

دەكات، بۆ ماوەی دوو ساڵە و ئەندامان بۆیان هەیە 
بۆ ســێ خول خۆیان كاندید بكەن. بەپێی بەشــی 
نۆیــەم لە ماددە 13ی دەســتووری گۆڕان، خانەكە 
پێكدێــت لە حــەوت كەس كە خۆی لــە رێكخەری 
گشتی، سكرتێرەكانی كاروباری جڤاتی نیشتمانی، 
فراكسیۆن، ژوورەكان، باژێڕەكان، خەڵك و سەرۆكی 

جڤاتی گشتی دەبینێتەوە.
ســەركردەكانی گــۆڕان لــە گفتوگــۆدان بــۆ 
میكانیزمی هەڵبژاردنی ئەندامانی خانەی راپەڕاندن 
و رێكخەری گشتی كە بە ناوی سەربەخۆ بێت یان 
بە لیســت بۆ ئەوەی لە جڤاتی نیشتمانی دەنگی 

لەسەر بدرێ.
ســەركردەیەكی گــۆڕان كــە نەیویســت ناوی 
:"دوو  گــوت  )رووداو(ی  بــە  باڵوبكرێتــەوە 
میكانیزممان لەبەردەمە بۆ قۆناغی داهاتوو، ئەویش 
بەردەوامبوونە لەســەر پەیامە هەشت خاڵییەكەی 
كاك نەوشیروان مستەفا كە لە رۆژی 2016/11/12 
ئاراستەی جڤاتی گشــتی و نیشتمانی، رێكخەری 
ژوورەكان و گرووپــی راوێژی كرد، یان هەڵبژاردنی 
رێكخەری گشتی و خانەی راپەڕاندن، هەروەكو لە 

دەستووری نێوخۆی گۆڕاندا هاتووە".
عەبدولڕەحمــان موهەندیــس، ئەندامی جڤاتی 

نیشتمانی بە )رووداو(ی راگەیاند :"لە ئایندەیەكی 
نزیكدا پۆستی رێكخەری گشتی پڕدەكەینەوە، لە 
نێو گۆڕان جڤاتی نیشــتمانی هەیــە كە بەرزترین 
دەســەاڵتە و رێكخەری گشــتیش بەرامبەر جڤات 
بەرپرســیارە، بۆیــە هیــچ كێشــەیەك لــە دانانی 

كەسێكی دیكە بە رێكخەری گشتی نابینم".

كۆمپانیای وشە.. خاڵی ناكۆكی 
نێوان گەنج و سەركردەكان

كۆمپانیــای وشــە لــە رووی خاوەندارێتییەوە 
رووی  لــە  مســتەفایە،  نەوشــیروان  موڵكــی 
بەڕێوەبردنیشــەوە پێشــتر لەســەر نــاوی بابەكر 
دڕەیی، هەڵســوڕاوی بزووتنەوەكە بوو، پاشان لە 
ســاڵی 2012 گواستراوەتەوە سەر ناوی كەسێكی 
دیكە. كۆمپانیاكە لە رووی یاساییەوە سەربەخۆیە 
خۆیەتــی،  كارگێڕیــی  پەیكــەری  خاوەنــی  و 
بــەاڵم لە رووی سیاســییەوە موڵــك و زمانحاڵی 
بزووتنەوەكەیــە كــە رۆژی 2010/5/31 مۆڵەتی 
یاســایی لە وەزارەتی ناوخۆی حكومەتی هەرێمی 
كوردســتان وەرگرتووە. لە بەرامبەردا بەشــێك لە 
گەنجەكانی نێو گۆڕان داوا دەكەن كۆمپانیای وشە 
و بزووتنەوەی گۆڕان جیا بن، بەاڵم قادری حاجی 
عەلی بە دۆكیۆمێنت قسەی نەوشیروان مستەفای 
لە كۆنووســی كۆبوونەوەكانی جڤاتی نیشــتمانی 
خســتووەتەڕوو كە باس لــەوە دەكات كۆمپانیای 

وشە بەشێكە لە گۆڕان.

لە ئایندەیەكی نزیكدا پۆستی رێكخەری گشتی 
پڕدەكەینەوە

كۆمیسیۆن سەرقاڵی گرێبەستە
رۆژێك دوای بڕیاری الیەنە كوردســتانییەكان بۆ ئەنجامدانی گشتپرسی لە رۆژی 25ی 
ئەیلوولی ئەمســاڵ، مەســعود بارزانی ســەرۆكی هەرێمی كوردســتان مەرسوومی 
هەرێمــی بۆ كۆمســیۆنی هەڵبژاردنــەكان دەركرد بۆ ئامادەســازی پرۆســەكە بڕیارە 
لە ناوەڕاســتی ئەم مانگــە 70 هەزار كارمەند بــە گرێبەســت دابمەزرێندرێت. بەپێی 
زانیارییەكانی )رووداو( ئێســتا شــاندێكی كۆمسیۆنی بااڵی ســەربەخۆی و هەڵبژاردن 
و راپرســی لە دەرەوەی كوردســتانە، بڕیارە گرێبەســت لەگەڵ چەنــد كۆمپانیایەك بۆ 
دابینكردنی وێستگەی دەنگدان، ســندوقی دەنگدان و كەرستەكانی دیكەی دەنگدان 

واژۆ بكات.

هەڵسوڕاوێكی گۆڕان: كاتی پڕكردنەوەی 
شوێنەكەی نەوشیروان مستەفا هاتووە

ئەندامێكی جڤاتی نیشتمانی: 
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"داعش لە مووسڵ 5000 مەدەنی كوشتووە"
رووداو - هەولێر

بەشار كیكی، سەرۆكی ئەنجوومەنی پارێزگای نەینەوا دەڵێت، زیاتر لە 5000 مەدەنی لە مووسڵ بە دەستی داعش كوژراون. بەشار كیكی، بە 
)رووداو(ی راگەیاند "هەرچەندە لەبارەی كوژراوانی دوای هاتن و دەسەاڵتی داعش لە مووسڵ ژمارەی ورد نییە، بەاڵم زیاتر لە پێنج هەزار كەسی سڤیل 

لەسەر دەستی داعش لەو شارە كوژراون". بەشار كیكی گوتیشی "لە ئۆپەراسیۆنی كۆنتڕۆڵكردنی مووسڵدا زیاتر 2000 كەس لەالیەن ئەو هێزانەی 
بەشدارن لە ئازادكردنی شارەكە كوژراون". لە ناوەڕاستی مانگی 10ی 2016 هێزە عێراقییەكان شەڕی كۆنترۆڵكردنەوەی شارەكەیان دەستپێكرد. لە 

سەرەتای ئەم مانگەدا تەواوی شارەكە لە دەست داعش رزگاركرا.

راپۆرت

نەوزاد مەحموود
رووداو - سلێمانی

بەرپرســانی ســەربازیی هەرێمی كوردستان، 
بــە نیگەرانییەوە لە مانــەوەی حەویجە دەڕوانن 
لــەو رەوشــە تەمومژاوییەدا. ئــەوە لەكاتێكدایە 
كە بەرپرسانی سەربازیی عێراق و میلیشیاكان، 
سەرگەرمی دەربڕینی خۆشین بەهۆی نزیكبوونەوە 
مووســڵ.  یەكجاریــی  كۆنتڕۆڵكردنــەوەی  لــە 
بەرپرسێكی پێشمەرگە دەڵێ "حكومەتی بەغدا 
هەوڵ دەدات تەنیا سوپا و حەشدی شەعبی بچنە 

نێو حەویجە، بەاڵم ئێمە ئەوە قبوڵ ناكەین".
عەمید ســەرحەد قادر، بەڕێوەبەری پۆلیسی 
قــەزا و ناحیەكانــی كەركووك، پێیوایە پرســی 
كۆنتڕۆڵكردنــەوەی حەویجــە پرســێكی ئێجگار 
ئاڵــۆزە "بەبێ هەماهەنگــی حكومەتی عێراق و 
سەركردایەتیی كورد و هاوپەیمانان، ئاسان نییە 
باســی كۆنتڕۆڵكردنەوەی بكرێ". سەرحەد قادر 
گوتیشــی، هێــزی زۆر لەنێو حەویجــەن، هەروا 
هێزی زۆریش خۆیان ئامــادە كردووە بۆ ئەوەی 

بەشداریی كۆنتڕۆڵكردنەوەی بكەن.
قەزای حەویجە 55 كیلۆمەتر لە ناوەندی شاری 
كەركووكەوە دوورە. دانیشــتووانەكەی زۆربەیان 
عەرەبی سوننەن، ئێستا حەوت یەكەی ئیداریی 
لە سنووری كەركووك لەژێر دەستی داعشدان كە 
سەرجەمیان دەكەونە سنووری قەزای حەویجە. 
رووبەری ئەو ســنوورەی بەدەســتی داعشەوەیە 
110 كیلۆمەتــر پانــە و درێژییەكەشــی 185 

كیلۆمەترە، واتە 30%ی خاكی كەركووك.
بەپێــی ئەو زانیارییانــەی )رووداو( لە چەند 
بەرپرســێكی ســەربازیی وەزارەتی پێشــمەرگە 
وەریگرتووە، دوای شكســت لە مووســڵ، داعش 
ژمارەیەك لــە چەكدارانــی هێناوەتە حەویجە و 
دەیەوێ ئەو بەرگرییەی لە مووســڵ پێی نەكرا، 
لەحەویجــە بیكات، بەاڵم پێشــمەرگە لە هەندێ 
شــەعبیش  حەشــدی  هێزەكانــی  جموجوڵــی 
نیگەرانــن كە پێــش هەر رێككەوتنێك لەســەر 
شێوازی كۆنتڕۆڵكردنەوەی هاتوونەتە ناوچەكە. 
دەڵــێ  پێشــمەرگە  ســەربازیی  بەرپرســێكی 
پێشمەرگە گەرەنتی دەوێ "دەبێ بەغدا گەرەنتی 
بدا كە دواتر ئەو ناوچەیە نابێتە شوێنی ملمالنێ 
و كێشەی نوێی تێدا دروستناكرێ، باشترە ئەگەر 

هاوپەیمانان لەگەڵ هەردووال بن".
وەستا رەســوڵ، بەرپرسی میحوەری چواری 

كەركووك لەبارەی حەویجەوە دەڵێ "پێویســت 
ناكات ئێمە گومانی سیاسی لە بەغدا بكەین كە نە 
ئەوان بەبێ ئێمە دەتوانن حەویجە كۆنتڕۆڵ بكەن 
و نە ئێمەش بەبێ ئەوان". گوتیشی ئێمە دەمێكە 
ئامادەیــن و ئــەوان دوایانخســتووە، هۆیەكەش 
ئەوەیە "تاوەكو ئێستا هێزەكانیان بە مووسڵەوە 
خەریك بوون. سوپای عێراق نەیدەتوانی لەیەك 

كاتدا دوو بەرەی شەڕ بكاتەوە".
زەكی كەمال، فەرماندەی حەشــدی شەعبی 
لە ســنووری بەشیر، دەیەوێ ئەو نیگەرانییانەی 
پێشــمەرگە بڕەوێنێتەوە و دەڵێ: "حەویجە كە 
ئێســتا پێگەی داعشــە، كاتــی كۆنترۆڵكردنی 
دیاریكــراوە و فەرمانمــان پێكــراوە ئامادەكاری 
بكەین ، بێگومان هێزەكانی پێشمەرگەش یاوەر 
و هاوكارمان دەبن، هەر ئەوەندەیە كە چاوەڕوانی 

كاژێری سفر دەكەین بۆ هێرش". 
عەرەبــە ســوننەكانی ناوچەكــە بــەو جۆرە 
لێدوانانەی بەرپرســانی حەشدی شەعبی قەڵس 
دەبــن و خوازیــار نین ئەوان بەشــداریی بكەن. 
بەشــێك لــە عەرەبــە ســوننەكان تــووڕەن و 

ترسیشــیان لەو هێــزە هەیە، بۆیــە داوا دەكەن 
رۆڵی ســەرەكی لەو ئۆپەراسیۆنە بە پێشمەرگە 

و پۆلیسی كەركووك بدرێت.
 شێخ حاتەم جبووری، سەرۆك هۆزی جبوور 
لە كەركووك گوتی "ئێمە داوا دەكەین هێزەكانی 
پێشــمەرگە و پۆلیســی قــەزا و ناحییەكانــی 
كەركووك، ئەركی كۆنتڕۆڵكردنەوەی حەویجەیان 
پێ بدرێ، چونكە ئێمە دەزانین حەشدی شەعبی 
كێن و مامەڵەشــیان بەالی سوننەكانەوە مایەی 

قبوڵ نییە".
بەپێــی زانیارییــەكان، فیرقــەی عەبــاس و 
لیوای ئیمام عەلی، ســەر بەحەشــدی شــەعبی 
لە تەلعەفەرەوە هێنراونەتە نزیك گوندی بەشیر 
لــە باشــووری كەركووك و مۆڵەتــی تەنیا یەك 
مانگایان بۆ دانــراوە تاوەكو ئامادەكارییەكانیان 
تــەواو بكەن، بەاڵم عەمید ســەرحەد قادر دەڵێ 
ســوننەكانیش چــوار فەوجیــان هەیــە و دوو 
فەوجی پۆلیسیشــیان الی ئێمەیە "كێشە تەنیا 

كۆنتڕۆڵكردنەوەی نییە، دەبێ رێككەوتنێك هەبێ 
لەســەر ئەوەش كە كێ تێیدا دەمێنێتەوە و كێ 

دەیپارێزێ".
حەویجە بۆ داعش، لەدوای موسڵەوە گرنگیی 
خۆی هەیە، چونكە ناوچەیەكی مرۆیی گەورەیە 
و ســێ ســەربازگەی تێدایە كە دابەشــكراوە بۆ 
چوار بــەش لە ناوچەكانی )ریاز، زاب، رەشــاد 
و عەباســی(، هەر بەشــێكیش لــە كەتیبەیەكی 
سەربازی پێكدێ. هەروەها بارەگای ناوەندی سێ 
لە ویالیەتەكانی داعشە، ئەوانیش ویالیەتەكانی 
كەركــووك، دیالــە و ســەاڵحەدین و بەرپرســە 
یەكەمەكانــی ئەو ویالیەتانە لەو ناوچەیەن. هەر 
بۆیــە حەویجە لەالیەكەوە مەترســیی بۆ ســەر 
كەركــووك و داقــووق و دبس دروســت دەكات، 
لەالیەكی دیكەشەوە بۆ سەر ناوەندی پارێزگەی 

سەاڵحەدین. 
یەكشــەممە 2017/7/2، ســەرۆك  رۆژی 
هۆزەكانــی هــەر ســێ پێكهاتــەی كــورد و 
عەرەب و توركمان لــە كەركووك كۆبوونەوە. 
كۆنگرەیەكــی  لــە  كۆبوونەوەكــەش  دوای 
رۆژنامەڤانیدا رایانگەیاند "ئێمە وەكو سەرجەم 
كەركــووك،  پارێــزگای  ســەرۆكهۆزەكانی 
چەندینجــار داوامــان لــە حەیــدەر عەبادی، 
ســەرۆكوەزیرانی عێــراق كــردووە بــۆ ئەوەی 
دەســت بە ئۆپەراســیۆنی كۆنترۆڵكردنەوەی 
حەویجە بكرێت، كۆنترۆڵنەكردنەوەی حەویجە 
بە تەنیا مەترســی بۆ ســەر كەركووك نییە، 
بەڵكو مەترســی بۆ سەر هەموو عێراق هەیە، 
داوا لە بەڕێز مەسعود بارزانی، سەرۆكی هەرێمی 
كوردستانیش دەكەین بە هەردوو الیانەوە هەوڵ 

بدەن حەویجە كۆنترۆڵ بكەنەوە".
ئیسماعیل حەدیدی سەرۆكی هۆزی حەدیدی 
لە كۆنگرە میدیاییەكەدا هۆشداری دا كە ئەگەر 
پاش گرتنەوەی مووسڵ ئۆپەراسیۆنی حەویجە 
دەستپێنەكات "ئەوە هەڕەشە لەسەر باشووری 

كەركووك دروست دەبێت".
داعش تاوەكو ئێستا لە حەویجەوە 17 جار 
پەالماری كەركووكی داوە. بەرپرسانی ناوچەكە 
ترسی ئەوەشیان هەیە دواجار حەشدی شەعبی 
لەو ناوچەیە ببێتە سەرئێشــەیەكی گەورە بۆ 

كەركووك و ئارامیی لێ تێكبدا.
 عەمید ســەرحەد قادر دەڵێ "تەنیا داعش 
لــە حەویجە نییــە، چونكە چەندیــن گرووپی 
تونــدڕۆی دیكە لــەوێ هەبوون، ئێمە دڵنیاین 
ئەگــەر هەماهەنگــی نەبــێ لەنێــوان بەغدا و 
پێشــمەرگە و هاوپەیمانــان، دۆخەكە ئاڵۆزتر 

دەبێ".

ئۆپەراسیۆنی حەویجە 
دوادەكەوێت

بەپێــی پالنــی بەغدا بێت، ئۆپەراســیۆنی 
دوای  دەكەوێتــە  حەویجــە  گرتنــەوەی 
كۆنتڕۆڵكردنــەوەی تەلعەفــەر و ناوچەكانــی 
ئەنبــار. جەبــار یــاوەر، ئەمینداری گشــتیی 
وەزارەتی پێشــمەرگە بە )رووداو(ی راگەیاند 
"هەتــا ئێســتا هیچ شــتێك بەفەرمــی نییە، 
بەاڵم لــە كۆبوونەوەمان لەگــەڵ هاوپەیمانان 
مووســڵ  پــاش  كــە  پێیانڕاگەیاندوویــن 
ئۆپەراسیۆنی تەلعەفەر و رومادی دەستپێدەكات 
و دوای ئەوان ئەوجا ئۆپەراسیۆنی گرتنەوەی 

حەویجە دەبێت".
لــە  ئــەوان  گوتــی،  هەروەهــا  یــاوەر 
كۆبوونەوەكەیان داوایان لە هاوپەیمانان كردووە 
ئەولەوییــەت بــە گرتنەوەی حەویجــە بدەن، 
لەبەرئەوەی ئەو شــارە تەنیا 30 كیلۆمەتر لە 
رۆژئــاوای كەركوكەوە دوورە، گوتیشــی هەتا 
ئێســتا حكومەتی عێــراق هیچ خشــتەیەكی 
كاتیی دانەناوە بۆ دەستپێكردنی ئۆپەراسیۆنی 

گرتنەوەی حەویجە. 

"حەویجە دوایین شوێنی عێراق دەبێ 
كۆنترۆڵ بكرێتەوە" 

فەرماندەیەكی حەشدی شەعبی:
لە ئۆپەراسیۆنی حەویجەدا پێشمەرگە 

هاوكار و یاوەرمان دەبێ

داعش لە حەویجەوە 17 جار هێرشی 
كردووەتە سەر كەركووك

رووداو - هەولێر

شــەڕی گرتنەوەی مووســڵ بەرەو تەواوبوون 
دەچێت و چــاوەڕێ دەكــرێ تەلعەفەر ئامانجی 
دووەمــی هێــزە عێراقییــەكان بێت، بــەاڵم هەر 
لــە ئێســتاوە ناكۆكییەكــی سیاســی خەریكە 
ئۆپەراســیۆنی دژی داعش لە تەلعەفەر تووشی 
كێشــەی گەورە بكات، لەبەر ئەوەی لەالیەكەوە 
سوپای عێراق بە پشتیوانی ئەمریكا و لەالیەكی 
دیكە هێزەكانی حەشــدی شەعبی بە پاڵپشتیی 

ئێران، دەیانەوێ پێشەنگی ئۆپەراسیۆنەكە بن.
میلیشیاكانی حەشدی شەعبی زیاتر لە شەش 
مانگە گەمارۆی شــارۆچكەی تەلعەفەریان داوە. 
تەلعەفــەر بۆ ئەم هێزانە بایەخێكی ســتراتیژی 
هەیە و بە گەمارۆدانی ئەو شارە و بڕینی سنووری 
نێــوان عێــراق و ســووریا لەو ناوچەیــە رێگەی 
دەرچوونی چەكدارانی داعش لە مووسڵەوە بەرەو 
ســووریای گرت، جگە لەمە تەلعەفەر بایەخێكی 
سیمبۆلیكیشــی بۆ هێزەكانی حەشــدە شەعبی 
هەیــە، چونكــە لەكاتی هێرشــەكانی داعش لە 
2014 ژمارەیەكی زۆری دانیشــتووە شیعەكانی 
ئــەم شــارۆچكەیە لەالیەن داعشــەو گوللەباران 

كران. 
لــە الیەكی دیكــەوە فەرماندەكانی هێزەكانی 
سوپا و پۆلیسی عێراقیش رایانگەیاندووە ئەوان 
ئەركی گرتنەوەی شــارەكە دەگرنە ئەســتۆ، كە 
75 كلیۆمەتــر لە رۆژئاوای مووســڵەوە دوورە و 
بەر لە هێرشەكانی داعش 200 هەزار دانیشتووی 
هەبوو، بەاڵم وەزارەتی بەرگریی عێراق هەتا دوای 
تەواوبوونــی ئۆپەراســیۆنی گرتنەوەی مووســڵ 
فەرمان بە ســوپای عێراق نــاكات هێرش بكاتە 

سەر تەلعەفەر.
بەگوێرەی راپۆرتێكی )وۆڵ ستریت جورناڵ(
ی ئەمریكــی، واشــتن و ئەنقــەرە نیگەرانــن 
لــەوەی هێزەكانی حەشــدی شــەعبی هەڵمەتی 
كۆنتڕۆڵكردنــەوەی شــارەكە دەســتپێبكەن و 

بەوەش ئەلتەرناتیڤێك بە ئێران بدەن بۆ ئەوەی 
وەكوو خاڵێكی سەرەكی لە هیاللی شیعەی خۆیدا 
بەكاری بهێنێت كــە كۆریدۆرێكە لە تارانەوە بە 
عێراقدا دەڕوات و بە سووریادا هەتا كەناراوەكانی 

دەریای نێوەڕاست درێژ دەبێتەوە.
ژەنــەراڵ جۆزێــف مارتن، فەرمانــدەی هێزە 
پیادەكانــی ئەمریــكا لە عێــراق، بــە جورناڵی 
راگەیانــدووە ئەوان چــاوەڕێ دەكەن "هێزەكانی 
ســوپای عێراق سەركردایەتی شــەڕی تەلعەفەر 
بكــەن"، جەختیشــی كردووەتــەوە ئەگەر هێزە 
عێراقییــەكان ئەو ئەركە جێبەجــێ بكەن ئەوە 
"ســوپای ئەمریكا پشــتیوانیان دەبێــت، بەاڵم 
بكــەن".  میلیشــیاكان  هــاوكاری  ئامادەنیــن 
لێدوانەكەی فەرماندە ئەمریكییەكە لە كاتێكدایە 
كە هیچكات لە شەڕی شەش ساڵەی سووریادا، 
پەیوەندییەكانی ئێران و ئەمریكا هێندەی ئێستا 
گــرژ نەبووە، بــە تایبەتیش لەكاتێكــدا هەردوو 
واڵت چاویان لە كۆنتڕۆڵكردنی ناوچەكانی ســەر 

سنووری سووریا و عێراقە.
بەرپرسانی ســەربازی عێراق مەزندە دەكەن 
داعــش 1000 بــۆ 1500 چەكــداری لــە نێــو 
شــارۆچكەكەدا هەبێت. كاربەدەســتانی ئیداری 
ناوچەكــەش ئاماژە بۆ ئــەوە دەكەن كە گەمارۆ 
شــەش مانگییەكەی حەشــد لەســەر تەلعەفەر 
خەڵكی مەدەنی شارەكەی تووشی كێشەی كەمی 

خۆراك و ئاوی خواردنەوە كردووە. 
فەرماندەكانــی ســوپای عێــراق بــە رۆژنامە 
ئەمریكییەكەیان راگەیانــدووە "دوای ئازادكردنی 
مووســڵ یەكە ســەربازییەكانی ســوپای عێراق 
ئاراســتەی تەلعەفــەر دەكرێــن". بــە گوێــرەی 
راپۆرتەكەی )جورناڵ( هێزی ئاســمانی ئەمریكا 
لە ماوەی هەشــت مانگی رابــردوودا چەندینجار 
بە هەماهەنگی لەگەڵ ســوپای عێراق بنكەكانی 

داعش لە تەلعەفەریان بۆردومان كردووە.
بەاڵم لە پاش تەواوبوونی شــەڕی مووســڵ، 
تەلعەفەر دوا شوێنی شەڕی دژی داعش لە عێراق 

نابێت و بــەو ناكۆكییانەی ئێســتا هەیە رەنگە 
یەكەم شوێنیش نەبێت. وەكوو كۆلۆنێڵ سەعید 
كەتــام، فەرماندەی هێزە تایبەتەكانی ســەر بە 
بەتالیۆنی نەجەف بە دەنگی ئەمریكا )VOA(ی 
راگەیاندووە پاش گرتنەوەی مووسڵ سێ شەڕیان 
لە پێشــە كە بریتین لە گرتنــەوەی ناوچەكانی 
دیكــەی پارێــزگای ئەنبــار، كۆنتڕۆڵكردنەوەی 

حەویجە و تەلعەفەر. 
پێشــتر لە كاتی دانانی پالنی ئۆپەراسیۆنی 
عەبــادی،  حەیــدەر  مووســڵ،  گرتنــەوەی 
سەرۆكوەزیرانی عێراق، بەڵێنی بە ئەمریكییەكان 
دابــوو رێگەنادات هێزەكانی حەشــدی شــەعبی 
لــە هیچ قۆناغێكی شــەڕی پارێــزگای نەینەوادا 
بەشــدار بن. ئەمریكا و هاوپەیمانان بە تایبەتی 
نیگەرانــی ئەوە بــوون كە بەشــداری هێزەكانی 
حەشــد لە ئۆپەراســیۆنەكانی پارێزگای نەینەوا 
رێگە بۆ شەڕی تایفی نوێ لەو پارێزگایە خۆش 
بــكات، لەبــەر ئەوەی پێشــتریش لــە تكریت و 
فەللوجــە توندوتیژیان لە دژی خەڵكی ناوچەكە 

بەكارهێنابوو.
بــەاڵم فەرماندەیەكــی حەشــد بــە رۆژنامــە 
حاڵەتەكانــی  راگەیانــدووە  ئەمریكییەكــەی 
توندوتیژی حەشد "تاك و تەرا" بوون و ئەو هێزە 
ئێستا "دیسیپلینی سەربازییان لە جاران زیاترە". 
فەرماندەكەی حەشد جەختی لەوەش كردووەتەوە 
كە ئەوان بۆ گەمارۆدانی شــارۆچكەكە قوربانیان 
داوە، بۆیە مافی خۆیانە لە هێرشەكانی گرتنەوەی 

شارەكەدا "رۆڵی پێشەنگ بگێڕن"
ئەمریكییەكان رایانگەیاندووە بەهیچ شێوەیەك 
ئەو ئەگــەرە قەبووڵ ناكەن. بەرپرســێكی بااڵی 
ســەربازی ئەمریكا بــە )جورنــاڵ(ی گوتووە بۆ 
ئــەوان گرنگە كە كام هێز تەلعەفــەر دەگرێتەوە 
"بەهیچ شــێوەیەك نامانەوێت میلیشیا شیعەكان 
ئــەو بۆشــایی هێزە پــڕ بكەنەوە" كــە رەنگە لە 

سوپای عێراقیدا هەبێت. 
لــە مــاوەی یــەك ســاڵی رابــردوودا هێــزە 

تایبەتەكانی ئەمریكا مەشق و راهێنانی سەربازییان 
بە كۆمەڵێك چەكداری هۆزە سوننەكانی نزیك لە 
تەلعەفەر كردووە، بەاڵم ئێســتا ســەركردەی ئەو 
هۆزانــە گازندەی ئەوە دەكەن كــە پەراوێزخراون 
و لە هەندێك حاڵەتدا ماف و دەسەاڵتەكانیان لە 

الیەن حەشدەوە پێشێل دەكرێ. 
فەهــد ئەلزەممــو، فەرمانــدەی یەكێــك لــە 
چەكدارانی هۆزێكی توركمان لەبارەی هەوڵەكانی 
حەشــدەوە دەڵێت "ئەوان بڕوایان وایە تەلعەفەر 
شارێكی شیعییە و دەبێ شیعەكان بەسەریدا زاڵ 

بــن". ئەلزەممو 75 چەكداری هەیە كە هەموویان 
بۆ شــەڕی كۆنتڕۆڵكردنەوەی تەلعەفەر ناونووس 
كرابــوون، بەاڵم وەكــوو خۆی دەڵێــت لە چەند 
هەفتــەی رابردوودا 22 كەس لە چەكدارەكانی لە 
الیەن حەشدی شــەعبییەوە دەستبەسەركراون و 

لێپیچینەوەی توندیان لەگەڵ كراوە. 
فەرماندە توركمانەكە پێیوایە "ئەمە تۆقاندنە" 
و دەڵێت "حەشد نایەوێت هیچ هێزێكی سوننەی 

سەربەخۆ لەو شەڕەدا بەشدار بێت"
بــەاڵم نیگەرانییەكانــی ئەمریــكا و خەڵكــی 

ســوننەی ناوچەكــە تەنیــا پەیوەندی بــە كاتی 
ئۆپەراســیۆنەكەوە نییــە، بەڵكو لــە دیموگرافی 

داهاتووی شارەكەش نیگەرانن. 
عەلــی حــەالی بــەگ یەكێــك لەو ســەرۆك 
هۆزە سوننانە كە بەشــدارە لە دانوستاندنەكانی 
ئەو هێزانەی دەبێت بەشــداری لە ئۆپەراســیۆنی 
گرتنەوەی تەلعەفەردا هێزی پێشــڕەو بن. عەلی 
دەڵێت "بەهۆی پێگەی گرنگی ستراتیژی شارەكەوە 
هەموو الیەنەكان چاویان لەسەر تەلعەفەرە، بەاڵم 

هیچ الیەنێك خەڵكی تەلعەفەریان ناوێت".

سوپا و حەشد لەسەر گرتنەوەی تەلعەفەر ناكۆكن

كورد داوای گەرەنتی لە هاوپەیمانان دەكات

عەرەبە سوننەكانی حەویجە خوازیار نین حەشدی شەعبی بەشداری كۆنتڕۆڵكردنەوەی شارەكە بكات

ئەمریكییەكان دەڵێن هاوكاری میلیشیا شیعەكان ناكەین بۆ كۆنتڕۆڵكردنەوەی تەلعەفەر
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داعش گوتاری هەینیی چاپكراوی بەسەر 
مزگەوتەكاندا دابەش دەكرد

رۆژی گوتارەكەی بەغدادی تەلەفۆن 
لەكارخرابوو

رووداو: چۆنتــان زانی كە داعش هاتووەتە ناو 
مووســڵەوە.. ئەوان كە هاتن شــەو بوو، پێشتر 

جموجوڵیان هەبوو؟
مەال حەموودی: جموجوڵی ئەوان لە ناوچەكانی 
چواردەوری مووسڵ دەستیپێكرد، ئێمە كە هەندێك 
لە سەنتەری شارەوە نزیكبووین، زانیاریمان نەبوو 
لەســەر هاتنیان، رۆژانی هاتنیشیان پێنجشەممە 
و هەینی بوو، شــەممەش پشــوو بوو، ئەو رۆژانە 
فەرمانگــەكان نین و جووڵــەش كەمە، ئەوان ئەو 

هەلەیان قۆستەوە و هاتنە ناوەوە.
رووداو: ئێــوە لەســەرەتاوە چۆنتــان زانی كە 

داعش هاتووە؟
مەال حەموودی: شەڕ روویدا و سوپا پاشەكشەی 
كرد و شــانە نووســتووەكانی ئەوان دەستیان بە 
جموجوڵ كرد و هاتنی خۆیان راگەیاند. ئەوانیش 
لە دەرەوە رایانگەیاند كە الیەنگرانیان لە ناوەوەی 

مووسڵن و پشتگیرییان دەكەن.
رووداو: یەكەم رۆژی هەینی كە ئەوان هاتن، تۆ 
گوتارت لە مزگەوتدا خوێندەوە، دۆخەكە ئەوكات 

بەشێوەیەكی گشتی چۆن بوو؟
مەال حەموودی: یەكەم هەینی نیمچە قەدەغەی 
هاتوچۆ هەبوو، جووڵە نەبوو، تەنیا شەڕ هەبوو، 
بۆیــە گوتاری هەینیش نەبوو، بەاڵم هەینی دوای 

ئەوە دەستمانكردەوە بە گوتاردان.
رووداو: لەســەرەتاوە هەڵســوكەوتی داعــش 

لەگەڵ خەڵك چۆن بوو؟
مەال حەموودی: هەڵســوكەوتیان بەشێوەیەك 
بوو كە تۆ حەزت لێدەكرد، بەاڵم بەتێپەڕینی كات 
روونبووەوە كە قسەیان شتێكە و كرداریان شتێكی 

دیكەیە.
رووداو: لــە مــاوەی مانگی یەكەمــدا تاوەكوو 
راگەیاندنــی خەالفەتــی داعــش پــاش مانگێك، 

كاروباری مووسڵ چۆن بەڕێوەدەبرا؟
مەال حەموودی: ســەرەتا ئــەوان بایەخیان بە 
خەڵك و مزگەوتەكان نەدەدا، بە شتی گرنگترەوە 
سەرقاڵ بوون، بارودۆخەكە ئاسایی بەڕێوەدەچوو، 
چونكە دەوڵەتەكە تازە دروستبووبوو، خەڵكیش 
هیچ بژارەیەكی دیكەیان نەبوو، هیچ چارەسەرێكی 
دیكەیــان نەبــوو، خەڵكیــش ژیانــی ئاســایی 
خۆیــان بەســەردەبرد، ئاســوودە بــوون. خەڵك 
بارودۆخەكەیان قبوڵ بوو، ئەو گوشــارەی سوپا 
و پۆلیس پێشتر خستبوویە ســەریان وایكردبوو 
خەڵــك گۆڕانكاریــی بوێــت، جــا جێگرەوەكــە 
هەرچییەك بێت، ئەمەش بەهۆی زۆریی گوشــار 
و دەستدرێژی و دەستگیركردن و سەغڵەتكردنی 
خەڵك لەســەر كار و لە شەقامەكاندا، لەبەرئەوە 
خەڵك داوای گۆڕانكارییان دەكرد بە چاوپۆشــین 

لەوەی جێگرەوەكە كێیە.
رووداو: ئەو رۆژەی بەغدادی هاتە مزگەوتەكەی 
ئێــوە مزگەوتــی نــووری، چ جیاوازییەكی هەبوو 
لەگەڵ ئەو شــەش ساڵەدا كە بەرلەوە ئێوە لەوێ 

گوتارتان دەدا؟
مــەال حەموودی: نزیكــەی مانگێك تێپەڕیبوو 
بەســەر هاتنی ئەوانــدا كە هاتنــە مزگەوتەكە و 
خەالفەتیان تێدا راگەیاند. ئەوكات خەڵك تینووی 
گۆڕانكاری بوون، لەبەرئەوە هەستیان بە ئارامی و 
ئاسایش دەكرد و بە ویستێكی زۆرەوە پێشوازییان 
لێكــرد، گوتارەكــەی بەغدادی تەنیــا راگەیاندنی 
خەالفــەت بــوو، هەرچی گوتاری ئێمەیە باســی 
لــە ژیانی ئاســایی دەكرد و خەڵــك چی دەوێت 
و پێویســتی بە چییە، بەاڵم گوتاری ئەو گوتاری 
راگەیاندنــی خەالفەت بوو، هەروەها پێشــاندانی 
بــە جیهان كــە خەالفــەت لێــرەوە راگەیەندرا و 
الیەنگرەكانی لێرە بوون، تا خەڵك بزانن كە ئەو 

بووەتە خەلیفە و خەڵكیش پەیمانی پێبدەن.
رووداو: كێ بوون ئەوانەی لە پشتی خەلیفەوە 

نوێژیان دەكرد؟

مــەال حەموودی: خۆم ئــەو رۆژە لەوێ بووم، 
خەڵك وەك جاران بە نیازی نوێژكردن هاتبوون، 
بــەاڵم كە كاتی نوێژكردن نزیكبووەوە، كەســێك 
هات و گوتی ئێستا شێخ ئیبراهیم عەواد قسەتان 
بــۆ دەكات و لەوێوە خەڵك تێگەیشــت كە ئەوە 
خەلیفەیــە. من لە مزگــەوت بووم، ئــەوان هاتن 
گوتیــان ئێمە گوتاربێژمان هەیە، نە من پرســیم 

گوتاربێژەكــە كێیــە و نــە ئەوان گوتیــان كێیە، 
ناوەكەیــان ئاشــكرا نەكــرد و منیــش گوتــم با 
گوتارەكەی بدات، كە كاتی نوێژكردن هات، زانیم 

كامە گوتاربێژەكەیە.
رووداو: ئەو رۆژە بارودۆخەكە بەگشــتی چۆن 
بوو، هیچ گۆڕانكارییەك لــە دەوروبەری مزگەوت 
روویدابوو؟ خەڵكی دەرەوەی مزگەوت چۆن بوون؟
مەال حەمــوودی: لــە كاژێر نــۆی بەیانییەوە 
جموجــوڵ لە مزگەوتەكەدا پەیدابــوو، لەوكاتەوە 
ئەندامانی ئەوان هاتنە ناو مزگەوتەكەوە، دەستیان 
بــە پشــكنینی مزگەوتەكە كرد و لــە دەرەوەش 
ژمارەیەكــی زۆری ئەندامانی ئــەوان هەبوون. لە 
دوای ئەوەوە خەڵك هەستیان كرد كە شتێكی نامۆ 
روودەدات یان كەسێك دێت بۆ گوتاردان. هەر لەو 
كاتەوە پەیوەندییەكان هەموویان وەستان. ئاسیا 

و كــۆڕەك و زێــن هەموویــان لەكاركەوتن، ئیدی 
خەڵك هەستیان كرد كە شتێك هەیە، لەبەرئەوەی 
ژمارەیەكی زۆریان باڵوبووبوونەوە و روون بوو بۆ 

هەمووان كە ئەو رۆژە رووداوێك روودەدات.
رووداو: كێ داوای لە تۆ كرد گوتار نەدەیت؟

مــەال حەمــوودی: كەســێك هات نــاوی ئەبو 
حوسام بوو، گوتی ئێمە ئەمڕۆ گوتاربێژمان هەیە 

و تۆ گوتار مەدە.
پەیوەندییــان  پێشــتر  ئــەوان  رووداو: 
پێوەكردبوویــت یــان راســتەوخۆ پێیــان گوتی، 

شێوازی گوتنەكەیان چۆن بوو؟
مەال حەموودی: نا ئەوان پەیوەندییان نەكرد، 
راســتەوخۆ هاتنە نێــو مزگەوتەكــەوە و هەموو 
دەرگاكانیــان كــردەوە، ئــەو دەرگایانــەش كــە 
قوفڵدرابوون قوفڵەكانیان شكاند و گوتیان ئێمە 
گوتاربێژمان هەیە، پێشــتر هیچیــان نەگوتبوو، 
تەنانەت لە رۆژی گوتارەكەشــدا رایاننەگەیاندبوو 
كــە گوتاربێژەكە كێیە، تەنیا ماوەیەكی كەم بەر 
لــە دەســتپێكردنی گوتارەكە ئاشــكرایان كرد و 

ناوەكەیان گوت.
رووداو: هاتنــی خەڵك لــەو رۆژەدا بۆ نوێژی 
هەینی كراوە بوو؟ هەموو كەس دەیتوانی بێت یان 

سنووردار كرابوو؟
مەال حەموودی: نا نا هاتنی خەڵك ئاسایی بوو، 
تەنیا ئەوەبوو كە هەر كەسێك بهاتایە دەیانپشكنی 

و پاشان دەیتوانی بێتە ژوورەوە، هەروەها داوایان 
دەكرد كە مۆبایلەكەت بكوژێنیتەوە.

رووداو: ئــەو كەســانەی لــە یەكــەم ڤیدیۆدا 
دەردەكــەون لــە كاتی ئــەو نوێــژەدا هەموویان 
دەموچاویان شــاردراوەتەوە، ئەوانــە كێ بوون؟ 
خەڵكــی ئــەم ناوچەیــە بوون یــان لــە دەرەوە 

هاتبوون، عێراقی بوون یان غەیرە عێراقی؟

مــەال حەمــوودی: زۆرینــەی ریزی پێشــەوە 
ئەندامانی ئەوان بوون، من نازانم لە سەركردەكانیان 
بوون یان لە خەڵكانی ئاسایی بوون، چونكە ئەوە 
كەس نایزانێت و تەنیا ئەندامە نزیكەكانی خۆیان 
دەزانن كێ سەركردەیە و كێ ئەندامێكی ئاساییە، 
بــەاڵم دەزانــم كە ریــزی پێشــەوە زۆرینەیان لە 

ئەندامانی ئەوان بوون.
رووداو: ئەبوبەكر بەغدادیت لە نزیكەوە بینی؟ 

قسەت لەگەڵ كرد؟
مــەال حەمــوودی: نا ئەو لەگــەڵ هاتنی كاتی 
گوتاردا دەســتبەجێ هاتە ژوورەوە و گوتارەكەی 
دا و دوای تەواوبوونــی دەســتبەجێ رۆیشــت، 
هەر ئەوەندەشــی رۆیشــت ئیدی خەڵكێكی باش 
لــە چــواردەوری كۆبوونەوە، هەندێك ســەالمیان 
لێدەكــرد و هەندێــك ماچیان دەكــرد و هەندێك 

نزایان بۆ دەكرد. قەرەباڵخییەكی زۆر دروستبوو، 
ژمارەیەكــی زۆری پاســەوانی چەكداریشــی لــە 
چواردەور بــوون، لەبەرئەوە من نەمدەتوانی لێی 

نزیك ببمەوە.
رووداو: كاردانەوەی خەڵكت لە دوای گوتارەكە 

و راگەیاندنی خەالفەت چۆن بینی؟
مــەال حەمــوودی: وەك گوتــم ئــەوە خەونی 
خەڵــك بوو كــە گۆڕانــكاری رووبــدات، ئەمەش 
هەمووی لەبەر زۆریی گوشاری سەریان بوو، بۆیە 
خەڵك هەموو ئومێدیان ئەوەبوو كەســێك بێت و 
لەو گوشــار و تەنگەتاوكردنە زۆرەی لەســەریان 
بوو رزگاریان بكات، لەســەرەتاوە خەڵكێكی زۆر 
قبوڵیان كرد. لەســەرەتاوە خەڵك بە مژدەیەكی 
خۆشیان دەبینی، خەڵكیش خەونیان بە خەالفەتی 
ئیسالمییەوە دەبینی، بەاڵم خەالفەتێكی ئیسالمی 

لەسەر رێگەیەكی راست.
گرتــە  ئــەو  باڵوبوونــەوەی  پــاش  رووداو: 
ڤیدیۆییانــەی كە تێیدا خەڵك ســەردەبڕن، رای 

خەڵك چۆن بوو؟
مەال حەموودی: ئەوە سەرەتای تۆقینی خەڵك 
بوو لــە دەوڵەت، ئیــدی لەوكاتەوە كە كوشــتن 
دەستیپێكرد، گومان دروستبوو، دەركەوت كە قسە 
شــتێكە و كردار شــتێكی دیكەیە. ئیدی خەڵكی 
دەســتیانكرد بە پێداچوونەوەی حساباتەكانیان. 
مامەڵەی زۆرینەی ئەندامانی داعش لەگەڵ خەڵكدا 

زۆر توند بوو، تەنانەت لەگەڵ ژنان و مندااڵنیشدا، 
هیچ نەرمییەكی تێدا نەبوو.

رووداو: تــۆ وەك گوتاربێــژی مزگەوتەكــە، 
هەســتتكرد ئــەوە خەلیفەی مووســڵمانانە و لە 

مزگەوتەكەتدا پێشنوێژی دەكات؟
مــەال حەموودی: لە راســتیدا من هەســتم بە 
خەالفــەت نەكرد، چونكە رەفتــاری ئەندامەكانی 
ئــەوان تەنانەت پێــش راگەیاندنی خەالفەتیش و 
لە نێوان خۆشــیاندا توند بوو، ئەوەی سەرپێچی 
بكردایە یان ئەندامێك بیویستایە وازیان لێبهێنێت 
دەیانكوشــت، ئەمە مانای ئەوەیە شتێكی نهێنی 

لە ئارادایە.
رووداو: هەڵســوكەوت و كــردەوەی بەغــدادی 

لەگەڵ مامۆستایانی ئاینی چۆن بوو؟
مەال حەموودی: هەر وەزیرێك بەرپرس بوو لە 
وەزارەتەكەی خۆی، دیوانی دارایی بەرپرسەكەی 
لێــی بەرپرس بــوو. دیوانی مزگەوت بەرپرســی 
گوتاربێــژ و مامۆســتایان بوو، دواتــر وای لێهات 
هەر مامۆســتایەكی ئاینــی نەبووایەتە ئەندامیان 

بەشــێوەیەك لە شــێوەكان دووریان دەخستەوە، 
تەنیــا الیەنگر و ئەندامانــی خۆیان لە گوتاربێژی 

بەردەوام بوون.
رووداو: بابەتــی گوتــاری رۆژانــی هەینی كێ 
دایدەنا؟ دیاریكراو بوو یان خۆتان ئازادبوون باسی 

چی دەكەن؟
مــەال حەمــوودی: من ئەوكات لــە گوتاربێژی 
نەمابوومــەوە، بەاڵم ئاگاداربــووم كە گوتارەكان 
بــە چاپكــراوی دەهاتــن و هەمــووی هــەر یەك 
بوو، هەمووان یەك گوتاریان پێشــكەش دەكرد، 
باوەڕناكەم كەســیش هەبووبێت بوێرێت بیگۆڕێت 
یان بەشێكی لێ البدات، چونكە ئەوە بۆی هەبوو 
رووبــەڕووی لێپرســینەوە و تەنانــەت سزاشــت 

بكاتەوە.
رووداو: چی لە بەغدادیدا هەبوو كە وایكردبوو 

ئەو هەموو خەڵكە دوای بكەون؟
مەال حەموودی: هیچ تایبەتمەندییەكی نەبوو، 
تایبەتمەندیــی لــەو پروپاگەندانــەدا بــوو كە بۆ 
رێكخراوەكە دەكرا لە تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان، ئەوە 
وایكــرد خەڵك خەون بەو خەالفەتە و ئیســالم و 
ئاسایشەوە ببینێت، لەبیریشمان نەچێت زانیارییە 
ئاینییەكان الوازبوون و ئەوەش وایكرد خەڵك بۆ 

الی خۆی رابكێشێت لە هەموو رێگەكانەوە.
رووداو: دەوڵەتــی ئیســالمی كــە دەســەاڵتی 
مووسڵی گرتە دەست، ئەو هەموو خەڵكە جیاوازە 
كــە لە واڵتانی جیاوازەوە هاتبوون، چۆن پێكەوە 
دەژیان، ئەو ژیانە ئاسایی بوو وەك ئەوەی داعش 
پێشــانیدەدا یان رووداو هەبوون و نەیاندەهێشت 

كەس بزانێت و دزە بكاتە دەرەوە؟
بــە  پەیمانیــان  ئــەوان  حەمــوودی:  مــەال 
رێكخراوەكە دابوو، وەك ئەوان بیریان دەكردەوە، 
كێشــەمان نەبوو، تەنیا ئەوە بوو هەندێك كەس 

لــەوە دەترســان رێكخراوەكە وازیــان لێنەهێنێت 
و دەســتوەربداتە نــاو هەندێك شــتەوە كە هەر 

واشیكرد و هەندێك شتی چاككرد.
رووداو: داعــش بۆچــی زۆرینەی شــوێنەوارە 
ئاینییەكانی نێو مووســڵی تەقانــدەوە، هۆكاری 

ئەوە چی بوون و بۆچی وایاندەكرد؟
مەال حەمــوودی: ئەوان بیانوویان ئەوەبوو كە 
ئــەو مزگەوت و شــوێنانە گۆڕیــان تێدایە و ئەو 
شــوێنانەی گۆڕیــان تێدا بێت نوێژكــردن تێیاندا 
رێگەپێــدراو نییــە، لەبەرئەوە دەیانگــوت دەبێ 
ئەو شــوێنانە یان بتەقێنرێنــەوە یان بەیەكجاری 
بڕووخێنرێــن، ئەوە هۆكاری ئاشــكرای ئەو كارە 
بوو، لەوانەشــە هــۆكاری نهێنیش هەبێت و ئێمە 

نەیزانین.
رووداو: هیــچ جارێــك هەوڵتانــدا رێگری لەو 
كارەیان بكەن یان داواتان لێكردن ئەو شــوێنانە 

نەتەقێننەوە؟
مــەال حەموودی: ئــەوان كاتێك دەیانویســت 
كارێــك بكــەن نە پرســیان بە خەڵــك دەكرد و 
نە بەخەڵكیان دەگوت چی دەكەن. تۆ هەســتت 
بەهیچ نەدەكــرد تا ئــەوەی ناوچەكەیان دەگرت 
و مزگەوتەكەیــان پــڕی تەقەمەنــی دەكــرد و 

دەیانتەقاندەوە.
رووداو: ئــەی بــەڕای تۆ بۆچــی تەقاندنەوەی 
منارەی حەدبای خستە دوا رۆژەكانی مانەوەی لە 
مووســڵ، ئایا ئەوێیان بەالوە پیرۆز بوو یان وەك 

سیمبولی راگەیاندنی خەالفەت سەیریان دەكرد؟
مــەال حەمــوودی: مزگەوتی نــووری یەكێكە 
لــە ســیمبولەكانی شــاری مووســڵ، مەنــارەی 
حەدباش مووســڵی بەناوەوە كــراوە و دەگوترێ 
مووســڵی حەدبا، لەوێش خەالفەتیان راگەیاند و 
تا دوا هەناســە بەرگرییان لــە خەالفەتەكە كرد، 
كاتێكیش هەســتیان بە نا ئومێــدی كرد و هێزە 
ئەمنییــەكان لێیــان نزیكبوونــەوە، تەقاندیانەوە 
چونكە نەیاندەویســت كەس جگــە لە خۆیان لە 
شــوێنی راگەیاندنی خەالفەت بێت. الی هەندێك 
لــە ئەندامانیــان ئەو شــوێنە پیرۆز بــوو. ئەوە 
رووداوێكی ناخۆش بوو، دڵمان خوێنی لێدەچۆڕێت 
بۆ تەقاندنــەوەی منارەكە، بێگومان ئەو منارەیە 
لە خوێنی خەڵكی ئاســایی و شــەهیدان و هێزە 
ئەمنییەكان پیرۆزتر نییە، بەاڵم ئەوە شوێنەوارێكی 
مێژوویی بوو، كاتێك ئاسەوارێكی تەمەن زیاتر لە 

800 ســاڵ دەڕووخێ، ئەوە كێشەیە، شتێكە دڵ 
ئازار دەدات. بەڕاستی من ئازارم چەشت، چونكە 
حەدبا بووە بەشێك لە رابردوو. بە خەمەوە باسی 
دەكەین و نەماندەویست كارەك بگاتە ئەو دۆخە.

رووداو: چۆن مزگەوتەكەت بەجێهێشت، خۆت 
رۆیشتی یان لە گوتاردان دووریان خستیتەوە؟

مــەال حەمــوودی: ئــەوان لــە رۆژی دوای 
گوتارەكــەوە پێیانگوتــم ئیدی تــۆ نابێ گوتار 
بدەیت، ئەگەر هەســت بە زوڵملێكراوی دەكەیت 
دەتوانــی بچیت لە دیوانی ســكااڵكان ســكااڵی 
خۆت پێشكەش بكەیت و ئەوان گوێت لێدەگرن. 
دەشــزانی كــە نزیكــەی %90ی گوتاربێــژ و 
پێشــنوێژەكان لــە كارەكانیــان دوورخرانەوە و 

هۆكارەكەش ئاشكرایە.
رووداو: چــۆن خــۆت رزگار كرد لە دەســتی 

داعش؟
مــەال حەمــوودی: كاتێــك هێرشــی هێــزە 
ئەمنییــەكان دەســتیپێكرد، ئیــدی هــاوەن و 
مووشــەك دەكەوتــن، مــن رۆژی 13ی ئــاداری 
ئەمســاڵ لە بــەری راســتی مووســڵەوە بەرەو 
بەری چەپ هەڵهاتم، شەو بوو كاژێر سێی شەو 
رامانكرد، خەڵكیش دەستیان بە هەڵهاتن كرد. 
خەڵــك ئــەو كاتانەیان هەڵدەبــژارد كە قەناس 
بەدەســتەكانی لێنەبوون، یان سوپا رێڕەوی بۆ 
هەڵهاتنی خەڵك دەكردەوە و بە شەو رایاندەكرد، 
پێشبینیمان دەكرد كە دەتوانین بگەینە ناوچە 

ئارامەكانی دەستی سوپا و ئەو كارەمان كرد.
رووداو: لــەڕووی ســەربازییەوە داعــش لــە 
لەناوچــوون نزیكــە، پێتوایــە لــە رووی بیر و 

تێڕوانینەوە كەی كۆتایی دێت؟
مــەال حەمــوودی: بێگومــان ئــەو مێشــك 
شۆردنەوەیەی كە لەسەر زۆر گەنج كرا، پێویستی 
بــە كات و كاری بــاش هەیــە، هەروەها نیازی 
راستگۆیانەی دەوێت، ئەگەر نیازی راستگۆیانە 
و كاری لێبڕاوانە هەبێت، گۆڕانكارییەك دەبینی 

كە هیوادارم دوور نەبێت.
رووداو: پێتوایە دوای داعش تۆڵە لەو كەسانە 

بكرێتەوە كە هاوكاریی داعشیان كردووە؟
مــەال حەمــوودی: هیواداریــن تۆڵەكردنەوە 
روونەدات، بەاڵم گوێمان لێدەبێت كە خەڵكێك 
كوڕیــان یــان باوكیــان كــوژراوە یــان ماڵیان 
وێرانكــراوە یــان دەركــراون یــان خانوویــان 
خاپووركــراوە، ئەوانە دەبێ قســەیان هەبێت، 
بەاڵم هیوادارین نەگاتە ئەوەی كە دوژمنەكانمان 

دەیانەوێت.
رووداو: چی بكرێت بۆ ئەوەی جارێكی دیكە 
رووداوی هاوشــێوەی ســەرهەڵدانی داعــش لە 

مووسڵدا دووبارە نەبێتەوە؟
مەال حەموودی: ئەگەر حكومەت سیاسەتی 
خــۆی بەرامبەر خەڵك بگۆڕێت بەرەو باشــتر، 
ئــەوكات هیچ جۆرە گرووپێكی چەكدار نابینی، 
بــەاڵم ئەگــەر دەســتبكەنەوە بە گوشــاركردن 
لــە خەڵــك و دەســتگیركردنی هەڕەمەكــی و 
رێگریكردن لە خەڵك، ئەوكات دەگەڕێینەوە بۆ 

سەرەتای سەرهەڵدانی ئەوەی بینیمان.

خەڵك لەناو مزگەوت لە بەغدادی 
كۆبوونەوە و ماچیان كرد

مەال حەموودی هیاللی، پێشنوێژ و گوتارخوێنی مزگەوتی نووری لە مووسڵ بۆ )رووداو(:

رۆژی 27/6/2014 چەكدارێكــی داعــش هاتە نێو مزگەوتی نــووری و بە پێشــنوێژ و گوتارخوێنی 
مزگەوتەكەی راگەیاند كە ئەم هەینییە گوتار نادات و ئەوان گوتارخوێنی خۆیان دەهێنن. چەكدارەكە 
ناوی ئەبو حوســام بوو، گوتارخوێنە تازەكەش ئیبراهیم عەواد بوو كە دوو رۆژ دواتر بەناوی ئەبوبەكر 
بەغدادی، وەكو خەلیفەی دەوڵەتی ئیســالمی لە عێراق و شام بە خەڵك ناسێنرا و داوا لە خەڵكی ژێر 
دەســەاڵتی داعش كرا بەیعەتی پێبدەن. مەال حەموودی عومــەر هیاللی كە گوتارخوێنی مزگەوتی 
نووری بووە لە مووســڵ، لــە هەڤپەیڤینێكدا لەگــەڵ )رووداو( چیرۆكی ئــەو رۆژە دەگێڕێتەوە كە 

ئەبوبەكر بەغدادی لە شوێنی ئەو چووەتە سەر مینبەر و گوتاری هەینی پێشكەش كردووە.

هەڤپەیڤین: سیداد لەشكری
رووداو- مووسڵ

‘‘

‘‘

‘‘

‘‘

‘‘‘‘

داعش 90 %ی 
مەالكانی پێشووی 

لە گوتاردان 
دوورخستەوە

     

‘‘

‘‘

رۆژی دوای هاتنی 
ئەبوبەكر بەغدادی 

بۆ مزگەوتەكەم 
پێیانگوتم چیدی 

گوتار نادەی

     

‘‘
‘‘

كاتی نوێژكردن 
كەسێك هات و 

گوتی شێخ ئیبراهیم 
عەواد قسەتان بۆ 

دەكات
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خەاڵتی ئاشتیی لۆكسمبۆرگ دەبەخشرێتە كوردێك
رووداو - هەولێر

سەرۆكی ئەنجوومەنی پارێزگای نەینەوا، كە كوردە، خەاڵتێكی جیهانی لەسەر پێكەوەژیانی ئاشتییانەی پێكهاتە جیاوازەكان لە پارێزگای نەینەوا 
وەرگرت . دامەزراوەی شــنگن بۆ ئاشــتیی )Schengen Peace Foundation(، "خەاڵتی ئاشــتیی لۆكســمبۆرگ"ی بەخشییە بەشار كیكی، سەرۆكی 

ئەنجوومەنی پارێزگای نەینەوا. لەبارەی وەرگرتنی ئەو خەاڵتە، بەشار كیكی بە )رووداو(ی راگەیاند، یەكەم كەسە لەسەر ئاستی عێراق  و هەرێمی كوردستان 
خەاڵتەكە وەردەگرێت. بەشار كیكی گوتیشی "وەرگرتنی ئەو خەاڵتەش جێگەی شانازییە بۆ میللەتەكەم، مانای ئەوەیە كورد یەكێكە لەو میللەتانەی هەمیشە 

حەزی بە ئاشتیی و پێكەوەژیان كردووە".

ناسر عەلی
رووداو - دهۆك

حەشــدی شەعبی لە سنووری سووریا و عێراق 
ســەرقاڵی لێدانی خەندەقــە، رێگەش بە قایمقامی 
بەعاج نادەن بگەڕێتەوە شــارۆچكەكەی و دەســت 
بــە كارەكــەی بكاتــەوە. بەڕێوەبــەری ناحیــەی 
گرعوزێریش دەڵێت تاوەكو ئێســتا تاكە ماڵێكیش 
نەگەڕاوەتــەوە ئەو ناوچانەی بەمدواییە حەشــدی 

شەعبی لە دەستی داعش رزگاری كردوون.
بەســەر  تێدەپــەڕێ  رۆژ   40 نزیكــەی 
كۆنترۆڵكردنەوەی ناوچەكانی باشــووری شنگال و 
قەزای بەعاج، بەاڵم هێشتا یەك خێزان نەگەڕاوەتەوە 
حكومەتیــش  فەرمانگەكانــی  و  ناوچانــە  ئــەو 
دەســتبەكار نەبوونەتــەوە. فەرماندەیەكی كوردی 
ئێزدی لە نێو حەشــدی شــەعبی دەڵێت حەشــد 
بــێ بەڵێن بوو بەرامبەریان و چارەنووســی ناوچە 

رزگاركراوەكانیان نادیارە.

رۆژی 12ی ئایاری 2017 حەشــدی شــەعبی 
ئۆپەراســیۆنێكی بەرفراوانــی بــۆ رزگاركردنــی 
باشووری شــنگال لە چنگی داعش دەستپێكرد، 
لــە مــاوەی دوو هەفتــەدا چەندیــن ناوچەی لە 
باشــووری شــنگال كۆنترۆڵ كــردەوە، لەوانەش 
ســەنتەری قەزای بەعــاج، ناحیــەی گرعوزێر و 
تەلبەنات و تەلقەسەب و كۆچۆ و چەند گوندێكی 
دیكــە. ئــەوان توانییان لە مــاوەی دوو هەفتەدا 

هێزەكانیان بگەیەننە سەر سنووری سووریا.
ئەحمــەد یوســف، قائیمقامی قــەزای بەعاج 
بــە )رووداو(ی راگەیانــد "هەفتەیــەك پێــش 
ئێســتا بەرێگای حەمام عەلیلــەوە چووینە نێو 
ســەنتەری قەزای بەعاج، هەوڵــم دا بارەگایەك 
لەوێ بكەمەوە، بۆ ئەوەی دەســت بە كارەكانم 
بكەمەوە، بەاڵم بەرپرســانی حەشــدی شەعبی 
رێگەیان پێنەداین و پێیانگوتین، هێشــتا كاری 
ئێمــە لێرە تــەواو نەبووە و بۆتــان نییە جارێ 

بێنە ئەم ناوچانە".

ئەحمەد یوسف، بە پەرۆشەوە چاوەڕێی ئەنجامی 
ئۆپەراسیۆنەكەی حەشدی شەعبی كردووە بۆ سەر 
قــەزای بەعاج بەو ئومێدەی داعش لەوێ نەمێنێ و 
ئەوانیش بە زووترین كات بگەڕێنەوە ناوچەكانیان، 
بەاڵم ئێستا نائومێد بووە و دەڵێت "هیچ ئومێدێك 

نییە بگەڕێینەوە بەعاج".

هــەر لە دەســتپێكی ئۆپەراســیۆنی حەشــدی 
شــەعبی بۆ ســەر ئەو ناوچانە، ژمارەیەك كوردی 
ئێــزدی كە نزیكــەی 400 كەس دەبــوون، چوونە 
ریزەكانی حەشدی شەعبی. سەرەڕای رزگاركردنی 
ناوچەكانیان لەالیەن حەشــدەوە، بەاڵم ئێســتا بە 
نائومێدییەوە لە ئەنجامی ئۆپەراسیۆنەكە دەڕوانن.

خودێدا جوكــو كە فەرماندەیەكــی كەتائیبی 
ئێزدیخانە لەنێو حەشــدی شەعبی، بە )رووداو(
ی گوت "ئێمە بە دڵێكی پاكەوە پەیوەندیمان بە 
حەشدی شــەعبییەوە كرد، متمانەیەكی زۆرمان 
بە حەشــد هەبوو، بــەاڵم وا دەرنەچــوو. ئەوان 
ســەرەتا گوتیــان هەر كــە ناوچەكانمــان رزگار 

كــرد، رادەســتی ئێــوەی دەكەین، بــەاڵم ئەوە 
40 رۆژ بەســەر ئۆپەراســیۆنەكە تێپــەڕی، هیچ 
دیار نییە، رەوشــەكە رۆژ لە دوای رۆژ خراپترە، 
هیــچ هاوكارییەكی ئێمە ناكەن، تاوەكوو ئێســتا 
یــەك خێــزان نەگەڕاوەتەوە، لەبــەر ئەوەی هیچ 

خزمەتگوزارییەك لە ناوچەكەدا نییە".
ســەبارەت بــە رێگەنــەدان بــە گەڕانــەوەی 
قایمقامی بەعاج، جوكو گوتی "ئێســتا حەشدی 
شــەعبی كار دەكــەن بۆ گۆڕینی ئــەو قایمقامە، 
بەنیــازن كەســێك لــە هــۆزی شــەمەر دابنێن، 
جگــە لەوە دەســتیان بە دروســتكردنی فەوجی 
عەرەبی سوننە بۆ ئەم ناوچانە كردووە و چەكی 
باشیان دەدەنێ. هەموو ئەو عەرەبانە كە ئێستا 
فەوجیــان بۆ دەكرێتەوە، ئەوانەن كە هێرشــیان 
كردە سەر ئێمە و كچ و ژنی ئێمەیان برد. ئێستا 
ئــەوان بوونەتە خاوەنی چەكی باش، ئێمەش نە 

مووچەمان دەدەنێ و نە چەك".
ئــەو بەرپرســە كوردەی حەشــدی شــەعبی، 
ئاینــدەی ناوچەكە بە ناڕۆشــن دەبینێ و دەڵێت 
"چارەنووســی ئەو ناوچانە بە نادیاری ماوەتەوە، 
باوەڕ ناكەم كەس بگەڕێتەوە. حەشــدی شەعبی 
لەســەر ســنووری عێراق و ســووریا دەســتی بە 
لێدانی خەندەقێك كردووە بە بەرزیی سێ مەتر و 
پانایــی چوار مەتر، ئەوان خەریكی كاری گەورەن 
لــەو ناوچەیە، وا بە ئاســانی رادەســتی خەڵكی 

ناوچەكەی ناكەنەوە".
خدر خودیدا رەشۆ، بەڕێوەبەری ناحیەی گرعزێر 
بــە )رووداو(ی گــوت "هەتا ئێســتا یــەك خێزان 
نەگەڕاوەتەوە ئەو ناوچانە، جگە لە خەڵكی سڤیل، 

هیچ بەرپرسێكی ئیداریش نەگەڕاوەتەوە".

حەشدی شەعبی رێگە بە قائیمقامی بەعاج 
نادات بگەڕێتەوە

فەرماندەیەكی كوردی ئێزدیی حەشدی شەعبی:

حەشدی شەعبی بەڵێنەكانی لەگەڵ ئێمە 
نەبردنە سەر

نەهرۆ محەممەد
رووداو - هەولێر

لــە پارێزگای بەســرە، شــەڕ و ملمالنێــی نێوان 
هــۆزەكان باڵی بەســەر كەشــوهەواكەدا كێشــاوە، 
دەســەاڵتی لۆكاڵی و حكومەتی عێراق بەدەست ئەم 
دیاردەیەوە گیرۆدەن. ئەو هۆزانە، الوازیی دەزگاكانی 
دەوڵــەت و دامەزراوە ئەمنییەكانیان قۆســتووەتەوە 
و زۆر جــار، لەبــری دەزگای ئەمنــی و دەســەاڵتی 
دادوەری، بە زەبری چەك و نەریتە عەشــایرییەكان 

كێشەی خۆیان یەكالیی دەكەنەوە.
ســەلیم شــەوقی، نوێنەری پارێزگای بەســرە لە 
پەرلەمانی عێراق، هۆكاری بااڵدەستبوونی هۆزەكانی 
بەســرەی گەڕاندەوە بۆ نەبوونی هێزی پێویســت لە 
بەسرە، چونكە زۆربەی هێزە ئەمنییەكانی پارێزگای 
بەسرە، رەوانەی بەرەكانی شەڕی دژی داعش كراون 

لە نەینەوا.
سەلیم شەوقی بەشێكی كێشەكەش دەگەڕێنێتەوە 
بۆ الوازیی چاودێریی ئەمنی و هەواڵگری. ئەو دەڵێت 
"زۆرجــار بەرپرســە ئەمنییــەكان بــە گوڕوتینەوە 
دەســت بەكار دەكەن، بەاڵم بــە تێپەڕبوونی كات، 
لەالیەن ســەرۆك هۆزەكانەوە بــە داوەت و بەرتیل 

چاوبەست دەكرێن".
دانیشتووانی بەســرە نزیكەی 3 ملیۆن كەسن و 
178 هــۆز و تیرە لە ســنووری ئەو پارێزگایە هەن. 
ئەو هۆزانە خاوەن چەكی مامناوەند و سووكن كە لە 
یەكالكردنەوەی ناكۆكی و كێشــە كۆمەاڵیەتییەكاندا 
پەنای بۆ دەبــەن و زۆرجار بەهۆی ئەو پێكدادانەوە 
رێگا ســەرەكییەكان لە نێوخۆی پارێزگای بەســرە، 
هەروەها بەسرە لەگەڵ پارێزگاكانی دیكە دادەخرێن، 
تــرس و دڵەڕاوكێــی زۆر الی دانیشــتووان دروســت 
دەكــەن، لــە هەندێــك دۆخدا زیــان بە دامــەزراوە 
گشــتییەكان دەگات و زۆرجار كارەبــای ناوچەیەك 

زیانی پێگەیشتووە و پچڕاوە.
دۆخی بارگاویی نێوان هۆزەكان بەجۆرێكە، تەنیا 
كێشــەیەكی بچووكــی بەســە بۆ ئەوەی رەوشــەكە 
بتەقێتەوە، زۆرجار لەســەر بابەتێكــی زۆر بچووك، 
شــەڕی گەورەی نێــوان هۆزەكانــی لێدەكەوێتەوە و 
چەندیــن كوژراو و برینداری لێدەكەوێتەوە. لە چەند 
رۆژی رابردوودا لەسەر یارییەكی تۆپی پێ لە ناوچەی 
حەیالییــە، شــەڕ كەوتــەوە و ژمارەیەك كــوژراو و 

برینداری بەدواوە بوو.
فەرید شــەعالن، بڕیاردەری لیژنەی هۆزەكان لە 
پەرلەمانی عێراق بە )رووداو(ی گوت :"دەرمارگیری، 
شەڕوپێكدادانی نێوان هۆزەكان و پەنابردن بۆ چەكی 
مامناوەنــد و هەندێــك كات چەكــی قورســیش لە 
یەكالكردنەوەی كێشەكان، یەكێكە لە سیما ناشیرین 
و ناشارستانییەكانی پارێزگای بەسرە، پێویستە ئەم 
دیاردەیە كۆتایی پێ بهێنرێت و یاســا بسەپێنرێت، 
جگە لە دەوڵەت نابێت چەك بەدەست هیچ كەس و 

الیەنێكەوە بێت".
بەســرە بە یەكێك لــە دەروازە ســەرەكییەكانی 
عێراق و بە شــادەماری ئابووریی عێــراق دادەنرێت، 
بەهۆی پێگەی جوگرافییەوە زۆرجار وەك ناوەندێكی 
بازرگانی بە مادە هۆشــبەرەكان نــاوی دەبرێت. بە 

گوتــەی بڕیاردەری لیژنەی هــۆزەكان لە پەرلەمانی 
عێراق "لە پارێزگای بەســرە نزیكەی 400 بازرگانی 
مــادەی هۆشــبەر هەن، زۆرجــار هۆزەكان لەســەر 
بازرگانــی بــە مــادەی هۆشــبەر و دەســتكەوت و 
داهاتــی ئەو بازرگانییە بەشــەڕدێن. بەشــێكیش لە 
هۆزەكان، سەرقاڵبوونی حكومەتیان بە شەڕی داعش 

قۆستووەتەوە و بە ئارەزووی خۆیان الملی دەكەن".
شــێخ رائــد فرێجــی، ســەرۆكی ئەنجوومەنــی 
هۆزەكانی بەسرە، پێیوایە یاسا لە پارێزگای بەسرە 
پاشەكشــەی كردووە، رۆڵی هێزە ئەمنیەكان الوازە، 
پێویســتە فەرماندە ئەمنییەكان رۆڵی راستەقینەی 
خۆیــان بگێــڕن. هەروەهــا دەڵێــت ناكۆكیی كوتلە 
سیاســییەكان كاریگەریــی خراپی لەســەر ناكۆكیی 

نێوان هۆزەكان و دۆخی پارێزگای بەسرە هەیە.
بەشێكی دیكەی ناكۆكیی نێوان هۆزەكان لەسەر 

زەوی، پــارە، كاری كۆمپانیاكانــە، زۆرجار لەســەر 
دەرگای مااڵن دەنووسرێت: "خوێنیمان دەوێت" واتە 

دەبێ خاوەنی ئەو ماڵە بكوژرێت.
نــوری مالیكی، لەســەردەمی دەســەاڵتی خۆیدا 
ئەنجوومەنی هۆزەكانی دروســتكرد بۆ چەسپاندن و 
بەهێزكردنــی هەژموونی خۆی ســوودی لێوەرگرتن، 

بەاڵم كاتێك حەیدەر عەبادی هاتە ســەر دەسەاڵت، 
لــە چوارچێــوەی هەنــگاوە چاكســازییەكان و بــۆ 
كەمكردنــەوەی خەرجییــەكان ئــەو ئەنجوومەنانەی 
هەڵوەشاندەوە و پارە و پول و ئیمتیازاتەكانی بڕین.
 فرێجی دەڵێت "هۆكاری ســەرەكی دروستكردنی 
مالیكیــەوە،  لەالیــەن  هــۆزەكان  ئەنجوومەنــی 
بەكارهێنانیــان بوو بــۆ بەرژەوەندیی تایبەتی خۆی 
و كوتلەكــەی، بــەاڵم ئەنجوومەنەكە رۆڵی هەبوو لە 

چارەسەركردنی بەشێك لە كێشەكان".

زۆرجار لەبری یاسا، خواست و ئیرادەی هۆزەكان 
دەبێتە سەنگی مەحەك بۆ چارەسەركردنی كێشەی 
نێوان هۆزەكان، زۆر جاریش ئافرەتان دەبنە قوربانیی 
ئەو نەریتە دواكەوتووە و لە بری خوێن، دەبەخشرێنە 
الیەنی زیانپێگەیشتوو بۆ چارەسەركردنی كێشەكان. 
لە هەندێك كاتدا بەشــێك لە هۆزی دەســتدرێژیكار 
بــە زۆر كۆچیــان پێدەكرێــت، هەمــوو ئەمانە وەك 
جێگرەوەی یاســا بەكاردێت لــە واڵتێكدا، كە خۆی 
بە داهێنەری یاسا دەدانێت لە سەردەمی حاموڕابیدا.
حكومــەت چەندینجار هەوڵی داوە ئەو كێشــەیە 
چارەسەر بكات، وەك گۆڕانكاری لە فەرماندە سەربازی 
و ئەمنییەكاندا، دانانی وادە بۆ رادەستكردنی چەكی 
ئەندامانی هۆزەكان و باڵوكردنەوەی هۆشداریی توند 
لەبارەی دیاردەی چەكداری، بەاڵم سەركەتوو نەبووە، 
لەو چوارچێوەیەدا بە فەرمانی ژمارە 26ی وەزارەتی 
بەرگریی عێراق، بۆ چارەســەركردنی كێشەی نێوان 
هۆزەكانی ئەو پارێزگایە، بە سەرۆكایەتی فەریق روكن 
جەمیل شــەممەری، فەرماندەی ئۆپەراســیۆنەكانی 
بەسرە، لێژنە لە پۆلیس، وەزارەتی ناوخۆ، پارێزگا و 
ئەنجوومەنی پارێزگای بەسرە پێكهێنراوە كە هەوڵی 
چارەســەركردنی ئــەو كێشــانە دەدەن، چەندیــن و 
دیــدار و كۆبوونەوەیان ئەنجامداوە. هەفتەی دووجار 
یەكشــەممە و چوارشــەممە كۆبوونەوەیان هەیە، بۆ 
كێشەی نێوان هەر هۆزێكیش لیژنەیەك پێكهێنراوە 
و ژمارەیەك لــەو ناكۆكییانەی چارەســەر كردوون، 
بــەاڵم نەیتوانیــوە ئــەو دیاردەیە بنبڕ بــكات، بۆیە 
وەك فەریــق روكن جەمیل شــەممەری، ئاماژەی بۆ 
كرد، بەم نزیكانە ئۆپەراسیۆنێكی فراوانی سەربازی 
دەستپێدەكەن "بەمەبەستی سەپاندنی سەقامگیری 
لــە پارێزگای بەســرە و داماڵینی هۆزەكان لە چەك 
و رێگریكردن لە هەر دیاردەیەكی شــەڕ و پێكدادانی 

نێوان هۆزەكان".

ئاسۆ سەراوی
رووداو - هەولێر

رێكخراوی خۆراكی جیهانی ســەر بە نەتەوە 
یەكگرتووەكان ) WFP( بڕیاری دا هاوكاریی ماڵی 
نیوەی ئەو ئاوارە و پەنابەرانەی لە كوردســتان 
دەژیــن ببڕێــت. بەرپرســێكی ئاوارە كانیــش لە 
هەرێمی كوردستان دەڵێت بەهۆی ئەو بڕیارەوە 
كێشەیەكی گەورە دروست دەبێت، بەاڵم دەڵێت 
بڕیارە وەزارەتی بازرگانیی عێراق ئەو كێشــەیە 
چارەســەر بكات  و بە پێدانی خۆراك قەرەبووی 
ئــەو ئــاوارە  و پەنابەرانە بكاتەوە كە پارەكەیان 

لێدەبڕدرێ".
لــە مانگی ئــاداری ئەمســاڵدا بەرپرســانی 
رێكخــراوی خۆراكــی جیهانی ســەر بــە نەتەوە 
یەكگرتــووەكان WFPلــە هەرێمی كوردســتان 
رایانگەیانــد، بەهۆی كەمبوونــەوەی هاوكارییە 
نێودەوڵەتییەكان، بەنیازن پارەی تەرخانكراو بۆ 

خۆراكی ئاوارەكان بۆ نیوە كەمبكەنەوە. 
 هۆشــەنگ محەممــەد، بەڕێوەبەری ناوەندی 
هاوبەشــی هەماهەنگیی قەیرانەكان لە هەرێمی 
كوردستان بە )رووداو(ی راگەیاند "لەم مانگەوە 
WFP ئەو بڕیــارە جێبەجێ  دەكات  و یارمەتیی 

پارە لە بەشێك لە ئاوارە  و پەنابەران دەبڕێ".
 WFP هۆشەنگ گوتی: "یارمەتیدانی دارایی 
بــۆ كڕینی خۆراك، پێشــتر بۆ هەمــوو ئاوارە  و 
پەنابــەرەكان، مانگانــە $19 بوو، بــەاڵم وردە 
وردە ئــەو یارمەتییە بڕا . ســەرەتا یارمەتییەكە 
لــە و ئــاوارە  و پەنابەرانــە بڕا كە لــە دەرەوەی 
كەمپەكانــدا دەژیان و كارێكیان هەبوو، ئێســتا 
بڕیاریانــداوە ئەو یارمەتییە لە نیــوەی ئاوارە  و 

پەنابەران ببڕن، ئەوەش كێشــەیەكی زۆر گەورە 
بۆ هەرێمی كوردستان دروست دەكات".

ســەبارەت بــە چارەســەری ئــەو گرفتــە، 
بەڕێوەبــەری ناوەنــدی هاوبەشــی هەماهەنگیی 
قەیرانەكان لە هەرێمی كوردستان گوتی داوایان 
كردووە حكومەتی عێراق ئەو گرفتە چارەســەر 
بــكات  "بڕیــارە وەزارەتی بازرگانیــی عێراق ئەو 
كێشــەیە چارەســەر بكات  و بە پێدانی خۆراك 
قەرەبــووی ئەو ئــاوارە  و پەنابەرانە بكاتەوە كە 

پارەكەیان لێدەبڕدرێت".
بەاڵم هۆشەنگ گەشــبین نییە كە وەزارەتی 
بازرگانیی عێراق بتوانێ ئەو كێشــەیە چارەسەر 
بــكات و دەڵــێ "لــەو بڕوایــەدا نیــم وەزارەتی 
بازرگانی بتوانێ  ئەو كێشــەیە چارەسەر بكات، 
چونكــە ئەو وەزارەتە ناتوانێ  بە باشــی بەشــە 
خۆراكی دانیشتووانی عێراق دابین بكات، ئێستا 

لەكوێ  دەتوانێ  خۆراك بداتە ئاوارەكانیش".
بەپێــی ئامارەكانــی نەتــەوە یەكگرتووەكان 
یــەك ملیۆن و 566 ئاوارە و پەنابەر لە هەرێمی 
كوردســتان دەژین كە یەك ملیۆن و 333 هەزار 
كەســیان ئاوارەن و 233 هەزاریشیان پەنابەرن. 
%60ی ئــاوارە و پەنابــەرەكان لــە 54 كەمپی 
هەرێمــی كوردســتان دەژین، %40یشــیان لە 

دەرەوەی كەمپەكانن".
هۆشــەنگ محەممەد، ئــەو كارە بــە لێدانی 
زەنگێكی مەترســیدار نــاو دەبــات  و دەخوازێ  
الیەنــە پەیوەندیدارەكان بەتایبەتی لە ئاســتی 
نێودەوڵەتیــدا بێنە دەنگ  و كاری جدی لەســەر 
بكــەن، چونكــە وەك ئەو دەڵێت "بــەو هۆیەوە 
كێشــە بۆ نزیكەی یەك ملیۆن ئاوارە  و پەنابەر 

دروست دەبێ".

یوئێن هاوكارییەكانی 
نیوەی ئاوارەكانی 

كوردستان دەبڕێت

هەڵمەتێك بۆ داماڵینی هۆزەكانی بەسرە لە چەك دەستپێدەكات

هۆزەكان لە بەسرە پاشەكشە بە حكومەت دەكەن
چەكی قورسیان هەیە

بڕیاردەری لیژنەی هۆزەكان لە ئەنجوومەنی نوێنەران:

بەشێك لە شــەڕی هۆزەكان لەسەر 
مادە هۆشبەرەكانە

400 بازرگانی مادەی هۆشبەر 
لە بەسرە هەن

راپۆرت

حەشدی شەعبی دەیەوێت شەممەریەك بكاتە قائیمقامی قەزای بەعاج
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 )فۆتۆ: رووداو(

رووداو: دۆناڵــد ترەمــپ لەكاتــی هەڵمەتــی 
هەڵبــژاردن، لــە هەڤپەیڤینێكدا لەگەڵ واشــنتن 
پۆســت، ئامــاژەی بــە نــاوی ئێوە كــرد، گوتی 
د.وەلیــد راوێژكارمــە بۆ رۆژهەاڵتی ناوەڕاســت. 

دەتوانن باسی رۆڵی خۆتان بكەن؟
 2012 و   2011 ســاڵی  فــارس:  د.وەلیــد 
راوێژكاری بااڵی ئاسایشی نیشتمانی میت رۆمنی 
بووم. نەریتــی پاڵێوراوە كۆمارییەكان بەو جۆرە 
بوو، لە ســاڵی 2015 و 2016 دەبووایە چاویان 
بەو پسپۆڕانە بكەوێت كە لە هەڵمەتەكانی پێشتر 
بەشــدارییان كردبوو. لە پایــزی 2015 چاوم بە 
پێنــج شــەش پاڵێــوراوی كۆمارییــەكان كەوت. 
دوایینیــان دۆناڵد ترەمپ بوو. گفتوگۆی درێژمان 
لەبارەی رەوشــی ناوچەكە كرد. كتێبەكانی خۆم 
پێشكەشــكرد، قسەمان لەســەر سووریا، لیبیا و 
عێراق كرد. گفتوگۆكانمان بۆ ماوەیەك بەردەوام 
بوون، كۆتایی مانگــی ئادار، بەڕێز ترەمپ، منی 
وەك یەكێــك لە راوێژكارانی سیاســەتی دەرەوە 
ناســاند. تــەواوی ســاڵی رابردووم لــە خزمەتی 
هەڵمەتــی هەڵبژاردنــدا بەســەربرد. لە ئاســتی 
جیــاوازدا كارم كــرد، ئاســتی یەكەم ســەردانی 
باڵیــۆز و دامــەزراوە نێودەوڵەتییــەكان بــوو بۆ 
ترەمــپ.  دۆناڵــد  ئەجێنــدای  روونكردنــەوەی 
دووەم، كاتــی زۆرمان بــە وەاڵمدانەوەی میدیای 
دەرەكی بەســەربرد كە زۆر تونــد بوو، زۆر دژی 
هەڵمەتەكــەی ترەمــپ بوو. ئێمە بەشــێوەیەكی 
عەقاڵنی لێیان نزیــك بووینەوە و ئەجێنداكەمان 
رووندەكردەوە. ســێیەم: هەنــدێ كاتمان لەگەڵ 
پێكهاتە رۆژهەاڵتییەكانی نێو ئەمریكا بەسەربرد، 
هەوڵــی خۆمــان دا بــۆ ئــەوەی ئەوانیــش لــە 
ئەجێنــدای تڕەمپ تێبگەن. لەگەڵ ســەركەوتنی 
ســەرۆك ترەمپ و گواســتنەوەی دەسەاڵت، من 
گەڕامەوە نێــو كەرتی تایبەت. بەاڵم بێگومان لە 

خزمەتی سەرۆك و ئیدارەكەیدام ئەگەر پێوستیان 
پێم بێت.

رووداو: كاتێــك هەنگاوەكانــی ئەمدواییــەی 
ســەرۆك ترەمپتان بینی لە رۆژهەاڵتی نێوەڕاست 
بەرامبــەر داعــش و قەتــەر، هەروەهــا ناوچەكە 
بەگشــتی، ئایا ئەو كارانە لەگەڵ پێشبینییەكانی 

كاتی بانگەشە دەگونجێن؟
چەنــد  بنەمــای  لەســەر  فــارس:  د.وەلیــد 
زەمینەیەكی جیاواز، دەتوانم بڵێم بەڵێ. پێشــتر 
ترەمپ باســی پێكهێنانی هاوپەیمانێتییەكی زۆر 
گەورەی لە نێوان واڵتانی عەرەبی و موســوڵمان 
كردووە و دەیگوت هاوپەیمانێتییەك پێكدەهێنین 
دژی دوو شت بێت: یەكەم بەرفراوانبوونی رژێمی 
ئێران، بەرفراوانبوونی هێزی ســەربازی و ئەمنی 
و كارە تیرۆرســتییەكانی رژێمەكە لە ناوچەكەدا. 
ئێســتا كار لەســەر ئــەم خاڵــە دەكات. دووەم: 
پاشەكشــە بــە داعش و قاعیــدە و جیهادییەكان 
هەروەهــا  دیكــە.  ئیســالمییەكانی  گرووپــە  و 
ئــەو رێكخراوانــەش كە پــەرە بــە ئایدیۆلۆژیای 
توندئاژۆیــی دەدەن. بــەم دواییــە كە ســەردانی 
ریازی كرد، لەگەڵ 15 سەركردەی واڵتانی عەرەبی 
و موســوڵمان كۆبــووەوە، ئــەوە جێبەجێكردنی 
بەڵێنی كاتی هەڵمەتی هەڵبژاردن بوو. سیاسەتی 
نوێــی ئەمریكا لە ســووریا و عێــراق بریتییە لە 
لەنێوبردنی داعش، لەهەمانكاتدا پشتگیریكردنی 
هێزە لۆكاڵییە میانڕەوەكان، جا كورد بن، عەرەب 
بن، سوننە یان كەمینەی دیكە. بۆ ئەوەی شوێنی 

داعش بگرنەوە.
رووداو: كورد هیواخــوازن ئیدارەی ترەمپ لە 
گشتپرسییەكەی 25ی ســێپتێمبەر پشتگیرییان 
بكات. پێتانوایە كاردانەوەی سەرۆك ترەمپ چی 
دەبێت بەرامبەر ســەربەخۆیی كوردستان، ئەگەر 

دوای گشتپرسی رایبگەیەنن؟

د.وەلیــد فــارس: جیــاوازی هەیــە لــە نێوان 
دەســەاڵتی جێبەجێكــردن كە ئێســتا ســەرۆك 
كــە  یاســادانان  دەســەاڵتی  لەگــەڵ  ترەمپــە، 
جیــاوازن.  شــتی  دوو  ئەمانــە  كۆنگرێســە. 
لەبــارەی ئیــدارەی تڕەمــپ، بەڵــێ، لــە كاتــی 
هەڵمەتی هەڵبژاردن جەختی لەســەر پێویستیی 
پشــتگیریكردنی هەموو هاوپەیمانانمان كردەوە، 
هەروەها پەراوێزنەخستنی هیچ الیەك، بەتایبەتی 
ئەوانەی شــەڕی داعــش و جیهادییەكان دەكەن. 
بەتایبــەت ئامــاژەی بە نێوی كــورد كرد، ئەگەر 
وەك  ئــەوا  بگرینــەوە،  قســەكانی  لــە  گــوێ 
پرەنسیپێكی گشــتگیر پشتگیریی ئەوانە دەكات 
كــە شــەڕی داعــش و جیهادییــەكان دەكــەن. 
هەروەها باسی پاراستنی كەمینەكانی رۆژهەاڵتی 
نێوەڕاســتی كــردووە. كوردی عێــراق، زۆر پێش 
دەســتبەكاربوونی ئیدارەی ترەمــپ، دانپێدانانی 
زۆریــان بەدەســتهێنابوو. دەبــێ لــە یەك شــت 
بڕوانیــن، عێراق دەوڵەتێكــی فیدراڵییە، پێگەی 
هەرێمی كوردســتانیش بە یاســا چەســپێنراوە، 
كەواتــە لــە هیچــەوە نەهاتــووە. كــورد بــەرەو 
ئەنجامدانی گشتپرسی دەڕوات. ئەوە بەپێی یاسا 

نێودەوڵەتییــەكان قبوڵكــراوە، هەر پێكهاتەیەك 
دەتوانێ داوای ئەوە بكات.

ئەمریــكا  دەرەوەی  وەزارەتــی  رووداو: 
راگەیەندراوێكــی باڵوكــردەوە، تێیــدا نیگەرانیی 
ئەنجامدانــی  كاتــی  لەهەمبــەر  دەربڕیــوە 
گشتپرســییەكە، لەكاتێكدا دەڵێ خواســتەكانی 
كورد شــەرعین. ئێوە چی لــەو پەیامە دژبەیەكە 

تێدەگەن؟
د.وەلیــد فــارس: ئــەم پەیامــە ئاماژەیــە بۆ 
رەوشــی ئێستای واشــنتن. وەزارەتی دەرەوە بە 
تەنیا هەنگاو نانێت بۆ پشتگیریكردنی گشتپرسی، 
بــێ ئەوەی كۆشــكی ســپی بە هەمان ئاڕاســتە 
هەنگاو بنێت، وەزارەتی دەرەوە نایەوێت لە پێش 
كۆشــكی ســپی هەنگاو بنێت. ئــەوەی كە دەبێ 
لە كوردســتان تێیبگەن ئەوەیە، ئێمە بڕوامان بە 
پرەنســیپی بڕیاردان لە چارەنووس و ئەنجامدانی 
گشتپرسی هەیە، ئەمە ئەو ئازادییەیە كە لەسەر 
ئاســتی نێودەوڵەتــی دانی پێدانــراوە. بۆئەوەی 
پرســەكە ببێتە بەشێك لە سیاســەتی ئەمریكا، 
دەبێ كۆشــكی ســپی هەنگاو بنێــت. بەڕای من 
هەوڵی هاوبەشی كۆنگریس و ئیدارەی ئەمریكای 
دەوێت كە دوای ئەنجامدانی گشتپرسییەكە بەپێی 

نۆرمە نێودەوڵەتییەكان دەبێت.
رووداو: دەوڵەتی ســەربەخۆی كوردســتان چ 
گرنگییەكــی دەبێت بۆ شــەڕی جیهانــی لەدژی 
تیرۆریزم؟ چونكە كورد وەك دەگوترێ گرنگترین 
رۆڵیان هەبووە لەدژی داعش. پێتانوایە دەوڵەتی 
ســەربەخۆی كوردســتان گرنگیی زۆرتری دەبێت 

بۆ ئەو شەڕە؟
د.وەلیــد فارس: كــورد، بەتایبەتی لە عێراق، 
هەروەها لە ناوچەكە و جیهانیشدا، سەلماندوویانە 
كــە هاوپەیمانن و الیەنێكی گرنگی شــەڕی دژی 
داعشــن. دەبینین چەند كــورد بوونەتە قوربانی، 

چەنــد پێشــمەرگە بوونەتــە قوربانــی، هەروەها 
كەمینەكانی كوردستان بوونەتە قوربانی، هەمووان 
لــەوێ قوربانییان داوە. كەواتــە لەو روانگەیەوە، 
شــەرعیەتی هەیە، بــەاڵم جگە لــەوەش، ئەگەر 
پێكهاتەیەكی نەتەوەیی هەســت بكات پێویستی 
بەوەیە بڕیار لە چارەنووســی خۆی بدات، بەپێی 
یاســا نێودەوڵەتییەكان هیچ شتێك ناتوانێ رێگر 
بێــت. لەبەرئــەوە گرنگە هەرێمی كوردســتان و 
سەركردایەتی كورد بە جیهانی بسەلمێن كە ئەوە 
خواســتی گەلی كــوردە. دوای ئەوە، پێویســتە 
دانوســتاندن بكرێت. لەبیرمان بێت، كوردســتان 
بەشــێكە لــە دەوڵەتێكی خاوەن ســەروەری كە 
ئەندامی نەتەوەیەكگرتووەكانە. كەواتە، تاوەكوو 
ئەو كاتەی هیچ شــتێك دژی یاسای نێودەوڵەتی 
نەبێــت و پێشــێلكاری نەكرێــت، پێموانییە هیچ 
كێشــەیەك لە ئەنجامدانی گشتپرســیدا هەبێت. 
تاوەكو ئەو كاتەی پرۆسەكە دیموكراسیانە بێت و 
بە گوێرەی یاسا نێودەوڵەتییەكان بێت، خاوەنی 

شەرعییەتە.
رووداو: گــرژی لەنێــوان توركیــا و كــوردی 
ســووریا هەیە كە ئەمریكا پشــتگیرییان دەكات. 
لەبەرئــەوەی ئەولەویەتــی ئەمریــكا لە ســووریا 
لەنێوبردنــی داعشــە، ناڕەزایەتییەكانی توركیای 
گروپێكــی  دەڵــێ  توركیــا  پشتگوێخســتوون، 
تیرۆرستین و نابێ پشتگیری بكرێن. ئایا پێتوایە 
ئەگــەر كوردی عێراق ســەربەخۆیی رابگەیەنێت، 
ئەمریكا بەهەمانشــێوە قســەی توركیا لەبەرچاو 
ناگرێــت و دانــی پێــدا دەنێت، بەهــۆی پێگەی 

ستراتیژی و گرنگی بۆ ئەمریكا؟
و  شــەو  لــە  پێموانییــە  فــارس:  د.وەلیــد 
رۆژێكــدا هەولێر و بەغدا لێــك جیاببنەوە. ئەمە 
بەشێكە لە پرۆســەكە، كاتێك خەڵك دێنە سەر 
سندوقی دەنگدان و دەڵێن حەزدەكەین دەوڵەتی 

سەربەخۆمان هەبێت، پێموانییە هیچ كەس لەسەر 
ئاســتی نێودەوڵەتی بڵێ ئەمە شتێكی نایاساییە 
و نابــێ بیكــەن. پێموایە ئەمریكاش پشــتگیری 
گشتپرسی دەكات و ئەنجامەكەشی قبوڵ دەكات. 
ئەوەی پێویستە دواتر ئەنجامبدرێت، دانوستاندنی 
نێوان هەولێر و بەغدایە. بەمجۆرە ئەمریكا هاوكار 
دەبێت. لەبارەی ئەكتەرە هەرێمییەكانی دیكەش، 
هەریەكەیــان هەڵوێســتی خۆی دەبێــت. توركیا 
هاوپەیمانی ناتۆیە، نیگەرانە لەوەی ترەمپ گوێ 
لە كورد بگرێت، ئێران نەیاری ئەمریكایە، ئەگەری 
زۆرە دژایەتــی ســەربەخۆیی بــكات،  لەترســی 
كێشەكانی خۆی. رژێمی ئەسەدیش لە پێگەیەكی 
دیكەدایــە. مــن دەڵێــم ئــەوەی لەم كاتــەدا كە 
دەبێ لە خەمیدا بن ســەركەوتنی گشتپرسییەكە 
و بەشــداریی هەمــوو حیزبــە سیاســییەكان و 
یەكگرتوویی كوردە، بەجۆرێك نیشــانی جیهانی 
بــدەن كــە چیتــان دەوێــت، دواتــر هەنــگاوی 
دانوســتاندن بنێن لەگەڵ بەغدا و پایتەختەكانی 

دیكە.

راوێژكاری پێشووی دۆناڵد ترەمپ بۆ سیاسەتی دەرەوە:

بەشێكیان بۆ گلەیی چوونەتە الی مالیكی

ئەمریكا پشتگیریی 
گشتپرسی دەكات و 

ئەنجامەكەشی قبوڵ دەكات

كوردی فەیلی  دەترسێن  باجی گشتپرسییەكەی كوردستان بدەن 

كوردی فەیلی بە نیگەرانییەوە چاوەڕێی ئەو رۆژە دەكەن كە میلیشیا شیعەكان لە مووسڵەوە دەگەڕێنەوە 

خاوەنی 14 كتێبە، پێشــتر ســەرۆكی پارتی سۆسیال دیموكرات بووە كە حیزبێكی سۆشیالیســتی مەسیحی بوو لە لوبنان. 
د.وەلید فارس، دوو خولی هەڵبژاردنی ئەمریكایە كۆمارییەكان راوێژی پێدەكەن، ســاڵی 2011 راوێژكاری میت رۆمنی بوو، ساڵی 
رابردووش یەكێك بوو لە راوێژكارانی دۆناڵد ترەمپ بۆ سیاسەتی دەرەوە، بەاڵم دوای كەمپەینی هەڵبژاردن، گەڕایەوە بۆ كەرتی 
تایبەت. ئەمەی خوارەوە بەشــێكە لە هەڤپەیڤینێك لەگەڵ د.وەلید كە میوانی ستۆدیۆی رووداو بوو لە بەرنامەی )لە واشنتنەوە 

لەگەڵ نامۆ عەبدوڵاڵ( و شەوی سێشەممە تەواوی هەڤپەیڤینەكە لە تەلەڤزیۆنی )رووداو( باڵودەبێتەوە.
هەڤپەیڤین: نامۆ عەبدوڵاڵ
رووداو- واشنتن

ئەمریكا هاوكار دەبێ 
لە دانوستاندنی 

هەولێر و بەغدا      

ئەگەری زۆرە ‘‘‘‘
ئێران دژایەتیی 

سەربەخۆیی 
كوردستان بكات     

‘‘‘‘

نەوزاد مەحموود
رووداو - سلێمانی 

عەلی كە لە یەكێك لە چێشتخانەكانی خانەقین 
كار دەكات، بیــر لەوە دەكاتــەوە كە بڕواتە بەغدا 
و ئــەو پارچە زەوییەی لەوێ هەیەتی بیفرۆشــێ، 
چونكە دەزانێ داهاتووی كورد لە بەغدا مەترســی 
لەســەرە. عەلــی فەیلــی، كوردێكــی شــیعەیە و 
ســااڵنێكی زۆر لەبەغدا ژیاوە، بەاڵم دوای كەوتنی 

سەددام حوسێن، گەڕایەوە بۆ خانەقین.
ئــەو پیــاوە دڵنیایــە لــەوەی رۆژە ناخۆش و 
تاڵەكانی كــوردی فەیلــی دەردەكەونەوە "چونكە 
عێــراق  لــە  و  دەكات  گشتپرســی  كوردســتان 
جیادەبێتــەوە، عــەرەب و میلیشیاكانیشــیان ئەو 
داخــە بە كــوردە فەیلییــەكان دەڕێژن". ئێســتا 
زۆربــەی كــوردە فەیلییەكانی بەغــدا، وەك عەلی 

بێهیوان لە مانەوە لەنێو ماڵ و شوێنی ژیانیان. 
لەدوای هەڕەشەكانی سەعد موتەڵیبی، ئەندامی 
ئەنجوومەنــی پارێــزگای بەغــدا لــە فراكســیۆنی 
دەوڵەتی یاســا كە هەڕەشــەی لە كــوردی بەغدا 
كــرد بەوەی لە ئەگــەری ئەنجامدانی گشتپرســی 
بــۆ جیابوونەوەی هەرێمی كوردســتان لە عێراق، 
ئەوان رەگەزنامەی عێراقی لە كوردی دانیشــتووی 
بەغدا دەســتێننەوە و لە شــارەكە دەریاندەكەن، 
هەڕەشــەكان بۆ ســەر كــوردی فەیلی لــە بەغدا 

زیادیان كردووە.
جەواد كازم عەلی مەلەكشــا، رۆژنامەنووسێكی 
كوردی فەیلییە لە بەغدا و دەڵێ هەر هەڕەشەیەك 
بــۆ ســەر كــوردی فەیلــی، وابەســتەیە بــە هەر 

بەرەوپێشــچوونێكی سیاســی یــان ئابــووری لــە 
هەرێمی كوردســتان "ئێستا كە پرسی گشتپرسی 
لە هەرێمی كوردستان گەرم بووە، گوشارەكان بۆ 
سەر كوردی فەیلی لە بەغدا دەستیان پێكردووە". 
ئەو چاوەڕێــی ئەوەش دەكات بــە نزیكبوونەوەی 
زیاتــر لە وادەی ئەو گشتپرســییە، هەڕەشــەكان 

زۆرتر ببن.
ئامارێكی فەرمی نییە ژمارەی كورد بەگشــتی 

لــە بەغدا و كوردی فەیلی بــە تایبەتی بخاتەڕوو. 
بەاڵم ئەوان بەسەر گەڕەكەكانی شەقامی كیفاح و 
گەڕەكی ســەدر و جەمیلە و شــەقامی فەلەستین 
و شــەقامی مەنســوردا دابەش بوون. لــە رۆژانی 
رابردووشدا، لەنێو زەرفی نامەدا گوللە هەڵدراوەتە 
نێــو چەنــد ماڵێكی كوردی فەیلی و هەڕەشــەیان 
لێكردوون. ئەوەش ناچاری كردوون بۆ پاراســتنی 

خۆیان، چەك هەڵبگرن.

 جــەواد كازم مەلەكشــا، چــەك هەڵگرتــن بە 
چارەسەر نازانێ و دەڵێ "ئێمە لە بەغدا هەموومان 
لــە شــوێنێكی دیاریكــراو ناژیــن تاوەكــو چەك 
هەڵبگریــن و پارێــزگاری لە خۆمــان بكەین، خۆ 
چەكیش هەڵبگرین هەر ناتوانین خۆمان بپارێزین".
 بەبــڕوای ئەو كەســانێكی زۆر لە بەغدا كە بە 
"دز و جــەردە" ناویــان دەبات، چــاو و گوێیان بۆ 
رۆژێكی وا هەڵخســتووە تاوەكو پشــێوی دروست 

ببــێ و بــدەن بەســەر ماڵــی خەڵكــدا و داگیری 
بكــەن، وەك چۆن ژمارەیەكــی زۆر ماڵ و موڵكی 

مەسیحییەكانی بەغدایان داگیر كردووە.
لــە  هەڕەشــەی  موتەڵیبــی  رۆژەوەی  لــەو 
كوردی نیشــتەجێی بەغــدا كــردووە، لەنێو تۆڕە 
زۆر  دڵەڕاوكێــی  و  تــرس  كۆمەاڵیەتییەكانــدا 
باڵوبووەتەوە. گەنجانی كورد لە بەغدا كاردانەوەی 
توندیــان هەیە بەرامبەر موتەڵیبــی و داوا دەكەن 
كــوردی بەغــدا بــۆ پارێــزگاری لە خۆیــان چەك 

هەڵبگرن.
دەســتەی  ئەندامــی  ئیســماعیل،  نەزیــرە 
بەڕێوەبردنــی كۆمەڵــەی كوردە فەیلییــەكان كە 
خێزانەكەی خــۆی قوربانیی دەســتی توندوتیژی 
دژی فەیلییەكانــە و لــە بەغدا دەركــراون، گوتی: 
"مەبەســتی راســتەقینەی ئــەوان ئەوەیــە كــورد 
بترســێن و بەغــدا جێبهێڵــن و دواتــر مــاڵ و 
سەروەتیان تااڵن بكەن". نەزیرە دەڵێت "ئەوانەی 
ئەو جۆرە هەڕەشــانە باڵودەكەنەوە زۆرتر سەر بە 

گرووپی عەسائیبی ئەهلی حەقن".
لــە ســەردەمی دەســەاڵتی ئەحمەد حەســەن 
بەكرەوە لە ســاڵی 1970 كۆچی زۆرەملێی كوردە 
فەیلییەكان دەســتیپێكردووە، دواتر لەگەڵ هاتنە 
ســەركاری سەدام حوســێن، پاكتاوی رەگەزی لە 
دژی كوردی فەیلی گەیشــتە ترۆپك. لە سەرەتای 
ســاڵی 1980 وە شــااڵوی گرتــن و زیندانیكردنی 
گەنجانی كوردی فەیلی پەرەی سەند، شانبەشانی 
ئــەوەش راگواســتنی زۆرەملێی هــەزاران خێزانی 
فەیلی بۆ ئێران دەستیپێكرد بەبیانووی ئەوەی كە 
ئەوانە لە ریشەدا بێگانەن و عێراقی نین. زیاتر لە 

600 هــەزار كوردی فەیلی بــەزۆر كۆچیان پێكرا 
بۆ ئێران كە رێگەیان پێنەدەدان ناســنامەیەكیش 
لەگەڵ خۆیان ببەن. رۆژی 2010/11/29 دادگای 
بــااڵی تاوانــەكان لــە عێــراق، بڕیــاری دا ئەوەی 
دەرهەق بەكــوردی فەیلی كراوە پاكتاوی رەگەزی 

بووە.
پەیوەندییــە  بەرپرســی  فەیلــی،  ســەعدون 
نیشتمانییەكانی یەكێتی لە بەغدا دەڵێ: "هەڕەشە 
و چاوســووركردنەوە لــە كــوردی فەیلی، لەســەر 
ئاســتی جەماوەرییــە، بــە تایبەت لە ســەردەمی 
نووری مالیكی ئەو هەڕەشــانە هەبوون، كاتێك لە 
هەرێمی كوردستان هەڵوێستێك پێشان دەدرا، لە 
بەغــدا بە توندی وەاڵم دەدرایــەوە، ئەمەش بووە 
هۆی ئەوەی شــەقامی عەرەبی لەبەغدا نەك تەنیا 
دژی كورد، دژی عەرەبی ســوننەش بێت، ئەمەی 
ئێســتاش هەیــە لێكەوتەی ئەو كێشــانەن كە لە 

نێوان هەرێم و بەغدا هەیە".
بەپێی قســەی جەواد كازم مەلەكشــا، ژمارەی 
كوردی فەیلی لە بەغدا و ناوچەكانی دیكەی عێراق 
لــە نێوان 200 بۆ 250 هەزار كەســدایە و دەڵێ، 
ئەگەر ســبەینێ شــەڕی داعــش تەواو بــوو، ئەو 
هەموو میلیشــیایە لە مووسڵ گەڕانەوە، بێگومان 

دەبنە هەڕەشە لەسەر ئێمە.
مەلەكشــا گوتــی "كۆنگــرەی گشــتی كوردی 
فەیلی كە گرووپێكی نزیك لە مالیكین، لەم رۆژانە 
ســەردانی نــووری مالیكییــان كردووە و لەســەر 
هەڕەشەكانی ســەعد موتەڵیبی گلەییان كردووە. 
مالیكیــش پێیگوتــوون ئێوە عێراقیــن و پارێزراو 

دەبن، بەاڵم كەس دڵ بەو قسانە خۆش ناكات".
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قوباد تاڵەبانی: 
هەوڵدەدەین لە مانگی نۆوە پاشەكەوتی مووچە نەهێڵین

رووداو  - هەڵەبجە
قوباد تاڵەبانی، جێگری ســەرۆكوەزیرانی هەرێمی كورســتان رایگەیاند، كار لەســەر ئەوە دەكەن سیستەمێكی نوێی مووچە دابڕێژن، بەجۆرێك 

پاشەكەوتی مووچە نەهێڵن. دوای كۆبوونەوەی لەگەڵ الیەنە سیاسییەكانی هەڵەبجە، قوباد تاڵەبانی كۆنفرانسێكی رۆژنامەڤانی ئەنجامدا و رایگەیاند 
"بڕیاری پاشــەكەووتی مووچە ناچاری بووە، بۆیە دەمانەوێت لەســەر سیستەمی نوێ مووچەی فەرمانبەران بدەین، مانگی ئەیلوول )9( لەسەر بنەمای 

بایۆمەتری مووچەی فەرمانبەران دابەشدەكەین". قوباد تاڵەبانی گوتیشی "داڕشتنەوەی مووچە پەیوەستە بە سیستەمی بایۆمەتری كە ئێستا لە قۆناخی 
وردبینییە، دواتر لەسەر ئەو بنەمایە بتوانین لە مانگی 9ی ئەمساڵدا لەسەر بنەمای سیستەمی بایۆمەتری مووچەی فەرمانبەران دابەشبكەین".

ئابووری

رەوا عەبدوڵاڵ
رووداو - هەولێر 

بەرهەمی پەتاتە لە هەرێمی كوردســتان بۆ 
سێ هێندەی پێداویستیی ناوخۆ بەرزبووەتەوە. 
بەرهەمهێنانــی  كۆمپانیایەكــی  بەڕێوەبــەری 
پەتاتــەش دەڵێــت بەهــۆی زۆریــی بەرهــەم، 
جووتیاران گرفتی ســاغنەبوونەوەی بەرهەمیان 
هەیە و پێویستە وەزارەتی كشتوكاڵ چارەیەكی 

بۆ بدۆزێتەوە.
پەتاتە بە یەكێ لە ناسراوترین و بەرفراوانترین 
بەرهەمــە خۆراكییە كشــتوكاڵییەكان لەســەر 
ئاســتی جیهــان دادەنرێــت. بەهۆی ئــەو بەها 
خۆراكییــە بەرزەی هەیەتی، لــەڕووی چاندن و 
گرنگیپێدانەوە ریزبەندی چوارەمی وەرگرتووە و 

لەدوای گەنم و برنج و گەنمەشامی دێت. 
 لە 10 ساڵی رابردوودا لە هەرێمی كوردستان 
گرنگییەكــی تایبەت بە چاندن و بەرهەمهێنانی 
پەتاتــە دراوە، بە جۆرێك لە 12 هەزار تۆنەوە 
زیادی كردووە بۆ 243 هەزار تۆن. پێشبینیش 
دەكرێ، ئەمســاڵ بگاتە 300 هــەزار تۆن. ئەو 
بڕەش ســێ هێنــدەی پێویســتیی ناوخۆیە كە 

سااڵنە 80 تاوەكوو 100 هەزار تۆنە.
بەپێی داتاكانی وەزارەتی كشــتوكاڵ، 675 
جووتیــار ســااڵنە دەیــان هــەزار دۆنــم زەوی 
بەپەتاتــە دەچێنن. شــەش كۆمپانیای تایبەت 
بە دابینكردنی پێداویستییەكانی پەتاتە چاندن 
دامەزراون كــە كۆمپانیای كوردســتان هۆڵەند 
یەكێكە لەوانە و بریكاری سەرەكیی كۆمپانیای 
)HZPC(ی هۆڵەندییــە. ئــەو كۆمپانیایــە بۆ 
وەرزی بەهارەی ئەمساڵ 11 هەزار تۆن بنەتۆی 
پەتاتەی لە شەش جۆر هێناوە، 7 هەزار تۆنی 
بۆ جووتیارانی كوردستان بووە، ئەوەی دیكەی 

بۆ جووتیارانی عێراق بووە.
ســەعدی ئەســعەد، بەڕێوەبــەری گشــتیی 
كۆمپانیای كوردستان هۆاڵند دەڵێت "لە وەرزی 
چاندنی بەهارەی ئەمساڵ جووتیارانی هەرێمی 

كوردســتان نزیكەی 17 هــەزار تۆن پەتاتەیان 
چانــدووە، بەرهەمی هــەر تۆنێكیش بەگوێرەی 
خزمەت لەنێــوان 15 تاوەكو 20 تۆندایە، بۆیە 
پێشــبینی دەكەین بەرهەمی ئــەم وەرزە بگاتە 

نزیكەی 300 هەزار تۆن ".
بە گوتــەی ســەعدی، جووتیارانی هەرێمی 
كوردســتان شــارەزاییەكی باشــیان لەچاندنی 
پەتاتــە پەیداكردووە، بەهــۆی هێنانی بنەتۆی 
بــاش، بۆ نموونــە ئەو بنەتۆیەی پێشــتر هەر 
تۆنێكــی 10 تۆنــی بەرهەمــی دەدا، ئێســتا 
بەرهەمی گەیشتووەتە نزیكەی 20 تۆن بۆ یەك 

تۆن بنەتۆ.
بــۆ گەشــەپێدانی بەرهــەم و زیادكردنــی 
بڕەكــەی، ســااڵنە كۆمپانیاكان لــە هۆڵەندا و 
واڵتانی دیكەی ئەوروپی بنەتۆی پەتاتە دەهێنن 
و بەجووتیارانی عێراق و هەرێمی كوردســتانی 

دەفرۆشنەوە. 
سەعدی ئەسعەد دەڵێت "بۆ وەرزی چاندنی 
بەهــارەی ئەمســاڵ كۆمپانیــاكان نزیكەی 18 
هــەزار تۆن بنەتۆی پەتاتەیان هاوردە كرد، لەو 
ژمارەیــەش نزیكــەی 9000 تۆنــی بۆ هەرێمی 
كوردستان بووە و 2000ی بۆ سووریا رۆیشت، 

ئەوەی دیكەی بۆ شارەكانی عێراق بوو".
توێژینەوەكان دەریانخســتووە كەشوهەوا و 
خاك و ئاوی هەرێمی كوردســتان زۆر گونجاوە 
بۆ چاندنی پەتاتە، دەتوانرێت لە وەرزی بەهار و 
پاییزدا بچێنرێت، بەاڵم بەرهەمی پاییز زۆر باش 
نییــە، بۆیە جووتیاران زۆرتر لە وەرزی بەهاردا 
پەتاتە دەچێنن، لە ناوەڕاستی مانگی ئایاریش 

بەرهەمەكەی هەڵدەگرنەوە.
وەرزی  "لــە  دەڵێــت:  ئەســعەد  ســەعدی 
پێگەیشتنی بەرهەمدا، بەهۆی گەرماوە كەمترین 
پەتاتە لــە هەرێمی كوردســتان بەكاردەبرێت، 
بەهــۆی ســاغنەبوونەوەی لە بــازاڕ و نەبوونی 
كۆگاش بۆ هەڵگرتنی، نزیكەی 80%ی پەتاتەی 

كوردستان بۆ شارەكانی عێراق دەڕوات".
ســەعدی دەڵێــت چاندنی پەتاتــە قازانجی 

ئابووریی زۆرە. چاندنی تۆنێك پەتاتە نزیكەی 
دوو ملیــۆن و 500 هــەزار دینــاری تێدەچــێ، 
ئەگــەر هەر تۆنێك 15 تــۆن بەرهەمی هەبێت 
و تۆنێكیــش بــە 250 هەزار دینار بفرۆشــرێ، 
جووتیــار لە هــەر تۆنێك یەك ملیــۆن و 250 

هەزار دینار قازانج دەكات.
حاجــی عەبدولقــادر ئەنــوەر، جووتیارێكی 
پێشكەوتووی چاندنی پەتاتەیە، ئەمساڵ 310 
تــۆن پەتاتــەی لەســەر 450 دۆنــم زەوی لــە 
سنووری قەزای بەردەڕەش چاندووە. پێشبینی 

دەكات 5000 تۆن بەرهەمی هەبێ. ئەو دەڵێت: 
"بەشێك لە پەتاتەكەمان هەڵگرتووەتەوە، هەر 
تۆنێكی 16 تاوەكو 17 تۆن بەرهەمی داوە، بۆیە 

ئەمساڵ پێشبینی بەرهەمێكی باش دەكەین".
حاجــی عەبدولقادر دەڵێت لە چەند ســاڵی 
رابردوودا شارەزاییەكی باشیان لە چاندنی پەتاتە 
پەیــدا كردووە، بــەاڵم گرفتی ســاخكردنەوەی 
بەرهەم هەیە، چونكە ئێســتا تۆنێك پەتاتە لە 
بــازاڕ بە 250 تاوەكــو 300 هەزار دینارە، ئەم 
نرخەش بۆ ئەو جووتیارانــەی بە رووبەری زۆر 

دەیچێنن باشــە و قازانج دەكەن، بەاڵم بۆ ئەو 
جووتیارانــەی كە بە رووبەری بچووك دەیچێنن 
كەمــە و قازانــج ناكــەن، تەنانــەت هەندێكیان 

ناتوانن پارەی بنەتۆیەكەش بهێننەوە. 
كشــتوكاڵ،  وەزارەتــی  داتاكانــی  بەپێــی 
پارێــزگای دهــۆك لە چانــدن و بەرهەمهێنانی 
پەتاتــە لەســەر ئاســتی هەرێمی كوردســتان 
لەپلەی یەكەمدایە، ســاڵی رابــردوو 183 هەزار 
تۆن بەرهەمــی هەبووە، پارێــزگای هەولێریش 
بــە 52 هەزار و 257 تــۆن لەپلەی دووەمدایە، 

پارێزگای ســلێمانیش لە پلەی سێیەم دێت كە 
ساڵی رابردوو 6453 تۆن پەتاتەی هەبووە. 

رەجەب حەســەن، بەڕێوەبەری باخداری لە 
دهــۆك، دەڵێت "چاندنی پەتاتــە لە پارێزگای 
دهــۆك رێچكەی خۆی وەرگرتووە. بە ســەتان 
جووتیــار بەتایبــەت لــە قەزاكانــی شــێخان، 

بەردەڕەش، سێمێل و زاخۆ پەتاتە دەچێنن.
تەنیا لە وەرزی بەهاری ئەمساڵ، جووتیارانی 
دهــۆك 14 هــەزار تــۆن پەتاتەیــان چاندووە. 
رەجــەب حەســەن دەڵێت "پێشــبینی دەكەین 
بەرهەمی ئەمســاڵی دهۆك بگاتــە 200 هەزار 
تۆن، بەاڵم گرفتی ساغكردنەوەی بەرهەم هەیە، 
چونكــە پەتاتــە لەئێران و توركیــاوە بەقاچاخ 

هاوردەی هەرێمی كوردستان دەكرێ".
ســەرەڕای زیادبوونــی بەرهەمــی پەتاتە بۆ 
ســێ بەرامبەری جاران، بەاڵم هێشــتا هەرێمی 

كوردستان پەتاتە هاوردە دەكات.

رەوا عەبدوڵاڵ
رووداو - هەولێر

جووتیارانی كوردســتان رووبەرێكی فراوان لە 
خانووە پالستیكییەكانیان كردووەتە خەیار، بەو 
هۆیەشــەوە نرخی خەیار دادەبەزێ و جووتیاران 
زەرەرێكــی زۆر دەكەن. وەزارەتی كشــتوكاڵیش 
دەیەوێ لەڕێی هەناردەكردنی خەیار بۆ ئیمارات، 

ئەو زەرەرەی جووتیاران كەم بكاتەوە.

خەیــار بەروبوومێكی هاوینەیــە و دەتوانرێت 
بەشێوەی كراوە و داخراو بچێنرێ، بەاڵم بەرهەمی 
داخــراو 8 تاوەكــو 10 بەرامبــەری بەرهەمــی 
كراوەیــە، بۆیە ماوەی چەند ســاڵێكە لە هەرێمی 
كوردســتان بەشــێوەیەكی فــراوان لەژێر خانووە 
پالستیكییەكاندا دەچێنرێت، ئەمەش وای كردووە 
لەكاتی پێگەیشتندا، خســتنەڕووی بەرهەم زیاد 

بێت و نرخەكەی دابەزێت.

و  كشــتوكاڵ  وەزارەتــی  ئامــاری  بەپێــی 
ســەرچاوەكانی ئاو، نزیكەی 13 هــەزار خانووی 
پالستیكی هەن، ئەمساڵ 85%یان خەیاریان تێدا 

چێنراوە.
مەال كامیل داود، جێگری ســەرۆكی كۆمەڵەی 
گەشــەپێدانی خانووی پالســتیكی لــە هەرێمی 
كوردســتان، دەڵێــت "لەخانــووی پالســتیكیدا 
دەتوانرێــت تەماتــە، خەیار، برۆكلــی، جەرجیر، 
كەرەوز، تەڕەتیزە، سپێناخ، سڵق، شلك، باینجان، 

كولەكە و چەندین بەرهەمی دیكە بچێنرێ، بەاڵم 
بەهۆی ئەوەی خەیار زوو پێدەگات و بەرهەمێكی 
باش دەدات، زۆربەی جووتیاران خەیار دەچێنن".
مەال كامیل دەڵێت بەپێی ئەو بەدواداچوونەی 
كردوویانە، ئەمســاڵ نزیكــەی 11 هەزار خانووی 
پالســتیكی خەیاریــان تێــدا چێنــراوە، بۆیــە 
خســتنەڕووی خەیار لە گومرگــەكان زۆر بووە و 
بەوهۆیــەوە نرخی تۆنێك خەیــار بە رێژەی %75 

دابەزیوە.
بەگوتەی مــەال كامیل، نرخــی تۆنێك خەیار 
نزیكــەی 300 تاوەكــو 350 هەزار دینار لەســەر 
جووتیار دەكەوێت، بەاڵم ئێستا نرخی تۆنێكی لە 
گومرگەكان لەنێــوان 50 بۆ 125هەزار دیناردایە، 
بۆیــە دەڵێــت "لەهــەر تۆنێك خەیــار، جووتیار 

نزیكەی 200 هەزار دینار زەرەر دەكات".
خەیار لەژێر خانووی پالستیكیدا بە ماوەی 45 
رۆژ پێدەگات، بەگوێرەی خزمەت و شارەزایی، لە 
هەر خانووێكــدا جووتیار دەتوانێ 8 تاوەكوو 12 
تۆن خەیار بەرهەم بهێنێ، بۆیە ئەگەر پارە بكات، 

خەیار زۆرترین قازانجی بۆ جووتیار دەبێ.
نووســینگەی  خاوەنــی  جەلیــل،  ســیامەند 
كوردستان بۆ كڕین و فرۆشتنی سەوزە و میوە لە 
گومرگی هەولێر، دەڵێت: "نرخی خەیار بەگوێرەی 
كواڵیتییەكــەی دەكرێــت بەچــوار بــەش، نرخی 
تۆنێك خەیاری نمرە یەك و ناسكی ژێر خانووی 
پالســتیكی 125هــەزار دینارە، نمــرە دوو نرخی 
75 هەزار دینارە. نمرە ســێ 50 هــەزار دینارە، 
بەاڵم نرخی تۆنێكی خەیــاری دەرەوەی خانووی 
پالستیكی كە زیاتر خاوەن كارگەكانی تورشیات 

دەیكڕن، 300 هەزار دینارە".
بە گوتەی ســیامەند، سااڵنی رابردووش نرخی 
خەیــار دابەزیــوە، بەاڵم قــەت وەكوو ئەمســاڵ 
درێــژەی نەكێشــاوە، هۆكارەكەشــی بــۆ ئــەوە 

گەڕانــدەوە كە ئەمســاڵ خەیارێكــی زۆر لە نێو 
خانووە پالســتیكییەكان چێنراوە، جگە لەوەش 
ئەمســاڵ وەرزی پێگەیشــتنی خەیار كەوتە نێو 
مانگی رەمەزان، لە رەمەزانیشدا بەهۆی داخستنی 
زۆربەی چێشــتخانەكان و كەمبوونەوەی ژەمێكی 
رۆژانە وەك پێویست خواست لەسەر خەیار نییە.

سیامەند جەلیل گوتی "بەشێك لە جووتیاران 
بەهــۆی هەرزانیی نــرخ، خەیارەكانیــان ناهێنن 
بــۆ گومرگ و هەر لەشــوێنی خۆیان بە نرخێكی 
زۆر هــەرزان بــە ئاژەڵدارانی دەفرۆشــن، چونكە 

هەندێكجار كرێی گواستنەوەیان بۆ ناكات".
شــێرزاد عوسمان، جووتیارێكی پێشكەوتووی 
خانــووی   50 ئەمســاڵ  هەولێــرە،  پارێــزگای 
پالســتیكی بەخەیار چاندووە و رۆژانە نزیكەی 5 
تۆن بەرهەمی هەیە، دەڵێت "خەیار هێندە هەرزان 
بووە، نرخەكەی بەشــی كرێی گواستنەوە و رنین 
ناكات، بــەاڵم بۆ ئەوەی نەمامــی خەیارەكانمان 
نەمرێــت ناچاریــن ســێ رۆژ جارێــك خەیارەكە 

بڕنین". 
شــێرزاد عوســمان، نموونــە بــە خەرجیــی 
كێڵگەكەی خۆی دێنێتــەوەو دەڵێت "بێجگە لەو 
خەرجییەی پێشتر لەتۆو و چاندن و بەرهەمهێنانی 
خەیارەكەمان كردووە، ئێستا خەرجی رۆژانەم بۆ 
پەیین و رنین و گواستنەوە و خزمەت 600 هەزار 
دینارە، بۆیە ئەگەر رۆژانە شەش تۆن بەرهەمیشم 
هەبێ بەو نرخەی ئێستا، هێشتا خەرجی رۆژانەم 

دەستناكەوێتەوە".
لەكــۆی ئەو 13 هەزار خانووە پالســتیكییەی 
لەكوردستان هەن، 8000یان لە سنووری پارێزگای 

سلێمانین، بەشی زۆریشیان بە خەیار چێنراون ، 
بۆیە دابەزینی نــرخ زۆرترین زیانی بەجووتیارانی 

ئەو پارێزگایە گەیاندووە. 
مــەال كامیــل داود دەڵێت: "بەهــۆی قەیرانی 
پارێــزگای  لــە  زۆر  جووتیارێكــی  داراییــەوە، 
ســلێمانی گەڕاونەتەوە بۆ كشــتوكاڵ، ژمارەیەك 
لــەو خەڵكــە خانووەكانیان بەكــرێ گرتووە، بۆ 
خێــرا دەســتكەوتنەوەی خەرجییەكانیــش زیاتر 
خانووەكانیــان بەخەیــار چانــدووە، بۆیە ئەگەر 
ئــەم دابەزینــەی نرخ بەردەوام بێــت، جووتیاران 

زەرەرێكی زۆر دەكەن".
و  كشــتوكاڵ  وەزارەتــی  ئامــاری  بەپێــی 
ســەرچاوەكانی ئــاو، لە پێنج ســاڵی رابــردوودا 
بەرهەمی خەیار لەهەرێمی كوردستان ساڵ بەساڵ 
لەكەمبوونەوەدایە، بەجۆرێك لە 64 هەزار تۆنەوە 
بــۆ 56 هەزار تۆن دابەزیووە، بەاڵم بەرپرســانی 
وەزارەتی كشــتوكاڵ دەڵێن لەبەرئەوەی بەشێك 
لەجووتیاران لەكێڵگەكانیانەوە خەیار دەفرۆشنە 
بەرهەمەكــە  بازرگانانــی شــارەكانی عێــراق و 
ناهێندرێتــە گومرگــەكان تا ئامــار بكرێت، بۆیە 
بەرهەمــی خەیار لەو بــڕە زیاترە كە لەئامارەكان 

تۆماركراون. 
بــۆ پارێــزگاری و ســاغكردنەوەی بەرهەمــی 
خۆماڵــی، وەزارەتــی كشــتوكاڵ وەك هەنگاوی 
یەكەم بڕی 250 دینار رەسمی گومرگی خستووەتە 
سەر بەرهەمی هاوردە. نووسراویشی بۆ وەزارەتی 
ناوخۆ و الیەنە پەیوەندیدارەكان كردووە رێگە لە 
بەقاچاخ هاوردەكردنی خەیاری ئێرانی بەتایبەت لە 

خاڵی سنووری مونزرییە بگرن.

بەرهەمی پەتاتە سێ هێندەی پێداویستیی ناوخۆیە

جووتیاران خەیارەكانیان دەفرۆشنە ئاژەڵداران 
جووتیارێك:

 لە هەر تۆنێك خەیار 200 
هەزار دینار زەرەر دەكەین

پێشبینی دەكرێت بگاتە 300 هەزار تۆن

لە 10 ساڵی رابردوودا بەرهەمی پەتاتەی كوردستان لە 12 هەزار تۆنەوە بۆ 300 هەزار زیاد بووە

وەزارەت بەدوای
 بازاڕدا دەگەڕێت

بەڕێوەبەری  حەمەكەریــم،  حوســێن 

گشــتیی باخداری و پاوان و دارســتان لە 

وەزارەتی كشــتوكاڵ دەڵێت "لە رێگەی 

فەرمانگــەی پەیوەندییەكانی دەرەوەی 

لەهەوڵدایــن  كوردســتان  هەرێمــی 

پەیوەنــدی  نزیكــدا  ئایندەیەكــی  لــە 

بــە كونســوڵی واڵتــان لــە هەرێمــی 

كوردســتان بكەین، تاوەكــو كەناڵێك بۆ 

هەناردەكردنی ئەو بەرهەمانەی لەكاتی 

پێگەیشــتن زیادن لە پێداویستی ناوخۆ، 

بدۆزینەوە، چونكە بەروبوومی هەرێمی 

كوردستان لە بەرهەمی ئۆرگانیك نزیكە 

و لە دەرەوە خواستی لەسەرە".

لە گومرگ پارە ناكات

خەیاری كورستان بۆ دوبەی

حوســێن حەمە كەریم، بەڕێوەبەری گشتی باخداری و دارســتان و پاوان لە وەزارەتی 
كشتوكاڵ و ســەرچاوەكانی ئاو بە )رووداو(ی گوت "بۆ بە بازاڕكردنی بەرهەمی خەیار و 
بەرهەمەكانی دیكەش كە لە پێداویستی ناوخۆ زیاترن لە هەوڵی دۆزینەوەی بازاڕداین. 
بۆ ئەم مەبەستەش نووسراوێكمان ئاراستەی قونســولخانەی ئیمارات كردووە تاوەكو 
خەیاری كوردســتان، هەناردەی دوبەی بكەین، پێشنیازیشمان ئاراستەی ئەنجوومەنی 
وەزیران كردووە رێگەمان بدات لەكاتی پێگەیشــتنی بەرهەم هاوردەی خەیاری سوێر بۆ 
هەرێمی كوردســتان قەدەغەبكەین، تاوەكو ئەم پیشەســازییە لەهەرێمی كوردستان 

گەشە بكات و پێویستمان بە هاوردە نەبێت".

 )فۆتۆ: رووداو(

 )فۆتۆ: رووداو(لە كۆی 13 هەزار خانووی پالستیكی 11 هەزاریان خەیاریان تێدا چێنراوە
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ناوەڕاستی مانگی پێشوو كەشتییەكی نەوتهەڵگر 
كــە نەوتی هەرێمــی كوردســتانی باركردبــوو، لە 
رێــی دیاریكراوی خۆی الیــداوە و هەفتەیەك دواتر 
دەركەوتووە كەشــتییەكە رێی زەریای ئەتڵەنتیكی 
گرتووەتەبەر. هەفتەی پێشــووش كەشــتییەكە لە 
كەنارئاوەكانی رۆژهەاڵتی ئەمریكا و كەنەدا بینراوە.

راپۆرتێكــی ناوەندی ئێس پــی گڵۆباڵ پالتس 
)S&P Global Platts( كە كۆمپانیایەكی تایبەت 
بــە زانیارییەكانــی بواری وزەیە، دەڵێت كەشــتیی 
نەوتهەڵگــری نێڤرلەنــد رۆژی 13ی حوزەیران و بە 

700 هەزار بەرمیــل نەوتەوە بەندەری جەیهانی لە 
توركیای جێهێشتووە، كەشتییەكە بڕیار بووە بەرەو 
ئاگوستا لە ئیتاڵیا بچێت، بەاڵم رۆژی 21ی مانگ لە 
گەرووی جەبەل تارق لە رۆژئاوای دەریای نێوەڕاست 

بینراوە كە بەرەو زەریای ئەتڵەنتیك دەچێت.
بەگوێــرەی راپۆرتێكــی رۆژنامەی )فاینەنشــڵ 
تایمز(ی بەریتانــی، بارهەڵگرەكە لە پاش گۆڕینی 
ئاراســتەكەی، بــۆ ماوەی یەك هەفتە سیســتەمی 
دەستنیشانكردنی كەشتییەكان )AIS( نەیانتوانیبوو 
شوێنی كەشتییەكە دەستنیشان بكات، بەاڵم دواجار 
رۆژی هەینــی رابــردوو سیســتەمی )AIS( توانی 
شوێنی كەشتییەكە دیاری بكات، كاتێك كەشتییەكە 

بە 300 میــل دوور لە كەنارئاوەكانی هالیفاكس لە 
رۆژهەاڵتــی كەنــەدا و 600 میل لــە كەناراوەكانی 

شاری بۆستن لە رۆژهەاڵتی ئەمریكا بوو. 
ئاشتی هەورامی، وەزیری سامانە سروشتییەكان 
بە ئاژانسی رۆیتەرزی راگەیاند نەوتی خاوی هەرێمی 
كوردســتان ناچێتە ئەمریكا. هەورامی لەوبارەیەوە 
بــە ئاژانســە بەریتانییەكــەی گــوت: "مــن لەگەڵ 
كڕیارەكانــی نەوتــی خاوی خۆمان قســەم كردووە 
و دڵنیاكراومەتــەوە كە هیچ بــارە نەوتێك ناچێتە 

ئەمریكا".
 وەزیــری ســامانە سروشــتییەكانی هەرێمــی 
كوردستان جەختی لەسەر ئەوەش كردووەتەوە كە 

هەرێمی كوردستان هیچ پەیوەندییەكی بەوەوە نییە 
دوایین كڕیارەكانی نەوتی هەرێمی كوردســتان كێ 

دەبن.
دەركەوتنــی  هەواڵــی  باڵوبوونــەوەی  لەگــەڵ 
كەشتیی نێڤرلەند لە زەریای ئەتڵەسی، حكومەتی 
عێراق هۆشداری دایە حكومەتی هەرێمی كوردستان 
كە ئەگەر نەوتی كوردســتان بگاتە خاكی ئەمریكا، 
ئــەوە بەغــدا رێوشــوێنی یاســایی دەگرێتەبــەر. 
بەرپرســێكی وەزارەتــی نەوتی عێراق بــە گڵۆباڵ 
پالتسی راگەیاندووە، وەزارەتەكەیان داوای یاسایی 
لەســەر باركردن یان هەر حاڵەتێكی لەتانكەركردن 
لە دژی کۆمپانیاکە تۆمــار دەكات، ئەمەش گرژیی 
پەیوەندییــەكان زیاتر دەكات، لە كاتێكدا ماوەیەك 
بوو پەیوەندییەكانی نێوان بەغدا و هەولێر گەرموگوڕ 

ببوونەوە.
لەالیەكــی دیكــەوە، مایــكڵ هــاوار، راوێژكاری 
هەرێمــی  سروشــتییەكانی  ســامانە  وەزارەتــی 
كوردستان، لە لێدوانێكدا بۆ )بلومبێرگ(ی ئەمریكی 
بێئاگایی خۆی لە گواستنەوەی نەوتی كوردستان بۆ 

ئەمریكا دەربڕی.
ژمارەیەك كۆمپانیــای بازرگانی نەوتی هەرێمی 
كوردستان دەگوازنەوە، لەوانەش ڤیتۆل، ترافیگورا، 
گلێنكــۆر و پێتراكــۆ. ئــەو كۆمپانیــا بازرگانییانە 
نەوتــی هەرێمی كوردســتان لە بەنــدەری جەیهان 

لــە توركیا هەڵدەگرن. بەگوێرەی ناوەندی میدیایی 
)راپۆرتی نەوتی عێراق(، حكومەتی عێراق سەرقاڵی 
ئامادەكارییە بۆ ئەوەی لە كەنەدا رێوشوێنی یاسایی 
بگرێتەبەر. بەگوێرەی راپۆرتەكە، كەشتی نێڤەرلەند 
ســەر بــە كۆمپانیای ڤیتــۆڵ بووە كــە گەورەترین 

كۆمپانیای بازرگانیی نەوتە لە جیهاندا.
ریچارد مالیسن، شرۆڤەكاری بازاڕەكانی نەوت لە 
ناوەندی راوێژكاری و داتای وزەی ئێنێرجی ئەسپێكت 
بە بلومبێرگی راگەیاندووە، ئەو هەنگاوەی حكومەتی 
هەرێمی كوردســتان "زیاتر لەوە دەچێت كەیســی 
تاقیكردنەوە بێت )بۆ زانینی هەڵوێستی حكومەتی 
عێــراق(". مالیســن جەخت لــەوەش دەكاتەوە كە 
"نەوتــی هەرێمی كوردســتان لــە بازاڕەكاندا جێی 
خۆی كردووەتەوە و پێشناچێت حکوومەتی عێراق 
بیەوێت هەوڵی دروســتكردنی بەربەســت و كێشە 
بۆ هەناردەكردنی نەوتی كوردســتان بۆ بازاڕەكانی 

جیهان بدات".
ئەوە یەكەمجار نییە نەوتی هەرێمی كوردســتان 
ئەو رێگەیە دەبڕێت. لە نێوەڕاستی ساڵی 2014 دا 
كەشتیی نەوتهەڵگری )یونایتد كاالڤریتا( بە نزیكەی 
یــەك ملیۆن بەرمیل نەوتی هەرێمی كوردســتانەوە 
رووی لــە زەریــای ئەتڵەســی كــرد. ئەوكاتیــش 
حكومەتــی عێــراق لــە دادگای فیدراڵیی هۆســتن 
سكااڵی لە دژی حكومەتی هەرێمی كوردستان تۆمار 

كــرد. دادوەری دادگاكــە بڕیاری دا كــە ئەگەر ئەو 
نەوتە هاتە نێو ئاوەكانی ئەمریكاوە، ئەوە دەســتی 

بەسەردا دەگیرێت.
كەشتیی )یونایتد كاالڤریتا( بەناچاری بە دووری 
60 میل لە كەنارەكانی تێكساس وەستا و لە مانگی 
كانوونی یەكەمی ســاڵی دواتر كەشــتییەكە بەرەو 
كەناراوەكانی ئیسرائیل گەڕایەوە و لەوێ نەوتەكەی 

بەتاڵ كرد.
ئاشــتی هەورامــی جەختی لــەوە كــردەوە كە 
"ئێمــە نیازی ئەوەمان نییە بەغــدا دڵگران بكەین. 
سیاســەتی ئێمە گفتوگۆ و چارەسەری كێشەكانە، 
نەك ئەوەی بەربەستی نوێ دروستبكەین". هەورامی 
ئەوەشی خستەڕوو كە ئێستا هەولێر و بەغدا لەسەر 
مەسەلەكانی بەرهەمهێنان، پااڵوتن و هەناردەكردنی 

نەوت لە دانوستاندندان.
فرۆشــتنی نەوت لە سااڵنی رابردوودا یەكێك لە 
كێشــە سەرەكییەكانی نێوان بەغدا و هەولێر بووە. 
ئەم كێشەیە لە ساڵی 2014ەوە قووڵتر بووەتەوە، 
دوای ئەوەی نووری مالیكی، سەرۆكوزیرانی پێشووی 
عێــراق، بڕیــاری بڕینی بەشــە بودجــەی هەرێمی 
كوردســتانی دەركرد. مالیكــی حكومەتی هەرێمی 
كوردســتانی بەوە تۆمەتبار كرد كە بە ســەربەخۆ 
نەوتی هەرێمی كوردســتان لــە بازاڕەكانی جیهاندا 
دەفرۆشــێت. حكومەتــی هەرێمــی كوردســتانیش 
بەغدای بەوە تۆمەتبار دەكرد كە بەشی راستەقینە 
و تەواوی هەرێمی و كوردستان لە بودجەی گشتیی 

عێراق رەوانەی كوردستان ناكات.
هەرێمی كوردســتان رۆژانــە 650 هەزار بەرمیل 
نەوتی خاو رەوانەی دەرەوەی كوردســتان دەكات. 
بەشی هەرە زۆری ئەوەش لە رێگەی بۆڕیی نەوتەوە 
بۆ بەندەری جەیهان دەگوازرێتەوە، چاوەڕێ دەكرێ 
ئاستی بەرهەمهێنانی نەوتی هەرێمی كوردستان بە 
هاوكاریی كۆمپانیای رۆزنەفت بەرز بكرێتەوە و بگاتە 

یەك ملیۆن بەرمیل لە رۆژێكدا. 
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حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان و كۆمپانیای 
)رۆزنەفــت(ی رووســی ســەرقاڵی دانوســتاندنن 
ســەبارەت بە پەرەپێدانی ئــەو كێڵگە نەوتییانەی 
دەكەونــە ناوچە كێشەلەســەرەكانی نێوان هەولێر 
و بەغــدا. ئەوەش دوای مانگێك لە رێككەوتنەكەی 
نێــوان حكومەتی هەرێمی كوردســتان و كۆمپانیا 
رووســیەكە دێــت كــە هەرســێ بــواری گــەڕان، 

پەرەپێدان و بەرهەمهێنانی نەوت دەگرێتەوە.
سێ كەس كە ئاگاداری دانوستاندنەكانی نێوان 
رۆزنەفت و كوردســتانن بە رۆژنامەی )فاینەنشــڵ 
تایمز(ی بەریتانییان راگەیاندووە، رۆزنەفت بە نیازە 
لەو بلۆكە نەوتییانە دەست بە گەڕان و بەرهەمهێنان 
بكات كە دەكەونە ناوچە كێشەلەســەرەكانی نێوان 
هەولێر و بەغدا، بەاڵم ئێستا لەژێر كۆنترۆڵی هێزی 

پێشمەرگەدان. 
دانوســتاندنەكەی  راپۆرتەكــە،  بەگوێــرەی 
نێوان حكومەتی هەرێمی كوردســتان و كۆمپانیا 
رووســییەكە لەبــارەی گــەڕان و بەرهەمهێنــان 
هێشــتا لــە قۆناغــی بەراییدایە و هیــچ بڕیارێكی 
كۆنكرێتی لەســەر كێڵگەكان نــەدراوە، بەاڵم ئەو 
گفتوگۆیانەی ئێستا لە درێژەی ئەو رێككەوتنەدان 
كە ســەرەتای مانگی پێشــوو لە نێوان هەولێر و 
كۆمپانیا حكومییەكەی رووســیادا كرا. بەگوێرەی 
ئەو رێككەوتنە، رۆزنەفت لە پێنج كێڵگەی نەوتی 
هەرێمی كوردستاندا كار دەكات، بەاڵم ئەوكات ناو 

و شوێنی كێڵگەكان ئاشكرا نەكران.

راپۆرتەكــەی )فاینەنشــڵ تایمــز( دەشــڵێت 
كۆمپانیا رووســیەكە ئامادەیە لــەو ناوچانەش كار 
بكات كە هێشــتا خاوەندارێتییان لە نێوان هەولێر 
و بەغــدا یەكالیــی نەبووەتەوە، بەاڵم بەرپرســانی 
رۆزنەفت ئامادە نەبوون ناو و شوێنی ئەو كێڵگانە 
ئاشــكرا بكــەن كــە لەگــەڵ حكومەتــی هەرێمی 

كوردستاندا گفتوگۆیان لەسەر دەكەن. 
بەپێی راپۆرتەكە، كۆمپانیای رۆزنەفت ئامادەیە 
هەم لەگەڵ حكومەتی هەرێم و هەمیش حكومەتی 
عێراقــدا كاربكەن، هیواشــیان خواســتووە بەغدا 
ئۆفەری باشتریان بداتێ بۆ گەڕان و دەرهێنانی نەوت 
لە ناوچەكانی ژێر دەســەاڵتی خۆیان. لە بەشــێك 
لــە لێدوانەكــەی رۆزنەفتــدا هاتــووە "ئۆفەرەكەی 
حكومەتی هەرێمی كوردســتان دەیســەلمێنێت كە 
ئەوە )بۆ رۆزنەفت( گونجاوترە... ئەگەر حكومەتی 
عێراق پرۆژەی وەهامان پێشكەش بكات و پرۆژەكان 
مەرجــی ئەوەیان تێدابێت كە لەڕووی بازرگانییەوە 
بۆ كۆمپانیاكەمــان جێی قەبووڵ بن و بۆ بازاڕیش 
گونجاو بن، ئەوە حەزدەكەین پڕۆژەكانمان پێ بدەن 

بۆ ئەوەی بیری لێبكەینەوە". 
عاسم جیهاد، گوتەبێژی وەزارەتی نەوتی عێراق 
لە لێدوانێكدا بــۆ رۆژنامە بەریتانییەكە حكومەتی 
هەرێمــی كوردســتانی بەوە تۆمەتبار كــردووە كە 
بێ راوێژكــردن لەگەڵ بەغدا رێككەوتن دەكات. بە 
بۆچوونی جیهاد "حكومەتی فیدراڵی هێشتا كێشەی 
ناوچە ناكۆكی لەسەرەكانی یەكال نەكردووەتەوە". 

ئــەو ناوچانــە ماوەی ســێ ســاڵە كەوتوونەتە 
ژێــر كۆنتڕۆڵی هێزی پێشــمەرگە، ئــەوەش دوای 

ئەوە هــات كە هێزەكانی ســوپای عێراق لە كاتی 
هێرشەكانی داعش لە 2014 لەو ناوچانە كشانەوە 
و هێزەكانی پێشمەرگە بۆ پڕكردنەوەی بۆشاییەكە 
و رێگری لە پێشــڕەویی داعش بەرەو ئەو ناوچەیە 
جووڵەیــان پێكرا. حكومەتی هەرێمی كوردســتان 
لەو كاتەوە نەوتی ئەو ناوچانە هەناردە دەكات كە 
بەشێكیان بە هاوبەشی لەگەڵ حكومەتی عێراقە. 

بڕیار وایە لە مانگی ئەیلولی ئەمساڵ گشتپرسی 
ســەربەخۆیی كوردســتان بەڕێوەبچێــت. بەپێــی 
پالنی گشتپرسییەكە دانیشتووانی ئەو ناوچانەیش 
بەشداری لە گشتپرسییەكەدا دەكەن. شرۆڤەكارانی 
سیاســی پێیانوایە ناكۆكیی نێوان بەغدا و هەولێر 
لەســەر ئــەو ناوچانە لە دوای تێكشــاندنی داعش 

توندتر دەبێت.
 T&S( ئاالن موهتەدی، راوێژكار لە كۆمپانیای
Consulting( كــە راوێــژ پێشــكەش بە كۆمپانیا 
نەوتییەكانی هەرێمی كوردســتان دەكات، پێیوایە 
"هێنانــی رووســیا وەكــوو هەوڵێــك دەبینرێ بۆ 
جێگیركردنــی كۆنترۆڵی كوردســتان بەســەر ئەم 
ناوچەیەدا، ئەمەش مەترسیی ئەوەی بەدواوەیە كە 

ملمالنێ لەگەڵ بەغدا قورستر بكات".
نەوتی هەرێمی كوردســتان لەڕێگەی بۆڕییەوە 
بــۆ بەنــدەری جەیهان لــە توركیــا دەگوازرێتەوە. 
توركیا كەیفی بە بیرۆكەی دروستكردنی دەوڵەتێكی 
كوردی نایەت. بە گوێرەی راپۆرتەكەی )فاینەنشڵ 
تایمز(، بەرپرسانی كوردستان دەیانەوێت بەشداریی 

رووسیا لە كەرتی نەوتی هەرێمی كوردستان وەكوو 
وەرەقەیــەك بەكاربهێنن بۆ ئەوەی توركیا نەتوانێ 

شاڕەگی ئابووریی كوردستان ببەستێ.
بارزانــی،  نێچیرڤــان  رابــردوو  مانگــی   
لــە  كوردســتان  هەرێمــی  ســەرۆكوەزیرانی 
كۆنفرانســێكی رۆژنامەڤانیــدا رەتینەكــردەوە كە 
كێڵگــەكان لەو ناوچانە دەبن بە ناوچەی ناكۆكی 
لەسەر ناسراون و گوتی "ئێمە چیدی شتێكمان بە 
ناوی ناوچەی ناكۆكی لەســەر نییە. ئەو ناوچانە 
هەرێمی كوردستانن و بە خوێن و شەهید و خەباتی 
پێشــمەرگە رزگاركراون. بڕوام وایە بەغداش لەمە 
تێــدەگات. ئەمــە )واتــە دەســتەواژەی ناوچەی 

ناكۆكی لەسەر( لە قاموسی ئێمەدا نەماوە".

لە چەند ســاڵی رابردوودا ژمارەیەك كۆمپانیای 
نێودەوڵەتیــی نەوتی گەورە روویان لە كوردســتان 
كــردووە، بەاڵم هیچكام لەو كۆمپانیایانە لە ناوچە 
ناكۆكی لەســەرەكان كاریان نەكردووە. دوو كەس 
لەوانــەی ئــاگاداری دانوســتاندنەكانی هەولێــر و 
رۆزنەفتن، دەڵێن رۆزنەفت چاوی لە كێڵگەی )بای 
حەســەن(ە كە بەشــێكە لە كێڵگــە نەوتییەكانی 
كەركووك. هەتا ساڵی 2014 ئەو كێڵگەیە لەالیەن 
بەغــداوە ئیدارە دەكرا، بــەاڵم نەوتی كەركووك لە 
چەند ساڵی رابردوودا بە هاوبەشی لەالیەن بەغدا و 

هەولێرەوە ئیدارە كراوە.
زاری  لــە  تایمــز(  راپۆرتەكــەی )فاینەنشــڵ 
كەســانی ئــاگادار لــە دانوســتاندنەكان ئــەوەش 
دەخاتەڕوو كە كۆمپانیا رووســییەكە چاوی لەسەر 
كێڵگەیەكی دیكەیە لە ناوچەی شنگال و دەكەوێتە 
نزیــك ســنووری ســووریا. كێڵگەیەكــی دیكەش 
كــە رووســەكان داوای دەكەن لە )عەیــن زالە( لە 
رۆژئاوای بەنداوی مووســڵە. ئەو كێڵگەیەش هەتا 
2014 لەالیــەن بەغــداوە ئیدارە دەكــرا. راپۆرتی 
رۆژنامە بەریتانییەكە ئاماژە بەوە دەكات كە وجودی 
هێزەكانــی یەپەگە لە رۆژهەاڵتی ســووریا دەكرێ 

كێشە بۆ كۆمپانیا رووسییەكە دروستبكات. 
مانگی پێشوو حكومەتی هەرێمی كوردستان و 
كۆمپانیای رۆزنەفتی رووســیا رێككەوتنێكیان واژۆ 
كــرد، بە گوێرەی حكومەتی هەرێمی كوردســتان، 
رۆزنەفت لە چوارچێوەی ئەو رێككەوتنەدا سێ ملیار 
دۆالر وەبەرهێنان لە هەرێـــمی كوردستان دەكات. 
ســەرۆكی حكومەتی هەرێمی كوردســتان لە پاش 
گەڕانەوەی لە سان پیتەرسبۆرگ، رێككەوتننامەكەی 
بە لێكتێگەیشــتنێكی بەرایی وەسفكرد و جەختی 
لــەوە كــردەوە كــە ئــەو رێككەوتنە نزیــك 200 
الپەڕەییە جارێ تەنیا "لێكتێگەیشتنێكی بەراییە" و 
پێویستی بە سێ بۆ چوار مانگە بۆ ئەوەی بكەوێتە 

بواری جێبەجێكردنەوە. 
ژێرخانی گواستنەوەی نەوتی هەرێمی كوردستان 
توانای هەیــە رۆژانە 700 هــەزار بەرمیل رەوانەی 
توركیــا بكات. بەپێی رێككەوتنەكەی كوردســتان 
و رۆزنەفــت، بەرهەمــی رۆژانــەی نەوتــی هەرێمی 
كوردستان بۆ یەك ملیۆن بەرمیل بەرز دەكرێتەوە. 
بەاڵم بارزانی جەختی لەوە كردەوە بۆ ئەوەی بتوانن 
ئاستی هەناردە بۆ یەك ملیۆن بەرزبكەنەوە، دەبێ 

وەبەرهێنانی دیكە بكەن.

رۆزنەفت و كوردستان
لەسەر نەوتی كەركووك دانوستاندن دەكەن

نەوتی كوردستان بەرەو كەنارەكانی
كەنەدا و ئەمریكا دەچێت

رۆزنەفت چاوی بڕیوەتە كێڵگەی بای حەسەن و عەین زالە و كێڵگەیەكی نزیك شنگال

كێڵگەكان لە ناوچە ناكۆكی لەسەرەكانن

بەرپرسانی كوردستان بەشداریی 
رووســیا لە كەرتــی نەوتدا وەكوو 
وەرەقەیەك بەكاردەهێنن بۆ ئەوەی 
توركیا نەتوانێ شاڕەگی ئابووریی 

كوردستان ببەستێ

ئاشتی هەورامی: 
نەوتی كوردستان بۆ ئەمریكا ناچێت و كێشەمان 

ناوێت لەگەڵ بەغدا

 )فۆتۆ: رووداو(
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هونەری

عەزیز وەیسی بۆ )رووداو(:

لە مانگێكدا دەتوانم 
كۆنسێرت بكەم

رووداو: ماوەیــەك بوو 
بــووی، هۆكاری  بێدەنگ 
چی بوو؟ ئێستا بەچییەوە 

گەڕایتەوە؟
وەیســی:  عەزیــز 
ماوەیەك بوو چاالكییەكانم 
لــە كوردســتان راگرتبوو، 
ئاخــر ناكرێت لــە ماڵێكدا 
چەندین شــەهیدی دەستی 
داعــش هەبێــت و منیــش 
گۆرانــی بڵێــم و هەڵپــەڕم، 
ئەگەرنــا هەمیشــە بەرهەمم 
ئامادەن، گۆرانی لە خۆشی و 
ئەگەرنا  كەیفسازیدا دەگوترێ، 
ئێستا چەند بەرهەمێكم ئامادەن.
چاوەڕێــی  كەواتــە  رووداو: 

ئەلبوومی نوێی عەزیز وەیسی بین؟
عەزیز وەیسی: من هەمیشە گۆرانی 

دەنووســم و ئامادەیان دەكەم، ئێســتا زیاتر لە 
30 گۆرانیم ئامادەن كە دەكاتە ســێ ئەلبوومی 
گۆرانی، ئامادەم ئەم ئەلبوومانە بەخۆڕایی بدەم 
بە هەر كۆمپانیایەك كە باڵویبكاتەوە لە پێناوی 

ئەوەی گۆرانییەكان بچنە خزمەتی خەڵك.
رووداو: ئەی لەبارەی ئەنجامدانی كۆنسێرتی 

گۆرانی؟
عەزیز وەیســی: بــۆ كۆنســێرتیش دەتوانم 

لە مانگێكدا 30 كۆنســێرت بكــەم، بەاڵم وەك 
گوتــم بارودۆخەكــە گونجــاو نییە ئێســتا، لە 
داهاتوویەكی نزیكدا كۆنســێرت و ئاهەنگەكانم 
دەستپێدەكەمەوە. لە ماوەی رابردوودا چەندین 
كۆنســێرتم لە ئەوروپاش هەبوو، بەاڵم ڤیزایان 
نەدامــێ و ڤیزاكــەم درەنــگ بۆ هاتــەوە، بۆیە 

ئاهەنگەكانم هەڵوەشاندەوە.
رووداو: هەمیشە خەڵكی سلێمانی كاردانەوەی 
نەرێنییان زیاترە بەرامبەر تۆ، دەڵێن تۆ قسەت 

پێگوتوون؟
عەزیز وەیســی: نەخێر، خەڵكی ســلێمانی 
خەڵكــی خۆشەویســت و هــەواداری دانەبڕاوی 
پــێ  قســەم  هەرگیــز  منــن،  بەرهەمەكانــی 
نەگوتــوون. لــە رابــردوودا چەند كەســێك لە 
تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان دەنگیان خستبووە سەر 
ڤیدیۆیەكــی مــن، گوایە من قســە بە خەڵكی 
ســلێمانی دەڵێم، بەاڵم ئەوە بەهیچ شێوەیەك 

راست نییە.

رووداو: چەند ڤیدیۆیەك هەن وا دەردەخەن 
خەڵكــی بیانــی لــە ئەوروپــا و بیانییەكانی 
كوردستانیش تۆ دەناسن، قسەت لەسەر ئەوە 

چییە؟
عەزیز وەیسی: ئەمە خۆشحاڵی و جێگەی 

شــانازییە، گۆرانیــی ریتمی ئاســان دەچێتە 
نێــو خەڵــك. زۆر جــار پێویســتی بــە زمان 
و تێگەیشــتنیش لە تێكســتەكە نییــە. بۆیە 
خەڵكانــی بیانــی ئاســانتر لەگــەڵ گۆرانی و 

بەرهەمەكانی من تێدەپــەڕن، زۆر جار ڤیدیۆ 
و پەیامم لە خەڵكانی ئەوروپییەوە بۆ دێت.

رووداو: فیلمێكی سینەمایی باڵوبووەوە كە 
تــۆ رۆڵی تێدا دەبینی، ئەزموونی دەركەوتنت 

لە فیلمدا چۆن بوو؟
عەزیز وەیســی: زۆر خۆشــە هونەرمەند لە 
بواری هونەریدا جگە لە میوزیك و گۆرانی شتی 
دیكەش تاقی بكاتەوە. من زۆر خۆشحاڵ بووم 
كە ئــەم ئەزموونەم تاقیكردەوە، ئەزموونێكی 

سەركەوتوو بوو.
رووداو: هەمیشــە دەڵێــن عەزیز وەیســی 
كچانی زۆر جوان لە كلیپەكانیدا بەكاردەهێنێ، 

نهێنی ئەمە چییە؟
عەزیــز وەیســی: )بەپێكەنینــەوە( ئــەوە 
بەدەســت من نییە، دەرهێنــەران كچی جوان 
بۆ كلیپەكانم هەڵدەبژێرن لەالی من كلیپ زۆر 
گرنگە و بەشێكی سەرەكییە بۆ باڵوكردنەوەی 
گۆرانی بەنێو خەڵكدا. هەر بۆیە من زۆرینەی 
بەرهەمەكانم كلیپ دەكەم، با كچی جوانیشی 

تێدابێت قەیدی چییە؟

ناكرێ كوردستان 
شەهیدی هەبێت و 

ئێمەش هەڵپەڕین
  

هەرگیز قسەم بە 
خەڵكی سلێمانی 

نەگوتووە
  

بــە یەكێك لــە چاالكتریــن گۆرانیبێژەكانی كــورد دادەنرێت، هەمیشــە لە جەژن 

و بۆنەكانــدا لە رۆژێكــدا چەند ئاهەنگێــك دەكات. ماوەیەكی زۆر بــوو بێدەنگ بوو، 

چاالكییەكانــی وەســتاندبوو، خۆی دەڵێت بەهــۆی بارودۆخی خراپی كوردســتانەوە 

بووە: "ناكرێت لە ماڵێكدا شــەهیدی دەستی داعش هەبێت، ئێمەش گۆرانی بڵێین و 

هەڵپەڕین، چونكە گۆرانی لە خۆشیدا دەگوترێ".

 عەزیز وەیســی لە هەڤپەیڤینێكــدا لەگەڵ )رووداو( باســی كارە هونەرییەكانی 

دەكات و دەڵێت سێ ئەلبوومی بۆ باڵوكردنەوە ئامادەن.

دەرباز یونس

رووداو- هەولێر

سێ ئەلبوومی 

گۆرانیم ئامادەن

خۆشحاڵم بە ئەزموونی دەركەوتنم 

لە فیلمی سینەمایی

مەیادە بسیلیس، خانمە گۆرانیبێژی سووری بۆ )رووداو(:

حەلەب رۆحی منە

رووداو: یەكەم ئەلبوومی تۆ لە ســاڵی 1986 
بوو، بەناوی یا قاتلی بالهجر؟ ئەم دەستپێكە چۆن 

بوو.
مەیادە بسیلیس: راســتە ئەوە یەكەم بەرهەمم 
بــوو. دواتــر كاســێتەكانی دیكەی بــەدوادا هاتن، 
تاوەكــوو دواییــن بەرهەم "أنت قلبی" كە ســیدیە، 
ئێمە بە كاســێت دەســتمانپێكرد و ئێستا بووەتە 
ســیدی. بێگومــان دەســتپێكێكی زەحمــەت بوو، 
كەس پشتگیری نەدەكردین. سوپاس بۆ خوا دواتر 

توانیمان خۆمان بسەلمێنین.
رووداو: تــۆ ناوێكت بۆ خۆت دروســتكرد، بەاڵم 
نــاوی تۆ زۆرتر لە نێوخۆی ســووریادا مایەوە، ئەو 
رێچكەیە نەیهێشــت لەنێو عەرەبەكاندا بناســرێی؟ 
بەهۆی كچانی مۆدێلەوە بوو، چونكە دەنگ بۆ ئەوان 

زۆر گرنگ نییە؟
مەیادە بسیلیس: قسەكەت راستە، گۆرانیگوتن 
لەسەر شانۆ وادەكات ناوبانگی هونەرمەند سنووردار 

بێــت، بەاڵم مــن ماوەیەك چەند كۆنســێرتێكم لە 
سانفرانسیســكۆ سازكرد. گۆرانیم گوت و دەركەوت 
كــە خەڵك من دەناســێت و داوای گۆرانیی كۆنیان 
لێدەكــردم، كە من بــڕوام نەدەكرد ئــەو گۆرانیانە 

بزانن.
رووداو: ئاوازدانەری بەناوبانگ ســەمیر كوێفاتی 
هاوژینــی تۆیــە، ئەو چەنــد ناوبانگی تــۆی لەنێو 
عەرەبەكانــدا ســنووردار كــرد، وەك چۆن هەندێك 
كــەس دەڵێن، یان بەپێچەوانەوە ئــەوە بژارەی تۆ 

و ئەو بوو؟
مەیــادە بســیلیس: نەخێر ئــەو ناوبانگی منی 
ســنووردار نەكردووە، چونكە بەر لەو بژارەی خۆم 
بوو كە من لەسەر ستەیج گۆرانی بڵێم. بەپێچەوانەوە 
ئەو باری سەرشانی منی سووكتر كردووە. ئەو دەڵێ 
تەنیا بەباشــی گۆرانی بڵێ و بیر لە هیچ شــتێكی 

دیكە مەكەوە.
رووداو: )كذبك حلو( گۆرانییەكی زۆر خۆشــە، 
دوو وشــەی دژبەیەكن، چۆن هێنراونەتە پاڵ یەك. 

چیرۆكەكەی چی بوو؟
مەیادە بســیلیس: هۆنراوە و ئاوازەكەی لەالیەن 
ســەمیرەوە ئامادەكــراوە. ئــەم گۆرانییــە بــووە 
پاسپۆرتی بەناوبانگبوونی من لە واڵتان. ئەو درۆیە، 

وەك ئەوە وایە كەســێك حەز لە كەســێك بكات و 
بشــزانێت كە درۆی لەگەڵ دەكات، لەگەڵ ئەوەشدا 

بە درۆكان دڵخۆش بێت. واتە درۆكان جوانن.
رووداو: زۆربــەی گۆرانیــی زنجیرە فیلمەكان بە 

دەنگی تۆیە؟ ئەمە چۆنە؟
 مەیــادە بســیلیس: ســەمیر كار لــە میوزیكی 
زنجیــرە فیلمــەكان دەكات. بــەاڵم نە بــەردەوام و 
نــە لە هەموو كارەكانی ئەودا من گۆرانی ســەرەتا 
دەڵێم، هەندێك شت داوا دەكەن ئەگەر بە دڵم بێت 
گۆرانییەكە دەڵێم. ســوپاس بۆ خــودا هەموو ئەو 
گۆرانیانەی لە زنجیرە فیلمە سوورییەكاندا گوتوومن 
ســەركەوتوو بوون و كاریگەرییەكی باشیان لەسەر 
خەڵــك بەجێهێشــت و دواتریــش بوونــە گۆرانی. 
مامۆستا باســل خەتیبی دەرهێنەر پێیدەگوتم من 
بەتۆ گەشبینم، بەتایبەت ئەگەر تۆ گۆرانی زنجیرە 

فیلمەكە بڵێیت.
رووداو: نهێنــی ئــەم هاوكارییە چییــە. لەگەڵ 
ئەیمەن زێدان وەك ئەكتەر و لەگەل باســل خەتیب 

وەك دەرهێنەر؟ 
مەیــادە بســیلیس: رەنگبێ لەكاركــردن لەگەڵ 
ســەمیر ئاســوودەبن، لەگەڵ مامۆســتا ئەیمەنیش 
بــە دۆســتایەتیكردنەكەی، ئــەو دۆســتی ماڵبات 
و برایەكــی هێژایە، ئەوە تەمەنێكــە بەیەكەوە كار 
دەكەیــن، رەنگبێ لەبەر ئەوەی ئێمە لەگەڵ یەكدی 
ئاسوودەین، بۆیە كار سەركەوتوو دەبێت و لەالیەن 

خەڵكیشەوە پێشوازی لێدەكرێ.
لــە  ئێســتا  حەلەبیــت،  كچــی  تــۆ  رووداو: 
دیمەشــق دەژیت، تۆ چیت لە شــام برد و چی پێ 

و بەخشــیووی، چیت لــە حەلــەب وەرگرت 
چی پێ بەخشیت؟

مەیادە بســیلیس: حەلەب 
زێدی منە، تێیــدا گەورەبووم 
و دەستپێكی دەركەوتنی منە، 

رۆحی منە، هەمیشە دەڵێم رۆحم 
وابەســەتەی حەلەبە. شام پایتەختە و زۆر شتی 

پێ بەخشــیم، جوانترین كۆنسێرتەكانم لێرەبوون، 
بەمدواییانــە كــە سیدیشــمان تێیدا باڵوكــردەوە، 
كاریگەرییەكی باشی لە خەڵك كرد، بێگومان واڵتی 

منــە و زۆرم خۆشــدەوێ و هیــچ كاتێكیش وازم لێ 
نەهێناوە لەو قەیرانەشدا.

رووداو: تــۆ لــەو قەیرانــەی ســووریادا دواییــن 
بەرهەمــی خۆت باڵوكردەوە، ئەمــڕۆ تاچەند هونەر 
و گۆرانی دەتوانێ پەیامێكی راســتەقینە بگەیەنێتە 

خەڵك؟
مەیادە بســیلیس: ئێســتا بەداخــەوە، گۆرانیی 

واتادار كە بشــێ مرۆڤ گوێیان بۆ بگرێت زۆر كەمن 
و بــە پەنجەی دەســتێك دەژمێردرێــن. بێگومان 

گۆرانیگەلی رەسەن كاریگەری تایبەت دادەنێن، 
بــەاڵم بەداخــەوە لەنێو جەنجاڵــی و زۆری و 
زەوەندیی گۆرانییە بــازاڕی و هەرزانەكاندا، 
گۆرانی رەســەن ونبووە. ئێســتا هەســت 
دەكەیت هەموو شتێك بووەتە هەڵوەدایی، 
هەڵوەدابــوون بەدوای ناوبانــگ، پارە و 

شتی بێ بەها.
رووداو: ئەمڕۆ بەكێ دەڵێیت "یا قاتلی 

بلهجر"؟
مەیادە بسیلیس: بە هەموو كەسێك 
لەم جەنگەدا. بە هەر كەسێك كە سەری 

خۆی هەڵگرت دەڵێم "یا قاتلی بلهجر"
رووداو: بەكێ دەڵێیت "كدبەك حلو"؟

مەیادە بسیلیس: بە سەمیر.

نیو سەدە تەمەنیەتی، بەاڵم 
تائێستاش ئامادەبووانی 

كۆنسێرتەكانی بە جۆش و خرۆشەوە 
داوای گۆرانییە كۆنەكانی لێدەكەن. 

مەیادە بسیلیس لە شاری حەلەب 
لەدایكبووە و لە دیمەشق گەورە 

بووە، هاوژینەكەشی سەمیر 
كوێفاتی، میوزیسیانێكی بە توانای 

سوورییە. مەیادە بۆ یەكەمجار لە 
تەمەنی نۆ ساڵیدا لەڕێی رادیۆی 
حەلەبەوە دەستی بە گۆرانیگوتن 

كرد. خاوەنی پێنج ئەلبوومی گۆرانی 
و چەندین گۆرانیی سینگڵە. ئەو 

میوانی بەرنامەی )روویێن شامێ(
ی تەلەڤزیۆنی رووداو بوو كە ریم 

مەعروف پێشكەشی دەكات. 

هەپڤەیڤین: ریم مەعروف
رووداو- دیمەشق

رووداو: درۆت لەگەڵ دەكات؟
مەیادە بسیلیس: بەڵێ، بەاڵم درۆكانی جوانن.

رووداو: چ پڕۆژەیەكی نوێت هەیە؟ 
ئــەو  هەمــوو  بســیلیس:  مەیــادە 

گۆرانیانــەی بــۆ زنجیرەفیلمەكانــم 
گوتــوون دەیكەین بە ســیدییەك 

و باڵویان دەكەینەوە، هەروەها 
گۆرانی هەن كاریان لەســەر 
دەكەین، تۆماریان دەكەین و 

باڵویان دەكەینەوە..

كورد لە ژەنینی ساز زۆر بە توانان

رووداو: ســەیری درامــای ســووری دەكەیت؟ 
ئاستیان چۆنە؟

مەیادە بســیلیس: بەڵێ بێگومان، بەاڵم وەك 
ســەمیر بە جۆشــەوە نــا. دۆخی درامــا وەكوو 
گۆرانیگوتن وایە. بە رابوونێكی شایستە دەستمان 
بە درامای سووری كرد، بەاڵم دۆخی ئێستا كاری 
كردووەتە ســەر هونەر و هونەرمەندان. هەروەها 
چەند شتێكی بازرگانیش. من نازانم، ئەوە كاری 
من نییە، من تەنیا وەك بینەرێك قســە دەكەم. 

هیوادەخوازم دراما وەكو پێشوو بدرەوشێتەوە.
رووداو: ژمارەیەكــی زۆری كــورد لــە حەلەب 

هەن، پەیوەندیت لەگەڵ ئەوان چۆنە؟ 
مەیــادە بســیلیس: بێگومــان دەیانناســم، 
لەڕێگەی پەیوەندیی من لەگەڵ موزیســیەنەكان، 
بەتایبەت ئەوانەی ئامێری ســاز دەژەنن، لەگەڵ 
گۆرانییەكانی مندا ســۆڵۆی ســاز هەیــە، ئەوان 
لە ژەندنی ســاز زۆر زیرەكن، 
هەستێكی بااڵیان هەیە، 
هەســت بە لــەرەی 
میوزیــك دەكەن، 
لە هەموو  ئەوان 
نــی  كا ە ر ا بو
خۆیاندا  كاری 

زیرەكن.

گۆرانیی بازاڕی، 
رەسەنەكانی ون كردووە

بەهۆی كچانی 
مۆدیلەوە لەنێو 

عەرەب نەناسرام
  

گۆرانیی )كذبك حلو( 
بووە پاسپۆرتی 
بەنێوبانگبوونم

  

گۆرانیی ئێستا بە 
دەگمەن بە كەڵكی 

گوێلێگرتن دێت
  

30

جزیری بۆمبێك دەتەقێنێتەوە
هیوا سەاڵح

رووداو- هەولێر
دلبەر جزیری، كچە گۆرانیبێژی باكووری كوردستان، ئامادەكاری بۆ نوێترین گۆرانی دەكات، لەگەڵ ئەوەشدا دەیەوێت جلی كوردی باكوورو باشوور كوردستان میكس بكات. 

رەوەند جەواد، بەڕێوەبەری كارە هونەرییەكانی دلبەربە )رووداو(ی راگەیاند " دلبەر جەزیری ئێستا سەرقاڵی ئامادەكارییە بۆ گۆرانییەك، كە بەشێكی لە هەولێر و بەشێكی 
دیكەشی لە ئەڵمانیا تۆماردەكات، زۆر جیاوازە لەكارەكانی پێشوو، بۆیە وەك بۆمبێك دەتەقێتەوە". دلبەر جەزیری ماوەیەكە لە تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان خۆی بەشێوازی جیاجیاو 
بە جلی كوردی و بیانی نمایش دەكات، رەوەند دەرباری مۆدێلینگی دلبەر دەڵێت" دلبەر لەگەڵ گۆرانی گوتن، كاری مۆدێلینگ و دیزاینیش دەكات، بۆیە ئێستا ئامادەكاری دەكات 

بۆ میكس كردنی جلی كوردی باكوورو باشووری كوردستان".
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400 كۆچبەر لە دەریای ناوەڕاست رزگاركران
رووداو – هەولێر

رۆژی 2017/7/2 نزیكەی 400 كۆچبەری نایاسایی لە دەریای ناوەڕاست رزگاركران و گەیێندرانە باشووری ئیتاڵیا. وەزیری ناوخۆی ئەو واڵتەش داوا 
لە واڵتانی دیكەی ئەوروپا دەكات دەرگای سنوورە ئاوییەكانیان بەڕووی كەشتییەكانی رزگاركردنی كۆچبەراندا بكەنەوە. ئەو 400 كۆچبەرەی لە دەریای 

ناوەڕاست رزگاركران، یەكسەر گەیێنرانە شاری رێگیۆ كاالبریای باشووری ئیتاڵیا. نزیكەی 270 كەس لە كۆچبەرەكان پیاو و مێردمنداڵ بوون، 58یان ژن 
و 85 كەسی دیكەشیان منداڵ بوون. زۆربەیشیان خەڵكی واڵتانی كیشوەری ئەفریقیا و بەنگالدیش بوون. بەگوێرەی ئاماری وەزارەتی ناوخۆی ئیتاڵیا، لە 

19% رێژەی كۆچبەرانی نایاسایی بەراورد بە مانگی تەممووزی ساڵی رابردوو زیادیكردووە. 

تاراوگە

رووداو – ستۆكهۆڵم

ئەحمەد رەفیق قــەت حەزی نەكردووە كاری 
رەش بــكات، بــەاڵم فەرمانگــەی كار رێگــەی 
پێنەداوە ناوی خۆی بۆ دەستكەوتنی كار تۆمار 

بكات، بۆیە ناچار بووە بەوجۆرە كار بكات.
ئەحمــەدی تەمــەن 28 ســاڵ، ماوەی ســێ 
ســاڵە لە سوێد دەژی، بێهیوا بووە لەوەی ببێتە 
پەنابــەر، چونكــە ئاشــكرا بووە كاری رەشــی 
كــردووە، واتە بە نهێنی كاری كردووە، لەســەر 

ئەمەش خۆی و خاوەنكارەكەی سزا دراون. 
كاری رەش، مەبەســت لەو جۆرە كارەیە كە 
تۆمار نەكراوە و لە بەرامبەر كار و مووچە، هیچ 
باجێــك نادرێت، ئەمەش سەرئێشــەیەكی زۆری 
بــۆ واڵتانی ئەوروپــا ناوەتــەوە. زیادبوونی ئەم 
دیاردەیە لە ســوێد، حكومەتی ناچــار كردووە، 
فەرمــان بداتــە پۆلیس بــۆ گەڕان بــەدوای ئەو 

كەسانەی كاری رەش دەكەن. 
ئەحمــەد لــەو هەزاران كەســەیە كە ئێســتا 
پۆلیــس بەدوایانــدا دەگەڕێــن، پۆلیــس ئــازاد 
كــراوە لەوەی روو لە هــەر ناوەندێكی بازرگانی، 
چێشــتخانە، كۆمپانیــا و دووكانێــك بكــەن كە 
گومان دەكەن كۆچبەر تێیدا بەشێوەی نایاسایی 

كار بكات.
بەپێی ئامارێكی پۆلیسی سوێد، ساڵی رابردوو 
لە كۆی 1000 ناوەندی كار كە پشكنراون، 232 
شــوێن كرێكاریان لێبووە كە بــە نهێنی كاریان 
كردووە. مەزەندە دەكرێ ژمارەكە ئەمســاڵ زۆر 

لەوە زیاتر بێ.
شووشتنگەی ئۆتۆمبێل، چێشتخانە، ماركێت 
و كۆمپانیــای پاككردنــەوە لــەو ناوەندانەن كە 
زۆرتــر گومانیان لێدەكرێــت، بەتایبەت ئەوانەی 
لەالیــەن كۆچبەرانی خــاوەن ئیقامە و واڵتینامە 

بەڕێوەدەبرێن یان خاوەندارێتی دەكرێن.
 تەنیــا لــە ســتۆكهۆڵم 12 شووشــتنگەی 
ئۆتۆمبێل، 20 چێشتخانە، پێنج سوپەرماركێت، 
13 كۆمپانیای پاككردنەوە هەن كە خاوەنەكانیان 

كوردن و بەشێكیان كارمەندی رەشیان هەیە.

میكائیل ناوی خوازراوی كارمەندێكی كوردی 
دامــەزراوەی كار، ئــەو زانیارییــە پشتڕاســت 
دەكاتەوە و دەڵێت: "سەتان كۆچبەر، بەشێوەی 
نایاسایی كاریان پێدەكرێ. ئەو كۆچبەرانە جگە 
لەوەی دەچەوسێنرێنەوە، خاوەن كارەكانیشیان 

خۆیان لە باجی ملیۆنان كرۆن دەدزنەوە".
زۆر لــەو كۆچبەرانــەی كاری رەش دەكــەن، 
هۆكارەكــەی بۆ حكومەت دەگەڕێننەوە و دەڵێن 
فەرمانگەی كار ناهێڵێ بەشــێوەی یاســایی كار 
بكەن. ئەحمەد دەڵێت ناچاری نەبووایە هەرگیز 
رووی لــە كاری رەش نەدەكــرد "چەنــد جارێك 
هەوڵمــدا ناوی خــۆم تۆمار بكــەم و باج بدەم، 

بەاڵم هیچ بەڵگە و پەڕێكی یاساییم نەبوو".
ســۆنیا كە لە كۆمپانیایەكی پاككردنەوە كار 
دەكات، دەڵێت "كێشــەی ئیقامــەم نییە، بەاڵم 
كارم دەســتناكەوێ، بۆیە ناچار ئەم كارە رەشە 
دەكەم". سۆنیا لە بری 18 هەزار كرۆن، مانگانە 
بە 10 هەزار كرۆن كار دەكات، بەاڵم باج نادات.
ئەو زۆر كۆچبەری دیكە دەناســێ كە وەكو 
ئــەو كاری رەش دەكــەن، بــەاڵم ئەو رەوشــی 
لەوانــی دیكــە باشــترە "چونكــە هەندێكیــان 
ئیقامەیــان نییە كەمتریان دەدرێتێ، هەشــیانە 
لەبەر ئەوەی هەر لە شوێنی كارەكەی دەخەوێ، 
رۆژانە نۆ ســەعات كار دەكات و مانگانە تەنیا 

6000 كرۆنی دەدرێتێ".
ئیۆڤــا یۆســتروم كــە پارێزەرێكــی بــواری 
كۆچبەرانــە، دەڵێــت "خۆدزینەوە لــە باج نەك 
تەنیا پەنابەر و كۆچبەر، بەڵكو ســوێدییەكان و 

بگرە كۆمپانیا گەورەكانیشی گرتووەتەوە، بەاڵم 
كاری رەشــی ئەوانەی ئیقامەیــان نییە، ناچاری 

بووە، ئەمە كێشە گەورەكەیە".
 ئیۆڤــا پێیوایە "كردنــەوەی دەرگای كار بە 

رووی كۆچبەراندا، كاری نایاسایی ناهێڵێ".
ئێستا حكوومەت لە رێگەی دامەزراوەی كار، 
كار بۆ نەهێشتنی ئەم دیاردەیە دەكات. بۆ ئەم 
مەبەستەش دەستی بە پرۆسەیەك كردووە و بە 
حەوت زمان ســیڤی وەردەگرێــت و مافی كار و 
گــەڕان بەدوای كاردا بــەو كۆچبەرانە دەدات كە 

ئیقامەیان نییە.
میكائیــل كە كارمەنــدی فەرمانگــەی كاری 
سوێدە، ئەمە بە كارێكی باش دەزانێ و دەڵێت: 
"لەماوەیەكی كەمدا پرۆسەكە كەوتە سەر كار و 
تاوەكو ئێســتا 4،500 كەس ناوی خۆیان تۆمار 

كردووە".
میكائیــل پێیوایــە ئەم پرۆســەیە كە رێ بۆ 
بەدەســتهێنانی مافی مانەوەش خــۆش دەكات 
"قازانجێكــی زۆر بــە دەوڵــەت و كۆچبەرانیش 
دەگەیەنێــت و كاری نایاســایی و خۆدزینەوە لە 

باج ناهێڵێ".

چیرۆكی سەركەوتنی كوردێك

بێهیوابوونــی كەیــوان لــە وەرگرتنی ئیقامە 
كاری  ناچــاری  ژیانــی،  رەوشــی  خراپیــی  و 
رەشــی كردبوو لە چێشــتخانەیەكی كوردی لە 
ستۆكهۆڵم، بەاڵم سەركەوتنی ئەو لە پیشەكەی 

و توانای لە تێكەڵبوونی بە كۆمەڵگەی سوێدی 
و سیســتمی كار، ئــەوی بە هیواكــەی گەیاند، 
وێــڕای مافــی مانــەوەی هەمیشــەیی، ئێســتا 

خاوەنی كارێكی باشیشە. 
كەیوان حەســەن ئێســتا یەكێكە لــە نانەوا 
:"مــن  دەڵێــت  و  ســتۆكهۆڵم  ناســراوەكانی 
كارەكەی خۆم خۆشــدەوێت، لە كوردســتانیش 

هەر نانەوایەكی باش بووم". 
ســەركەوتنی ئــەو تەنیا لە ســەركەوتوویی 

پیشــەكەی نییــە، بەڵكــو پابەندێتییەتــی بە 
سیســتمی كاری سوێد "كار كردن، پابەندبوون 
بە كار و باج و سیستمی بانك و دارایی، نهێنی 
سەركەوتنی خەڵكی ئەم واڵتەیە، خۆشحاڵم كە 

خەریكە وا دەكەم".
كەیوان ئێســتا خۆشــحاڵە كارەكەی بووەتە 
بــاج دەدات و  ســپی و وەكــوو ســوێدییەك 
دەڵێــت "ئامــادە نیم بــۆ ســاتێك كاری رەش 
بكەم، هەرگیز شــتێك ناكەم مایەی نیگەرانیی 

سوێدییەكان بێ".
بــەڕای ئیۆڤا بۆســتروم پارێزەر و شــارەزا 
لە پرســی شــیاندنی پەنابــەر لــە كۆمەڵگەی 
ســوێدی، دەبێــت كەیســی كەیــوان بكرێتــە 
مۆدیل بۆ هەموو كۆچبەرانی ســوێد. ئەو گوتی 
:"كەیوان، نموونەیەكە لە چیرۆكی سەركەوتنی 
كۆچبەران. كەیســەكەی جێگەی شانازییە نەك 
تەنیا بۆ پەنابەران و كۆمەڵگەكەی خۆی، بگرە 

بۆ هەموو سوێد".

بۆ ئەوانەشە كە مافی مانەوەیان نییە 

سوید كۆچبەران ناچار دەكات كار بكەن

تەنیا لە ستۆكهۆڵم 12 شووشتنگەی ئۆتۆمبێل، 20 چێشتخانە، پێنج سوپەرماركێت، 13 كۆمپانیای پاككردنەوە هەن كە خاوەنەكانیان كوردن

 )فۆتۆ: رووداو(كورد و تاجیكی و سوێدییەك، لە چاوەڕوانی وەستایەكی كورددان، سەریان بۆ چاك بكات  

پارێزەرێكی سوێدی: گەنجی كورد هەیە 
دەشێت ببێتە مۆدێل بۆ هەموو سوێدییەكان 

رووداو– هێلسنكی، ستۆكهۆڵم، دوسلدۆرف

ســامان لــە نزیــك تەرمیناڵی ســەرەكیی 
شاری دۆسلدۆرف سەرتاشخانەیەكی گەورەی 
هەیــە، جگــە لە خۆی پێنج كەســی دیكەش 
كاری تێــدا دەكــەن كــە دووانیــان بەڕەگەز 
ئەڵمانین، ئەو شــەش كەســە رۆژانە نزیكەی 
100 كەس بەڕێدەكەن. ســامان دەڵێت: "بۆ 
من مایەی خۆشحاڵییە كە وامكردووە كەسانی 
ئەڵمانی بێن الی من كار بكەن، یان ســەریان 

الی من چاك بكەن". 
ئەوروپیانــەی  واڵتــە  لــەو  سەرتاشــی 
ژمارەیەكــی زۆر كوردیــان تێدایــە، بووەتــە 

پیشەی كۆچبەرانی كورد.
ســامان دەڵێت "سەرتاشــی جگــە لەوەی 
بزنســێكی ســەردەمە، هــاوكات هونــەرە و 

سەركەوتنی ئێمە شتێكی ئاسان نەبووە".
سامان 15 ســاڵە لە ئەڵمانیایە و نزیكەی 
10 ســاڵە سەرتاشــە. ئەو گوتی "لــە زیاتر 
لە شــەش شــاری گــەورەی ئەڵمانیــا دەیان 
سەرتاشــخانەی كوردی هەن كە لەالی خەڵك 

زۆر ناسراون".
شارەبان لەنێو جەرگەی شاری هێلسنكی 
لــە فینالنــد سەرتاشــخانەیەكی گــەورەی 
كردووەتــەوە. سەرتاشــخانەكەش هــەر بە 
ناوی خۆیەتی و جمەی دێت لە موشــتەری. 
لــەوێ بــە زمانەكانــی كــوردی، فارســی، 
عەرەبی، فینالندی و ئینگلیزی پێشوازی لە 

موشتەری دەكرێ.
شــارەبان لە بەغدا لەدایك بووە و كوردی 
فەیلییــە، دەڵێــت "ســوودم لــەو دەرفەتــە 
وەرگرتــووە كــە ئەمــڕۆ لــە فینالنــد هەیە، 
وامكــردووە هەرچــی كۆچبــەر و پەنابەرانی 

كۆنیشە روو لە من بكەن". 
شــارەبان پێیوایــە هەرزانــی و جوانیی 
كاركردنــدا،  لــە  خێرایــی  و  كارەكــەی 
وایكــردووە جگە لە كۆچبــەران ژمارەیەكی 
زۆر لــە فینالندییەكانیش لــەالی ئەو قژ و 
ریشــیان بتاشــن. ئەو گوتی "ئەگەر رۆژانە 

80 كــەس ســەردانم بــكات، نزیكــەی 30 
كەسیان فینالندین".

شارەبان خۆشحاڵە بەوەی كە خۆبەخشانە 
زیاتــر لە ســێ كۆچبەری وەك خــۆی فێری 
كار  ئــەو  الی  ئێســتا  و  كــردووە  كارەكــە 
دەكەن. ئیڤان ساڵح یەكێكە لەوان و دەڵێت: 
"سەرتاشــخانەی شــارەبان بووەتــە مــاڵ و 
هەموو شــتێكە بۆ من، منی لــە نەهامەتی و 

نەبوونی رزگار كرد".
ئیڤــان هیــوای ئەوەی هەیــە لە رێگەی 
ئەم كارەی مافی مانەوە بەدەســتبهێنێت. 

لەگەڵ ئەوەش خۆشــحاڵە كە وەســتاكەی 
پارەیەكــی  كــردووە و  فێــری كارەكــەی 

باشیشی دەداتێ. 
بینینی نووســینی كــوردی و ناوی كوردی 
لەســەر سەرتاشــخانەكان لە ناوەندی شــارە 
گەورەكانی ئەوروپا بووەتە شــتێكی ئاسایی. 
تەنیا لە شــارێكی بچووكــی وەك توركۆ، لە 
باكووری فینالند چوار سەرتاشخانەی ناسراو 

هەن كە دەیان كەس كاریان تێدا دەكەن. 
فیراز لە كریســتیانەكانی هەولێرە و چوار 
ســاڵە لە تۆركۆیە و لەالی سەرتاشێكی كورد 

كار دەكات. ئەو دەڵێت: "فینالندییەكان لەوە 
تێگەیشــتوون كــە ئێمــە بەوپــەڕی رێز و بە 
پارەیەكــی كەم و بە خێرایــی كارەكەیان بۆ 
دەكەین، بۆیە زۆربەی كات دێنە الی ئێمە".

وەستایەكی جیاواز

ســتۆكهۆڵم یەكێكــە لــەو پایتەختانــەی 
ئەوروپــا كــە زۆرترین كــوردی لەخۆگرتووە، 
زۆرتریــن سەرتاشــخانەی كــوردی تێدایە كە 
ژمارەیان 38 سەرتاشــخانەیە و نزیكەی 100 

كەس كاریان تێدا دەكەن.
شیســتا  ناوچــەی  لــە  فەتــاح  هــاوڕێ 
سەرتاشخانەیەكی گەورەی هەیە، خۆی وەك 
خاوەنی شــوێنەكە تاكە كوردی سەرتاشــە و 
ئەوانی دیكە، بیانی و زۆرینەیان سوێدین. بە 
گوتەی هــاوڕێ كارەكەیان بووەتە "ماركە" و 

بۆ نرخ و پەیداكردنی پارە نایشكێنن. 
فەتــاح دەڵێــت: "مــن گلەییم لــە زۆر لە 
پەنابــەران و بەتایبەت كــورد و عەرەب هەیە 
كە بۆ هەندێك دەســتكەوتی كەم، كارەكەیان 

سووك كردووە". 

گوتیشــی: "رەوا نییە سوێدییەك بە 400 
تا 1200 كرۆن سەری چاك بكات، ئێمە 120 

كرۆنی لێ بستێنین".
هانا محەمەد ساڵح لە شارۆچكەی فیكخوێ 
لــە نزیك ســتۆكهۆڵم كاری دەكرد تا دواجار 
سەرتاشــخانەكەی كڕییــەوە. ئــەو دەڵێــت: 
دەخوێنــن  زۆر  ماوەیەكــی  "ســوێدییەكان 
تــا فێری پیشــەكە دەبــن، بەاڵم مــن و زۆر 
سەرتاشــی دیكەی كورد یەكسەر بە پراكتیك 
بــە چاككردنی قژی برا و خزم و هاوڕێكانمان 

دەستمانپێكرد".
هانا لەگەڵ براكەی بۆ سیانزە ساڵ دەچێت 
ئــەم كارە دەكــەن و یــەك لە سەرتاشــخانە 
گەورەكانی شارەكە بەڕێوەدەبەن. ئەو دەڵێت 
"بیــرم لە هیچ خــول و دەورەیەك نەكردەوە، 
ســەرەتا لــە ماڵەوە دەســتمپێكرد، پاشــان 
بــۆ ماوەیەكــی زۆر خــۆم لەســەر هاوڕێكانم 
تاقیكــردەوە، ئێســتاش كارێكــی زۆر بــاش 
دەكەیــن". هانــا و هێمــن بوونەتــە ناوێكــی 
ناسراوی ئەو شارە، چونكە زۆرینەی خەڵكی 
ئەو ناوچەیە الی ئەوان سەر چاك دەكەن. 

ئەزموونێكــی  لــە  و  هانــا وەك شــاگرد 
بچووكــەوە دەســتی پێكرد، تــا وای كرد بە 
هاوكاری حكومەت و لە رێگەی قەرزی بانكیی 
و هاریكاری دامەزراوەی كار، ئێســتا خاوەنی 
یەكێــك لــە سەرتاشــخانە گەورەكانــی ئــەو 

شارەی سوێدە.

كورد لە ئەوروپا پیشەی سەرتاشی قۆرخ كردووە

بازاڕێكی گەورە

بەختیار عەزیز، مامۆســتای زانكۆ لە ســوێد، ئابووریناس و لێكۆڵینڤانی بازاڕ و داهات 
دەڵێت :"ئەگەر تەنیا ژمارەی سەرتاشــخانەكان و بەراوردی سەردانیكەرەكانی بكەین، 
لەو پێنج واڵتەی زۆرترین كوردیان لێیە )ســوێد، ئەڵمانیا، هۆڵەنــدا، فینالند و بەریتانیا( 

سااڵنە بە ملیۆنان یۆرۆ دێتە بازاڕەوە". 
دەشڵێت:"پیشەی سەرتاشی، نموونەیەكی بەهێزی بەرزیی ئاستی دەستی كاری 

كوردی ئەوروپایە كە دەبێت رێزی لێ بگیرێت". 

داهاتی سااڵنەیان بە ملیۆنان یۆرۆ دەخەمڵێنرێ
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 )فۆتۆ: رووداو(

لە سلێمانی ژنێك كوژراژنان
رووداو - سلێمانی 

شــەوی 2017/7/2 لە شــەقامی بازنەیی مەلیك مەحموود و لەبەردەم ئۆتێل ئازادی سلێمانی، دەستڕێژی گوللە كرا، بەو هۆیەوە ژنێك 
كوژراو دوو كەسی دیكەش برینداربوون. سەركەوت ئەحمەد، گوتەبێژی پۆلیسی سلێمانی بە )رووداو(ی راگەیاند "ئۆتۆمبێلێك لە جۆری تەكسی 
دەستڕێژی گوللەی لە ئۆتۆمبێلێكی دیكە كردووە و بەهۆیەوە كەسێك كوژراوە كە ژنە و دوو كەسی دیكەش برینداربوون" شایەتحاڵێك بە )رووداو(

ی راگەیاند "ئێمە كاتێك سەیری ئۆتۆمبێلەكەمان كرد ژنێك دەستبەجێ گیانی لەدەستدا بوو هەروەها منداڵێكی برینداریش لەنێو ئۆتۆمبێلەكەدا 
هەبوو، هێزە ئەمنییەكانیش دەستبەجێ گەیشتنە شوێنی رووداوەكە".

دیمەن بورهان
رووداو - هەولێر

نیشــاندا  ناســنامەكەی  كاتێــك  )ب.ك( 
سەرسوڕهێنەر بوو، چونكە شێوە و روخساری 
لەگــەڵ ئــەو تەمەنە نەدەگونجــا، ئەو تەمەنی 
14 ســاڵە، بــەاڵم روخســار و بیركردنــەوەی 
دوو هێنــدەی تەمەنــی خۆی نیشــاندەدا. ئەو 
كچە قوربانیی دەســتی حــەز و ئارەزووەكانی 
باوكییەتی، تەمەنی تەنیا 12 ســااڵن بووە كە 

باوكی دەستدرێژیی كردووەتەسەر.
تەمەنــی  مــرد  دایكــی  ئەوكاتــەی  )ب( 
هەشت ســاڵ بووە و تاكە منداڵی خێزانەكەی 
بــووە، باوكیشــی دوای مردنــی دایكــی، ژنی 

نەهێناوەتەوە.
)ك.م( تەمــەن 40 ســاڵ كــە باوكــی ئەو 
كچەیــە، خاوەنــی فرۆشــگایەكی خواردنــەوە 
كحولییەكانە. كاتێك هەواڵی دەســتگیركردنی 
كچەكــەی لەالیــەن پۆلیســەوە پێــدەدرێ كە 
لەگــەڵ چــوار گەنجدا بــووە لەژێــر پردێك لە 
قەزای خەباتی شــاری هەولێر، هیچ ناشــڵەژێ 
و تووڕەش نابێ، بە پۆلیس دەڵێت "دەست لە 
كچەكەم مەدەن ئێســتا خۆم دێم دەیبەمەوە". 
ئەمــە گومانی لەالی پۆلیســی قــەزای خەبات 
دروســتكرد كە چۆن كچێك لەگەڵ چوار كوڕی 
گەنج بگیرێ و باوكــی هیچ كاردانەوەی نەبێ. 
دوای لێكۆڵینەوەی وردی كارمەندانی بنكەكە، 
دەردەكــەوێ كــە باوكی )ب( خــۆی یەكەمین 
كەس بووە دەستدرێژی كردووەتە سەر كچەكەی 

خۆی و چەندینجاریش لەگەڵی خەوتووە.
هەرچەندە )ك.م( رەتیدەكاتەوە دەستدرێژی 
كردبێتــە ســەر كچەكــەی خــۆی و لەگەڵــی 

خەوتبێت، بەاڵم )ب( بەپێچەوانەی باوكی دان 
بە راستییەكەدا دەنێت و نایشارێتەوە كە باوكی 

چەندین جار سێكسی لەگەڵ كردووە.
 )ب( باســی ئــەو رۆژە دەكات كــە بــۆ 
یەكەمجار باوكی هاتووەتە الی و دەســتدرێژیی 
كردووەتــە ســەری. ئەو بــە )رووداو(ی گوت: 
"تەمەنــم 12 ســااڵن بوو كــە یەكەمجار باوكم 

دەســتدرێژیی كردە ســەرم، ســەرەتا لە دواوە 
هاتە الم، ئەوكات زۆر ترســام و زۆریش گریام، 
بەاڵم دواتر راهاتم و ئێستا لەالم ئاساییە لەگەڵ 

چەندین كەس بخەوم".
باوكــی )ب( فرۆشــگای هەیــە، هــەر بۆیە 
شەوانە زۆر درەنگ دەگەڕایەوە ماڵەوە یان هەر 
نەدەگەڕایەوە. )ب( بەو تەمەنە كەمەوە بەتەنیا 

لە ماڵەوە بووە، وەك خۆی دەڵێت ئەمە هۆكار 
بــوو بۆئەوەی زۆر كوڕ بناســێ و پەیوەندییان 
لەگــەڵ دروســت بــكات: "بەهــۆی تەنیایی و 
نەهاتنــە ماڵەوەی باوكم، هاوڕێــی زۆرم پەیدا 
كــرد، تەنانــەت بەهۆی فەیســبووكەوە گەنجم 
لە هەموو شــارەكان ناســیوە، دەچوومە الیان 
لەگەڵیان دەخەوتم و سێكسم لەگەڵ دەكردن".

)ب( دوای ئــەوەی لەالیــەن باوكی خۆیەوە 
دەستدرێژیی دەكرێتە سەر، ئیدی كار و پیشەی 
دەبێتە رابواردن لەگەڵ گەنجان، نەك تەنیا لە 
شــارەكەی خۆی، بەڵكو زۆر جار لە شارەكانی 
تر گەڕاوە بەبێ ئەوەی باوكی لێی بپرسێتەوە.

)ب( لە كۆتایی مانگی رەمەزان لەگەڵ چەند 
گەنجێك دێت بۆ هاوینەهەواری شەقاڵوە، خۆی 
باســی ئــەو چیرۆكــە دەكات و دەڵێت: "چوار 
گەنجم ناسی و بوونە هاوڕێم، كۆتایی رەمەزان 
پێكــەوە چووینــە هاوینەهەواری شــەقاڵوە و 

ماوەی چوار رۆژ لەوێ ماینەوە".

چۆن دەستگیركرا؟

دوا هەینی مانگی رەمەزان هاوڕێیەكی )ب( 
كــە كوڕێكــە، داوای لێــدەكات بچێتــە قەزای 
خەبــات. خۆی دەڵێــت: "هاوڕێیەكم لە قەزای 
خەبــات هەبوو، بانگی كردم، هێشــتا رەمەزان 
بوو، چووم و ئەو كوڕەی هاوڕێم كە تەمەنی 18 
ساڵ دەبێت، بردمی بۆ ماڵەوە و سێكسی لەگەڵ 
كردم، دواتر گوتی با بچینە دەرەوە و پیاســە 
بكەین، بەاڵم لەبری پیاسەكردن، منی بردە ژێر 
پردێــك، كاتەكەی نیوەڕۆ بوو، شــوێنەكە زۆر 
چۆڵ بوو، بەاڵم كە گەیشتینە ئەوێ كۆمەڵێك 
گەنجــم بینی، دواتر زانیــم چاوەڕوانی ئێمەیان 
دەكــرد، دواتر هەموویان دەســتدرێژییان كردە 
ســەرم، بەاڵم پۆلیس پێیزانین و دەســتگیری 

كردین".
)ب( لــە بنكەی پۆلیس رادەگیرێ و باوكی 
لە رووداوەكە ئاگادار دەكرێتەوە. پۆلیســەكان 
دەڵێن باوكی كچەكە زۆر بێباك بووە بەرامبەر 
ئەو رەفتارەی كچەكەی و گوتوویەتی كچەكەم 

منداڵــە و هەڵەی كــردووە، ناهێڵــم دووبارەی 
بكاتەوە.

باوكی ئاگادار بووە

لەبــارەی ئەو كەیســەوە ســتار شــەهاب، 
بەڕێوەبەری بنكەی پۆلیســی قەزای خەبات بە 
)رووداو(ی گــوت: "پاش ئــەوەی هێزەكانمان 
لــە نیــوەڕۆی رۆژی 2017/6/23 لەژێر پردی 
خەبــات كچێكــی تەمەن 14 ســااڵنیان لەگەڵ 
چەنــد گەنجێك گــرت بەتۆمەتــی ئەنجامدانی 
كاری سێكســی، ئەو كچە دانی بــەوەدا نا كە 
باوكی هۆكاری تووشبوونی بووە، تەنانەت دوای 
بانگكردنــی باوكی بۆ بنكەی پۆلیس، ئەو زۆر 
بەشێوەیەكی ئاســایی لە رووداوەكەی دەڕوانی 
و دەیگــوت منداڵە و هەڵەی كــردووە، كاتێك 
پرسیمان ماوەی چەندین رۆژە ئاگاداریت كچەت 
رۆیشتووە؟ گوتی بەڵێ لە ماڵی هاوڕێكانیەتی 

و ئەو نازدارە".
 ئەفســەرەكەی پۆلیــس گوتیشــی "باوكی 
وەفاتنامەی دایكی نیشانداین كە بەهۆی ئەوەی 
دایكی نەماوە دڵی ناشكێنێ، بەاڵم باوكی خۆی 
كەسێكی مودمین بوو، خاوەندارێتی لە كچەكەی 
نەكــردووە". ئێســتا )ب( و باوكــی لەالیــەن 
پۆلیسەوە راگیراون و دۆسیەیان بۆ كراوەتەوە.

)ب( حــەزی نەدەكرد باوكــی وەك تاوانبار 
دەســتگیر بكرێت، ئەو خۆی بە ســتەملێكراو 
نەدەزانی، بەڵكو گەڕان و ناســینی گەنجەكان 
الی )ب( چێژبەخش بووە، وەك خۆی دەیگوت 
"مــن لە ژیانی خــۆم رازیم و چاوم كردووەتەوە 
ئــەم ژیانەم بینیوە، بووە بە بەشــێك لە من، 

بۆیە نازانم ژیانێكی دیكە چۆنە".

باوكێك دەستدرێژی دەكاتە سەر
 كچە 12 سااڵنەكەی

دیمەن بورهان
رووداو – هەولێر

شــارا ناوی خوازراوی ژنێكی تەمەن 23 
ســااڵنە، ئــەو دوای تەواوكردنــی قۆناغــی 
ســێی ناوەندی لەگەڵ ناســیاوێكیان دەبنە 
هاوژیــن، بــەاڵم فیلمێكــی پــۆرن هەمــوو 
ژیانی شــارا دەگۆڕێ و دواجار دەیكات بە 

هاوڕەگەزخواز.
شــارا چیرۆكی هاوڕەگەخوازبوونی خۆی 
دەگێڕێتەوە و دەڵێت "تەمەنم 16 ساڵ بوو، 
بەهۆی ئــەوەی لە قوتابخانە ســەركەوتوو 
نەبووم، دایكم نەیهێشــت بــەردەوام بم لە 
خوێنــدن، منــی دا بە ناســیاوێكی خۆمان 
كە لە پێشــانگای ئۆتۆمبیل كاری دەكرد، 
هەشــت ســاڵ لە من گەورەتر بــوو، دایكم 

گوتی دەتوانێ بتكات بە ژنێكی باش".
شــارا و ناســیاوەكەیان هاوسەرگیرییان 
كــرد، وەك شــارا دەڵێــت ســەرەتا هیــچ 
كێشــەیەكیان نەبــوو، بــەاڵم دوای چەنــد 
مانگێك داوای لێكردووە شــەوانە بەیەكەوە 
تەماشای فیلمی پۆرن بكەن، شارا دەڵێت: 
"مێردەكەم گوتی ئەگەر وا نەكەم، دەچێت 
لە دەرەوە رادەبوێرێ. ئەوە بووە سەرەتای 

رقلێبوونەوەم لە پیاو و رەگەزی نێر".
دوای ماوەیــەك شــارا دووگیان دەبێت، 
بــەاڵم دووگیانبوونــی ئــەو نەبــووە رێگر 
لــەو خــووەی مێردەكــەی. شــارا دەڵێت 
"لــە فیلمەكان چی دەبینی، هەمان شــتی 
لەگــەڵ مــن دەكــرد. دواتر كوڕێكــم بوو، 
بــەاڵم نەمهێشــت شــیری خــۆم بخــوات، 
ئەوەندە بێزم لە پیــاو دەكردەوە تەنانەت 
گەیشــتمە ئەو بڕوایــەی كە نابێت رەگەزی 
نێــر، تەنانــەت ئەگەر كوڕی خۆشــت بێت 

سنگت ببینێ".
مامەڵەی خراپی مێردەكەی، وای لە شارا 
كرد، هیچ هەستێكی بەرامبەر پیاو نەمێنێ 

"هەســتم بەرامبەر پیاو بەهیچ شــێوەیەك 
نەما، دوای دوو ســاڵ لە هاوســەرگیریمان 
ئیــدی لەتاقەتمــدا نەما و هەمــوو رۆژێك 
خۆم نەخۆش دەخســت، بەبیانووی ئەوەی 
بە منداڵی خەتەنەكراوم، هەمیشە دەمگوت 
هیــچ ئارەزووی سێكســم نییــە، بەاڵم ئەو 

بەزۆر كاری خۆی لەگەڵ دەكردم".
ســاردییەكی زۆر دەكەوێتــە نێــوان ئەو 
ژن و مێردە، تاوەكوو پیاوەكە هەڕەشــەی 
ژنهێنــان دەكات، شــارا بــەو مەرجە رازی 
دەبێــت كە خانــوو و ئۆتۆمبێلی بۆ بكڕێ، 

ئەویش رازی دەبێ. 
شــارا دەڵێت "هەوێیەكــەم كچێكی 21 
ســااڵنە، بــەاڵم بەدڵی ئــەوە، چونكە هیچ 
كێشــەیەكی لەگەڵی نەبــوو، تەنیا پارەی 

پێبێت و لەگەڵ مۆدێل بڕوات".

ژیانێكی نوێ

شارا باس لە ناسینی ژنێكی جیابووەوە 
لە هاوژینەكەی دەكات كە ســەرەتا هاوڕێ 
پەیوەندییەكەیــان  دواتــر  بــەاڵم  بــوون، 
گۆڕاوە "ماوەی ســێ ســاڵە لەگــەڵ ژنێك 
لــە فەیســبووك یەكدی دەناســین، ئەو لە 
هاوژینەكــەی جیابووەتەوە، شــەوانە وەك 
دوو هاوڕێ قســەمان دەكرد، بەاڵم شەوێك 
پێیگوتم عاشقی دەنگت بووم، دواتر گوتی 
تــۆش وەك من نەفرەت لــە پیاو دەكەی، 
بۆیە پێویســتە الیەنی سێكسی یەكدی تێر 
بكەین، بەو قســەیە تووشــی شــۆك بووم 
و مۆبایلەكەم بەســەردا داخســتەوە، بەاڵم 
دواتر بڕیارم دا رازی بم بە پێشنیارەكەی".
شــارا دەڵێــت "ئێســتا زۆرتریــن كات 
پێكەوەیــن، شــەوانە پێكــەوە دەخەوین، 
جلوبەرگمــان وەكو یەكە، لەنێوان خۆماندا 
وامان داناوە كە من بوومەتە ژنی ئەو، ئەو 
دەڵێ پیــاوی تۆم، خەڵكــی دەڵێت وەكو 

خوشك وان، یەك جۆر جلوبەرگ و رەنگی 
قژتــان وەكــو یەكە، بــەاڵم ئەو تــا مردن 

پیاوی منە و هەرگیز بەجێیناهێڵم".

شــارا هیــچ كێشــەیەكی تەندروســتیی 
نەبــووە و هاوڕەگەزخوازیش نەبووە، خۆی 
دەڵێــت "مــن هەســتی هاوڕەگەزخوازیــم 
نەبــوو، لــەڕووی تەندروستیشــەوە هیــچ 
كێشەیەكم نەبوو، بەاڵم هاوژینەكەم وایكرد 

نەفرەت لە پیاو بكەم".
شەم نازناوی ئەو ژنە تەمەن 33 ساڵەیە 
كــە نیشــتەجێی هەولێــرە، ئــەو بەهــۆی 
ناپاكیی هاوژینەكــەی، لێی جیابووەتەوە، 
باســی خۆشویستنی شارا دەكات و دەڵێت 
"من لە منداڵییەوە حەزی لێســبییەنم تێدا 
بــووە، لــە قۆناغی ســێی ناوەنــدی تەواو 
هەســتم بــە حــەزی هاوڕەگەزخــوازی لە 
خۆمدا كرد، كاتێك لەگەڵ كچەكانی هاوڕێم 
ماچ و باوەشــمان دەكــرد، بەاڵم نەمدەوێرا 

هیچكات ئەو هەستەم دەربڕم".
بــەاڵم  ئــەو ئارەزووەشــی،  ســەرەڕای 
هاوســەرگیری لەگــەڵ كوڕێــك دەكات و 
دەڵێــت "بە خۆشەویســتی هاوســەرگیریم 
لەگەڵ پیاوێك كرد، بەاڵم لەكاتی جووتبوون 
هەڵســوكەوتانەی  ئــەو  دەكــرد  هەســتم 
هاوژینەكەم جیاواز بوو لە هەڵسوكەوتكردن 
لەگەڵ ئافرەتێك، هەموو هەڵسوكەوتەكانی 
وەك ئەوە وابوو من پیاو بم لەژێر دەستی، 
بۆیە رۆژێك پێمگوت من هیچ چێژێك لە تۆ 
وەرناگرم، دواتر كێشەكەمان گەیشتە دادگا 

و جیابووینەوە".

شــەم ئێســتا خــۆی بــە مێردی شــارا 
دادەنێــت و دەڵێــت "خۆم جلــی ژێرەوەی 
بــۆ دەكــڕم، مــن مووچــەم هەیــە، بۆیــە 
خاوەندارێتــی دەكەم، مانگانــە وەك پیاو 
پارەی بۆ دادەنێم و خەرجیشی دەكێشم".

"لە هەر 10 كەس، یەكێك 
لەم كۆمەڵەیەیە"

تانیا كەمال، بەرپرسی رێكخراوی راسان 
بــۆ داكۆكیكردن لە كۆمەڵــەی LGBT كە 
هێمایــە بــۆ )لێســبییەن، گــەی، جووت 
توخم و نێرەمووك(، بــە )رووداو(ی گوت 
"بەپێــی ئامارێك، لە جیهانــدا لە هەر 10 
كەس كەســێك لــەم كۆمەڵەیەیــە، ئەمانە 
مرۆڤی ئاسایین و كەسوكاری ئێمەن، بۆیە 
پێویســتە رێزیــان لێبگیرێــت و خێــزان و 

كۆمەڵگە قبوڵیان بكەن".
لۆگۆكانی ئەو كۆمەڵەیە بەســەر دیواری 
چەنــد قوتابخانەیەكی ســلێمانییەوە هەن. 

تانیــا دەڵێت: "ئێمە لەكاتی هاتنی داعش، 
بەهــۆی خراپیی دۆخــی دەروونیی خەڵك، 
داوامــان لە پەروەردە كــرد رێگەمان بدات 
لەبــری تــۆپ و تانك، وێنــەی گوڵ بكەین 
بەســەر خەڵكدا و لە بەشــێكی كەمیشــدا 
وێنــەی ئــەم كۆمەڵەیــە بكەین كــە تاكی 
كۆمەڵگان و پێویســتە جێیــان بكرێتەوە، 

ئەوانیش قبوڵیان كرد".

پزیشكانی دەروونی
 چی دەڵێن؟

د.دانیاڵ ســەعدی، پزیشــكی پسپۆڕ لە 
نەخۆشــییە دەروونییــەكان دەڵێــت "ئەم 
گرووپــە لە خەڵك بەهــۆی قبوڵنەكردنیان 

لەالیەن كۆمەڵگەوە، تووشــی نەخۆشــیی 
خەمۆكی دێن و زۆر جار خۆیان دەكوژن". 
د. دانیــاڵ پزیشــكە دەروونییــەكان بە 
تاكە فریادڕەســی ئــەو خەڵكانــە دادەنێ 
و دەڵێــت "بەهــۆی تــرس لــە كۆمەڵگــە 
بەشــێكیان هانا بۆ پزیشكە دەروونییەكان 
دەبــەن و پێیاندەڵێــن متمانەمان تەنیا بە 
ئێوەیــە، زۆر كەســیش چ لە رەگەزی پیاو 
چ لە ژن دێتە المان كە هیچ كێشــەیەكیان 
نییە، تەنیا هەندێكیان ژن )لێســبییەن(ن 
و هەندێك پیاویش )گەی(ن، بەهۆی ترس 
و دروســتبوونی كێشــە بۆیان لەناو خێزان 
و كۆمەڵگا ناوێــرن تەعبیر لەخۆیان بكەن 
و زۆربەیان تووشــی خەمۆكی دەبن و ئەم 

نەخۆشییەش هۆكارێكە بۆ خۆكوشتن".

رەفتاری پیاوەكەی دەیكاتە هاوڕەگەزخواز

كچەكە لەگەڵ چەند كوڕێك دەستگیركرا

لە سلێمانی رێكخراوێك داكۆكی لە هاوڕەگەزخوازان دەكات
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دیمەن بورهان
رووداو- هەولێر

جەلیلــی تەمەن 27 ســاڵ، ماوەی ســاڵێك 
بــوو لە زانكــۆی پۆلیتەكنیكی قــەزای خەبات 
وانەی دەگوتەوە، خۆیشی هەر خەڵكی قەزاكە 
بــوو، كاتێك لەگەڵ كوڕە پوورێكی كە ئەویش 
فەرمانبەرە، بەڕێگاوەبوون بچنە بازاڕ، لەالیەن 
دوو كەســەوە دەســتدڕێژی گوللەیــان لێكرا و 
كوژران. پرســەی هەردووكیان لە یەك مزگەوت 

و یەك خێوەتدا بەڕێوەچوو.
رۆژی 2017/6/27 مامۆســتایەكی زانكــۆ 
بەنــاوی جەلیــل خەلیــل تەمــەن 27 ســاڵ، 
لەگەڵ كوڕە پوورێكی بەناوی مەجید رەشید، 
لــە كاتی چوونیان بۆ بــازاڕی قەزای خەبات، 
لەالیەن دوو كەســەوە بەناوەكانی )ل( و )خ( 

تەقەیان لێكرا و كوژران.
جەلیلــە،  بــرای  كــە  خەلیــل  شــاخەوان 
بــە )رووداو(ی گــوت "ئێمــە دوور و نزیــك 

پەیوەندیمان بەو كێشــە كۆمەاڵیەتییەوە نەبوو 
كە برا و پوورزاكەم بەهۆیەوە بوونە قوربانی".

بكەنە  دەســتدرێژی  دەیانویســت 
سەر ژنێك

بــۆ  دەگەڕێنێتــەوە  كێشــەكە  شــاخەوان 
دراوسێیەكی ماڵی پووریان كە پیاوی ماڵەكە 
پەیوەنــدی لەگــەڵ ژنێك هەبووە. شــاخەوان 
گوتــی: "مێــردی ئــەو ژنــە لەگــەڵ خــزم و 
كەسوكارەكەی هەڵدەكوتنە سەر دراوسێكەی 
ماڵی پوورم، بەاڵم پیاوەكە لە ماڵەوە نابێت، 
هاوژینەكــەی هــاوار دەكات و هانــا بۆ پوورم 
دەبــات، پــوورم و منداڵەكانــی پێیاندەڵێــن 
واز لــەو ئافرەتــە بهێنن، ئێوە كە كێشــەتان 
لەگــەڵ مێردەكەی هەیە بــڕۆن ئەو بدۆزنەوە، 
بــەاڵم ئــەوان دەڵێــن دەســتدرێژی دەكەینە 
ســەر ژنەكــەی، وەك چۆن ئەو دەســتدرێژی 
كردووەتە ســەر ژنی ئێمە، پووریشــم ئەوەی 

پێ قبوڵ نەكرابوو، بەرگریی لەو ژنە كردبوو، 
ئیتــر ئەمە دەبێتە هۆكاری كینە و رقی ئەوان 

بەرامبەر ماڵی پوورم".

بەڵێننامەیان پڕكردبووەوە

هەڵكوتانە ســەر ماڵی دراوسێكەی پووری، 
وەك شــاخەوان باســی دەكات، مانگێك پێش 
كوشــتنی جەلیلــی برای و مەجیــدی پوورزای 
بــووە "ئــەوان وازیان لە ماڵی پــوورم نەهێنا، 
تاوەكــوو كار گەیشــتە ســكااڵ تۆماركردن، لە 
دادگا بەڵێننامەیــان پــێ پڕكرایــەوە، چونكە 
پێشــتر دوو جــار میلــی چەكیــان لــە پوورم 
هێنابــووەوە، پوورم شــەوێكیش زیندانی كرا، 
ســەرەڕای ئەوەش بنەماڵــەی ئێمە كۆبوونەوە 
و داوای لێبوردنمــان لێكــردن، كەچی شــەوی 
2017/6/27 براكــەم و كوڕی پوورێكی دیكەم 
كــە بێ دایــك و باوكە و تەنیا یەك خوشــكی 
هەیە، لەڕێی چوون بۆ بازاڕ، لەســەر شەقامی 

ســەرەكی لەالیەن دوو كەســەوە بــە ناوەكانی 
)ل( و )خ( تەقەیان لێدەكرێ و دەیانكوژن".

شــاخەوان دەڵێت: "دوو چەكدارەكە كە زاوا 
و خــەزووری یەكدی بوون، لە ســەربانی ماڵی 
خۆیــان بەرگرییان دەكــرد و بەردەوامبوون لە 
تەقەكردن، رێگەیان نــەدەدا تەرمەكان ببەین، 
كوڕە پوورەكەم هێشــتا لە ژیاندا مابوو، بەاڵم 

نەیانهێشت رزگاری بكەین".
بە گوتەی شاخەوان، سەرەڕای ئەوەی هێزە 
ئەمنییەكان گەیشــتوونەتە شوێنی رووداوەكە، 
بەاڵم ئەوان هەر بەردەوام بوون لە تەقەكردن و 
پاشــان لەدەستی هێزە ئەمنییەكان هەاڵتن، تا 

دواتر هەردووكیان دەستگیركران.
بــوو،  دەســتگیراندار  جەلیــل  مامۆســتا 
بڕیــار بــوو دوای جــەژن دەســتگیرانەكەی 
ــەوە. زەینــەب ســەردار دەســتگیرانە  بگوازێت
هەتــا  جەلیــل،  ســاڵییەكەی   18 تەمــەن 
ئەمــڕۆ بــڕوا بــە چاوەكانــی خــۆی نــاكات كــە 

بەجێیهێشــتووە.  دەســتگیرانەكەی 

زەینەب بە )رووداو(ی گوت "كاتێك گوتیان 
جەلیل كوژراوە، لەهۆش خۆم چووم، ئێستاش 
بــڕوا بە مەرگی ناكەم. ئێمە ســەرەڕای ئەوەی 
دەستگیران بووین، خزمی یەكدیش بووین، بۆیە 
مــن دوو جار پرســەمە، هەتا ئەمــڕۆ لە ماڵی 
باوكی جەلیلــم و ناتوانم بەجێیانبهێڵم، گریانم 
بڕاوە و فرمێسكم وشك بووە، نازانم چۆن بژیم، 
ئێمــە خەریكی دروســتكردنی ماڵێــك بووین، 

بەاڵم بە چركەیەك كاولیان كرد".
شاخەوان خەلیل سەبارەت بە هەڵوێستیان 
بەرامبەر ئەو بنەماڵەیە دەڵێت "ئێمە چاوەڕوانی 
یاســاین تا ئەوان بە ســزای خۆیان بگەیەنن، 
ئێمــە ئەهلی چەك و شــەڕ نیــن، هەموومان 
خاوەن بڕوانامەین، باوكم بە كرێكاری گەورەی 
كردیــن، ئێمەش رۆژانــە دوای زانكۆ خەریكی 
كاری كرێكاری دەبووین، ئاوا پەروەردەكراوین 
و گەورە بووین، نەمانزانی بە گوللەی كەسانی 

خراپ ژیانمان دەبێتە دۆزەخ".
لەبارەی ئەو كەیسەوە، رائید هۆگر عەزیز، 
گوتەبێژی پۆلیسی هەولێر بە )رووداو(ی گوت: 
"كاژێر 10:30ـی شەوی 2017/6/27 هەواڵی 
تەقەكردنمان لە قەزای خەبات پێگەیشــت كە 
بەهۆی كێشەی كۆمەاڵیەتییەوە بووە. خێزانێك 
لەگەڵ خزمی ئەو دوو گەنجە كێشەیان هەبووە، 
بەاڵم كوژراوەكان پەیوەندییان بە كێشــەكەوە 

نەبووە و لەوبەینەدا بوونە قوربانی".
گوتەبێژی پۆلیسی هەولێر دەشڵێت: "دوای 
ماوەیــەك بەرگریكردنی تاوانبــاران، توانرا لە 
هەمان شەو تاوانبار )خ. ن( دەستگیر بكرێت 
و لــە چەند رۆژی رابــردووش تاوانبار )ل.ن( 
لــە هەولێر دەســتگیركرا. هەردووكیان بەپێی 
ماددە 406 لە یاسای سزادانی عێراقی مامەڵە 

لەگەڵ دۆسیەكانیان دەكرێ".

دیمەن بورهان
رووداو - هەولێر

 )ه.ع(ی تەمەن 36 ســاڵ و دانیشــتووی 
دەوروبــەری شــاری هەولێر، لەگــەڵ )س.ر(
ی تەمــەن 30 ســااڵن و خوشــكی )ه( و 
ژنێكی دیكــە دەیانەوێت بەرەو شــاری رانیە 
بڕۆن، بەاڵم كەســێكی دەمامكدار بە دەمانچە 
هێرش دەكاتە ســەریان و برینداریان دەكات، 
ئــەوان ئێســتا لــە نەخۆشــخانە كەوتــوون. 
كەســێكی نزیكی ئەو خێزانــە دەڵێت )ه( و 
)س( پەیوەندیی خۆشەویســتییان هەبووە و 

ویستوویانە هەڵبێن.
دوای  2:30ـی  كاژێــر  لــە  رووداوەكــە 
نیــوەڕۆی رۆژی 2017/6/30 لەســەر رێگای 
كەسنەزان روویداوە، بەگوتەی ئەوانەی لەگەڵ 
)ه( و )س( بوون، ویستوویانە بۆ چارەسەری 
نەخۆشیی ئەو ژنەی لەگەڵیان بووە، بچنە الی 
شــێخێك لە رانیە، بەاڵم كەسێكی نەناسراو و 
دەمامكدار پێشــی بە ئۆتۆمبیلەكەیان گرتووە 
و چەند گوللەیەكی ناوە بە قاچی )ه( و )س( 

و برینداری كردوون، دواتریش هەاڵتووە.
كــە خاوەنــی دوو منداڵــە و دوو  )س( 
ســاڵ لەمەوبــەر هاوژینەكەی لە كێشــەیەكی 
دشــی  هەروەهــا  كــوژراوە،  كۆمەاڵیەتیــدا 
خوشكی )ه(ـــیشە، بەو هۆیەوە تێكەاڵوییان 
لەگەڵ بنەماڵەی )ه( هەبووە. كەسێكی نزیك 
لەو خێزانە كە نەیویســت ناوی باڵوبكرێتەوە، 
بــە )رووداو(ی گوت "هــۆكاری تەقەكردنەكە 
دەگەڕێتــەوە بۆ كێشــەیەكی كۆمەاڵیەتی كە 
گوایــە )ه( و )س( پەیوەندییــان هەبــووە و 

)س( بەبێ پرســی كەســوكاری ویستوویەتی 
لەگــەڵ پیاوەكــە هەڵبێــت، لەكاتێكــدا )ه( 

خێزاندارە".
هەرچەندە شــایەتحاڵەكان دەڵێن كەسمان 
نەبینیــوە و )ه( و )س( ســكااڵیان لــە دژی 
كــەس تۆمــار نەكــردووە، بــەاڵم وەك ئــەو 
كەســە نزیكەی خێزانەكە دەڵێت "برای )س( 
تەقەكانی كردووە، بەاڵم )ه( و )س( ناوێرن 
ســكااڵ تۆمــار بكــەن، چونكــە ویســتوویانە 
هەڵبێــن و نایانەوێت كێشــەیان بۆ دروســت 

ببێ".
ئــەو ژنــەی كە وەك خــۆی دەڵێت )ه( و 
)س( بــۆ چارەســەری نەخۆشــییەكەی ئەو 
ویستوویانە لەگەڵی بچنە رانیە و شایەتحاڵی 
رووداوەكــە بــووە، بــە )رووداو(ی گوت "من 
نەخــۆش بــووم، دشــەكەم بە براكــەی گوت 
بمانبــات بــۆ الی شــێخێك لە رانیــە. )س( 
كە دەكاتە دشــی دشــەكەم، لەگەڵمان هات، 
مــن خاوەنی پێنج منداڵم و دشەكەشــم چوار 
منداڵــی هەیە، هەردووكمــان لەگەڵ )س( و 
)ه( ویســتمان بــەرەو رانیە بڕۆیــن، لەناكاو 
لەسەر رێگەی كەسنەزان كەسێكی دەمامكدار 
بــە ئۆتۆمبێل پێشــی لێگرتیــن و دەمانچەی 
دەرهێنا و دەستی بە تەقە كرد، )س( و )ه(

ی بریندار كرد و هەاڵت".
لەبارەی پەیوەندیش لەنێوان )ه( و )س(، 
ئــەو ژنە دەڵێت "من ســوێند دەخــۆم ئاگام 
لــە هیچ پەیوەندییەكی نێوانیان نییە و نازانم 
ئەوان هیچ پەیوەندییەكیان هەبووبێت، ئەگینا 

چۆن دوایاندەكەوتم".
نەخۆشــخانە  لــە  )ه(  و  )س(  ئێســتا 

كەوتوون و چارەســەری پزیشكی وەردەگرن، 
بەگوتەی ئەو شــایەتحاڵە "كەســوكاری )ه( 
ســەردانی پیاوەكــە دەكەن و دەشــچنە الی 
)س(". بەاڵم سەبارەت بە هاتنی كەسوكاری 
)س( هیــچ زانیارییەكــی نەدركاند و ئاماژەی 

بەوە نەكرد كە سەردانی دەكەن یاخود نا.
رائیــد هۆگر عەزیــز، گوتەبێژی پۆلیســی 
هەولێــر لەبارەی ئــەو رووداوە بــە )رووداو(
ی گوت "پاش نیــوەڕۆی رۆژی 2017/6/30 
لــە حاڵەتێكی تەقەكردن ئاگادار كراینەوە كە 

ئافرەتێــك و پیاوكێــك بەناوەكانــی )س( و 
)ه( برینــدار كراون، هــەردوای تەقەكردنەكە 

تاوانبارەكە هەڵهاتووە".
گوتەبێــژی پۆلیســی هەولێــر دەشــڵێت: 
"رووداوەكــە بەهۆی كێشــەیەكی كۆمەاڵیەتی 
بــووە و )س( و )ه(ـــیش ســكااڵیان لەدژی 
هیچ كەسێك تۆمار نەكردووە، چونكە لەكاتی 
وەرگرتنــی گوتــەی هەردووكیــان، ئاماژەیان 
بــەوە كــردووە كەســەكە دەمامكــدار بووە و 

نەیانناسیوە".

رائیــد هۆگر عەزیــز دەشــڵێت "ئەگەرچی 
)س( و )ه( ســكااڵیان نەبووە، بەاڵم پەڕاوی 
و  كراوەتــەوە  رووداوەكــە  بــۆ  لێكۆڵینــەوە 

لێكۆڵینەوەكانمان بەردەوامن".
كۆتایی مانگی رابردوو لە شــاری سلێمانی 
ژن و پیاوێــك كە لە بنەڕەتدا خەڵكی شــاری 
هەولێر بوون، لەالیەن كەسوكاریانەوە كوژران. 
ئەو ژن و پیاوە نزیكەی شەش ساڵ لەمەوبەر 
بەبێ خواســتی كەســوكاریان هاوسەرگیرییان 

كردبوو و خاوەنی دوو منداڵیش بوون.

گەنجێكی ئاوارە لە زاخۆ خنكاكۆمەاڵیەتی
رووداو - زاخۆ 

دوای 10 كاژێر لە ونبوونی، تەرمی گەنجێك لە ئاوی خابوور لە زاخۆ دۆزرایەوە. بێوار عەبدولعەزیز، بەرپرسی راگەیاندنی بەرگریی شارستانیی دهۆك 
بە )رووداو(ی راگەیاند، رۆژی 2017/6/30 كەسوكاری گەنجێك تیمەكانیان ئاگاداركردوونەتەوە كە كوڕێكیان لە گوندی بۆسەلێ لە رۆژئاوای زاخۆ كە 

دەكەوێتە ناحیەی باتیفا، ژێر ئاو كەوتووە. بەگوتەی بێوار عەبدولعەزیز، دەســتبەجێ تیمەكانیان توانیویانە تەرمی "فەرحان ســەیدۆ"ی تەمەن 22 ساڵ 
بدۆزنەوە. بێوار گوتی تەرمی گەنجەكە رەوانەی پزیشكی دادی دهۆك كراوە "دەركەوت بەهۆی خنكانەوە گیانی لەدەستداوە". فەرحان سەیدۆ كوردی ئێزدی 

و ئاوارەی شنگال بووە، لە كەمپی بێرسڤی دوو لە زاخۆ نیشتەجێ بووە.

ژیلەمۆ عەبدولقادر

* بەڕێوەبەری بەرەنگاربوونەوەی 
توندوتیژی دژی ئافرەتان/ هەولێر

موقەدەمی مافپەروەر

"بریا دەســتم شكابا، دەستی كچەكەم 
نەگرتبایە بەڵكو خۆی دەســووتاند، خۆ 
ئێســتا لەبیرمان دەكرد و ئیسراحەتمان 
دەكرد" ئەمە گلەیی و گازاندەی پیاوێكی 

بەسااڵچوو بوو لەدەست كچەكەی.
زوو  زوو  پیــرە  پیــاوە  ئــەو  كچــی 
لەســەر شــەقامەكان لەالیەن پۆلیسەوە 
دەستبەسەر دەكرێ، بەاڵم كاتێك بۆیان 
دەردەكەوێ باری دەروونیی جێگیر نییە، 
دەیبــەن بــۆ نەخۆشــخانەی دەروونــی، 
لەوێــش كارمەندانــی نەخۆشــخانەكە بە 
بیانــووی ئەوەی كەســوكاری دیار نییە، 

وەریناگرن.
دوایینجــار كــە ئــەو كچــە لەالیــەن 
شــەقامەكان  لەســەر  پۆلیســەوە 
كچەكــە  باوكــی  توانــرا  هەڵگیرایــەوە، 
بدۆزێتەوە. كاتێــك بانگی باوكی كچەكە 
كرا و لێمان پرســی بۆچــی رێگە دەدەی 
ســەر  بكەوێتــە  نەخۆشــەكەت  كچــە 
شەقامەكان؟ پیاوەكە گوتی راستییەكەی 
خۆم چاودێریم دەكرد، كە پۆلیس بردیان 
خەنی بووم، گوتم بەڵكو چارەســەرێكی 
بكەن، مردین بەدەســتییەوە، ئەوە پێنج 
رۆژە نانــی نەخواردووە، لە ماڵەوە بووین 
بە پاسەوانی ئەو، هەر ناخەوێت، كاتێك 
ئێمــە دەنوویــن، ئــەو یەكســەر لەمــاڵ 

دەردەچێ.
باوكەكە باســی هۆكاری تووشــبوونی 
كچەكــەی بە نەخۆشــیی دەروونی كرد و 
گوتی كچەكەم بەرلەوەی شوو بكات، هیچ 
كێشەی نەبوو، كوڕێك هاتە خوازبێنی و 
شووی پێكرد، ماوەیەك لە هەولێر ژیان، 
بــەاڵم دواتــر مێردەكەی گوتــی دەچین 
بۆ شــارێكی دیكــە، ئێمــەش زۆرمان بە 
كچەكەمان گــوت لەگەڵی مەچۆ، چونكە 
دەمانزانــی هەڵســوكەوتی لەگەڵی باش 
نییــە، بــەاڵم بە قســەی ئێمــەی نەكرد 
و لەگەڵــی رۆیشــت. دوای دوو مانــگ 
كچەكەمی نــاردەوە و تەلەفۆنی بۆ كردم 
و گوتی كچەكەتان بە كەڵكی من نایەت. 
منیش بێ كەســم، كەس نەبــوو بەدوای 
قەزییەكــەی بكەوێ و بچێ ســكااڵ تۆمار 
بكات. كچەكەم باری دەروونیی تێكچوو، 
كاتێكیش زانی مێردەكەی ژنێكی دیكەی 
هێناوە، هێندەی دیكە تێچوو. ئێســتاش 
رۆژ بــە رۆژ خراپتــر دەبــێ، دكتۆر نەما 
سەردانی نەكەم. شێخ و مەال نەما نەیبەم 
بــۆ الی. بردمە نەخۆشــخانەی دەروونی، 
بەاڵم گوتیــان دەبێ یەكێكتــان لەگەڵی 
داخــڵ ببــن، دایكــی پیــرە و ناتوانــێ، 
كچەكانــی دیكەشــم شــوویان كــردووە 
و مێردەكانیــان رێگەیــان پێنــادەن لــە 
نەخۆشــخانە لەگەڵی بمێننەوە. بۆیە بە 
ناچاری هێنامانەوە ماڵەوە. دكتۆر حەبی 
بۆ نووســیوە، بەاڵم حەبــەكان ناخوات. 
من تەواو بێزار بــووم، ئەگەر كوڕ بووایە 
بــەرەاڵم دەكرد و گوێــم نەدەدایێ، بەاڵم 
كچە، دەترســم لە دەرەوە دەســتدرێژیی 
بكرێتەسەر، بۆیە مەمنوونی هەر كەسێك 
دەبــم كچەكەم بباتــە الی خۆی و ئاگای 

لێی بێت تاوەكو چاك دەبێتەوە.
نەخۆشــخانەی  رەوانــەی  كچەكــە 
دەروونــی كــرا، بەاڵم گوتیان كەســێكی 
خــۆی لەگەڵی داخڵ نەبــێ وەریناگرین. 
بۆیە چارەســەری ئەو جۆرە نەخۆشــانە 
تەنیــا لــەالی ســەرمایەداری خێرخواز و 
رێكخــراوە خێرخوازەكانە، ئەوان دەتوانن 
كرێــی چاودێــری بدەنــە ئافرەتێــك بۆ 
ئــەوەی چاودێریی نەخۆشــەكە بكات لە 
نەخۆشــخانە تاوەكــو چــاك دەبێتەوە. 
خێرخــوازان بــەو كارەیــان، خێزانێك بە 
تــەواوی لە نەخۆشــی چــاك دەكەنەوە، 
چونكــە هەر نەخۆشــێكی لــەو جۆرە لە 
ماڵێكدا هەبێ، وەكو ئەوە وایە خێزانەكە 
هەموویــان نەخۆش بن و گیــرۆدە دەبن 

بەدەستییەوە.

فریای ئەم كچە 
بكەون

پوورزای یەكدین

مامۆستایەكی زانكۆ و فەرمانبەرێك 
دەكوژرێن

ژن و پیاوێك لەكاتی هەڵهاتنیان دەدرێنە بەر گوللە
تەقەكەرەكە دەمامكدار بووە

برایەكی جەلیل:: 
ماڵی بكوژەكە 

دەیانویست دەستدرێژی 
بكەنە سەر ژنێك، بەاڵم 

پوورم نەیهێشت 

مەجید رەشیدمامۆستا جەلیل خەلیل
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راپۆرت

 داعش بە كەوتنی مووسڵ و رەققە دوایی نایەت

رووداو - هەولێر

راگەیاندنــی  دوای  تــەواو  ســاڵی  ســێ 
خەالفەتەكەی داعش، هێزەكانی سوپای عێراق 
گەیشــتنەوە ئــەو مزگەوتــەی كــە یەكەمجــار 
تێــدا  خەالفەتەكــەی  بەغــدادی،  ئەبوبەكــر 
راگەیاند. كاریگەریی ســیمبۆلیكی ئەو رووداوە 
یەكســەر لــە لێدوانی بەرپرســانی حكومەت و 
فەرماندەكانی ســوپای عێراقــدا دەركەوت، بە 
جۆرێــك كۆنترۆڵكردنــەوەی ئــەو مزگەوتەیان 
وەكــو كۆتایــی داعــش ناوبــرد. هەرچەنــدە 
دەســتەواژەی "كۆنتڕۆڵكردنــەوە"، "گرتنەوە" 
و "رزگاركــردن"ی ناوچەكان لەژێر دەســەاڵتی 
داعش هەستی لەكۆڵكردنەوەی داعش دروست 
دەكات، بــەاڵم ئامــاری هێرشــەكانی داعش لە 
ناوچە رزگاركراوەكان ئەو راستییە دەردەخەن 
كــە حكومەتی عێــراق و هاوپەیمانان هێشــتا 
رێگەی درێژیان لەپێشــە بۆ ئەوەی توانای ئەو 
رێكخــراوە بۆ ئەنجامدانــی كاری توندوتیژی لە 

ناوچە رزگاركراوەكان بەیەكجاری پەكبخەن.
 )CTC( ناوەنــدی بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر
كە ناوەندێكی ســەر بە ئەكادیمیای سەربازیی 
ئەمریكایە، لە دوایین راپۆرتیدا ژمارە و جۆری 
ئەو هێرشــانە دەخاتەڕوو كە داعش لە ماوەی 
چەند ساڵی رابردوودا لە ناوچە رزگاركراوەكان 
ناوەنــدە  عێــراق كردوونــی.  لــە ســووریا و 
ئەمریكییەكــە بــۆ كۆكردنــەوەی زانیارییەكان 
پشــتی بەو راپۆرت، هەواڵ و وێنانە بەستووە 
كــە داعش لە مــاوەی چەند ســاڵی رابردوودا 
لە هێرشــەكانی خۆی بــاڵوی كردوونەتەوە، لە 
هەندێك حاڵەتیشدا بۆ پشتڕاستكردنەوەی ئەو 
هەوااڵنە، كەڵك لــە دەزگا میدیاییەكانی نزیك 

لەو ناوچانە وەرگیراوە. 
لــە لووتكــەی دەســەاڵتی خۆیــدا، داعــش 
نزیكــەی 81 هــەزار میــل چوارگۆشــەی لەژێر 
دەســتدا بــوو )واتــە نزیكــەی دوو هێنــدەی 
رووبــەری ئــوردن(. بــەاڵم هەتــا ســەرەتای 
2017، نزیكەی دوو لەســەر سێی ئەو ناوچانە 
لــە چەكدارانــی داعــش رزگاركرابــوون. ئــەم 
پانتاییــە بەرفراوانــە جوگرافییــە ژمارەیەكــی 
زۆر شــار و شــارۆچكە و گونــد لەخۆدەگرێت، 
بەاڵم راپۆرتەكە تەنیا 16 شــاری وەرگرتووە، 
كــە 11یان دەكەونــە عێراقــەوە و پێنجەكەی 

دیكەیان لە سووریان. 
لــەوە  جەخــت  راپۆرتەكــە  ئامادەكارانــی 
شــارەكان  هەڵبژاردنــی  كــە  دەكەنــەوە 
كاتــی  لــە  بەڵكــو  نەبــووە،  بەهەڕەمەكــی 
هەڵبژاردنی شــارەكاندا ئەوە لەبەرچاو گیراوە 
كــە دەبێ شــاری گــەورە و بچووك و شــاری 
تــازە لەخۆبگرێــت، جیــا لەمــەش شــارەكان 
دەبــێ لەڕووی مــاوەی كۆنتڕۆڵكردنەوەشــەوە 
جۆراوجــۆر بن. هۆكاری جەختكردنەوەی زیاتر 
لەســەر عێراقیش بــۆ ئــەوە دەگەڕێننەوە كە 
شــەڕی دژی تیــرۆر لەو واڵتــە مێژووەكەی بۆ 
پێش شــەڕی داعــش دەگەڕێتەوە، بۆیەش "بۆ 
تێگەیشــتن لە داینامیكییەتــی رێكخراوەكە لە 
دوای رزگاركردنــی ناوچەكــە و تێگەیشــتن لە 

توانای رێكخراوەكە بۆ مانەوە گرنگترە".

دوای  لــە  داعــش  هێرشــەكانی 
رزگاركردنی ناوچەكان:

لە كۆی ئەو 16 شارەی كە راپۆرتەكە وەكوو 
كەیســی لێكۆڵینەوە وەریگرتــوون، داعش لە 
دوای رزگاركردنیان هەتا رۆژی 30ی نیســانی 
ئەمســاڵ 1468 جار هێرشی كردوونەتە سەر. 
ژمارە و رێژەی مانگانەی هێرشەكان و ژمارەی 
قوربانیانی هێرشــەكانیش لە ناوچەیەكەوە بۆ 
ناوچەیەكــی دیكــە دەگۆڕێت. بــۆ نموونە لە 
شــارێكی وەكوو جورف ئەلســەخەر لە ماوەی 
یــەك  تەنیــا  ئازادكردنــی  دوای  رۆژی   917
هێــرش كراوە، بەاڵم لە دیوی چەپی مووســڵ 
لــە ماوەی 96 رۆژی دوای ئازادكردنی نزیكەی 

417 هێرش كراوە. 
راپۆرتەكە چــوار هۆكار بۆ ئەم جیاوازییانە 
دەخاتــەڕوو. هــۆكاری یەكەمیــان پەیوەنــدی 
بــە دووری و نزیكیــی ناوچــە ئازادكراوەكە لە 
بەرەكانی شەڕی دژی داعشەوە هەیە. هۆكاری 
دووەم دەكرێ پەیوەنــدی بەو ماوەیەوە هەبێ 
كە داعش لە شارەكەدا حوكمی كردووە، چونكە 
یەكێك لە ئەگەرەكان ئەوەیە كە هەرچی داعش 
بــۆ ماوەیەكــی زۆرتر لــە ناوچەیــەك حوكمی 

كردبێت، زیاتر كاریگەری لەســەر دانیشتووانی 
ناوچەكــە داناوە. هۆكاری ســێیەم لە هەندێك 
حاڵەتدا بــۆ قەبارەی شــارەكان دەگەڕێتەوە، 
واتــە هەرچــی شــارێك لەالیەنــی رووبــەرەوە 
گەورەتــر بێت، ژمــارەی هێرشــەكانیش تێیدا 

زیاتر دەبن. 
دواییــن هۆكاریــش كــە لــە راپۆرتەكــەدا 
خراوەتەڕوو، پەیوەندی بە بایەخی ستراتیژیی 
شــارەكە بۆ داعش یــان حكومەتــەوە هەیە. 
بــەو مانایــەی ئەگــەر شــارێك بــە خاڵێكی 
ســتراتیژی بــۆ پڕۆژەكــەی داعــش بزانرێت، 
ئــەوە ژمــارەی هێرشــەكانیش لــەو شــارەدا 
بەرز دەبنەوە، بە هەمانشــێوە ئەگەر شارێك 
بایەخێكــی ســتراتیژی بــۆ حكومــەت یــان 

دەســەاڵتی ناوچەكە هەبێت، ئــەوە هەوڵێكی 
زیاتریــش بــۆ پاراســتنی دەدات، بــۆ نموونە 
نزیكیی جورف ئەلســەخەر لــە بەغدا یەكێك 
لە هۆكارە سەرەكییەكانی بایەخپێدانی دەزگا 
ئەمنییەكانــی عێراق بەو شــارە بووە. یەكێك 
لــەو رێوشــوێنانەش كە حكومەتــی عێراق بۆ 
پاراســتنی ئاسایشی ئەو ناوچەیە گرتوویەتیە 
بــەر، رێگریكردن لە گەڕانەوەی دانیشــتووانی 

ئەو شارە بووە كە زۆرینەیان سوننەن.
كــە  دەخاتــەڕوو  ئــەوەش  راپۆرتەكــە 
عێــراق ئامانجی ســەرەكی هێرشــەكانی دوای 
نــەك  بــووە  ناوچــەكان  كۆنتڕۆڵكردنــەوەی 
ســووریا. بــە جۆرێــك لەكــۆی 1468 هێرش 
1331 هێرشــیان )واتە 91%ی هێرشەكان( لە 

11 شــارەكەی عێراق بوون و 138 هێرشــیان 
)واتە 9%ی هێرشەكان( لە سووریا بووە.

ســەبارەت بە ژمارەی كوژراوانی هێرشەكان 
راپۆرتەكــە ئەوە دەخاتەڕوو كــە تەنیا ئاماری 
كوژراوانــی 301 هێــرش بەردەســتن و لــەو 
ژمارە هێرشەشــدا 2591 كەس كوژراون، واتە 
تێكڕای كوژراوانی هەر هێرشــێك 6.8 كەســە. 
بەگوێرەی راپۆرتەكە ئەگەر ئەم تێكڕایە لەگەڵ 
ژمارەی كۆی هێرشــەكان )واتە 1468 هێرش( 
لێكبدەین، ئەوە ژمــارەی كوژراوان بۆ 12000 

كەس بەرز دەبێتەوە.

شێوازی هێرشەكان:

لــە بەشــێكی دیكەی راپۆرتەكــەدا باس لە 
شــێوازە جۆراوجۆرەكانی هێرشــەكان دەكرێت 
و حەوت جۆر هێرشــی جیــاواز جیادەكرێتەوە 
كــە بریتیــن لــە: هێرشــی خۆكــوژی )%5(، 
هێرشــی چەكداری و خۆكوژی )2%(، هێرشی 
 ،)%11( میــن  چاندنــی   ،)%8( چەكــداری 
هێرشــی ناڕاستەوخۆ وەكوو نارنجۆك )%56(، 
نیشانشكێن و ئار پی جی )15%(، جۆرەكانی 

دیكەی هێرش )%3(.
راپۆرتەكە ئەوەش دەخاتەڕوو كە زۆر جاران 
هەبــووە لە یــەك هێرشــدا چەند شــێوازێكی 
جیاوازی هێرش بەكارهاتووە، جیا لەمە داعش 
بەپێی ناوچەكان پشــتی بە شێوازی جیاوازی 
هێرش بەســتووە، بۆ نموونە لە رومادی پشتی 

بە بۆمبی چێنراو بەســتووە كە زۆربەی جاران 
بۆمبەكە بە ئۆتۆمبێلی خەڵكانێكی دیاریكراوی 
نێــو شــارەكەوە لكێنــراوە و ئەمــەش ئــەوە 
دەردەخات كە داعش لەناو شــارەكەدا تۆڕێكی 

رێكخراوی بەهێزی هەیە.
چاالكبوونــی  دیكــەی  پێوەرێكــی 
شانەنووستووەكانی داعش لە دوای ئازادكردنی 
ناوچەكــە ئەوەیــە كــە ئاخۆ داعــش تاوەكوو 
چەنــدە توانیویەتــی لە یــەك كاتــدا چەندین 
بــكات،  ناوچەیــە  لــەو  هێرشــی جۆراوجــۆر 
دەهێنێتــەوە  بێجــی  نموونــەی  راپۆرتەكــە 
كــە لــەدوای كۆنترۆڵكردنــەوەی تەنیــا 5%ی 
هێرشــەكان هێرشــی فرەجــۆر بــوون. بــەاڵم 
لە شــارێكی وەكــوو تەدمــور و روتبە نزیكەی 

14%ی هێرشەكان فرەجۆر بوون. 
خاڵێكی دیكە كە لــە راپۆرتەكەدا ئاماژەی 
بۆ دەكرێــت، ئەوەیــە داعش ســەرچاوەیەكی 
زەبەالحــی كەلوپەلــی پێویســتی بۆ هێرشــی 
خۆكوژیــی فرەالیەنــی لەبەردەســت نییە، بە 
تایبەتیــش ئــەو هێرشــانەی كــە ئۆتۆمبێلــی 
بۆمبڕێژكراو لەخۆدەگــرن. بەگوێرەی داتاكانی 
یەكەمــی  نیــوەی  كۆتایــی  هەتــا   )CTC(
2016 لەگــەڵ بەرزبوونــەوەی ژمارەی شــارە 
ئازادكراوەكان، ژمارەی هێرشــە فرەالیەنەكانی 
داعشیش بۆ ســەر ئەو شارانە زیادی كردووە، 
بــەاڵم لەو كاتە بەدواوە ســەرەڕای ئازادكردنی 
ژمارەیەكی زۆری شــارەكان، ژمارەی هێرشــە 
فرەالیەنەكان بە بەراورد لەگەڵ ژمارەی شــارە 

ئازادكراوەكان دابەزیوە.

ئامانجی هێرشەكان

لە راپۆرتەكەدا 12 جۆر ئامانجی هێرشەكان 
جیاكراونەتــەوە: هێزەكانــی ســوپای عێــراق، 
پۆلیسی عێراق، بەرپرسانی حكومەتی عێراق، 
سەحوەی عێراقی، میلیشیا شیعەكان، خەڵكی 
كوردییەكانــی  هێــزە  پێشــمەرگە،  ســیڤیل، 
ســووریا، چەكدارانی ئۆپۆزیســیۆنی ســووریا 
هێزەكانــی  ســووریا،  رژێمــی  هێزەكانــی  و 

هاوپەیمانان و ئامانجەكانی دیكە. 
 لە زۆربەی حاڵەتەكاندا كۆی گشتی رێژەی 
هێرشــەكان لــە 100% زیاتــرە و راپۆرتەكــە 
هۆی ئەمە بۆ ئــەوە دەگەڕێنێتەوە كە زۆرجار 
دەكرێ لە یەك هێرشدا چەند گرووپێك كرابنە 
ئامانــج. هێزەكانی ســوپای عێــراق قوربانیی 
ســەرەكی هێرشــەكانی داعش بوونە لە ناوچە 
رزگاركــراوەكان و 57%ی هێرشــەكان لە دژی 
ئەوان بووە. ناوەندی بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر 
هــۆی ئەمە بــۆ ئــەوە دەگەڕێنێتــەوە كە ئەو 
هێزانە زۆرترین ناوچەیان لە ژێر دەستی داعش 
دەرهێناوە و كۆنترۆڵی ئاسایشــی ناوچەكەش 

هەر كەوتووەتە ئەستۆی ئەوان. 
لە پاش ســوپای عێراق حەشــدی شەعبی 
بــە گەورەتریــن ئامانجی هێرشــەكانی داعش 
لــە قەڵــەم دەدرێت و 53%ی هێرشــەكان لە 
ناوچە ئازادكراوەكان لەسەر ئەم گروپە بووە. 
ئەو هێزانــە زۆربەی جاران لە ئۆپەراســیۆنی 
ئازادكردنــی ناوچەكاندا بە هاوبەشــی لەگەڵ 

ســوپای عێراقــدا هێرشــیان كــردووە و بۆیە 
داعشــیش بــە هاوبەشــی هێرشــی كردووەتە 
ســەر هەردووكیــان. نموونــەی ئــەو جــۆرە 
ئۆپەراســیۆنانەش لــە فەللوجــە، تكریــت و 
رومــادی و ناوچەكانــی دیكــەی نێوەڕاســتی 

عێراق دەبینرێ. 
12%ی هێرشــەكانی داعــش لــە ناوچــە 
رزگاركــراوەكان لــە دژی هێزی پێشــمەرگە 
بووە. بەوپێیەش لە دوای ســوپای عێراق و 
حەشدی شەعبی، سێیەم ئامانجی سەرەكیی 
هێرشــەكانی داعــش بــووە. بــە گوێــرەی 
راپۆرتەكە زۆرترین ژمارەی هێرش بۆ ســەر 
هێزەكانی پێشــمەرگە لە پارێــزگای نەینەوا 
بــووە و لــە كــۆی 557 هێرشــی داعش، لە 
پێشــمەرگە  هێــزی  هێرشــەكاندا  24%ی 

كراوەتە ئامانج.
پــاش هێزەكانی پێشــمەرگەش هەر یەكە 
لە پۆلیســی عێراق )7%(، ســەحوەی عێراق 
)4%(، بەرپرســانی حكومەتی عێراق )%1(، 
هێــزە كوردییەكانی ســووریا )1%( و ئەوانی 

دی )1%( دێت. 
لــە ناوچە ئازادكراوەكانــی نەینەوا زۆربەی 
هێرشەكان لەدژی ســوپای عێراق بوونە، لەو 
پارێزگایــە لــە 75%ی هێرشــەكاندا ســوپای 
عێراق كراوەتە ئامانج و لە 64%یشدا میلیشیا 
شیعەكان بە تەنیا یان هاوشان لەگەڵ سوپای 

عێراق بوونەتە ئامانج.
حەشدی شەعبی بەشــدارییەكی سەرەكی 
پارێــزگای  گرتنــەوەی  ئۆپەراســیۆنی  لــە 
ســەالحەددیندا هەبــوو، بنكــە و بارەگاكانی 
ئــەو هێزانــەش دوای گرتنــەوەی پارێزگاكە 
ماونەتەوە. بۆیەش لە ناوچە رزگاركراوەكانی 
ئــەو پارێزگایە زیاترین جار كراوە بە ئامانجی 
هێرشــەكانی داعــش. لــە كاتــی ئازادكردنی 
پارێزگای ســەالحەدینەوە هەتا 30ی نیسانی 
ئەمســاڵ 451 هێــرش كــراون. لــە 67%ی 
هێرشــەكاندا حەشــد بە تەنیا یان هاوشــان 
لەگەڵ سوپای عێراق كراوەتە ئامانج. سوپای 
عێراقیــش لــە 38%ی هێرشــەكاندا بە تەنیا 
یان هاوشــان لەگەڵ هێزەكانی دیكە كراوەتە 
ئامانــج، بــەو پێیــەش كەمترین رێــژەی ئەو 
جارانــەی هێزەكانی ســوپای عێراق كراونەتە 

ئامانج لە پارێزگای سەالحەددین بووە. 
ســەر  هێرشــەكانی  رێــژەی  كەمتریــن   
حەشــد لە پارێزگای ئەنبار بــووە. لە ناوچە 
رزگاركراوەكانی ئــەو پارێزگایە لە كۆی 249 
هێرش 12%یان لە دژی هێزەكانی حەشد بووە 
و 61% بەتەنیا یان هاوشان لەگەڵ هێزەكانی 
دیكە لەدژی هێزەكانی ســوپای عێراق بووە. 
لە هیــچ پارێزگایەكی عێــراق هێندەی ئەنبار 
هێرش نەكراوەتە ســەر هێزەكانی ســەحوە. 
لە كۆی 249 هێرشــەكەی ئــەو پارێزگایە لە 
20%ی هێرشــەكاندا هێزەكانــی ســەحوەش 
بەركەوتــوون. زیاتریــن رێــژەی هێــرش بــۆ 
ســەر هێزەكانی پۆلیســی عێراقیش هەر لەم 

پارێزگایە بووە كە 22% بووە.
لــە ســووریا هێــزە كوردییــەكان ئامانجی 
ســەرەكی هێرشــەكانی داعش بوون. لە كۆی 
138 هێــرش كە لــە ناوچــە ئازادكراوەكانی 
ســووریا كراون، لە 69%ی هێرشەكاندا هێزە 
كوردییــەكان كراونەتــە ئامانج. پــاش هێزە 
كوردییەكانیش هێزەكانی سوپای سووریا دێن 

كە 26%ی هێرشەكان لە دژی ئەوان بووە.

57 %ی هێرشەكانی داعش لە ناوچە 
رزگاركراوەكان دژی سوپای عێراق بووە

12 %ی هێرشەكانی داعش لە ناوچە 
رزگاركراوەكان لە دژی پێشمەرگە بووە

ناوەندی ئەمریكی بۆ بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر:

سەرهەڵدانەوەی داعش بەندە بەو سیاسەتەی لەناوچە ئازادكراوەكاندا پیادە دەكرێ

داعش 1468 جار هێرشی 
كردووەتە سەر ناوچە 

رزگاركراوەكان

واڵتشار
ژمارەی رۆژانی دوای 

كۆنتڕۆڵكردنەوە
ژمارەی 

هێرشەكان
تێكڕای مانگانەی 

هێرشەكان
ژمارەی 

كوژراوان

888471.645عێراقسەعدییە
55738720.8429عێراقبێجی

307121.249عێراقفەللوجە
381372.980عێراقهیت

888230.840عێراقگواڵڵە
91710.00عێراقجور ئەلسەخار

96417130.352عێراقبەری چەپی مووسڵ
44916310.9335عێراقرومادی

345383.3212عێراقروتبە
5331407.9158عێراقشنگال
761632.5115عێراقتكریت

115650.126سووریاعەزاز
24920.20سووریاجەرابلۆس

260414.7268سووریامەنبج
317373.5334سووریاتەدمر

436553.8431سووریاشەدادی
تێبینی: ژمارەكانی ئەم خشتەیە هەتا 30/4/2017ن .

هێرشەكانی داعش لە شارە رزگاركراوەكان

لە لووتكەی دەسەاڵتی خۆیدا، داعش نزیكەی 81 هەزار میل چوارگۆشەی لەژێر دەستدا بوو

ئەنجامگیری:

لە  تیرۆر  بەرەنگاربوونەوەی  ناوەندی 

كۆتایی راپۆرتەكەدا دەڵێت "ئەم راپۆرتە 

دەســتكەوتەكانی  بایەخی  لە  نایەوێت 

شــەڕی دژی داعش كەمبكاتەوە، بەڵكو 

بكات  ئــەوە  بۆ  ئامــاژە  مەبەســتیەتی 

كــە دەركردنی داعش وەكــوو هێزێكی 

حوكمــڕان لە ناوچــەكان بــەس نییە بۆ 

ئەوەی توانای ئــەو گرووپە بۆ كردەوەی 

توندوتیژانە بنبڕ بكرێ.

كۆنتڕۆكــراوەكان  ناوچە  ئەزموونــی 

لە ماوەی دوو ســاڵی رابردوودا سیمای 

دەردەخەن.  خەالفەتیش  پاش  داعشــی 

بۆیــە راپۆرتەكــە جەخت دەكاتە ســەر 

ئەوەی كە سیاســەتی ئەمنی و ئیداری 

لە ناوچە ئازادكــراوەكان بۆ قۆناغی پاش 

ســەرەكی  رۆڵی  داعش،  خەالفەتەكەی 

دەبینــێ لــەوەی ئاخۆ داعــش دەتوانێ 

جارێكی دیكە زەمینەی سەرهەڵدانەوەی 

خۆی لەو ناوچەیەدا بڕەخسێنێتەوە یان نا.
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ته ندروستی

لە كوردستان رووداوەكانی هاتوچۆ سێیەم هۆكاری مردنن

گەرمای كوردستان مەترسیدارە؟
سەروەر ساالر

رووداو - سلێمانی

پزیشكەكان هۆشــداریی دەدەن كە گەرمای 
لــە راددەبەدەر دۆخێكی ناهەموار بۆ جەســتە 
بــەردەم  دەخاتــە  لەمپــەر  و  دروســتدەكات 
كاركردنــی سیســتمە جیاوازەكانــی جەســتە. 
هەروەها ناڕاســتەوخۆش رێگاخۆشــدەكات بۆ 
تووشــبوون بە چەندین نەخۆشی، ئەكادیمی و 
ژینگەناســانیش دەڵێن گەرما زۆرەكەی ئێستا 
مرۆڤكردە و هەموو كەســێك رۆڵی بەردەكەوێ 
لە كەمكردنەوەی ئەو هۆكارانەی دروستیدەكەن.

گەرمای ئێستا مرۆڤكردە

گەرمبوونــی ژینگە و بەرزبوونەوەی پلەكانی 
گەرمــا، خەریكــە دەبنــە جیاكەرەوەیەكی ئەم 
ســەردەمە. ئەمــە جگــە لــەوەی دیاردەیەكی 
نەخــوازراوی ژینگەییە، لێكەوتەی جۆراوجۆری 

تەندروستیشی هەن.
د.ساڵح نەجیب، پسپۆڕی ژینگە و مامۆستای 
زانكۆی سلێمانی بە )رووداو(ی گوت: "بەراورد 
بە 100 ســاڵ لەمەوبەر، پلەی گەرمی نزیكەی 
یەك پلە بەرزبووەتەوە، ئەگەر كاری پێویســت 
نەكرێــت، ئەوە 100 ســاڵی داهاتــوو 4 پلەی 
دیكەش بەرز دەبێتەوە و بەردەوامیی ئەم دۆخە 

دوور نییە بە قاتوقڕی كۆتایی بێت".
دوای بڕیاری دۆناڵد ترەمپ، سەرۆكی ئەمریكا 
بــە كشــانەوەی ئەمریــكا لــە رێككەوتننامەی 
پاریسی تایبەت با پاراستنی ژینگە لە ئەمساڵدا، 
فیزیازانی بەنێوبانگی جیهان ســتیڤن هاوكینگ 
نامەیەكی ئاراســتەی ترەمپ كرد و بڕیارەكەی 
ئەوی بە "خراپترین بڕیار لە جیهاندا" نێو برد و 
گوتــی كە گەرمبوونی هەوا و تێكچوونی ژینگە 
هەڕەشــەیەكی جددییــە و ئەگەر بەمشــێوەیە 
بەردەوامبــێ، دەبــێ لــە هەســارەیەكی دیكە 

بگەڕێین بۆ ژیان.
د.ســاڵح دەڵێــت رەنگــە خەڵكــی وابزانن 
بەرزبوونــەوەی یــەك پلــەی گەرمی شــتێكی 
سادەیە، بەاڵم لە راستیدا مەترسییەكی گەورەیە 
و هۆكاری دروســتبوونی ئــەو دۆخە ناهەموارە 
ژینگەییانەیە كە ئێستا زوو زوو سەرهەڵدەدەن 
"توانەوەی ســەهۆڵبەندانی جەمسەرەكان و بە 
بیابانبوونــی ناوچەگەلێكــی بەرفراوانی جیهان 
بەهــۆی گەرمبوونی هــەوا و لێكەوتەكانییەوە، 

شــەپۆلی نوێی كۆچی مرۆڤ دروستدەكات لەو 
ناوچانــەوە بۆ ناوچە ئاوەدانەكانی جیهان، بەو 
هۆیــەش ملمالنێی نوێ پەیدا دەبن لەســەر ئاو 

و خۆراك".
وەك پســپۆڕەكە باســی دەكات، بەهــۆی 
زۆربوونــی ژمارەی دانیشــتووان، رەشــەواڵخ، 
ئۆتۆمبێــل و كارگەكانــەوە بااڵنســی كاربۆنیی 
خــاك و رێــژەی گازەكانــی نێو هــەوا و چینی 
ئۆزۆنی ئاســمان هەموو تووشــی زیان هاتوون 
"تاوەكوو ســاڵی 1900 ژمارەی دانیشــتووانی 
جیهان لــە ملیارێك و 600 ملیۆن كەس تێپەڕ 
نەبووە، كەچی لە 117 ساڵی رابردوودا ژمارەكە 
هێندە زیادی كرد وا حەوت ملیار تێدەپەڕێنێ. 
ئــەو هەموو مرۆڤــە جگە لە هەناســەدانەوە و 
پیســكردنی ژینگــە، دونیایەك پێداویســتییان 
هەیە هەر لە ئاژەڵەوە بۆ ماكینە جیاوازەكان كە 

هەموویان ژینگە پیس دەكەن".

زیانی تەندروستیی هەیە

پزیشــكان هۆشــداری دەدەن لە كاریگەرییە 
خراپەكانی بەرزبوونەوەی پلەكانی گەرما لەسەر 

سیستمە جیاوازەكانی جەستە.
پســپۆڕی  پزیشــكی  نــووری،  د.زانیــار 
نەخۆشــییەكانی هەنــاو و دڵ بــە )رووداو(ی 
گوت "لەشی مرۆڤ سیستمێكی خۆگونجاندنی 
هەیــە لەگــەڵ پلــەی گەرمــای دەوروبــەر كە 
تواناكەی ســنووردارە، بە تایبــەت لە منداڵ و 
بەســااڵچوواندا، كاتێك گەرماكە لە توانای ئەو 
سیستمە دەردەچێ، ئیدی لەمپەر دروستدەبێ 

بۆ كاركردنی بەشە جیاوازەكانی جەستە ".
د.زانیار هۆشــداری دەدات كــە گەرمای زۆر 
هەم شــلەمەنی و هەم خوێیە پێویســتەكان لە 
جەســتە دەردەكات، بۆیە تەنیــا خواردنەوەی 
ئاو بەس نییە، بەڵكو دەبێت ئەو شەربەتانەش 

بخۆنــەوە كە ئاســتی پێویســتی خوێیەكانیان 
تێدایە. 

باســیدەكات،  پســپۆڕەكە  پزیشــكە  وەك 
كاریگەرییە نەرێنییەكانــی گەرما بەپێی پلەی 
زیانلێكەوتنی جەستە دەكرێن بە چوار قۆناغەوە 
)شــەكەتبوون، ئازاری ماســولكە، بوورانەوە و 
خۆربــردن( لە حاڵەتە هەرە مەترســیدارەكاندا 
دوور نییــە تووشــی پەككەوتنــی ئەندامەكانی 
هەنــاو و هەاڵوســانی مێشــك ببن كــە ئەگەر 
زوو چارەســەر نەكرێت مەترســی لەسەر ژیانی 

كەسەكە دەبێت.
دەزگای كۆنترۆڵكــردن و رێگریكــردن لــە 
نەخۆشــییەكان لــە ئەمریــكا )CDC( دەڵێت 
لەســەر  گەرمــا  كاریگەرییەكانــی  راددەی 
تەندروستیی مرۆڤ لەسەر دوو الیەنی سەرەكی 
راوەســتاوە: یەكــەم راددەی شــێ، بەجۆرێك 
تاوەكوو راددەی شــێ زیاتربێت ئارەقەكردنەوە 

كەمتــر دەبێتەوە و بــەوەش گەرمایەكی زۆرتر 
لەنێو جەستەدا قەتیس دەبێت و مەترسیی زیاتر 
لەسەر جەستە دروستدەبێت. الیەنی دووەمیش 
خاســیەتە تایبەتەكانــی ئەو كەســەیە كە بەر 
گەرماكە كەوتووە، بۆ نموونە ئەم كەسانە زۆرتر 
لە مەترسیدان: كەسانی سەروو تەمەنی 65 ساڵ، 
مندااڵنی خوار تەمەنی 2 ساڵ، كەمخواردنەوەی 
ئــاو و شــلەمەنییەكان، نەخۆشــییەكانی دڵ و 
بۆڕییەكانی خوێن، هەندێك دەرمانی پزیشــكی 

و خواردنەوە كحولییەكان.
د.زانیــار دەڵێ بەهۆی ئەوەی كەشــوهەوای 
كوردستان بەجۆرێكە كە شێی كەمە، بە دەگمەن 
روودەدات خەڵكی تووشی قۆناغە ترسناكەكانی 
بەركەوتنی گەرما ببــن و زۆربەی خەڵك تەنیا 
تووشــی قۆناغــی یەكەم )شــەكەتبوون( و بە 
راددەیەكــی كەمتــر قۆناغــی دووەم دەبــن و 
ئەوانەش دەكرێ هەر لە ماڵەوە چارەسەر بكرێن 
لە رێگەی فێنككردنەوە و پێدانی شلەمەنییەكان 

و پشوودان.
جگــە لــە كاریگەریــی راســتەخۆی گەرمــا 
لەســەر جەســتە، د.زانیار باســی مەترســییە 
وەرزەدا  "لــەم  دەكات  ناڕاســتەوخۆكانی 
ژینگەیەكــی لەبارتــر دەڕەخســێ بۆ گەشــەی 
میكرۆبەكان لەنێو خۆراكەكاندا كە سكچوون و 
رشانەوەی لێدەكەوێتەوە، بۆیە باشترە هاوینان 
كەمتر پشــت بە خواردنی گەرمكراوە ببەســتن 
و گرنگە هەمــوو ژەمێك خواردنی نوێ و تەنیا 

بەشی یەك ژەم ئامادە بكرێ".

"هەمووان دەتوانن بەشدار بن"

د.ساڵح دەڵێ رووبەڕووبوونەوەی گەرمبوونی 
هــەوا بە هەموو كەســێك دەكرێ بــە چەندین 
رێگەی جیاواز "كوژاندنەوەی گڵۆپ و ئامێرێكی 
زیادەی كارەبایی، واتە گێڕانەوەی هەندێك وزە و 
كەمتر سووتاندنی بەرهەمە نەوتییەكان لەالیەن 
موەلیــدە كارەباییەكانەوە، بــەو هۆیەوە بڕێكی 

كەمتر لە گازی ژەهراوی دەچێتە نێو هەوا".
باسی  تەندروســتیش  وەزارەتی 

چەتر و شەپقە ناكات

لــە واڵتانی پێشــكەوتوودا خەڵكی بێئەوەی 
پێیــان بگوتــرێ، لە هاویناندا شــەپقە و چەتر 
بەكاردەهێنن بۆ دووربــوون لە كاریگەرییەكانی 
بەركەوتنی راستەوخۆی تیشكی خۆر، بەاڵم لە 
كوردســتان ئەمە هێشــتا نەبووەتە نەریت و بە 

باڵوی تێبینی ناكرێ.
لەكاتــی شــەپۆلی گەرمای ســاڵی 2016دا، 
وەزارەتی تەندروستی لە هەرێمی كوردستان چەند 
رێنماییەكــی باڵوكردەوە بــۆ رووبەڕووبوونەوەی 
كاریگەرییە خراپەكانــی گەرما، ئەوەی جێگەی 
سەرنجە ئەوانیش هانی خەڵكیان نەدا روو بكەنە 
رێوشوێنە ســادە و كاراكانی وەك بەكارهێنانی 

چەتر و شەپقە و چاویلكە و كرێمی دژەخۆر.

رووداو - ئاژانسەكان

ئەكادیمیای پزیشــكانی پێست لە ئەمریكا 
دەڵــێ هەمــوو كەســێك پێویســتە دژەخۆر 
بەكاربهێنێ بۆ دووربوون لە شێرپەنجەی پێست 
كە وا مەزەندە دەكرێ پێنجیەكی دانیشتووانی 
ئەمریــكا لە یەكێك لە قۆناغەكانی تەمەنیاندا 

تووشی ببن.
كرێمــی دژەخــۆر بەكاردەهێنــرێ تاوەكوو 
نەهێڵــێ بڕی زیانبەخشــی تیشــكی ســەروو 
وەنەوشــەیی بەر پێست بكەوێت، چونكە ئەو 
تیشــكە رەنگــی پێســت تێكــدەدات، چرچی 
دەكات و ئەگەری تووشــبوونی بە شێرپەنجە 
زیــاد دەكات. بەبــێ دژەخۆر 80%ی تیشــكە 
زیانبەخشەكانی خۆر، پێست دەبڕن و دەچنە 

ناوەوە.
زۆربــەی دژەخۆرەكان بــە یەكێك لەو دوو 
رێگایە رێگری لە تیشــكی سەروو وەنەوشەیی 

دەكەن: 
1 - پەرشكردنەوە و گێڕانەوەی ئەو تیشكە 

زیانبەخشەی بەر رووكارەكەیان دەكەوێت.
 2 - هەڵمژینی شەپۆلەكە بەرلەوەی بگاتە 

پێست.
چ دژەخۆرێك بەكاربهێنین؟

ئەكادیمیا ئەمریكییەكە لە ماڵپەڕی خۆیاندا 
دەڵێن، ئەو دژەخۆرەی بەكاری دەهێنی دەبێ 
ئــەم ســێ جیاكەرەوەیــەی هەبــن، تاوەكوو 

سوودێكی بەرچاوت پێبگەیێنێ:
1 - ئێس پی ئێف لە 30 كەمتر نەبێ.

2 - رێگــری لە هەردوو جۆرەكەی تیشــكی 
سەروو وەنەوشەیی )ئەی و بی( بكات
3 - بە ئارەقە و ئاو نەشۆردرێتەوە

ئێس پی ئێف چییە؟

توانــای هەر كرێمێكــی دژەخۆر بۆ رێگریی 
لە تیشــكی ســەروو وەنەوشــەیی بە پێوانی 
)SPF: Sun Protection Factor(ی ماددەی 

دژەخۆری كرێمەكە دیاری دەكرێت. 
بەوپێیــە SPFی 15 مانــای وایە كرێمەكە 
94%ی تیشكی سەروو وەنەوشەیی رادەگرێت 

و ناهێڵێت بەر پێست بكەوێت. SPFی 30 واتە 
بــە ڕادەی 97% ڕێگــری لێدەكات، SPFی 45 

واتە 98% ڕێگەی لێدەگرێ .
بــۆ تێگەیشــتن لە SPF ، پێویســتت بەم 
لێكدانەوە ســادەیەیە: ئەگەر لە باری ئاساییدا 
لەماوەی 10 خولەكدا هەست بە سووتانەوەی 
پێســتت بكــەی، ئــەوا دوای بەكارهێنانــی 
كرێمێكی خاوەن ئێس پی ئێفی 15 دەتوانیت 
150 خولــەك لەبــەر هەتــاو بیــت بەرلەوەی 

پێستت بسووتێتەوە.
بەگشــتی پســپۆڕان دەڵێن هەر SPFێكی 
ســەروو 45 رادەیەكــی ئەوتــۆی بەرگری زیاد 
ناكات و هیچ دژەخۆرێك نییە 100% رێگا لەو 

تیشكە زیانبەخشە بگرێ...
تیشكی سەروو وەنەوشەیی

 A :تیشكی ســەروو وەنەوشەیی دوو جۆرە
و B، جــۆری B دەبێتــە هۆی ســووتانەوە و 
ژاكاندنــی رووكاری دەرەوەی پێســت، كەچی 

جۆری A كار لە چینە قووڵەكانی 
پێســت دەكات و چرچیــی 

پێست دروست دەكات. 

 B مادەی دژەخۆرەكە تەنیا رێگا لە جۆری
 A دەگرێــت و كارێكی ئەوتۆی بەســەر جۆری
یــەوە نییە، ئەگەر جــۆرە ماددەیەكی دیكەی 
بــۆ زیاد نەكرابێ، وەك ئۆكســیدی زینك یان 
پیرۆكســیدی تیتانیــۆم یــان هــەر بەرگێكی 

بەرگریكاری كیمیایی دیكە.
بۆیە كاتێــك دژەخۆر دەكڕیت، نابێ بیرت 
تەنیــا الی بەرزێتــی SPFكەی بێــت، بەڵكو 
بیرێكیــش لەوە بكــەوە ئایا لەو ماددانەشــی 
تێدایە كە رێگری تیشكی سەروو وەنەوشەیی 

لە جۆری A دەكەن؟
كەی لە پێستمانی بدەین؟

دەبــێ  15 خولــەك بەر لە چوونــە دەرەوە 
لە پێســتتی بدەیــت و هەمــوو دوو كاژێرێك 
دووبــارە لێــی بدەیتــەوە. دوای مەلەكردن و 
ئارەقكردنەوەش باشــترە دووبارە لە پێستتی 

بدەیتەوە.

رێنماییەكانی وەزارەتی تەندروستی بۆ گەرما:

1 - ئەگەر زۆر پێویست نەبوو لە  كاتە گەرماكانی رۆژ مەچۆ  دەرەوە و 
لەماڵەوە بمێنەوە، سوود لەئامێرەكانی فێنككەرەوە وەربگرە.

2  - منداڵ و كەسانی بەتەمەن و ئەوانەی نەخۆشییە درێژخایەنەكانیان 
هەیە وەك نەخۆشییەكانی سینگ و دڵ پێویستە لەماڵەوە و لەشوێنێكی فێنك 

بمێننەوە.
3  - ئەو كرێكارانەی  بەردەوامن لەكارەكانیان لەرۆژدا، پێویستە تا دەكرێت 
خۆیان لە تیشكی خۆر بپارێزن و ماوە ماوە پشووبدەن لە شوێنێكی سێبەر و 

فێنك و بڕێكی زیاتر ئاو و شلەمەنی بخۆنەوە.
4  - لەم ماوەیە خواردنەوەی ئاو و شلەمەنییەكان زیاتر بكەن بۆ خۆپاراستن 

لە وشكبوونەوە و كاریگەریی تیشكی خۆر.

 )فۆتۆ: رووداو(

هەژارەكان زۆرتر تووشی 
نەخۆشی دەبن

كرێمی دژەخۆر
 لە شێرپەنجەی پێست دەتپارێزێ

د.خاڵس قادر

هۆشــیاریی تەندروستی، كۆمەڵێك چاالكییە 
كــە زانیــاری و كارامەیی دروســت دەكات لەالی 
تاك و كۆمەڵ، یارمەتیدەرە لە وەرگرتنی بڕیاری 

دروست بۆ پەیڕەوكردنی رەفتاری دروست .

بۆ كێ پێویستە؟ 

1 - كەســی ســاغ بۆ پاراستنی تەندروستیی 
خۆی و پێشگرتن لە نەخۆشكەوتنی. 

2 - كەسێك مەترسیی نەخۆشكەوتنی هەیە، 
وەك جگەرەكێش .

3  - كەسی نەخۆش، بۆ زانینی ناساغییەكەی 
و  چاككبوونــەوە  بــۆ  رەفتاركــردن  چــۆن  و 
باشتربوون، یان دوای وەرگرتنی چارەسەر، چۆن 
چارەســەر بەكاربێنێ؟ دوای قەســتەرە و باڵۆن 

نەشــتەرگەری چی بكات؟ دوای 

چی بكات؟ بۆ نموونە چارەســەری سروشــتیی 
سینگ دوای نەشتەرگەری .

فاكتەرە ناتەندروستییەكان )كۆمەاڵیەتییەكان( 
كە كار دەكەنە ســەر تەندروســتیمان بریتین لە 
داهاتــی كەســەكە، خوێندەواری، كار، شــوێنی 
كار، مــاڵ، پەیوەندیــی كۆمەاڵیەتــی و بوونــی 

پێداویستیی تایبەت. 
هەمــووان دەزانــن كــە فاكتــەری تەمــەن، 
رەگەز، جینات كاردەكاتە ســەر تەندروستیمان. 
زۆربەشــمان دەزانیــن كــە فاكتــەری خۆراكــی 
تەندروست، وەرزش، عاداتی وەك جگەرە و كحول 
كار دەكاتە ســەر تەندروستیمان، بەاڵم زۆر كەم 
درك بــەوە دەكەن كە فاكتەرە كۆمەاڵیەتییەكان 
كاردەكەنە سەر تەندروستیمان، بۆ نموونە فاست 
فــوود پارەی كەمتری دەوێ لە ژەمە خۆراكێكی 
تەندروســت لــە رێســتۆرانتێك، بۆیــە ئەوانەی 
داهاتیــان كەمترە زیاتر تووشــی نەخۆشــی دڵ 
دەبن، چونكە كەمیی داهاتیان كار دەكاتە ســەر 
هەڵبژاردنی خواردنی دروســت. هەروەها ماڵ و 

حاڵیان و شوێنی ژیانیان وابەستەی داهاتە 
كە كاریگەریی هەیە لەسەر تەندروستی. 
بێكاری كە گوشاری دەروونی )سترێس( 
دەبێتــە  ئەویــش  دەكات،  دروســت 

و نەخۆشیی  كەمخــەوی  دڵ، 

كەمكردنەوەی بەرگریی لەش و زوو نەخۆشبوون.
تەندروســتی وەك رێكخــراوی تەندروســتی 
جیهانــی پێناســەی دەكات، بریتییە لە حاڵەتی 
بــاش بــوون لەالیەنــی جەســتەیی، دەروونی و 

كۆمەاڵیەتی، نەك تەنیا نەبوونی نەخۆشی . 
و  ژینگــە  ئابــووری،  كۆمەاڵیەتــی الیەنــی 
كۆمەاڵیەتی دەگرێتەوە. لە كوێ دەژیت، لە كوێ 

كاردەكەیت و یاری دەكەیت .
كەسی هۆشیار لەالیەنی تەندروستی، كەسێكە 
ئاگاداری تەندروستیی خۆیەتی، كەسی هۆشیار 
لەالیەنــی تەندروســتی بــەم خااڵنەی خــوارەوە 

دەناسرێتەوە.
1 - ئاگای لە كێشی لەشی خۆیەتی، دەزانێت 

دواجار كە خۆی كێشا، كێشی چەند بوو. 
2 - ئــاگای لــە خواردنی خۆیەتــی، دەزانێت 

چەند دەخوات، چی دەخوات و كەی دەخوات؟
3 - وەرزش لــەالی گرنگــە، رۆژانــە چەنــد 

دەجوڵێ و چەند وەرزش دەكات .
4 - ئاگای لە پێداویســتی دەروونیی خۆیەتی 
بۆ پشــوودان، سەفەر و گەڕان و هاتوچۆی 
خزم و برادەر بۆ پڕكردنەوەی پێویستییە 
كۆمەاڵیەتییەكانــی خــۆی كــە ئەویش 
بەشێكی گرنگی تەندروستییە، چونكە 
تەندروســتی حاڵەتــی باشــبوونی 
جەستە و دەروون و كۆمەاڵیەتییە.
5 - خووی خراپ و ناتەندروستی 
جگەرەكێشــان،  وەك  نییــە 
خواردنــەوەی  و  نێرگەلەكێشــان 
كحول و خواردنــەوە گازییەكان ) 

بەبڕی زۆر بە بەردەوامی(. 
6 - ئەگــەر تەمەنی ســەرووی 40 
ساڵ بوو، دەبێ بزانێ دواجار كەی بوو 
گوشــاری خوێنی گرت و چەند بوو، 
هەروەهــا شــەكرەكەی؟ چەوریی 

چەندە؟ كێشی چەندە؟

* پزیشــكی شــارەزا لــە 
نەخۆشییەكانی هەناو

لە كوردستان هێشتا نەبووەتە نەریت لە هاویناندا شەپقە و چەتر بەكاربهێندرێت
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رووداو - هەولێر

گرژییــە  بەســەر  مانگێــك  مــاوەی 
سیاســییەكانی واڵتانی كەنــداو لەگەڵ 
قەتــەر تێدەپەڕێت. یەكێك لــەو خااڵنەی 
واڵتانــی كەنــداو و ئەمریــكاش قەتەری 
پــێ تۆمەتبــار دەكەن، پشــتگیریكردنی 
قەتــەرە لەو رێكخراوانەی كە لە لیســتی 
و  یەكگرتــووەكان  نەتــەوە  تیــرۆری 
ئەمریــكادان. دامــەزراوەی بەرگــری لــە 
راپۆرتێكدا  لــە   )FDD( دیموكراســییەكان 
پەردە لەسەر پەیوەندییەكانی حكومەت و 
كەسایەتییەكانی قەتەر لەگەڵ رێكخراوە 

توندڕەوەكان هەڵدەداتەوە.

بەگوێــرەی راپۆرتێكــی دامــەزراوەی بەرگــری 
لــە دیموكراســییەكان)FDD( كــە دامەزراوەیەكی 
ئەمریكییە، لەپاش هاتنە ســەر كاری شێخ تەمیم 
بــن حەمەد بن خەلیفە ئالســانی، ئەمیری قەتەر، 
ئەمریكا چاوی لەوە بوو ئەمیرە نوێیەكە هەنگاوی 
توند بــۆ بەرەنگاربوونەوەی گرووپــە توندئاژۆكان 
بهاوێژێ، بــەاڵم راپۆرتەكانــی حكومەتی ئەمریكا 
لە مــاوەی چوار ســاڵی رابــردوودا جەخــت لەوە 
دەكەنــەوە كە قەتەر هێشــتا رێگەیەكی دووری لە 
پێشە بۆ ئەوەی بەرەنگاری ئەو كەس و رێكخراوانە 
ببێتــەوە كە لــە ناوخۆی ئەو واڵتانــەوە هاوكاریی 

گرووپە توندئاژۆكان دەكەن.

قەتەر و بەرەی نوسرە

لــەو چەنــد ســاڵەی دواییــدا، قەتــەر بــە 
پێچەوانــەی واڵتانــی دراوســێی، بڕیــاری داوە 
كــە  باڵونەكاتــەوە  رێكخراوانــە  ئــەو  لیســتی 
كاركردنیــان لە قەتەر قەدەغەیــە، هەر ئەوەش 
وای كردووە هەڵوێستی یاسایی حكومەتی قەتەر 
بەرامبەر بــە رێكخراوە توندئاژۆكان دیار نەبێت. 
ئەمیری قەتــەر لە هەڤپەیڤینێكدا لەگەڵ كەناڵی 
)CNN(ی ئەمریكــی كــە ســاڵی 2014 لەگەڵی 
كــراوە، گوتبووی "هەندێــك بزووتنەوە هەن كە 
لە چاوی ئەمریكاوە بە بزووتنەوەی تیرۆریســتی 
دەناســرێن، بــەاڵم لــەو ناوچەیــەی ئێمــەدا بە 
تیرۆریســتیان نازانین". یەكێــك لەو بزووتنەوانە 
بەرەی نوســرەیە كە ئێستا ناوەكەی بۆ هەیئەی 

تەحریری شام گۆڕاوە.
دۆســیەی پەیوەنــدی و یارمەتییەكانی قەتەر 
بۆ رێكخراوە توندئــاژۆكان چەند روویەكی هەیە، 
یەكەمیــان یارمەتیــی ناڕاســتەوخۆی حكومەتی 
قەتــەرە بــۆ ئــەو رێكخراوانە كــە تێیــدا قەتەر 
رۆڵــی نێوبژیــوان دەگێڕێت و پــارەی بەرتیل بە 
رێكخراوەكــە دەدات. دووەمیــان هاوكاریی دەزگا 
ئەمنی و هەواڵگرییەكان و ناوەندە حكومییەكانی 
قەتەرە بۆ ئەو رێكخراوانە، الیەنی سێیەمیشــیان 
ئــەو تاكەكەســانەن كە لــە نێوخــۆی قەتەرەوە 
بــە گوێــرەی  یارمەتــی رێكخــراوەكان دەدەن. 
دیپلۆماتــە رۆژئاواییــەكان "8 بــۆ 12 كــەس لە 
قەتــەر هــەن كــە چەندین ملیــۆن دۆالریــان بۆ 

گرووپە جیهادییەكانی سووریا كۆكردووەتەوە".

بەرتیل بۆ ئازادكردنی بارمتەكان

حكومەتــی قەتــەر جەخــت لــەوە دەكاتەوە 
ئــەوان ژێــر بە ژێــر یارمەتی گرووپــە توندئاژۆ 
بەگوێــرەی  بــەاڵم  نــادەن،  توندوتیــژەكان 
لــە  بەرگریــی  دامــەزراوەی  راپۆرتەكــەی 
دیموكراســییەكان لە چەندیــن حاڵەتدا راپۆرتی 
ئــەوە هەیــە كە قەتەر ئاســانكاری كــردووە بۆ 
ئەوەی بەرتیلەكان بەدەست ئەو گرووپانە بگات.
بــۆ  ئــەوەش  دوایــی  هــەرە  نموونــەی  دوو 
ئازادكردنی ســێ پەیامنێری ئیســپانی لە ئایاری 
2015 دەگەڕێتەوە كە 11 ملیۆن دۆالر بە نوسرە 
دراوە بــۆ ئەوەی بارمتەكان ئازاد بكات. هەروەها 
دانــی دەیــان ملیــۆن دۆالر بە نوســرە و ئەحرار 
شــام بۆ ئــەوەی ژمارەیــەك بارمتەی شــیعە لە 
ســووریا ئازاد بكەن. ئەو بارمتە شــیعانە لەگەڵ 
700 ملیۆن دۆالر رادەستی ئێران و میلیشیاكانی 
حەشــدی شــەعبی كراون بــۆ ئەوەی حەشــدی 
شــەعبی كۆمەڵێــك بارمتەی خێزانی شــاهانەی 

قەتەر و سعودیە ئازاد بكات.

تاكەكەسەكان:

هەندێك لە چاودێــران ئاماژە بۆ ئەوە دەكەن 
تەنیــا یــەك كەســی بەڕەچەڵــەك قەتــەری لە 
نێوان ئەو كەســانە دایە كــە ئەمریكا بە تۆمەتی 
هاوكاریكردنــی گرووپــە توندوتیــژەكان ســزای 
 )FDD( راپۆرتەكــەی  ســەپاندوون.  بەســەردا 
جەخت لەســەر ئــەوە دەكاتــەوە ئەگەرچی ئەو 
ژمارەیە راســتە، بەاڵم ژمارەیــەك خەڵكی دیكە 
هــەن كە بەڕەچەڵەك قەتەری نین و لە نێوخۆی 
قەتەر نیشــتەجێن و هاوكاری دارایی و سەربازیی 

بــۆ ئــەو گرووپانــە كۆدەكەنــەوە یــان یارمەتی 
گرووپە دەدەن. لە راپۆرتەكەدا ئاماژە بە شــەش 
نــاو دەكــرێ كە لە قەتەرن و پــارە بۆ رێكخراوە 

توندڕەوەكان كۆدەكەنەوە.

برایانی عەبدولسەالم

لــە ئەیلوولــی 2014، وەزارەتــی گەنجینــەی 
ئەمریــكا ســزای بەســەر دوو بــرای بەڕەچەڵەك 
ئوردنیــدا ســەپاند كــە لــە قەتەر نیشــتەجێن و 
ناویان ئەشــرەف محەممەد یوســف عەبدولسەالم 
و عەبدولمالیــك محەممەد یوســف عەبدولســەالم 
)ناســراو بە عومــەر قەتەری(یە. ئــەو دوو برایە 
تۆمەتبــارن بــەوەی یارمەتیــی بەرەی نوســرە و 

قاعیدەیان داوە.
بەگوێــرەی راپۆرتــی وەزارەتــی گەنجینــەی 
ئەمریــكا، ئەشــرەف لە ســاڵی 2005ەوە لەگەڵ 
قاعیــدەی عێــراق كاری كــردووە و لــە ســاڵی 
2012شــەوە هاوكاریــی دارایــی و تەكنیكــی بۆ 
نوســرە گواســتووەتەوە. ئەشــرەف لــە لیســتی 
تیرۆری نەتەوە یەكگرتووەكانیشــدایە. بەگوێرەی 
راپۆرتــی نەتــەوە یەكگرتووەكان ئەو كەســە لە 
ســەرەتاكانی 2014 چووەتــە ســووریا و هەتــا 

كۆتایی 2016 هەر لەوێ بووە.
وەزارەتــی گەنجینەی ئەمریكا لــە راپۆرتێكی 
ســاڵی 2014دا ئاشــكرای دەكات كە ئەشــرەف 
لە 2012 رێی خۆشــكردووە بۆ ئەوەی هاوكارییە 
داراییەكانــی خەلیفە محەممەد توركی ســوبەیعی 
بەدەســت قاعیــدەی پاكســتان بــگات. بەپێــی 
هاوكارییەكانــی  كەیســی   )FDD( راپۆرتەكــەی
ســوبەیعی لە رێگــەی ئەشــرەفەوە تێڕوانینێكی 
نێگەتیــڤ بەرامبــەر قەتەر دروســتدەكات، لەبەر 
ئــەوەی قەتــەر لــە 2008 بــۆ ماوەیەكــی كورت 
ئازادكردنیشــی  ســوبەیعی دەســتگیركرد. دوای 
بەڵێنی بە ئەمریكا دابوو لە ژێر چاودێریی توندی 

هەواڵگریدا بێت.
ئەشرەف پێشتر دوو جار لە ئوردن و بەحرەین 

دەســتگیركرابوو، بــەاڵم هیچ ئاماژەیــەك نییە كە 
حكومەتی قەتەریش دەستگیری كردبێ.

عەبدولمالیك هاوشــێوەی براكــەی تۆمەتبارە 
بەوەی پارەی بۆ قاعیدە ناردووە، لە گواستنەوەی 
كەلوپەلدا یارمەتیی داون و ئەندامیشی بۆ نوسرە 
و قاعیــدە كۆكردووەتــەوە. بەگوێــرەی وەزارەتی 
خەزێنــەی ئەمریــكا، دەیــان هــەزار دۆالری لــە 
پارەی ســوبەیعی بۆ قاعیدە و سەركردایەتی ئەو 

رێكخراوە گواستووەتەوە.
عەبدولمالیك لە 2012 لە لوبنان دەستگیركرا، 
دوای ئەوەی 230 هەزار دۆالر و بڕێكی زۆر چەك و 
تەقەمەنی و دووربینی شەوی لە رێگەی كۆمەڵێك 
دەســتوپەیوەند لە توركیاوە رەوانەی ناو سووریا 
كردبــوو. بەگوێــرەی راپۆرتەكــەی دامــەزراوەی 
بەرگریی لە دیموكراســی، قاعیدە چەندین جار لە 
رێگەی پێشــنیازی گۆڕینەوەی بارمتە و تەقینەوە 
هەوڵــی ئازادكردنــی عەبدولمالیكــی دابوو، بەاڵم 

هەوڵەكانیان سەری نەگرتبوو.
حكومەتی لوبنان لە 2016 ئەو گومانلێكراوەی 
ئازادكرد و هەمانساڵ حكومەتی ئوردن دەستگیری 
كردەوە و پاش دەســتگرتن بەسەر پاسپۆرتەكەی 
ئازادیان كرد. بــەاڵم بەپێی راپۆرتەكە ئەندامانی 
خێزانــی عەبدولمالیك چەندینجار بە پاســپۆرتی 
ساختە ســەردانی ســعودیە و قەتەریان كردووە، 
بۆیە وەرگرتنەوەی پاســپۆرت لێی كاریگەرییەكی 

ئەوتۆی لەسەر هاتوچۆی ئەو نابێت.

ئەبو عەبدولعەزیز ئەلقەتەری

باوكــی عەبدولمالیــك و ئەشــرەف كە ســاڵی 
2014 مرد. بە رەچەڵەك فەلەستینی و واڵتینامەی 
ئوردنیی هەبــوو، دامەزرێنەری گرووپی توندئاژۆی 
جوندولئەقسا بووە لە سووریا. ناوی راستەقینەشی 
محەممەد یوســف عوســمان عەبدولســەالم بووە. 
جوندولئەقســا لەالیــەن ئەمریــكا و بەریتانیــاوە 
خراوەتە لیستی تیرۆرەوە و دواتریش لەگەڵ بەرەی 
فەتحی شام )نوسرەی جاران و هەیئەی تەحریری 

شامی ئێستا( یەكی گرت.
قەتــەری  كوڕەكانــی،  بەپێچەوانــەی 
پەیوەندییەكــی نزیكــی لەگەڵ ســەركردایەتیی 
ناوەندیــی قاعیــدە هەبووە، لەوانەش ئوســامە 
بنــالدن، ئەیمەن زەواهیــری و عەبدوڵاڵ عەزام. 
بەپێی راپۆرتی روانگەی ســووری بۆ مافەكانی 
مــرۆڤ، ئەبو عەبدولعەزیــز چاالكییەكانی خۆی 
لــە ئەفغانســتانەوە دەســتپێكردبوو، دواتر بۆ 
ماوەیەكــی كــورت رووی لە چیچــان كردبوو و 
دواتریش یارمەتی ئەبو موسعەب زەرقاوی داوە 

قاعیدەی عێراق دابمەزرێنێ.
بەپێــی دانپێدانانــی ئەندامانی قاعیدە، ئەبو 
عەبدولعەزیــز لــە رێكخراوی قاعیــدەی عێراق و 
دواتــر دەوڵەتی ئیســالمیی عێراقدا پلەی بااڵی 
هەبــووە. هەندێكجاریــش بە محەممەد یوســف 

فەڵەستینی ناوی هاتووە.
زۆر ســەرچاوە دەڵێــن ئەبــو عەبدولعەزیــز 
لــە قەتــەر ژیــاوە. عەبدولمالیكی كــوڕی دانی 
بــەوەدا ناوە كە لە قەتەر لەگــەڵ باوكی كاری 
كــردووە و باوكی لە كاری بازرگانیی ئوتۆمبێلی 
پۆرشدا بووە. سەرچاوەی دیكەش دەڵێن دوای 
بەشداریكردنی لە هێرشەكانی دژی هاوپەیمانان 
لــە عێــراق لــە دوای 2003 ، رووی لــە قەتەر 

كردووە. 
قەتــەری دەســتی بــااڵی لــە دامەزراندنــی 
بەرەی نوســڕەدا هەبووە، لەگەڵ ئەبو محەممەد 
جۆالنی و كۆمەڵێكی دیكە لە باوەڕپێكراوەكانی 
ئەبوبەكــر بەغــدادی دەچنــە ســووریا و لەوێ 

شانەی نووستوو دروست دەكەن.
لــە   2014 ســەرەتای  لــە  قەتــەری 
باكــووری ســووریا كــوژرا. ژمارەیەكــی زۆر لە 
ســەرچاوەكانیش ئامــاژە بــۆ ئــەوە دەكەن كە 
لــە پــاش كوژرانی ئەبوعەبدولعزیــز، یەكێك لە 
كوڕەكانی بە ناوی ئەبو ئەحمەد پلەیەكی بااڵی 
لە جوندولئەقســادا هەیە. داعش لە ڤیدیۆیەكدا 
ئەبو ئەحمــەدی قەتەری بەوە تۆمەتبار دەكات 
كــە پەیوەندی لەگەڵ دامــەزراوە حكومییەكانی 

قەتــەردا هەیــە. بەرپرســێكی قاعیــدەش ئەبو 
ئەحمــەدی بــەوە تۆمەتبار كــردووە كە رێگەی 
نــاو  بكەنــە  داوە دەزگا هەواڵگرییــەكان دزە 
)جونــد(ەوە. هەڵبــەت مێــژووی ئــەو جــۆرە 
گومانانــە بــۆ ســەردەمی ئەبــو عەبدولعەزیــز 
دەگەڕێتــەوە، چونكــە ئەو كاتیــش ژمارەیەك 
سەرچاوە ئاماژەیان بۆ ئەوە كردبوو كە )جوند( 
پەیوەنــدی لەگەڵ كۆمەڵێــك بازرگانی قەتەری 
و كوەیتیــدا هەیــە و بەنــاوی كاری خێرخوازی 

یارمەتی دارایی بۆ دەگوازنەوە.

ئیبراهیم عیسا بەكر:

كاتێك ئەمریكا ســزای بەســەر ئەشرەف و 
عەبدولمالیكــدا ســەپاند، لەگەڵ ئەوان ســزای 
نــاوی  بــە  قەتــەری  هاوواڵتییەكــی  بەســەر 
)ئیبراهیــم عیســا بەكر(یشــدا ســەپاند كــە 
هەندێكجــار بــە ئەبو خەلیل نــاوی دەهێنرێ. 
لــە راپۆرتــی وەزارەتی گەنجینــەی ئەمریكادا 
هیــچ ئاماژەیەكــی زەق و راســتەوخۆ نییە كە 
ئیبراهیم عیســا پشــتگیریی مادی بۆ نوســڕە 
ناردبێــت، بەاڵم ئاماژە بۆ ئەوە كراوە كە ئەبو 
خەلیل لە ساڵی 2012 هاوكاریی عەبدولمالیك 
و دەســتوپەیوەندەكانی كــردووە بۆ ئەوەی بە 
هاوكاریی خەڵكانی قاعیدە لە ســووریا "چەك 
و كەلوپەلــی دیكــە لــە لوبنانەوە بۆ ســووریا 

بگوازنەوە".
لەســەر  ئەمریــكا  گەنجینــەی  وەزارەتــی 
مامەڵــەی حكومەتــی قەتەر لەگەڵ دۆســیەی 
ئەبوخەلیفــە رەخنــەی لــە حكومەتــی قەتەر 
گرتــووە. بەگوێــرەی راپۆرتەكــەی حكومەتی 
ئەمریكا، ئەبو خەلیفە لە 2000 لە الیەن دەزگا 
ئەمنییەكانی قەتەرەوە دەســتگیركرابوو، بەاڵم 
"پاش ئەوەی بەڵێنــی دابوو لە قەتەر چاالكی 
تیرۆریســتی نەكات ئازادكرا". بەاڵم لە پیالنی 
هێرش بۆ ســەر بنكەی ســەربازی ئەمریكا لە 

قەتەر لە 2006 دەستێكی بااڵی هەبووە.

بەگوێرەی راپۆرتەكــەی )FDD( هاوواڵتییە 
2006 دەســتگیركراوەتەوە،  لــە  قەتەڕییەكــە 
بــەاڵم ســاڵی 2007 بەبــێ هیــچ دادگاییــەك 
ئازادكراوەتــەوە. حكومەتی ئەمریــكا رەخنەی 
ئەوەشــی گرتــووە كە ســەرەڕای ئــەو كارانە، 
ئیبراهیــم عیســا لــە 2012 توانیویەتــی بگاتە 
ویالیەتــی وەزیرســتان لــە پاكســتان. ئەمەش 
10 ســاڵ دوای ئەوەی نەتــەوە یەكگرتووەكان 
ئاشــكرای كردبوو كە ئەبو خەلیفە دەیان هەزار 
دۆالری بۆ قاعیدە لە پاكستان رەوان كردووە. 
لــە  بەرگریــی  دامــەزراوەی  راپۆرتەكــەی 
دیموكراسییەكان ئەوەش دەخاتەڕوو كە نازانرێ 
ئەبــو خەلیفــە گەڕاوەتەوە قەتەر یــان نا، هیچ 
بەڵگەیەكیش نییە كە بیسەلمێنێ دادگای قەتەر 

سزای بۆ دیاریكردبێ.

كەعبی و كەواری

لە نێوان ئەوانەی بەشی دژە تیرۆری وەزارەتی 
گەنجینەی قەتەر ســزای بەســەردا سەپاندوون 
دوو هاوواڵتیی قەتەری هەن بە ناوەكانی سەعد 
بن سەعد ئەلكەعبی و عەبدولەتیف بن عەبدوڵاڵ 
ئەلكــەواری. بە گوتەی بەرپرســێكی حكومەتی 
ئەمریكا ئەو دوو كەسە بەشدار بوون لە تۆڕێكی 
ئەنتەرنێتی كۆكردنەوەی پارە بە ناوی )مەدەد 
ئەهل ئەلشــام(. ئەم تــۆڕە هاوكاریی مرۆیی بۆ 
ســووریا كۆدەكردەوە، بەاڵم هاوكات لە رێگەی 
سۆشــیال میدیاوە هاوڕێیەكی بەرچاویشــی بۆ 
نووسرە كۆدەكردەوە. ئەو تۆڕە لە ژێر چاودێری 
"ناوەندی قەتەری بۆ كاری خۆبەخشــانە" كاری 
كردووە. بەگوێرەی راپۆرتێكی )ســی ئێن ئێن(
ی ئەمریكــی ئــەو ناوەندە ســەر بــە وەزارەتی 
رۆشــنبیریی قەتەر بــووە. لە بابەتێكیش كە لە 
2013 لــە ماڵپەڕی ناوەندەكــە باڵوكراوەتەوە، 
ئاماژە بۆ كرابوو كە هاوكارییەكانی ئەو ناوەندە 
بۆ ســووریا لە رێگەی "خۆبەخشــەكانی مەدەد 

ئەهل ئەلشام"ەوە رەوانە كراوە. 
بە گوتەی بەرپرســەكەی حكومەتی ئەمریكا 
كــەواری زیاتــر فۆكەســی لەســەر ئــەوە بووە 
هــاوكاری دارایی لــە سپۆنســەرە قەتەرییەكان 
وەربگرێت و بۆ بەرپرسانی قاعیدە لە باشووری 
راپۆرتێكــی  گوێــرەی  بــە  بنێــرێ.  ئاســیای 
رۆژنامەی )واشــنتن پۆســت( بەرەی نووســرە 
تــۆڕی مەدەد ئەهل ئەلشــامی بــە یەكێك لەو 
سپۆنســەرانە زانیــوە كــە بە دڵیانە. نووســرە 
پشــتگیری خۆی بۆ ئەو تــۆڕە خێرخوازییە لە 
دوو تویتــدا دەربڕیبوو، دواتر هەر دوو تویتەكە 
لەســەر تویتەری تایبەتیی تــۆڕی مەدەد ئەهل 

ئەلشام دانرابوونەوە.
لــە راپۆرتــی تایبەت بــە تیرۆر لــە 2014، 
وەزارەتــی دەرەوەی ئەمریــكا رایگەیاند "قەتەر 
كەمپینــی ئۆالینــی مــەدەد ئەهــل ئەلشــامی 
 )FDD( راپۆرتەكــەی  بەپێــی  داخســتووە". 
خاڵــی ســەرنجڕاكێش ئەوەیــە كە یەك ســاڵی 
ویســت هەتا قەتەر بڕیارێك لــە دژی ئەو تۆڕە 
دەربــكات، هەرچەندە هیچ بڕیارێك لە دژی ئەو 
دوو هاوواڵتییــە قەتەرییــە دەرنەچوو، بۆیەش 
ئەمریكا بڕیاری دا تاكالیەنە سزا بەسەر كەعبی 

و كەواریدا بسەپێنێ.
قەتــەر ئامــادە نەبــووە بڕیــاری قەدەغەی 
گەشــت یان سڕكردنی ســامان لەدژی ئەو دوو 
هاوواڵتییــەی خــۆی دەربــكات، تاوەكو دواجار 
نەتەوە یەكگرتووەكان ســزای بەســەر ئەو دوو 
كەسەدا ســەپاند و قەتەریش ناچار بوو پابەند 
بێت. لــە راپۆرتەكەی نەتــەوە یەكگرتووەكاندا 
ئامــاژە بــۆ ئەوە كــراوە كە هەر دوو كەســەكە 
لــە قەتــەر دەژیــن، بــەم حاڵەشــەوە نــە لــە 
راپۆرتەكــەی وەزارەتــی دەرەوەی ئەمریــكا و 
نــە لە بەڵگەنامەكاندا هیــچ ئاماژەیەك نییە بۆ 
ئەوەی قەتەر ئەو دوو كەســەی دەستگیركردبێ 

یان سزایەكی بەسەردا سەپاندبن. 
بەگوێــرەی وەزارەتــی گەنجینــەی ئەمریكا، 
كەعبی لە ســاڵی 2012ەوە هاوكاری نوســرەی 
قاعیــدە  داوای  لەســەر  هەروەهــا  كــردووە، 
هەڵمەتــی كۆكردنــەوەی پــارە بــۆ چــەك و 

خواردنی دەستپێكردووە. 
بەرپرســانی حكومەتی ئەمریــكا كەواری بە 
بەرپرســێكی ئەمنی قاعیدە دەزانــن، هاوكاری 
قاعیدەشــی كردبــوو بــۆ گواســتنەوەی دەیان 
هــەزار دۆالر. بــە گوێــرەی ئــەو بەرپرســانە، 
كەواری 10 ساڵ پێشــتر لە پاكستان هاوكاری 
قاعیــدەی كــردووە و لەگــەڵ ئیبراهیــم بەكر و 
حەســەن گول پەیوەندی هەبووە. حەسەن گول 
بەرپرســێكی بااڵی قاعیدە و كەسێكی نزیك لە 
ئوسامە بن الدن بووە، لە ساڵی 2004 لە الیەن 
هێزە ئەمنییەكانی هەرێمی كوردســتان لە كەالر 
دەســتگیركرا. كەواری پاســپۆرتی ساختەی بۆ 
گول دروستكردبوو بۆ ئەوەی بتوانێ بێتە قەتەر. 
هێزە ئەمنییەكانی قەتەر لە 2004 كەســێكیان 
بــە هەمان ناوی ســیانی دەســتگیركردبوو. بە 
گوێــرەی راپۆرتی حكومەتی ئەمریكاش كەواری 
لە ســاڵی 2007 توانیبووی پاسپۆرتێكی نوێی 

قەتەری وەربگرێت.

 قەتەر بە بەڵگەوە هاوكاریی رێكخراوە 
توندئاژۆكانی كردووە

دامەزراوەیەكی ئەمریكی 

عەبدولمالیك عەبدولسەالم

سەعد بن سەعد ئەلكەعبی
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شەش كەس كە بەڕەچەڵەك قەتەری نین، لە قەتەر پارە بۆ گرووپە توندڕەوەكان كۆدەكەنەوە



17 ژمارە ) 463 ( - دووشەممە 2017/7/3
شرۆڤه 

رووداو – هەولێر

مانگی رابــردوو هێزەكانی ئەمریكا چوار جار لە 
هێزەكانــی نزیك لە حكومەتی ســووریا و ئێرانیان 
دا، ئێرانیش شــەش مووشەكی ئاراستەی دێرەزوور 
كرد. بەرپرســانی پێشــووی ئەمریكا و شارەزایانی 
سیاســی پێیانوایە ئەو رووداوانە دەكرێ ســەرەتای 
جەنگێكی پالن بۆ دانەڕێژراو بن لە نێوان ئەمریكا و 
هاوپەیمانانی حكومەتی سووریا كە سەرەتاكەی لە 

رۆژهەاڵتی سووریاوە دەردەكەوێ.
رۆژی 18ی حوزەیران، هێزی ئاسمانیی ئەمریكا 
فڕۆكەیەكی ســوپای ســووریایان خســتەخوارەوە. 
هەمــان رۆژ ئێــران شــەش مووشــەكی ئاراســتەی 
بنكەكانی داعش لە دێرەزوور كرد كە تەنیا دوو دانە 
لە مووشەكەكان لە نزیك ئامانجەكان كەوتن. سوپای 
ئەمریــكا رایگەیاند كە لێدان لە فڕۆكە ســوورییەكە 
تەنیــا بۆ پاراســتنی هاوبەشــەكانی ئەمریكا )واتە 
هێزەكانــی ســووریای دیموكــرات( لە شــەڕی دژی 
داعش بووە. ئەوە یەكەمجارە لە ماوەی 18 ســاڵی 
رابردوودا هێزەكانی ئەمریكا فڕۆكەی واڵتێكی دیكە 

بكەنە ئامانج.
ئێرانیش رایگەیاند كە هێرشــە مووشەكییەكانی 
سەر دێرەزوور وەاڵمێك بووە بۆ هێرشەكانی داعش 
لــە تاران. ئەوە یەكەمجارە لە 16 ســاڵی رابردوودا 
ئێــران هێرشــی مووشــەكیی دووربــڕ بكاتە ســەر 

ناوچەیەكی دەرەوەی واڵتەكەی خۆی.
 

شەڕی داعش و ئاكامەكەی بۆ ئەمریكا

لە ســاڵی 2014ەوە ئەمریكا هەوڵی داوە شەڕی 
داعش لە شەڕی نێوخۆیی سووریا جیابكاتەوە و بە 
كردەوە لە شەڕەكەوە تێنەگلێت، بۆ ئەوەی خۆی لە 
لێكەوتە سیاسی، ناوچەیی و نێودەوڵەتییەكانی ئەو 
شەڕە بپارێزێت. شــارەزایان پێیانوایە دوای لێدانی 
هێزەكانــی نزیــك لە ئەســەد و خســتنەخوارەوەی 
فڕۆكەی ســوپای سووریا، ئەو قۆناغە لە سیاسەتی 

ئەمریكا خەریكە بەرەو كۆتایی دەچێت.
فەیســەڵ ئیتانــی، لێكۆڵەر لــە ئەنجوومەنی 
ئەتاڵنتیــك، پێیوایــە "ئەمریــكا پێــی ناوەتــە 
قۆناغێكــی نــوێ لە شــەڕی ســووریا" و ئەگەر 
لەســەر تێكشاندنی داعش سوور بێت، ئەوە دوو 
بژارەی لەبەردەســتە، یەكەمیان: "پەیڕەوكردنی 

كــە  ســووریا  لــە  بەرفراوانتــر  سیاســەتێكی 
مەترســییەكی زیاتریشــی بەدەمەوەیــە". بژاری 
دووەمیشــیان بــەڕای ئــەو، ئەوەیــە خــۆی لــە 
پێكــدادان لەگــەڵ ئێــران و ســووریا بپارێزێت، 
بــە بۆچوونــی ئیتانــی ئــەم سیاســەتەیان لــە 
كورتخایەندا "مەترســییەكی كەمتری بەدواوەیە، 
بەاڵم هەڕەشــە لە بەرژەوەندییە درێژخایەنەكانی 

ئەمریكا دەكات".
چارڵز لیســتەر، شــارەزای كاروباری رۆژهەاڵتی 
نێوەڕاســت لە پەیمانگای رۆژهەاڵتی نێوەڕاســت لە 
واشــنتن، دەڵێت گرژبوونی رەوشەكە لە رۆژهەاڵتی 
سووریا بەرهەمی سااڵنێك سیاسەتی لێڵی ئەمریكایە 
لە ســووریا. سیاســەتی موحافەزەكارانەی ئەمریكا 
لە بەرامبەر قەیرانی ســووریا لەالیەكەوە رێگەی بە 
داعش دا یەك لەســەر ســێی خاكی سووریا بگرێ، 
لە الیەكی دیكەشــەوە رێگەی چــۆڵ كرد بۆ ئەوەی 
رووســیا، ئێران و حیزبوڵاڵ و میلیشــیا شــیعەكان 

پێگەی ئەسەد لە سووریا بەهێزتر بكەن.
لیســتەر پێیوایــە "هەتا ئەم ماوەیــەی دواییش 
دەكــرا بە كەمترین مەترســی، هێزەكانــی ئەمریكا 
لە رۆژهەاڵتی ســووریا جێگیر بكرێن، بەاڵم ئێســتا 
رەوشــەكە گۆڕاوە. هەمــوو الیەنەكان فۆكەســیان 
لەســەر ئەو ناوچەیەیە، بە جۆرێك هەموو هێزەكان 
دەیانەوێت داعش لەو ناوچەیە تێكبشكێنن و خۆیان 

ناوچە رزگاركراوەكان كۆنترۆڵ بكەن".

پالنی ئێران و نیگەرانییەكانی ئەمریكا

ئێــران لە ســووریا هەوڵەكانــی چڕكردووەتەوە 
بۆ ئەوەی كۆریدەری شــیعە دروســت بكات كە لە 
تارانــەوە هەتــا كەناراوەكانی دەریای نێوەڕاســت 
لەهــەردوو دیــوی  ئــەوەش  بــۆ  درێژدەبێتــەوە. 
سنوورەكە پشت بە میلیشیا شیعەكان دەبەستێت. 
بەشــێك لەو پالنــە لە عێــراق تەواوبــووە، لەبەر 

ئەوەی میلیشــیاكانی حەشدی شەعبی ناوچەكانی 
سەر ســنووری نێوان سووریا و عێراقیان كۆنتڕۆڵ 
كردووەتەوە. لە دیوی سووریاش، ئێران ژمارەیەكی 
رەوانــەی  لوبنانــی  حیزبوڵــاڵی  چەكــداری  زۆر 

ناوچەكانی نزیك دێرەزوور كردووە.
دێنیس رۆس، شــارەزای كاروبــاری رۆژهەاڵتی 
نێوەڕاســت لە پەیمانگای واشنتن، پێیوایە "ئێران 
دەیــەوێ رێگری بكات لــەوەی هێزەكانی نزیك لە 
ئەمریكا لە رۆژهەاڵتی ســووریا شوێنی خۆیان قایم 
بكەن". چونكە ئەمــە كۆتایی بە خەونی ئێران بۆ 
كۆنتڕۆڵكردنی ناوچە سنوورییەكانی سووریا لەگەڵ 

عێراق و ئوردن دەهێنێ. 
ئەو سیاســەتەی ئێــران لەگــەڵ بەرژەوەندی و 
ئامانجەكانــی حكومەتی ســووریاش یەكدەگرنەوە. 
چونكە الی حكومەتی ســووریا شەڕی داعش تەنیا 
بەوە نابڕێتەوە كە داعــش لە ناوچەكان دەربكرێن، 
بەڵكــو ئەســەد دەیــەوێ دوای دەركردنــی داعش، 

ناوچەكە بخاتەوە دەستی خۆی. بۆیەش لە روانگەی 
حكومەتی ســووریاوە شــەڕی داعش دوو رەهەندی 

هەیە كە پەیوەندییەكی تەواویان پێكەوە هەیە.
لەالیەكی دیكەشــەوە ناوچەی دێرەزوور لەڕووی 
دارایــی، وزە و ســەرچاوەكانی خۆراك شــادەماری 
ژیانی ناوچەكانی رۆژئاوای ســووریان. جیا لەمەش 
حكومەتی ســووریا لە ســاڵی 2014ەوە بەشێك لە 
شــاری دێرەزووری بەدەســتە و هێزەكانیشــی لەو 
شارەدا لە الیەن هێزەكانی داعشەوە لە گەمارۆدان. 
هەتــا  كــە  دەكاتــەوە  لــەوە  جەخــت  رۆس 
ئێســتاش سیاســەتی ئیــدارەی ئەمریــكا ئەوەیــە 
"فۆكەســەكە لەســەر شــەڕی دژی داعــش بێت" و 
خۆیــان لە تێكهەڵچوون لەگەڵ ئێــران و هێزەكانی 
الیەنگری ئەســەد بەدوور بگرن. پاش لێدانی فڕۆكە 
سوورییەكە، سوپای ئەمریكا رایگەیاند كە ئامانجی 
ئەوان لێــدان لە هێزەكانی ســووریا نەبووە، بەڵكو 
پاراســتنی هاوبەشــەكانی و بەردەوامبوونی شەڕی 

دژی داعش بووە. بە بۆچوونی رۆس، ئەمریكا نابێ 
تەنیــا پەیامی دڵنیایی بە ئەســەد و ئێــران بدات، 
بەڵكو هاوكات دەبێ هۆشــداریش بدات كە "ناتوانێ 
هەوڵەكانی ئێران بۆ دروستكردنی كۆریدۆرێك بەناو 

رۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا قەبووڵ بكات".
بــەاڵم ئەمریــكا بۆ ئــەوەی بتوانێ ئــەوە بكات 
پێویســتی بە ســتراتیژێكی بەرفراوانتر بۆ ناوچەكە 
هەیە كە هەم لەناوبردنی داعش و هەم جڵەوكردنی 
هەوڵەكانی ئێرانی تێدا رەچاوكرابێت، ئەگینا وەكوو 
فەیسەڵ ئیتانی دەڵێت "ئەمریكا داعش تێكدەشكێنێ 
بــۆ ئــەوەی دوژمنەكانــی ئەمریكا )واتــە ئێران و 
سوورتا( بێن میراتی داعش هەڵگرنەوە". بەجۆرێك 
كە نەك هەر هیچ دەســتكەوتێكی بۆ ئەمریكا تێدا 
نابێت، بەڵكو رێگە بۆ ئێرانیش خۆش دەكات بەسەر 

لوبنان، سووریا و عێراقدا زاڵ ببێ.
ناوەندی ســتراتفۆر پێشــبینی دەكات سووریا و 
هێزەكانی الیەنگری حكومەتی سووریا سەرقاڵبوونی 
هێزەكانــی ســووریای دیموكــرات و ئەمریــكا بــە 
گرتنەوەی رەققە بقۆزنەوە بۆ ئەوەی لە سێ قۆڵەوە 
دەست بە هێرش بكەن بۆ سەر ناوچە سنوورییەكانی 

رۆژهەاڵتی سووریا.
قۆڵــی یەكەم لەالیــەن )هێزەكانــی پڵنگ(ەوە 
دەبێت كە بە نزیك رەققە و بەرەكانی شەڕی نێوان 
هێزەكانــی ســووریای دیموكــرات و داعشــدا بەرەو 

باشووری رۆژهەاڵتی سووریا جووڵە دەكات. 
پێشڕەویی قۆڵی دووەم )كە گرنگترینیشیانە( بە 
جووتســایدی )M20( لە تەدمرەوە بەرەو دێرەزوور 
دەچێت. قۆڵی سێیەم لە هێزەكانی الیەنگری سووریا 
پێكدێت كە بەرەو ناوچەی تەنف لەســەر سنووری 
عێراق، سووریا و ئوردن پێشڕەوی دەكەن و لە چەند 
هەفتەی رابردووشــدا رووبەڕووی هێرشی هێزەكانی 
ئەمریــكا بوونەتــەوە. ناوچــەی تەنــف بەدەســت 
هێزەكانــی ئۆپۆزیســیۆنی ســووریایە و ئەمریــكا 

پشتگیرییان دەكات.
عومەر المرانی، توێژەر لە ناوەندی ســتراتفۆری 
ئەمریكی، وای بۆ دەچێت دوای تێكشــاندنی داعش 
لە هەردوو دیوی سنووری عێراق و سووریا، ئەگەری 
ســەرهەڵدانی شــەڕێكی ســەخت هەیــە لــە نێوان 
هێزەكانی الیەنگری سووریا و ئێران لەگەڵ هێزەكانی 
ئەمریكا و هاوبەشــەكانی، شــەڕێك كە لە ئێستاوە 
ئاماژەكانــی دەبینرێــن و رەنگە بەر لــە دەركردنی 

داعش لە ناوچەكەش بتەقێتەوە.

ئەمریكا و ئێران لەسەر لێواری پێكدادان

رووداو – هەولێر

هێزە تایبەتەكانی ئەمریكا لە ســووریا سەرقاڵی 
پێگەیاندنــی هێزێكــی ئەمنیی نوێــن تاوەكو دوای 
گرتنــەوەی رەققــە ئەركــی پاراســتنی ئاسایشــی 
شــارەكە بگرنە ئەستۆ. ئەوەی شارەزایانی نیگەران 
كردووە، ماوەی كورتی راهێنانەكان و كەمیی چەك 

و تەقەمەنیی بەردەستی هێزەكانە.
گۆڤــاری )فۆریــن پۆڵســی(ی ئەمریكــی لــە 
راپۆرتێكدا لە زاری بەرپرســانی وەزارەتی دەرەوەی 
ئەمریكا و پێنتاگۆنەوە ئاشــكرای كردووە كە هێزە 
تایبەتەكانی ئەمریكا هاوشان لەگەڵ هێزە كوردی و 
عەرەبییەكان بەنهێنی خەریكی پێگەیاندنی هێزێكی 
ئەمنیــی نوێن كە چــاوەڕێ دەكرێ لە داهاتوویەكی 
نزیكــدا ژمارەیان بگاتە 3500 چەكدار و بڕیاریشــە 
لە دوای دەركردنی داعش، بۆشایی ئەمنی لە رەققە 
پڕبكەنــەوە، فەرماندەیەكــی كــوردی هەســەدەش 
پێیوایــە 10 هــەزار چەكــدار بــۆ گەرەنتیكردنــی 

ئاسایشی رەققەی پاش داعش پێویستە.
ئەنجوومەنی بەڕێوەبەریی سڤیلی رەققە لە مانگی 
نیسانی رابردوودا لە شاری عەین عیسا لە باكووری 
رەققە دروســتكراوە و لە 100 ئەندام پێكدێت، لەو 
ئەمریكا  كاتەشــەوە هێزەكانی 
و  مەشــق 

راهێنانی ســەربازی و چەك و تەقەمەنی پێشكەش 
بە ژمارەیەك چەكدار دەكەن. بەرپرسانی سەربازی و 
سیاسیی ئیدارەی ئەمریكا ئاماژەیان بۆ ئەوە كردووە 
كە ماوەی مەشق و راهێنانەكان بۆ هەر چەكدارێك 

تەنیا یەك هەفتەیە.
بەرپرســانی ئەمریكا دەڵێن ئــەو هێزە ئەمنییە 
نوێیە لە خەڵكانێك پێكدێت كە لێكۆڵینەوەی تەواو 
لــە رابردوویان كــراوە. ژمــارەی چەكدارەكانی ئەو 
هێزە نوێیە بەپێی دابەشــبوونی نەتەوەیی شارەكە 
دەبێت و ئەنجوومەنی سڤیلی رەققە چاودێریی ئەو 
هێزانە دەكات. ئەنجوومەنی ســڤیلی رەققە لەالیەن 
دوو كەسەوە هاوسەرۆكایەتی دەكرێت كە یەكێكیان 
شێخ مەحموود ئەلبورســانی سەرۆك عەشیرەتە و 
ئەوەی دیكەیان لەیال مستەفا، ئەندازیاری مەدەنییە. 
ئەنجوومەنــی ســڤیل تاوەكــوو كاتــی هەڵبژاردنی 
دەســتەیەكی نوێی كارگێــڕی، ئەركی بەڕێوەبردنی 

رەققەیان لە ئەستۆ دەبێت. 
لەكاتێكــدا  پالنەكــە 
جێبەجــێ دەكــرێ كە 
ئۆپەراسیۆنی گرتنەوەی 
ســەرەتاكانی  لە  رەققە 

مانگی پێشووەوە دەستی 
هەفتــەی  لــە  پێكــردووە. 

دەســتپێكردنی  ســێیەمی 

هێزەكانــی  رەققــەدا،  گرتنــەوەی  ئۆپەراســیۆنی 
ســووریای دیموكــرات )هەســەدە( رایانگەیاند كە 
چەكدارانــی داعــش بــە تەواوەتــی لە شــارەكەدا 
گەمارۆدراون. ئەوەی هەتا ئێســتا دیار نییە پالنی 
درێژخایەنــی ئەمریكایە بۆ رەققە كە بە پایتەختی 
خەالفەتەكەی داعش لەقەڵەم دەدرێت و چاوەڕێش 
دەكــرێ لــە ئاكامــی ئۆپەراســیۆنەكەی ئێســتادا 

بەشێكی زۆری شارەكە وێران ببێ.
بەگوێــرەی زۆربــەی راپۆرتەكان، بەشــی زۆری 
ســەركردایەتی داعــش لــە رەققە نەمــاون و بەرەو 
رووبــاری  رۆژهەاڵتــی  گوندنشــینەكانی  ناوچــە 
فــورات رایانكردووە. لە چەند هەفتەی رابردووشــدا 
هێزی ئاســمانیی ئەمریــكا ژمارەیــەك فەرماندەی 

رێكخراوەكەی لەو ناوچانە كوشتووە.
بەرپرسانی پێنتاگۆن بە گۆڤارە ئەمریكییەكەیان 
راگەیاندووە، پالنەكەی ئێســتا لەســەر بنەمای ئەو 
متمانەیــە داڕێــژراوە كــە بــە ئۆپەراســیۆنەكەیان 
هەیــە. تاوەكــو ئێســتا 250 كــەس مەشــقیان 
پێكــراوە و هەندێكیان كراونەتەوە مامۆســتای وانە 
ســەربازییەكان. رایان دیلۆن، گوتەبێژی هێزەكانی 
هاوپەیمانــان لە بەغدا بە )فۆرین پۆڵســی( گوت: 
لێكۆڵینەوە لەوانەش دەكرێ كە پێشتر فەرماندەی 
ســوپای ســووریا بوون و نابێ كەسەكە پێشینەی 

پێشێلكردنی مافەكانی مرۆڤی هەبێت. 
بەپێی راپۆرتەكە، لە ئێســتاوە نیگەرانیی ئەوە 
هەیــە كــە پالنــی دروســتكردنی ئەو هێــزەش بە 
دەردی هەموو ئەو پالنانە بچێت كە لە ماوەی یەك 
دەیــەی رابــردوودا ئەمریــكا لە واڵتــە جیاجیاكانی 
ناوچەكە جێبەجێی كردوون، لەوانەش ئەفغانستان 
كــە ئەگەرچــی 30 هەزار هێزی پۆلیســی نوێی بۆ 
پێگەیەنــرا، بــەاڵم دواجار ئەو هێزە بــە گەندەڵی، 
تۆقاندن و دەســتدرێژیكردنە سەر خەڵكی ناوچەكە 
تۆمەتبــار كــرا، ئەمەش مەترســیی ئەوە دروســت 
دەكات كــە خەڵكی ناوچەكە جارێكی دیكە پەنا بۆ 

گرووپە توندڕەوەكان بەرنەوە.
كەســانی ئاگادار لە پالنەكە ئاشــكرایان كردووە 
كە پالنەكە لە بنەڕەتدا بۆ ئەوەیە "كەشێكی ئەمنی 
لە شــارەكەدا دروســت بكەن رێ بۆ گواســتنەوەی 
یارمەتییە مرۆییەكان بۆ ناو شارەكە خۆش بكات". 
بــۆ ئەوەی رێ لە دەســتدرێژیكردنە ســەر خەڵكی 
شــارەكەش بگیرێــت، ئــەو تیمــە ئەمنییــە لەژێر 
چاودێریی ئەنجوومەنی ســڤیلی شارەكەدا دەبن كە 

لە خەڵكی شارەكە پێكدێت. 
بەگوێرەی راپۆرتێكی ئاژانســی رۆیتەرز، یەكێك 
لە نیگەرانییە ســەرەكییەكانی ئەنجوومەنی سڤیلی 

رەققە گەیاندنی یارمەتی 

مرۆیی و خزمەتگوزارییە بنەڕەتییەكانە بە شارەكە، 
كــە چــاوەڕێ دەكرێ لە ماوەی نزیك چوار ســاڵی 
رابــردوودا زیانــی گەورەی بەركەوتبێــت و لە كاتی 
شەڕی گرتنەوەی شارەكەشدا زیانەكان قورستر ببن. 
لەیال مستەفا بە ئاژانسی )رۆیتەرز(ی راگەیاندووە 
كە پێكهێنانی ئەو ئەنجوومەنە هەنگاوێكی مێژووییە، 
بــەاڵم جەختی لەوەش كردەوە "ژێرخانی شــارەكە 
وێــران بووە و پێویســتی بــە بنیاتنانەوەیە، ئاو و 
كارەبای رەققەش پێویستیان بە هاریكاریی داراییە".
لە ئێستاوە بەرپرسانی ئەمریكی نیگەرانی ئەوەن 
هەڵمەتی تۆڵەسەندنەوە لە كەسانی پەیوەندیدار بە 
داعش دەســتپێبكات، ئــەوەش دەتوانێ ناكۆكی و 
دووبەرەكی لە شارەكەدا قووڵتر بكاتەوە. بەگوتەی 
ئەندامانــی ئەنجوومەنەكــە، ئەوان لە ئێســتاوە لە 
هەوڵی ئەوەشدان كۆمەڵێك رێوشوێن بۆ چەسپاندنی 
ئاشــتەوایی لە نێوان دانیشتووانی شارەكە دابنێن، 

لە بەرەبەری جەژنی رەمەزانیشدا 
هێزەكانی سووریای دیموكرات 
83 كــەس لــە ئەندامە پلە 
نزمەكانی داعشــیان وەكوو 
نیشــانەیەك بــۆ نیازپاكی 

ئازاد كرد. 

عەبدولعەزیز ئەمیر یەكێك لەو 20 كەسەیە كە لە 
ئەنجوومەنی سڤیلدا نوێنەرایەتی هۆزەكانی ناوچەكە 
دەكات. ئــەو گەشــبینە بــەوەی ئەنجوومەنەكەیان 
بتوانێــت یەكڕیــزی لە نێــوان خەڵكی شــارەكەدا 

دروستبكاتەوە. 
ئیدریــس محەممــەد، فەرماندەیەكــی كــوردی 
هەسەدە كە چاوەڕێ دەكرێ لە داهاتوودا بەرپرسی 
ئاسایشــی رەققە بێت، دەڵێت شانە نوستووەكانی 
داعش لە ناوچەكە و هەڵمەتی تۆڵەســەندنەوە دوو 
تەحەدای ســەرەكین كە لە دوای ئازادكردنی رەققە 

بەرۆكی هێزە ئەمنییەكانی ناوچەكە دەگرن.
بەهــۆی شــەڕی رەققــەوە 200 هــەزار كــەس 
لە دانیشــتووانی ناوچەكە ئاوارە بــوون و چاوەڕێ 
دەكرێ لەگەڵ بەردەوامیی ئۆپەراسیۆنەكەدا ژمارەی 
ئــاوارەكان بەرزتر ببێتەوە. وەكــوو لە راپۆرتەكەی 
رۆیتــەرزدا هاتووە، هێزەكانــی هاوپەیمانان پارەی 

پێویست بۆ گەیاندنی خزمەتگوزاری بۆ ئەو 
ئاوارانەیان نییە.

ئەمریكا هێزێك بۆ پاراستنی رەققەی 
پاش داعش ئامادە دەكات

لەدوای داعش، ئەگەری سەرهەڵدانی شەڕێكی سەخت هەیە لە نێوان هێزەكانی الیەنگری سووریا و ئێران لەالیەك و هێزەكانی نزیك لە ئەمریكا لەالیەكی دیكە
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ئەم وتارانە گوزارشت لە رای نووسەرەكانیان دەكەن و بەهیچ شێوەیەك دەربڕی بۆچوونی تۆڕی میدیایی رووداو نین.

شرۆڤە و بۆچوون

كاتـێ راپەڕینـی گەالنـی ئێران سـەركەوتنی 
وەك  ئیسـالمی  كۆمـاری  و  بەدەسـتهێنا 
كـە  راگەیانـد  خـۆی  نـوێ  جەمسـەرێكی 
جمهوریـی  شـەرقیە،  نـە  غەربیـە  )نـە 
نـەك  نێودەوڵەتـی  كۆمەڵگـەی  ئیسـالمیە(، 
هـەر پەیوەندییەكانیـان لەگـەڵ بـڕی، بەڵكـوو 
گەمـارۆی ئابووریشـیان خسـتە سـەری. ئیمـام 
خومەینـی كـە ئـەرك و بەرپرسـیارێتی قۆناغی 
داڕشـتنەوەی ئێرانـی تازەی لەئەسـتۆ بـوو، بۆ 
ئـەوەی واڵتەكەی بەرگەی ئەو گەمارۆ سیاسـی 
و ئابوورییـە بگرێـت كـە لەالیـەن كۆمەڵگـەی 
نێودەوڵەتی و دراوسێكانییەوە خرابووە سەری، 
یەكـەم كارێـك كـە دەیـكات بڕیـاری پێكهێنانی 
لێژنەیەك دەبێ لە كەسـانی پسـپۆڕ و شارەزای 
بـوارە جیاجیـاكان تـا راوێژیـان لەگـەڵ بـكات 
و بـە پشتبەسـتن بەپالنـی زانسـتی، كۆمـاری 

ببێتـەوە.  قەیرانـەكان  رووبـەڕووی  ئیسـالمی 
لـە رۆژانێكـی زۆر كوورتتـر لـەو ماوەیـەی 
بـۆ شـارەزایانی دیـاری كردبـوو تـا بە پـرۆژەوە 
كـە  ئابووریناسـەكە  پسـپۆڕە  بگەڕێنـەوە، 
مامۆسـتایەكی زانكـۆی تاران بـوو، دەگەڕێتەوە 
و بە ئیمام خومەینی دەڵێت هاتووم تا فەرمان 
بـدەی )گوێچكەی نـان( قەدەغە بكرێت. ئیمام 
خومەینـی تووشـی سەرسـوڕمان دێـت لـەوەی 
چاوەڕوانی پرۆژە و پالنی زانستیی زۆر گەورەی 
لـەم ئابووریناسـە كـردووە و ئەویـش هاتـووە 
دەكات.  نـان  گوێچكـە  قەدەغەكردنـی  داوای 
بەسەرسـامییەوە دەڵێـت ئەمـە پالنـی تـۆ بـوو 
بۆ خۆژێنی؟! مامۆسـتاكە دەڵێ پێویسـتە لەم 
كارە بچووكانـەوە دەسـتپێبكەین، ئـەم چەنـد 
رۆژە خەریكـی توێژینـەوە بووم، ژمارەی هەموو 
ئوتێل و چێشـتخانەكانم وەرگرتووە و لە چەند 

ناوچەیەكـی جیاجیـای شـار و الدێ، گەڕەكـی 
كۆمەڵگەیەكـی  دەوڵەمەنـد  و  هەژارنشـین 
ئێرانیـی بچووككـراوەم هێنـاوە، ئـەو گوێچكـە 
نانـەی لـە مـااڵن و ئوتێـل و چێشـتخانەكان 
فـڕێ دەدرێـت، بـەراوردم كـردووە بـە ژمـارەی 
دانیشـتووانی ئێـران و ئەو بڕە گەنمەی سـااڵنە 
ئێـران لـە واڵتانـی دەرەوە هـاوردەی كـردووە، 
بـۆم دەركەوتـووە ئـەو لێوارە زیادەیە یەكسـانە 
ئەگـەر  هاوردەكـراوە،  گەنمـە  ئـەو  بـڕی  بـە 
جەنابتان فەرمایشـت بكەن بەوەی نانی ئێرانی 
قەدەغەیـە گوێچكـە و لێـواری زیـادەی هەبێت، 
ئـەوا بـڕی گەنمـی جووتیارانـی خۆمـان بەشـی 

نانـی تـەواوی گەالنـی ئێـران دەكات. 
فەرمانـی  خومەینـی  ئیمـام  لـەوێ  هـەر 
تـا  و  دەردەكات  نـان  لێـواری  قەدەغەكردنـی 
ئێسـتاش كاری پێدەكرێـت، ئیتـر ئێـران گەنـم 
هـاوردە نـاكات. ئەو گەمارۆیـەی ئەوكاتە خرایە 
سەر ئێران، ئەم واڵتەی وا لێكرد پشت بەخۆی 
ببەسـتێ بـۆ دابینكردنـی پێداویسـتییەكانی و 
ئێستا یەكێكە لەو واڵتانەی كەمترین پێویستی 
بـە جیهانـی دەرەوە هەبێـت و ئەگـەر گەمارۆی 
و  كەلوپـەل  بتوانـێ  رەنگـە  نەبێـت،  لەسـەر 
پێداویسـتی بـۆ بەشـێكی زۆری واڵتـان دابیـن 

بكات. 
هەرێمـی كوردسـتان لەبـەردەم دووڕێیانێكی 
چارەنووسسـازدایە و دەیەوێ بەهۆی پرۆسـەی 
ریفراندۆمـەوە رێگـەی سـەربەخۆیی بگرێتەبەر، 
بـەاڵم تـا باسوخواسـی سـەربەخۆیی گەرمتـر 
نزیكتـر  دیاریكـراوە  وادە  لـەو  تـا  دەبـێ، 
دەبینـەوە كـە بـۆ رۆژی ریفرانـدۆم دیاریكـراوە، 

تـرس  و  راڕایـی  تووشـی  زیاتـر  هاوواڵتیـان 
پرۆسـەیە.  ئـەو  دوای  ئاكامەكانـی  لـە  دەبـن 
خەڵـك بەنیگەرانییەكـی زۆرەوە لـە دۆخەكـە 
دەڕوانـن و ترسـی ئەوەیـان هەیـە كاردانـەوەی 
بـكات.  ماندوویـان  زیاتـر  دراوسـێ  واڵتانـی 
چونكـە ئەزموونـی رابـردوو ئـەوەی پیشـانداون 
كـە ئێمـە واڵتێـك نیـن بتوانیـن لەسـەر پێـی 
خۆمان بوەسـتین، سـێ ساڵ پێش ئێستاشیان 
بینـی كاتـێ بەغـدا بەشـە بودجـەی هەرێمـی 
كوردسـتانی بـڕی كـە هـەم مەترسـی بـوو هەم 
دەرفـەت، دەكـرا هەرێمـی كوردسـتان بیكردایە 
بە سـەرەتای لەسەرپێوەستانی خۆی و بەپالن 
ستراتیژێكی دابنایە و ئیتر كوردستانیش پشت 
بەخـۆی ببەسـتێ، بـەاڵم بـوو بـە مەترسـی و 
قەیرانێكـی قووڵـی ئابووریـی دروسـتكرد كـە 
ژیـان و گوزەرانـی چینەكانـی خـوارەوەی تەواو 

شـێواندووە.
خەڵكـی كوردسـتان مافـی خۆیانـە نیگەران 
ئـەوەش  ناشـكرێ  بـەاڵم  ئایندەیـان،  لـە  بـن 
لەدەسـتچوونی دەرفەتـەكان،  ببێتـە هـۆكاری 
كۆنفۆشـیۆس بـەو جـۆرە بـاس لەگەیشـتن بـە 
ئامانجـەكان دەكات كـە "ئەگـەر مـرۆڤ تەنیـا 
بهێنێتـە  ئامانجەكـە  نەرێنـی  الیەنـی  یـەك 

پێشـچاوی خـۆی، هەرگیـز پێـی نـاگات". 
ئێسـتا هەلومەرجێـك هاتووەتـە پێـش كـە 
كوردسـتان دەباتـە قۆناغێكـی تـرەوە، بـەاڵم 
هەیـە.  كۆمەڵگـە  بزواندنـی  بـە  پێویسـتی 
راسـتە مەترسـیمان هەیـە، بـەاڵم ناكـرێ هـەر 
مەترسـییەكان ببینیـن. گەرچـی ئـاو و هـەوا 
ئەگـەر  بەجۆرێكـە  كوردسـتان  سروشـتی  و 

حوكمڕانـی كـوردی لە چارەكە سـەدەی رابردوو 
كوردسـتان  بنیاتنانـەوەی  بـۆ  كاری  بەپـالن 
بكردایـە، وەك ئێسـتا نەدەبـوو كە پێویسـتیی 
رۆژانـەی ژیانـی خەڵـك لـە هێلكـە و تەماتـە و 
ماسـت و ئـارد و پەنیـر و تەنانـەت بـۆ بەنزیـن 
واڵتـان،  بـەر  بەرێتـە  پەنـا  سـووتەمەنی،  و 
لەكاتێكـدا كوردسـتان واڵتێكـی كشـتوكاڵی و 

نەوتیشـە. خاوەنـی 
سروشـت و ژینگەی كوردسـتان هاوشـێوەیە 
و  شـەڕ  سـاڵە  شـەش  كـە  سـووریا  لەگـەڵ 
گرتووەتـەوە،  واڵتەكـەی  زۆربـەی  كوشـتار 
بـوون  واڵتـان  ئـاوارەی  كـەس  ملیـۆن  پێنـج 
ملیۆنیـان  حـەوت  لـە  زیاتـر  لەناوخۆشـدا  و 
شـوێنیان گۆڕیـوە، كەچـی هێشـتا بازاڕەكانـی 
و  میـوە  و  سـەوزە  زۆری  بەشـی  كوردسـتان 
بەروبوومـی كشـتوكاڵی لـە سـووریاوە بۆ دێت. 
ترسـی  هاوواڵتیـان  ریفراندۆمـدا  پرۆسـەی  لـە 
لەسـەر  كـە  هەیـە  سـنوورەكانیان  داخسـتنی 
تـەواو  خەڵـك  ژیانـی  قورسـكردنی  حسـابی 
دەبێـت. ئەگـەر سـەرخانی واڵتێـك ئیـدارە و 
سیاسـەت و دامەزراوەكانـی بێـت، ژێرخانەكەی 
ئابوورییـە، كوردسـتان هەردووكـی پێویسـتە، 
سـەربەخۆیی و خۆژێنـی. ئەگەر خـاوەن ئیرادە 
بیـن هێشـتا دەرفەتـی ئەوەمان لەبـەردەم ماوە 
بـەاڵم  بكەیـن،  پایەكـە  هـەردوو  لەسـەر  كار 
هاوشـێوەی ئەو سـەردەمەی ئێران پێویسـتمان 
بـە پـرۆژە و پـالن و بڕیـاری ئازایانـە هەیـە. 
ئەمـە نیشـانەی نەبوونـی پالنـە كـە هەرێمـی 
كوردسـتان سـااڵنە بەبەهای دەیان ملیۆن دۆالر 
تەماتـە و خەیـار هـاوردەی واڵتەكـەی دەكات و 

كاتـێ خەیـار و تەماتـەی ناوخۆ دێتـە بەرهەم، 
جووتیـار فڕێـی دەدات و دەرخـواردی ئاژەڵـی 
دەدات. واڵتێكیـن بەپێـی داتـا و ئامارەكانـی 
ژووری بازرگانـی، سـااڵنە بەبەهـای 250 ملیۆن 
دۆالر برنـج هـاوردە دەكەیـن لەكاتێكـدا زۆربەی 
ناوچەكانـی كوردسـتان گونجـاون بـۆ چاندنـی 
برنـج. ژینگـەی كوردسـتان لەبـارە بـۆ چاندنـی 
تووتن و تا پەنجاكانی سەدەی رابردووش وەك 
نـەوت تەماشـای دەكـرا، كەچی ئێسـتا سـااڵنە 
بـە بەهـای 500 ملیـۆن دۆالر جگـەرە هاوردەی 

كوردسـتان دەكرێـت. 
كوردسـتان سـەرباری ئەو كێشـە ئابووری و 
قەیرانـە داراییانـەی تووشـی هاتـووە، واڵتێكـە 
داهاتەكانـی بەشـی ژیانێكـی شـەرەفمەندانەی 
ئەو ژمارە خەڵكە دەكات كە لەسـەر خاكەكەی 
دەژیـن، بـەاڵم گرفـت لـە نـادادی و گەندەڵـی و 
بەهەدەرچوونـی سـامانەكانێتی. مافـی خۆمانە 
بـەرەو سـەربەخۆیی بڕۆین و ببیـن بە دەوڵەت، 
گەلـی كـورد هیچـی لـە گەالنـی تـورك و فارس 
و عـەرەب كەمتـر نییـە كـە زۆر لەمێـژە لـەم 
ناوچەیـە پێكـەوە دەژیـن. بـۆ گەیشـتن بـەو 
ئامانجـە پێویسـتمان بـە ئیمامێكـی بڕیـاردەر 
هەیـە ئەولەویەتـی ئـەوە بێـت سـەرچاوەكانی 
ئـەو فەسـادە ریشـەكێش بـكات كـە خەریكـە 
بنبڕكردنـی  دەبڕێـت.  كوردسـتان  لـە  بڕسـت 
سـەرچاوەكانی گەندەڵی و گرتنەوەی ئەو كون 
و كەلەبەرانەی قووتی خەڵكی لێوە دەبردرێت، 
دەبێتـە ئەو بزوێنـەرەی خەڵك جۆش دەداتەوە 
دەگەیەنێتـە  كوردسـتان  كاروانـەی  ئـەو  بـۆ 

كەنـاری ئارامـی. 

سروشتی خێڵەکیی کۆمەڵگەی ئێمە مایەی 
تێڕامـان و واقوڕمانـی بەردەوامـی لێکۆڵەرانـی 
نووسـەر،  زۆربـەی  الی  خێـڵ  بـووە.  کـورد 
سیاسـی و رۆشـنبیری کورد، وەک بەربەسـتی 
پرۆسـەی  لەبـەردەم  دەبینرێـت  سـەرەکیی 
دروسـتکردنی  کۆمەڵگـە،  مۆدێرنیزەکردنـی 
لەمیانـەی  دەوڵـەت.  بونیاتنانـی  و  شـار 
ئـەم پرۆسـەیەدا خێـڵ پێگـەی "شـەیتانێکی 
تاوانبـاری  کـە  وەرگرتـووە  پێویسـت"ی 

مێـژوودا!  دادگاییکردنـی  لـە  سـەرەکییە 
ئێمـە،  سیاسـییەکانی  لـە  زۆر  بەشـێکی 
بـۆ  کـردووە  تەرخـان  تەمەنیـان  سـەرەتای 
دژایەتیکردنـی خێـڵ و دەسـەاڵتی خێڵەکـی، 
بـە  دەبنـەوە  مردنیـان  لەپـاش  بـەاڵم 

سـیمبوڵێک بـۆ "پەرسـتن"ێکی خێڵەکییانـە. 
ژیانـی  بـە  درێـژە  دەتوانێـت  خێـڵ  تەنیـا 
مردنیـان،  لەپـاش  بـدات  سـەرکردانە  ئـەم 
کـە لـە کۆمەڵگـەی ئێمـەدا زۆر گرنگتـرە لـە 
ژیانـی پێـش مـردن! وەک دەبینیـن سـایەی 
سـەرکردە کۆچکـردووەکان، زۆر سـەنگینترە 
بـوون.  لەژیانـدا  لـە سـێبەریان کاتێـک کـە 
لـە سـایەی ئـەم سـەرکردە کۆچکردووانـەدا، 
پێدەگـەن، سـەدان شـعیر  نووسـەر  سـەدان 
و شـانامە و رۆمـان لەدایـک دەبـن. هەمـوو 
هەوڵێکیـش بـۆ خوێندنـەوەی رەخنەگرانـەی 
بـەر  دەکەوێتـە  سـەرکردانە،  ئـەم  ژیانـی 
شـااڵوێکی دڕندانەی خێڵەکیی الیەنگرانی کە 
تەنهـا مێژوویەکی کۆالجکراو و مونتاژکراویان 

دەدرێـت!  دەرخـوارد 
یەکێـک لـە گەورەتریـن پیشەسـازییەکانی 
ئێسـتای کوردسـتان بریتییـە لـە داتاشـینی 
ئەفسـانە، توێژێـک لـە نووسـەر و رۆشـنبیری 
مشـەخۆر دروسـتبوون کـە دەتوانیـن ناویـان 
کـە  توێـژە  ئـەم  ئەفسـانەتاش.  بنێیـن: 
لـە  بـردووە  بەسـەر  درێژیـان  تەمەنێکـی 
نووسـینی رەخنەیـی لـە بونیـادی خێڵەکیـی 
کۆمەڵگـەی ئێمە، ئەمڕۆ سـەرقاڵی داتاشـینی 
سـەرکردەکانن!  مەرگـی  پـاش  ئەفسـانەی 
لـە  دەکـەن  کارا  بەشـدارییەکی  لەئەنجامـدا 
بەرهەمهێنانـەوەی ئـەو بونیـادەی بانگەشـەی 
گۆڕینـی دەکـەن. هەروەک چۆن سـەرکردەکان 
لـە کاراکتـەری دژەخێڵـەوە دەبنـە داکۆکیـکار 
و داهێنـەری بنەماڵـە و خێڵـی سیاسـی، ئـەم 
رۆشـنبیرانەش لـە رەخنەگـری پۆسـتمۆدێرنی 
الوەوە، دەبنـە پیـرە ئەفسانەتاشـی ئـەم یـان 

خێڵەکـی!  سـەرکردەی  ئـەو 
تێڕامانێکـی خێـرا لـە بونیـادی خێڵەکیـی 
ئـەو  دەمانگەیەنێتـە  کـوردی،  کۆمەڵگـەی 
دەرئەنجامـەی کـە حیزبی کوردی لەسـەرەتای 
چاالکییەکـی  هێنـدەی  سـەرهەڵدانییەوە، 
چاالکییەکـی  هێنـدە  دە  بـووە،  سیاسـی 
خێڵەکـی بـووە. بەشـێوەیەک خێـڵ و حیـزب 
لە سیاسـەتی کوردسـتانی باشـووردا ئاوێزانی 
زۆر  ئایدیۆلۆجیـا  تەنانـەت  بـوون،  یەکـدی 
نەیانتوانیـوە  گەردوونییەکانیـش  بەهێـزە 
هەژموونـی خێـڵ تێپەڕێنـن. کۆمیونیـزم لـە 
سـەدەی رابردوودا و ئیسـالمیزم لەم سـەدەیە، 
لـەو ئایدیۆلۆجییانـەن کـە بوونەتـە قوربانیـی 

هەژموونـی خێـڵ. ئـەم دوو ئایدیۆلۆژیایـە کـە 
هەوڵی جێگرتنەوەی خێڵیان دەدا بە خێڵێکی 
گەورەتـری گەردوونـی )خێڵـی جیهانـی یـان 
ئوممـە(، یـان شکسـتیانخوارد یـان ناچاربوون 
ببنـە بەشـێک لـە بونیادی خێڵەکی-سیاسـیی 

کـوردی.  کۆمەڵگـەی 
بزووتنەوەیەکـی  کـە  گـۆڕان  بزووتنـەوەی 
و  راسـتڕەو  کۆکـەرەوەی  نائایدیۆلۆجییـە، 
چەپـڕەوە لەژێـر چەترێکـدا و تەنهـا کۆمەڵێک 
گۆڕینـی  لەگـەڵ  یەکیاندەخـات.  ئامانـج 
تێڕوانینـی ئـەم هێزانـەدا بـۆ ئـەو ئامانجانـە، 
هەندێکیانـەوە  ڕوانگـەی  لـە  ئەگـەر  یـان 
کۆبوونـەوە  ئـەم  بەدیهاتـن،  ئامانجـەکان 
پراگماتیکییـە کۆتایـی پێدێـت. ئەگەر پێشـتر 
سـەرکردەی رەهای ئـەم بزووتنەوەیە فاکتەری 
کۆکردنـەوەی ئـەم ئاراسـتە جیاوازانـە بووبێت 
لەسـەر خوانێکی کردەیی، ئێسـتا پاش کۆچی 
دوایی نەوشیروان مستەفا، بزووتنەوەی گۆڕان 
دەسـتەویەخە رووبـەڕووە لەگـەڵ ئـەم بونیادە 
خێڵەکییـەی کۆمەڵگـەی کـوردی. لەالیەکـەوە 
و  ئاراسـتە  نێـوان  ناوخۆییەکانـی  ناکۆکییـە 
خێڵـە جیاوازەکانـی گـۆڕان و لەالیەکـی ترەوە 
و  پارتـی  لەگـەڵ  دەرەکییەکانـی  ناکۆکییـە 
یەکێتـی، دواجـار گۆڕان ناچـار دەکات یەکێک 

لـە دوو ڕێگـە هەڵبژێرێـت: 
یەکـەم، وەک حیزبێکـی سیاسـی لەسـەر 
کـە  بلەوەڕێـت  السـتیکیانە  پرنسـیپە  ئـەو 
بانگەشـەیان بـۆ دەکات و بێهـوودە بـەردەوام 
خەیاڵـی  دروشـمی  بەرزکردنـەوەی  لـە  بێـت 
بـەڕووی هەژموونـی رەهـای پارتی و یەکێتیدا. 

ئـەم بژارەیـە گـۆڕان دەکات بـە حیزبێـک کـە 
توانـای شۆڕشـکردنی نەبێـت بەسـەر رۆحـە 
خـۆی  دواجـار  خۆیـدا.  شۆڕشـگێڕییەکەی 
دەبێتـە قوربانیـی ئـەو شۆڕشـەی تەنهـا لەناو 
خۆیـدا دەتوانێـت بەرپـای بـکات و دەبێـت بـە 
"حیزبـی شـیوعی"یەکی تـر، کەمێـک گەورەتر 

یـان کەمێـک بچووکتـر. 
دەتوانێـت  گـۆڕان  دووەمـدا،  بـژارەی  لـە 
ببێتـە یەکێکـی دیکـە لـە حیزبـە بنەماڵەییـە 
دەنگـە  و  کوردسـتان  خێڵەکییەکانـی 
جیاوازەکانـی هەنـاوی لـە دەوری "بنەماڵە"ی 
چونکـە  کۆببنـەوە.  مسـتەفا  نەوشـیروان 
بەپێچەوانـەی زۆرینەی ئەفسانەتاشـەکانەوە، 
ئێمـە رامـان وایـە کـە نەوشـیروان مسـتەفا 
سیاسـیی  ئایدیایەکـی  یـان  رێبـاز  خاوەنـی 
دیاریکـراو نەبـووە. لـە قۆناغـە جیاوازەکاندا، 
رەنگدانـەوەی  کارەکانـی  و  هەڵوێسـت 
بـە  بـوون  پراگماتیکـی  بڕواهێنانێکـی 
کۆمەڵێـک پرنسـیپی گشـتی کە هەمـوو هێزە 
سیاسـییەکانی دیکـە بانگەشـەی بـۆ دەکەن. 
خەباتی سیاسـیی ئەم سـەرکردەیە لێوانلێوە 
ماویسـتێکی  لـە  گەشـتکردن،  و  گـۆڕان  لـە 
لـە  کـە  سـەرکردەیەک  بـۆ  توندوتیـژەوە 
کۆتاییەکانی تەمەنیدا توندوتیژی رەتکردەوە. 
بـۆ  ئیسـالمییەکانەوە  دژایەتیکردنـی  لـە 
داکۆکیکارێکـی سەرسـەخت لە سـەوابتەکانی 
ئیسـالم! بـەدەر لـەوەی وەک تاکەکەس چۆن 
ژیـاوە کـە ئـەوەش دەبێـت جێگـەی گفتوگـۆ 
بێـت، گرنگترین میراتی سـەرکردەی سیاسـی 
ئایدیاکانیەتـی. نەوشـیروان مسـتەفا خاوەنی 

ئایدیا و قوتابخانەیەکی هزریی سیاسـی نییە 
تـا شـوێنکەوتەکانی درێـژەی پێبـدەن، تەنها 
دەکرێـت وەک تاکەکـەس بەپیـرۆز بکرێـت و 
بکرێتـە سـەرمایەیەکی رەمـزی بـۆ ئەوانـەی 
بەنـاوی ئـەوەوە لـە ئاینـدەدا حوکـم دەکـەن. 
داهاتـوودا،  مانگەکانـی  لـە  گـۆڕان    
هەڵبژاردنـی  و  بڕیـاردان  بـە  دەبێـت  ناچـار 
کوڕەکانـی  تەنهـا  نـوێ،  سـەرکردایەتییەکی 
کچەکەشـی(  بمانگوتایـە  بکرایـە  )خۆزگـە 
دەتوانـن ببنـە فاکتـەری هێشـتنەوەی گـۆڕان 
ئەگـەری  لـە  رێگرتـن  و  یەکگرتوویـی  بـە 
ئـەوان دەتوانـن  تەنهـا  لەبەریەکهەڵوەشـانی. 
ببنـە پـرد لـە نێـوان: نـەوەی کـۆن و نـوێ، 
سـێبەری باوکیان لە رابردوو و سـایەی خۆیان 
لـە ئاینـدە، هێـزە کۆنەپارێـزە ئیسـالمییەکان 
و چەپـە تونـدڕەوەکان )پاشـماوەی ماویـزم 
بانگەشـەی  کـە  ئێسـتا  ئیسالمیسـتەکانی  و 
هەمـوو  و  دەکـەن(  پۆست-ئیسـالمیزم 
دژیەکەکانـی تـر کە لەناو بزووتنـەوەی گۆڕاندا 

کۆبوونەتـەوە. 
زۆر  کـوردی  کۆمەڵگـەی  سروشـتی 
و  سیاسـەت  بەسـەر  دەسـەپێنێت  شـت 
سیاسـەتکاراندا کـە لەوانەیـە خۆیـان بڕوایـان 
بـەم  مەحکومـە  گۆڕانیـش  نەبێـت.  پێـی 
حیزبـە  ریـزی  نـاو  هاتنـە  و  گۆڕانکارییـە 
بنەماڵەییەکانـی کوردسـتانەوە، بەپێچەوانەوە 
مەحکـوم دەبێـت بـە هەناسـەدان لـەو هـەوا 
بەرهەمـی  ئەفسانەتاشـەکان  سـنووردارەی 
دەهێنـن و پـاش ماوەیـەک ئەزموونـی خنـکان 

دەکات.  لەبەریەکهەڵوەشـان  و 

بەرایی

ماوەیەکــە ئێــران ئــاوی زێــی بچووکــی 
پرســە  ئــەم  دەمودەســت  گرتووەتــەوە. 
دانــاوە  کشــتوکاڵ  لەســەر  کاریگــەری 
خواردنەوەشــی  ئــاوی  قەیرانــی  و 
کــە  دۆخــەدا  لــەم  لێکەوتووەتــەوە. 
هەرێمــی کوردســتان بــەرەو گشتپرســی بــۆ 
ســەربەخۆیی هەنگاودەنــێ، گرتنــەوەی ئــاو 
ــە  ــی ک ــی سیاس ــە دۆزێک ــتەوخۆ دەبێت راس
هایدرۆپۆلیتیکــدا شــیدەکرێتەوە. لەتوێــی 
هەرێمــی  هایدرۆپۆلیتیکــی  پێگــەی   
تورکیــا  و  ئێــران  لەچــاو  کوردســتان 

ــراق  ــاو عی ــەی لەچ ــەاڵم پێگەک ــە، ب لەرزۆک
ــی  ــە ئایندەیەک ــێ ل ــە پێدەچ ــزە. بۆی بەهێ
نزیکــدا لــە هەرێمــی کوردســتان قەیرانــی 
ئــاوی شــیرین ســەرهەڵبدات، چونکــە ئێــران 
کۆمەڵێــک بەنــداوی لەســەر چەمــی ئەڵوەند، 
ــی بچــووک  ســیروان و ئێســتاش لەســەر زێ
ــە ئایندەیەکــی  دروســتکردووە و پێدەچــێ ل
نزیكیشــدا تورکیــا کۆمەڵێــک بەنــداو لەســەر 
ئاڤاشــین، باســیا، زێــی گــەورە، خابــوور و 
ــتان  ــۆرە کوردس ــتبکات. بەمج ــزل دروس هێ

ــت. ــاو دەکەوێ ــەی ئ ــەر هەڕەش ب
یەکــەم کــەس کــە لەســەر ئــەم دۆزە 
عەبدولســتار  بەڕێــز  دەنــگ  هاتووەتــە 

بــاش  ئــەو  مەجیــد وەزیــری کشــتوکاڵە. 
ئــەم  پشــتەوەی  رەهەندەکانــی  لــە 
کۆدەکانــی  بۆیــە  گەیشــتووە،  دۆزە 
ــک  ــتار یەکێ ــیکردووەتەوە. کاک عەبدولس ش
ئــەم  ســەرکەوتووەکانی  وەزیــرە  لــە 
کابینەیەیــە کــە خــاوەن دیــد و پرۆژەیــە. 
و  نەتەوەییــە  دۆزی  هەڵگــری  هەروەهــا 
کاتێــک لــە بەغــدا کورســیی نزمیــان بــۆ دانا، 
دەنگیدایــەوە.  بەناوبانگەکــەی  هەڵوێســتە 
ئــەو جەخــت لــە کۆمەڵێــک پــرۆژە دەکاتــەوە 
هەیــە.  ســتراتیژییان  رەهەنــدی  کــە 
ــاژەی  ــش ئام ــەوەی ئاوی ــە گرتن ســەبارەت ب
بــە هەڕەشــەکانی هایدرۆسیاســەت کــردووە. 
ــتار  ــتی کاک عەبدولس ــرەوە هەڵوێس لێ
ــەم  ــاو ئ ــە ن ــۆ چوون ــی ب ــە بەرای دەکەین

ــە. بابەت
 

كوردستان: تەحەداكانی 
هایدرۆپۆلیتیك

یۆنســکۆ  و  یەکگرتــووەکان  نەتــەوە 
ســەدەی بیســتویەکەمیان ناونــاوە ســەدەی 
ناوەڕاســت  خۆرهەاڵتــی  هایدرۆپۆلیتیــک. 
بەهــۆی کەمیــی ئــاوی شــیرین، کەمیــی 
رێــژەی بــاران، بەکارهێنانــی لەرادەبــەدەری 
رێــژەی  زۆربوونــی  و  شــیرین  ئــاوی 
دانیشــتووانەوە رووبــەڕووی قەیرانــی ئــاو 
بووەتــەوە. هەندێــک لێکۆڵینــەوە ئامــاژە 
بــەوە دەکــەن کــەوا لــە 20 ســاڵی ئاینــدەدا 

ــی  ــی عەرەبی ــەت واڵتان ــک واڵت بەتایب گەلێ
حــەوزی خەلیــج لەگــەڵ تەنگــژەی ئــاوی 

شــیرین بــەرەوڕوو دەبنــەوە. 
نییــە،  تینــوو  واڵتێکــی  کوردســتان 
ســەروەریی  ئەگــەر  بەپێچەوانەشــەوە 
کوردســتانی  و  باکــوور  کوردســتانی 
رۆژهــەاڵت دەســت کــورد بکــەوێ، دەبێتــە 
هایدرۆپۆلیتیکــی  کارامــەی  دەوڵەتێکــی 
کــە دەتوانــێ دەســت بنێتــە بینەقاقــای 
تەنانــەت  و  ئێــران  و  عێــراق  ســووریا، 
دۆخــی  بــەاڵم  ئەرمەنســتانیش. 
هەرێمــی کوردســتان وا نییــە و گرفتــی 
%70ی  هەیــە.  هایدرۆپۆلیتیکــی 
ئــەم  شــیرینی  ئــاوی  ســەرچاوەکانی 
هەرێمــە لــە ئێــران و تورکیــاوە ســەرچاوە 
دەگرێــت. ئەمــەش رێژەیەکــی ترســناک 

پیشــاندەدات. 
ناوەنــدی  کوردســتان  هەرێمــی 
دانیشتووانیشــی  و  کۆچــە  راکێشــانی 
ــەوەی  ــە بووژان ــەر ئەم ــێت. لەب هەڵدەکش
ئابــووری پەیتــا – پەیتــا و بەرزبوونــەوەی 
دانیشــتووانی لەگــەڵ وەرگرتنــی کۆچــی 
ــەر و  ــاوارە، پەناب ــە ئ ــەزاری ل ــەدان ه س
ــە پێویســتییەکی  ــدەکا ک ــواز وای لێ کارخ
لەرادەبــەدەری بــە ئــاوی شــیرین هەبێــت. 
پەیوەنــدی  راســتەوخۆ  ئــاو  ئاسایشــی 
هەیــە.  خۆراکیشــەوە  ئاسایشــی  بــە 
بۆیــە کەرتــی کشــتوکاڵ، پیشەســازی، 
خواردنــەوەی  ئــاوی  و  خزمەتگــوزاری 

هەڕەشــەدایە.  لەبــەردەم  هاوواڵتیــان 

ئێران: هایدرۆپۆلیتیك و 
جڵەوكردنی كوردستان

بەهــۆی نەبوونــی رژێمێکــی حقووقــی لەنێوان 
گرتنــەوەی  کوردســتان،  هەرێمــی  و  ئێــران 
و  پێشــوەخت  ئاگادارکردنــەوەی  بــێ  ئــاو 
قۆســتنەوەی  دووالیەنــە،  هەماهەنگیــی  بــێ 
فشــاری  کارتــی  وەکــوو  ئــاوی  سیاســەتی 
ســتراتیژی، دەبێتــە ســەرچاوەی گــرژی لەنێــوان 
ئــەم دوو واڵتــە و دۆخــی ئاســایش بەر هەڕەشــە 

دەکەوێــت. 
ئێــران نــەک لەژێــر عەبــاوە، بەڵکــوو لەســەر 
عەبــاوە بــە رۆژی رۆشــن و لــە ســەروبەندی 
ــە گرنگتریــن  پرۆســەی گشتپرســیدا، یەکێــک ل

ــانداوە.  ــۆی پیش ــی خ کارتەکان
لــەدوای ســەردانەکەی عەبادی بــۆ تاران، 
ــەوە.  ــی گرتووەت ــی بچووک ــاوی زێ ــران ئ ئێ
ــناکە  ــی ترس ــپێکی گەمەیەک ــەش دەس ئەم
ــی  ــەی هایدرۆپۆلیتیک ــە گەم ــاکان ب ــە زان ک

نــاوی دەبــەن. 
ئێران ئێســتا دەتوانێ لەڕێی بەنداوەکانییەوە 
رێڕەوەکانــی  گۆڕینــی  پرۆژەکانــی  لەڕێــی  و 
ئــاوەوە، ئــاوی ئەڵوەنــد، ســیروان و زێی بچووک 
و تەنانــەت چەندیــن چەمــی بچووکــی دیکــەش 
بگرێتــەوە. ئێــران ئێســتا دەســتی لــە بینەقاقای 
هەرێمــی کوردســتاندایە و کارتێکــی یەکجــار 
ترســناکی قۆســتووەتەوە. بۆیــە قۆناغێکــی نوێ 
لــە پەیوەندییەکانــی هــەردووال دەســتپێدەکا کــە 
ئەمــە لەگــەڵ قۆناغێکــی هەســتناکدا هاوکاتــە: 

پرۆســەی گشتپرســی. 

ئەنجام: هەڕەشەكە بە هەند 
وەربگرن!

ئێســتا بــە رۆشــنی دەرکەوتــووە کــە 
ســەربەخۆیی  بــۆ  گشتپرســی  پرۆســەی 
بــەرەو  بەئاســانی  و  گرفــت  بــێ  هــەروا 
پێشــەوە نــاڕوات، دەرکــەوت کــەوا گەلێــک 
نەتەقیــوی  بۆمبــی  گەلێــک  و  بۆســە 
پرســی  یەکێکیشــیان  لەبەردەمدایــە. 

هایدرۆپۆلیتیکــە. 
ئێســتا بــا بێین و ئــەم گریمانەیە دابنێین 
جۆربەجــۆرەوە  بەبیانــووی  ئێــران  کــەوا 
زێ  و  ســیروان  ئەڵوەنــد،  ئاوەکانــی 
ئامرازەکانــی  لەپــاڵ  واتــە  دەگرێتــەوە. 
شــەعبی،  حەشــدی  وەکــوو  هەڕەشــەی 
و  ئاســمانی  فڕینــی  راگرتنــی  بودجــە، 
مووشــەکبارانی  تەنانــەت  و  تۆپبــاران 
هایدرۆپۆلیتیکیــش  کارتــی  کوردســتان، 
بەباشــی دەقۆزێتــەوە. لێــرەدا پرســیارەکە 
ــت؟ ــی لێدێ ــتان چ ــۆ کوردس ــە: گەل ئەمەی
ئەگــەر ئێــران ئــەم کارە بــکا، ئــەوە 
ئاسایشــی ئــاو، ئاسایشــی خــۆراک و لەگەڵ 
ئەمــەش ئاسایشــی گشــتیی هاوواڵتیــان بەر 
ئەگــەری  تەنانــەت  دەکەوێــت.  هەڕەشــە 
ئــەوە هەیــە کەمیــی ئــاو ببێتــە ســەرچاوەی 
هەڕەشــەی ناوخۆیــی، گرژیــی کۆمەاڵیەتــی 
وەک  بۆیــە  هاوواڵتیــان.  ناڕەزایەتــی  و 
بەڕێــز وەزیــری کشــتوکاڵ ئامــاژەی بــۆ 
کــردووە، دەبــێ هەڕەشــەی هایدرۆپۆلیتیــک 

ــت.  ــد وەربگیرێ بەهەن

سیاسەتی گوێچكەنان

"رێباز" یان "بنەماڵە"ی 
نەوشیروان مستەفا؟

هایدرۆپۆلیتیكی 
كاك عەبدولستار مەجید

عارف قوربانی

بەختیار كەریم 

 arifqurbany@yahoo.com
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هێمن عەبدوڵاڵ

"نەخێر" چارەیە!

یەكێتی كە ئێســتا لە نێوان گــۆڕان و پارتیدا 
رۆڵــی ناوبژیكاری هەڵبــژاردووە، بەقەد گۆڕان لە 
لەباربردنــی تەوافوقــی سیاســیی كوردســتان و، 
بــە قــەدەر پارتیش لــە پەككەوتنــی پەرلەماندا 
لــە  نــە گۆڕانیــش  و  یەكێتــی  نــە  تاوانبــارە. 

مەســەلەی كاراكردنــەوەی پەرلەماندا، راســتگۆ 
نین و خۆشــیان زۆر باش دەزانن كە ئەگەر ئەوە 
پرســێكی نیشــتمانیی هێندە پیــرۆزە، هەنگاوی 
كردنــی گەلێــك زۆرن و مەســەلەی گەڕانەوە یان 
نەگەڕانەوەی یوسف محەممەد بۆ هەولێر، ناتوانێ 
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2

3

ئەگــەر تــا وادەی ئەنجامدانــی گشتپرســی لە 
كوردستان، تەوافوقێكی سیاسی نەهاتبێتە ئاراوە 
)تەنانەت ئەگەر یەكێتیش پشــتیوانیی پڕۆسەكە 
بكات( ئەوا بەڕێوەبردنی پڕۆســەكە لە سلێمانی و 
ناوچەكانی نفوزی گۆڕان زەحمەتە. ئەگەرچی بەو 
وەزعەی ئێســتا هەیە گۆڕان جگە لە بایكۆتكردن 

هیــچ رێگەیەكی دیكــەی لەبەردەمــدا نییە، بەاڵم 
بەدووریش نازانرێت كە هەوڵی خۆی لەسەر ئاستی 
جەماوەری و رێكخســتنەكانی بخاتەگەڕ بۆ ئەوەی 
ســندووقەكانی دەنگــدان لەو ناوچانــە دانەنرێن و 
پڕۆسەكە لە هەموو روویەكەوە بێ ئیعتیبار بكات.
بــەاڵم ئەوەی بەرەی "نەخێر" ناتوانێ بیبینێت، 

ئەو تەخریباتە گەورەیە چارەســەر بكات كە لە 
ئەنجامی پەیمانشــكێنی و الدان لە رێككەوتن، 

تووشی گۆڕەپانی سیاسی كوردستان بووە.
بە دیوێكی دیكەشدا، تەنانەت ئەگەر ئەمڕۆ 
پەرلەمان كارا ببێتەوە و تەوافوقێكی سیاسیی 
تۆكمــە دروســت نەبووبێــت، هیچ لــە وەزعی 

سیاسی ناگۆڕێت، بگرە ئاڵۆزتریشی دەكات.
یەكێتــی دەزانێ كە گۆڕان نایەوێ پەرلەمان 
كارا بكرێتــەوە، بەاڵم ســوورە لەســەر ئەوەی 
كە ئەو پڕۆســەیە بەبێ گــۆڕان بەڕێوەنەچێت. 
لەوەیاندا یەكێتی مەبەســتیەتی تا هەڵبژاردنی 
داهاتــوو پێگەی بەرامبەر گــۆڕان الواز نەبێت، 
چونكە لەوەش دڵنیایە كە وەزعی گۆڕانی دوای 
نەوشــیروان مســتەفا ئاڵــۆز دەبــێ و، نایەوێ 
ببێتە كەرەســتەی سیاسیی یەكبوونی ناوماڵی 

گۆڕان.
بــەاڵم پرســیاری جەوهەری لێــرەدا ئەوەیە 
كــە ئەوە داماننــا پەرلەمــان كارا نەكرایەوە و 
مەســەلەی بڕیــاردان لە گشتپرســیی هەرێمی 
كوردســتانییەكانی  ناوچــە  بــە  كوردســتان 
دەرەوەی هەرێمیشــەوە، بــە پەرلەماندا تێپەڕ 

نەبــوو، ئایــا ئــەو كاتــە هەڵوێســتی یەكێتی 
چــی دەبێــت؟ ئایــا یەكێتیــش بــە رەســمی 
دژایەتیــی خــۆی بــۆ ئەنجامدانی گشتپرســی 
رادەگەیەنێــت؟ مەگەر هــەر یەكێتی نەبوو كە 
دەیگوت ئەنجامدانی گشتپرسی بۆ دیاریكردنی 
چارەنووسی كوردســتان بابەتێكی نیشتمانییە 
و نابــێ تێكەڵــی مەســەلەی كاراكردنــەوەی 

پەرلەمان بكرێت؟!
ئــەم بڕیــارە نــەك بــۆ ئێســتای یەكێتی، 
بگــرە بــۆ رابــردووی یەكێتــی و خەباتــی مام 
جــەالل مایــەی نەنگییەكــی مــەزن دەبــێ كە 
پرســی چارەنووســی میللەتێك ببەستنەوە بە 

وەرگرتنەوەی پۆستێك یان شەخسێكەوە.
یەكێتی لە بڕیارێكی لەو چەشنەدا، جارێكی 
دیكــە هەم خۆی و هەم ســنووری كوردســتان 
دابــەش دەكاتــەوە. بۆیــە دەستنیشــانكردنی 
نوێنــەر بۆ كۆمیتــەی ئامادەكاری گشتپرســی 
)بە تایبەتیش كە مەتڵەب ئەوەیە ئەو كەســە 
هەم خەڵكی ســلێمانی بێت و هەمیش لە باڵی 
دەستڕۆیشــتوو( یەكێتــی لــە ئیحراجییەكــی 

گەورەی مێژوویی رزگار دەكات.

ئەوەیە كە مەســەلەی دەنگدان بە ســەربەخۆیی 
كوردســتان مەسەلەیەكی ئەخالقی و ویژدانییە و 
كەم كەس هەیە بتوانێ بچێتە بەردەمی سندووقی 
دەنگدان و بڵێ نەخێر. دەشــێ كەســانێك لەژێر 
كاریگەریــی ئینتیمــای سیاســییان لــەو رۆژەدا 
نەچن دەنــگ بدەن، بــەاڵم پڕوپاگەندە بۆ بەڵێ 
چەنــد ئەركی بارزانی لە پابەندبوون بە ئەنجامی 
چاوەڕوانیــی  و،  دەكات  قــورس  گشتپرســی 
جێبەجێكردنــی بڕیارەكەی لێ دەكات، بۆ بەرەی 
نەخێریش بەهەمان شــێوە دەبێــت، چونكە ئەوا 
گریمان دەنگی نەخێر سەركەوت، ئایا ئەو بەرەیە 
دەتوانێ لە حاڵەتێكی وەهادا، دەستەبەری هەموو 
ئــەو مافانــە بكات كە كورد وەكــو نەتەوەیەك و 

شــەریكێك دەبــێ لــە چوارچێوەی واڵتــی بەناو 
عێراقــدا هەیانبێت؟ ئایا دەتوانن بیر لە حەجمی 
ئەو زیانە بكەنەوە كە بەر مێژووی كێشەی كورد 

لە ئاستی جیهانیدا دەكەوێت؟
جــاران لەســەردەمی دروســتبوونی قیــادەی 
موەقەتەدا، یەكێتی قســەیەكیان باڵوكردبووەوە 
كــە قیــادەی موەقەتــە بــۆ تێكدانی شۆڕشــی 
نــوێ دروســتبووە، چونكە ئــەوان دەڵێن ئەگەر 
شۆڕشیشمان پێ نەكرێت، خۆ پێمان تێكدەدرێت! 
ئەو قســەیە ئەگەر راســت بووبێت، ئــەوا ئەوەی 
ئەمــڕۆش هەمــان راســتییە كــە بەرەیــەك لــە 
كوردســتان دەڵــێ ئەگــەر گشتپرسیشــمان پێ 

نەكرێت، خۆ پێمان تێكدەدرێت.

خاڵێكــی زۆر گرنــگ كــە كەمتــر باســی 
دەكرێــت، ئــەو دەســتكەوتە نەتەوەیــی و 
نیشــتمانییە گەورەیەیــە كــە لــە ســۆنگەی 
ــە كوردســتاندا  ــی گشتپرســی ل ئەنجامدان
دێتــە دی. دەســتكەوتێك كــە كــورد دوو 
شۆڕشــی لــە پێنــاودا كــردە قوربانــی، 
و  كەركــووك  كەركووكــە.  ئەویــش 
یــەك  هاوتەریبــی  وەزعیــان  ســلێمانی 
دەبــێ، بــەاڵم بــە دوو ئاراســتەی جیــاواز. 
كەركــووك بــە بەشــداری لــە گشتپرســیدا 
یەكەمیــان  دەپێكــێ،  ئامانــج  دوو 
دەبێتــەوە بــە بەشــێكی دانەبــڕاوی خاكــی 
كوردســتان و دووەمیشــیان دەنــگ بــۆ 
ســەربەخۆیی دەدات. ســلێمانیش ئەگــەر 
ســەركەوێت،  تێیــدا  نەخێــر  دەنگــی 
ــە مێــژووی خەباتــی سیاســی  ئینــكاری ل
و نیشــتمانیی خــۆی دەكات و دەكەوێتــە 
دەرەوەی ســنووری كوردســتان. بــەاڵم 
ــی  ــە ئەهەمیەت ــە ك ــەوەش هەی ــرەدا ئ لێ
ســتراتیژیی ســلێمانی یــان هەرێمێكــی 
لــەو شــێوەیە بــێ كەركــووك زۆر ناچیزە. 
كــە مەســەلەی  بۆیــە هەوڵێــك هەیــە 
بەیەكــەوە  ســلێمانی  و  كەركــووك 
ببەســترێتەوە. ئینجــا هــەر چۆنێــك بێت، 
لــە مــاوەی داهاتــوودا وەزعێكــی ئەمنــی و 
ســەربازیی ئەوتــۆ بــۆ كەركــووك دروســت 
گشتپرســی  ئەنجامدانــی  كــە  دەكرێــت 

ــت. ــەت بێ ــدا زەحم تێی

كەركووك دێت و 
سلێمانی دەڕوات

گشتپرسی و یەكێتی چ كارەیە؟
خامنەیی

خامنەیی بەڕاســت یان بەشــۆخی لە دیداری 
هەفتەی رابردوویدا لەگــەڵ عەبادی، هەوڵەكانی 
ئەنجامدانــی گشتپرســیی لــە كوردســتان بــە 
مقۆمقۆ ناوبرد و گوتیشــی قبوڵ ناكرێ. رۆژانی 
رابــردووش كــوردی فەیلــی لــە بەغــدا كەوتنە 
هەڵوێستێكی ناخۆشــەوە. هاومەزهەبە عەرەبە 
چاوڕەشەكانیان بە ناردنی ئۆتۆمبێلی بۆمبڕێژكراو 
بۆ گەڕەكەكانیان، پێیانگوتن پاش گشتپرســی 
چیدیكە هاومەزهەبــی دادیان نادات و كورد هەر 
كوردە. ئەمەش پێچەوانەی ئەو هەڵوێستەیە كە 
لە ســعودیەوە دەیبیستین و خەڵكی سادە جگە 
لە سیاسییەكانیان، بە هاشتاگ نەك پشتیوانی 
لــە گشتپرســی دەكــەن، بەڵكو پەلەشــیانە بۆ 

سەربەخۆیی كوردستان. 

رۆڵەكان زۆر ســەیر گۆڕاون. لە هەشــتاكاندا 
هەر ئەو سوپا سوننە عەرەبییە، كە پشتیوانیی 
ســعودیە و واڵتانی دیكەی كەنداویشــی هەبوو، 
بەشــداریی دەكرد لە ئەنفالكردنی كوردی زۆرینە 
هاومەزهەبــی. هەمــان خامنەیــی و كۆمــاری 
ئیسالمییەكەشــی پشــتیوانییان لــە شۆڕشــی 
باشووری كوردستان دەكرد كە لەوپەڕی چەپەوە 
تا ئەوپەڕی سوننەی تووندئاژۆی تێدابوو، كەچی 
ئێســتا گشتپرســی بۆ خامنەیی مقۆمقۆیە و بۆ 
شاســەلمان، وەك لــە حەرەكات و ســەكەناتی 

دەردەكەوێ، پالنە و دەبێ وەدیبێت.

زۆر كــەس ئــەو پێشــبڕكێیەی ســعودیە و 
ئێران لەسەر گشتپرســیی كوردستان بە شەڕی 
چاڵدێران دەچوێنــن. ئەمە هەڵەیەكی گەورەیە، 
شــەڕی چاڵدێران كە ئەنجامەكەی دابەشــبوونی 
كوردســتان بــوو، لەنێــوان دوو ئیمپراتۆریەتی 
هاوســنوور و مەزهــەب جیــاوازدا روویــدا كــە 
هێزی ســەربازی و مەعنەوییان تاڕادەیەك وەكو 
یــەك بوو. رەنگــە بكرێ كۆماری ئیســالمی بە 
ئیمپراتۆریەتی سەفەوی بچوێندرێ و راستییەكەی 
لە پەلهاویشتن لە ناوچەكەدا لە سەفەوییەكانیش 
واوەتر چــووە، بــەاڵم ســعودیە ئیمپراتۆریەتی 
عوسمانی نییە و ناشتوانێ ببێ. سعودیە پارەی 
نەوتی هەیە، مەككە و مەدینەی هەیە و لۆبییەكی 
یەكجــار بەهێــزی لــە ئەمریــكا و ناوەندەكانی 
بڕیاردانــی جیهاندا هەیە. ئەمانــە پراگماتیكانە 
بیری لێبكەینــەوە گرنگترن لەو چەكانەی ئێران 
بەدەســتیەوەن، بەاڵم بۆنموونە سعودیە ناتوانێ 
بــە ســوپاكەی بێتە ســەر ســنووری ئێــران و 

كوردستان دابەش بكات. 

ئــەوەی لــە قەیرانی یەمەنەوە دەســتیپێكرد 
و دواتــر قەیرانی قەتەری بەدواداهات و ســبەی 
قەیرانی پاش گشتپرســیی باشووری كوردستان 
دەبێــت، هەمــووی نیشــانەكانی ئــەوەن كــە 
ســعودیە و هاوپەیمانەكانی بەرژەوەندییەكانیان 
لەگەڵ كۆنسێرڤاتیڤە ئەمریكییەكان لەو خاڵەدا 
یەكیانگرتووەتەوە كــە لەپاش داعش رۆژهەاڵتی 
نێوەڕاســتێكی نوێ دروست بێت و تێیدا سنوور 
بــۆ هەژموونی فراوانــی ئێرانی پــاش رووخانی 
ســەدام دابنرێ و بەرژەوەندییە وزەییەكانی ئەو 
بەرەیــەش پارێــزراو بــن. یەكێك لــە رێگەكانی 
سنووردانانەكەش دروستكردنی دیوارێكە لەنێوان 
ئێــران و ســعودیە و دەوڵەتانی دیكــەی كەنداو 
لە رێگەی خاكێك كە ناوی باشــوور و رۆژئاوای 

كوردستانە. 

من وای تێدەگــەم كە قەیرانی قەتەر كۆتایی 
دێت و ئەو واڵتەش دەتوانێ دیوارێكی دیكە بێت 
بۆ ســنووردانان بۆ هەژموونــی ئێرانی، ئەمەش 
بــەو مانایــە نییە كە قەتــەر بەالی ســعودیەدا 
دەیشــكێنێتەوە، بەپێچەوانەوە ئەوەی سعودیە 
دەیكات ئەوەیە كە ناهێڵێ پالنە قەتەرییەكە بۆ 
ملكەچپێكــردن و گۆڕینی سیســتمی حوكمڕانی 
لە واڵتانی كەنداو ســەركەوێ، بەاڵم قەتەر وەك 
هێڵــی نێوەڕاســت دەمێنێتەوە لەنێــوان ریاز و 
تاراندا كە ناچــار دەبێ لەبەر بەرژەوەندییەكانی 
سیاســەتی بێالیەنــی هەڵبژێرێ. ئەمــە دەكرێ 
پاش چەسپاندنی گشتپرسی كەیس ستەدییەكی 
باش بێ بۆ كوردستان. واتە لە ئێرانی بگەیەنێت 
كــە هــەم لــە بەرژەوەندیــی تاراندایــە و هــەم 
لــە بەرژەوەندیی ریازیشــدا كە كوردســتانێكی 
ســەقامگیر لەو نێوانــە وەك هێڵی نێوەڕاســت 
هەبــێ، كە نە بهێڵێ پریشــكی ئاگــر بگاتە نێو 
ئێران و نە رێگەش بدات ســعودیە هەست بكات 
شیعە دەستیان لە بینەقاقای گیركردووە. ئەگەر 
مــن لەجێی جەنابی خامنەیی بــم، هەر وا بیری 
لێدەكەمــەوە. چونكە دەزانم هەولێر نە دژایەتیی 
تارانــی پێدەكرێ و نە دەیــەوێ بیكات. بۆیەش 
باشترە مقۆمقۆكەی بكاتە كردەوە و ناوچەكە لە 
جەنگێكی گەورەی دیكەی بێئەنجام رزگاری ببێ.

رۆژی 25ی ســێپتەمبەری 2017 گشتپرسییەک 
لەســەر ئاینــدەی هەرێمــی کوردســتانی عێــراق 
دەکرێت. دەنگی خەڵک ئەوە یەکالیی دەکاتەوە کە 
کوردستانی نیمچە سەربەخۆ لە عێراق جیادەبێتەوە 
و دەبێتە دەوڵەتێکی سەربەخۆ یان لە چوارچێوەی 
دەوڵەتــی عێراقــدا دەمێنێتــەوە. گشتپرســییەکە 
یەکەمین هەنگاوی کۆنکرێتیی کوردی عێراقە بەرەو 
وەدیهێنانــی خەونــی یەک ســەدەیان بــۆ دەوڵەتی 

سەربەخۆی کوردستان. 
دوای جەنگــی یەکەمی جیهانــی، هێزە براوەکان 
بەڵێنــی ســەربەخۆییان بە کــورد دا. ئەمە نەبووە 
کردەوە، هۆکاری ســەرەکیش ناڕازیبوونی مســتەفا 
کەمال ئەتاتورکی دامەزرێنەری تورکیای نوێ بوو. 

و  راوەدوونــان  بەدەســت  کــورد  لەوکاتــەوە 
لــەو واڵتانــەدا کــە بەســەریدا  ســەرکوتکردنەوە 
دابەشکراون، ئازار دەچێژن. ئێستا کورد گەورەترین 
گرووپــی نەتەوەیین کــە لە سەرتاســەری جیهاندا 

دەوڵەتی خۆیان نییە. 
لــەدوای رووخانی رژێمی ســەدام حوســێنەوە لە 
ساڵی 2003، کورد ئۆتۆنۆمییەکی فراوانیان هەبووە 
کە وایکردووە دیســان ئارەزووی ســەربەخۆییان لەال 
زیندووببێتەوە. ئەم ئارەزووە ئەوکاتە گەیشتە لوتکە 
کە پێشــمەرگە هاوکارییەکی گەورەی کرد لە شەڕی 
دژی داعشــدا. ئەگەر پێشــمەرگە نەبووایە ســوپای 
عێراق نەیدەتوانی ســەرکەوتووبێت لــە رزگارکردنی 
ناوچەکانی مووسڵ لەدەستی رێکخراوی داعش. بەاڵم 
شــتێکی زۆر ســەیر هەیە لە چیرۆکی ســەرکەوتنی 
عێراقییەکاندا لە کوردستان. ئەویش ئەوەیە کە نیمچە 
قەیرانێــک لەنێــوان حکومەتی عێــراق و حکومەتی 
هەرێمی کوردســتاندا دروســتبووە و هۆکارەکەشــی 
زیندووبوونەوەی ئارەزووی سەربەخۆیی کوردستانە. 

لەسەر ئەو مەســەلەیە پێناچێ هیچ گۆڕانێک لە 
هەڵوێســتی حکومەتی ئێســتای عێراقدا بەراورد بە 
حکومەتەکانی پێشــتر هەبێت. بەگوتەی حکومەتی 

ســاڵح موســلیم و چەند بەرپرســێكی رۆژئاوا لە 
دژی ئەگەری پێشــڕەویی حەشــدی شــەعبی بەرەو 
ســووریا دەنگیان بەرزكردووەتەوە. پرسیار ئەوەیە: 
داخۆ ئەمە تاكتیكە یان ســەرەتای قۆناغێكی نوێیە 
كــە تێیــدا پەیــەدەش  تەرەفگیریی خــۆی یەكالیی 

دەكاتەوە؟
ئەگەر ئەمە سیاسەتی دوورمەودای پەیەدە بێت ، 
ئــەوا دەتوانێــت رۆڵی لــە نزیككردنــەوەی پارتی و 
پەیەدەدا هەبێت و زیاتر لەوەش نەیاری ســتراتیژیی 
دۆزی كــورد لە ســێ پارچــەی رۆژئاوا، باشــوور و 
رۆژهەاڵت یەكبخات. دواجار، هەڕەشە و هاوپەیمانیی 

هاوبەش، هێزەكان لێك نزیكدەكاتەوە!

ســێكوچەكەی  و  شــەعبی  حەشــدی 
هەڕەشە بۆ رۆژئاوا

هەرچــۆن بێــت، پەیــەدە- هێزەكانی ســووریای 
لــە رۆژئــاوای  دیموكــرات ئێســتا قەڵەمڕەوێكیــان 
كوردســتان لەدەســتدایە و تەنانــەت بــەرەو ناوچــە 
عەرەبنشــینەكانیش مل دەنێن. هەرچەندە، ئەم هێزە  
بــە رواڵــەت بەرگری لــە بیرۆكەیەكی ئەنارشیســتی 
ئەنتــی دەوڵەتی دەكات كە ئۆجەالن پێشیخســتووە،  
بــەاڵم بە كــردەوە مقەوەماتی دەوڵــەت و حوكمڕانی 
بنیــات دەنێــت. بۆیــە لەدوای شــەڕی داعــش و لە 
كاتی بەشــكردنی "دەسكەوتەكانی جەنگ"دا نایەوێت 

ئیسرائیل پێویستی بە 
سەربەخۆیی كوردستانە 

حەشدی شەعبی پەیەدە و 
پارتی نزیك دەكاتەوە؟  

ناوەنــدی و کەســایەتییە عێراقییــەکان کــە دژی 
ســەربەخۆیی کوردســتانن، کورد وەکو ئاشووری 
و ئێــزدی و تورکمــان بەشــێکی جیانەکــراوەی 
کۆمەڵگەی عێراقین و نابێ لە واڵتی عێراقی دایک 

داببڕێن. 
 ناکۆکیی قووڵیش لەنێوان حکومەتی هەرێمی 
کوردستان و حکومەتی عێراق لەسەر خاوەندارێتیی 
نەوتی کوردســتان هەیە و لەسەر ئەوەش ناکۆکی 
هەیە کە داهاتی نەوتەکە بگەڕێتەوە بەغدا یان لە 
کوردستان بمێنێ. پشتیوانییەکی چاوەڕواننەکراو 
لــە کوردســتان بەمدواییانــە لەالیەن ســعودیەوە 
کــرا، کە پێدەچێ تۆڵەکردنەوە بێت لە تورکیا لە 

بەرامبەر ئەوەی پشتیوانی لە قەتەر دەکات. 
هەرچەنــدە  ئیســرائیلیش،  بــە  ســەبارەت 
بێدەنگییەکــی بەهێــزی فەرمی هەیە لەســەر ئەو 
مژارە، بەاڵم هیچ گومانی تێدا نییە کە ئۆرشــەلیم 
پشــتیوانی لە دەوڵەتی ســەربەخۆی کوردســتان 
دەکات. ســێ ســاڵ لەمەوبــەر، ســەرۆکوەزیران 
ناتانیاهــۆ رایگەیاند کە ئیســرائیل پشــتیوانی لە 
دامەزراندنــی دەوڵەتێکــی ســەربەخۆ دەکات لەو 
بەشەی عێراقدا کە ئێستا کورد ئۆتۆنۆمییان تێیدا 
هەیە. "ئێمە پێویســتە پشــتیوانی لە ئــارەزووی 
کــورد بــۆ ســەربەخۆیی بکەیــن. ئەوان شــایانی 
ســەربەخۆیین". ئەمانــە قســەی ناتانیاهۆ بوون 
لــە گوتارێکیدا کە لە ئەنیســتیتیوتی ئاسایشــی 

نیشتمانی لە تێل ئەڤیڤ پێشکەشی کرد. 
ئەو لێدوانە، کاردانەوەی توندی نووری مالیکی، 
ســەرۆکوەزیرانی ئەوکاتــی عێراقی بــەدواوە بوو، 
چەندینجاریــش بە میدیاکانی گوت کە هەوڵ هەیە 
کوردســتان بکرێتــە "ئیســرائیلی دووەم". کاتێک 
رۆژنامەڤانانی ئیســرائیلی بۆ رووماڵکردنی شەڕی 
دژی داعــش گەیشــتنە عێراق، مالیکــی نەیتوانی 
چیدی رق و تووڕەبوونی خۆی بشارێتەوە. زۆر لە 
سەرکردەکانی عێراق شانبەشانی مالیکی، تۆمەتی 
ئــەوە دەدەنــە پاڵ مەســعود بارزانی، ســەرۆکی 

هەرێمی کوردستان کە هاوکاریی ئیسرائیل دەکات. 
بەردەوامیــش ئەوە بیردەهێننەوە کە لە ســااڵنی 
شەســت و حەفتای ســەدەی رابردوودا ئیسرائیل 
هاوکاریی کوردی کردووە لە شەڕی دژی حکومەتی 

ناوەندیدا. 
ئەو واڵتانەی پشتگیریی گشتپرسی و دەوڵەتێکی 
سەربەخۆ بە خەڵکی کوردستان دەکەن، زۆر کەمن. 
هەرێمی کوردستان کە هیچ دەریچەیەکی دەریایی 
نییــە و دەورەدراوە بــە دوژمنەکانــی، ســنووری 
هاوبەشــی هەیە لەگەڵ عێراق، ئێران، ســووریا و 
تورکیا. ئەو واڵتانە، بەتایبەتیش ئێران و تورکیا، 
بەتووندی دژی دامەزراندنی دەوڵەتی کوردستانن. 
ئەوانیش وەک مالیکی لەوە دەترسن کە کوردستان 
وەک دوورگەیەکی دۆستانە و ئارام و سەقامگیر لە 
ناوچەیەکدا کە بە جەنگ و دوژمنکاری دەورە دراوە، 
بەکردەوە ببێتە شتە ناخۆشەکە، واتە ئیسرائیلی 
دووەم. هەرکاتێــک لەم ســااڵنەی دواییدا باســی 
سەربەخۆیی کوردستان کرابێت، ئەو دەستەواژەیە 

بۆ دەوڵەتە چاوەڕوانکراوەکە بەکارهێنراوە. 
بۆیە زۆر رێی تێدەچێت کە ئێرانی و تورکەکان 
هەوڵبدەن گشتپرســییەکە ســەرنەگرێت و الیەنە 
کوردییــەکان وا لێبکــەن پێک ناکۆک بــن. بەاڵم 
بــۆ ئیســرائیل هەم لــەڕووی ئابوورییــەوە و هەم 
لەڕووی ئاسایشیشەوە پشتیوانیکردن لە دەوڵەتی 
کوردســتان قازانجــی هەیــە. بۆ ســنووردانان بۆ 
جووڵەی میلیشیا جیهادییەکان لە سووریا و عێراق، 
پێویستە ئۆرشەلیم رۆڵی هەبێت لە گۆڕانکارییەکانی 
نێو کوردســتان. بۆیە لــە بەرژەوەندیی ســوپای 
ئیسرائیلدایە کە مەشق و رێنمایی بداتە پێشمەرگەی 
دەوڵەتــی داهاتووی کوردســتان. دەکرێ لەوەش 
واوەتر بڕۆن و بنکەیەکی ســەربازی لە کوردستان 
بکەنەوە بۆئەوەی بەهۆیەوە دەوڵەتی کوردســتان 
بپارێزن. هەروەها دەوڵەتی سەربەخۆی کوردستان 
دەتوانــێ رێگە خۆش بکات بــۆ گەڕاندنەوەی ئەو 
جووانەی کاتی خۆی لەوێوە هاتوونەتە ئیســرائیل 

و کاتــی خۆی دەوڵەتی عێراق دەریکردوون و ماڵ 
و موڵکیانی تااڵن کردووە. ئەمە پێگەی ئیسرائیل 
لە رێککەوتنەکانی داهاتووی ئاشتیدا لەگەڵ عەرەب 

بەهێزتر دەکات. 
لەپەنای ئەو بەرژەوەندییە گەورانەوە، خەڵکی 
ئیسرائیل هاوسۆزییەکی گەورەیان لەگەڵ خەباتی 
رەوای کورد هەیە. زۆر خاڵی هاوبەش هەن لەنێوان 
گەلی کورد و گەلی جوو. هەردووکیان ماوەی درێژ 
تووشــی راوەدوونان بوون و بە جیهاندا پەرتەوازە 

کراون. 
ئێران، تورکیــا و واڵتانی عەرەبی قەت دان بە 
سەربەخۆیی کوردســتاندا نانێن. بەاڵم کورد نابێ 
کات بەفیڕۆ بدەن و دەبێ یەکسەر دوای گشتپرسی 
ســەربەخۆیی دەوڵەتی کوردســتان و جیابوونەوە 
لــە عێراق رابگەیەنن. ئەگەری زۆر بەهێز هەیە کە 
دەوڵەتی کوردستان ببێتە دوورگەی سەقامگیری و 
رێزگرتن لە مافەکانی مرۆڤ. ئەوەش وای لێدەکات 
زۆر جیاواز بێت لە واڵتانی دەوروبەری. بۆیە دەبێ 
ئیــدارەی ترەمپیش پشــتیوانی لە گشتپرســی و 
ســەربەخۆیی هەرێمی کوردستان و جیابوونەوەی 
لــە عێــراق بــکات. چونکــە ئــەم گۆڕانکارییــە 

لەبەرژەوەندیی تەواوی ناوچەکەدایە. 
دەبــێ کورد ببنــە خاوەنی دەوڵەتــی خۆیان، 
ئەمەش چەندە زووتر رووبدات باشــترە. پێویستە 
کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی پشتیوانی لە سەربەخۆیی 
کوردســتان بــکات و هــەر تەنیــا پشــتیوانی لە 
دامەزراندنی دەوڵەتی فەلەســتین نەکات. چونکە 
مافــی بڕیــاردان لە چارەنــووس و ســەربەخۆیی 
پێویســتە مافی هەموو کەس بێت و ناکرێ تەنیا 

خەڵکێکی دیاریکراو ئەو مافەیان هەبێ.

* د. ئێــدی کۆهێــن، توێژەرێکی ناســراوە لە 
)ســەنتەری بنگۆریۆن- ســادات(ی ئیســرائیلی. 
نووســەری کتێبــی )هۆلۆکۆســت لــە روانگــەی 

مەحموود عەباسەوە(یە.

قەڵەمڕەوەكانــی خۆی لەكیس بــدات. حاڵی حازر، 
لــە دوو میحوەری گرنگەوە هەڕەشــەی ســتراتیژی 
لەســەر مان و نەمانی ئەم قەڵەمڕەوە لە ئارادایە و 
ئەگەر حەشــدی شەعبیش بچێتە ناو سووریا، ئەوا 
ســێكوچكەیەكی تەهدید بۆ پەیەدە دروست دەبێت 

كە ئامانی نادات.
یەكــەم: توركیــا- بەشــێك لــە ئۆپۆزســیۆنی 
ســووری  لە جەرابلوسەوە تا باب هاتوون . لەوانەیە 
بە چاوپۆشــیی رووسیاش گوشارەكانی لەسەر ئەو 

ناوچەیە زیاتر بكات!
دووەم: بــە ئەگــەری زۆر لە داهاتوودا ســوپای 
ســووریا- میلیشــیا شــیعەكان هەوڵەكانیــان بــۆ 

گەڕانەوە بۆ ناوچە كوردییەكان زیاتر دەكەن.
ئەگەر حەشــدی شــەعبیش لە ملی باشــووری 
رۆژهەاڵتــی ئــەو بەشــەی كوردســتانەوە، واتا لە 
شــەنگال و بەعاجەوە پێشــڕەوی بكات، لە ماوەی 
درێژخایەندا هەڕەشەیەكی سەربازیی گەورە بۆ مان 
و نەمانــی قەڵەمڕەوەكەی پەیەدە دروســتدەكات و 
لە باشــترین حاڵەتدا لەژێر گوشــاری سێكوچكەی 
توركیا- ســووریا- حەشدی شــەعبیدا، بە الوازی و 

گەمارۆدراوی دەمێنێتەوە.
خاڵێكی دیكە پەیوەندی بە عەرەبە سوننەكانی 
نــاو هێزەكانــی ســووریای دیموكراتــەوە هەیە كە 
پەیەدە ناتوانێت لە سیاســەتەكانیدا چاوپۆشییان 
لێ بكات. لەڕاســتیدا هاوكارییەكانی دنیای دەرەوە 
و پڕچەككردنەكــەی ئەمریــكاش بەهــۆی فۆرمولی 
هاوپەیمانــی كــوردی –عەرەبی ســوننیەوە بووە. 
هاتنی حەشــدی شەعبی بۆ سووریا، ئەویش لەڕێی 
پەیــەدەوە دەتوانێت ناڕەزایی عەرەبە ســوننیەكان 
بورووژێنــێ و گرفتــی بــۆ دروســتبكات. بۆیە لەم 

حاڵەتەدا رۆیشــتنی حەشــدی شــەعبی نەك تەنها 
هەڕەشەیەكی دەرەكی، بەڵكو هەڕەشەی ناوخۆییش 

بۆ پەیەدە دەخولقێنێ.

و  ســەنگەر  یەكالكردنــەوەی 
 - كــوردی  سروشــتی  هاوپەیمانیی 

كوردی
لەوانەیە تا ماوەیەك بەر لە ئێســتاش باسكردن 
لەوەی كە پەیەدە وەك هەڕەشــە ســەیری حەشدی 
شــەعبی بكات، دوور لە واقیع سەیر بكرایە، چونكە 
پەیەدە بۆ مانەوەی خۆی، ستراتیژێكی فرەڕەهەندی 
پێــڕەو دەكرد. لەالیەك كەین و بەینی لەگەڵ رژێمی 
ســووریا و ئێران و رووسیا هەبوو، لەالیەكی دیكەش 
بــە چەتری ئەمنی ئەتڵەســییەوە شــەڕی داعشــی 
دەكرد، بەاڵم ئۆپەراســیۆنی رەققە، بڕیاری ئەمریكا 
بــۆ پڕچەككردنی هێزەكانــی ســووریای دیموكرات 
و قەیرانــی قەتــەر دۆخەكەی گۆڕیــوە. ئیدی خاڵی 
وەرچەرخــان نزیكبووەتەوە و وا پێدەچێ پەیەدەش 

خەریكی یەكالكردنەوەی خۆی بێت.
دۆســییەی ســووریا و قەیرانی قەتەر، توركیا و 
ئێران و رووســیای زیاتر لە یەك نزیك كردووەتەوە. 
ئۆپەراســیۆنی رەققە و هاتنــی چەكی ئەمریكیش، 
دۆخــی هێزەكانــی ســووریای دیموكراتــی گۆڕی و 
پەیوەندییەكانی لەگەڵ ئەمریكا پتەوتر كرد. قەیرانی 
قەتەریش دەروازەیەكی بۆ دروســتبوونی پەیوەندیی 
پەیەدە و ســعودیە و ئیمارات و ئوردن كردووەتەوە. 
بەمجۆرەش ئاراســتەی هاویەیمانی كوردی- عەرەبی 
ســوننی لــە رۆژئــاوا خەریكــە بەهێزتــر دەبێت كە 
دەتوانێت دۆخی گەمارۆدراوی رۆژئاوای كوردســتان 
بشــكێنێ و لەڕێی ئوردنەوە نەفەســێكی پێ بدات. 

بێشــك، رۆیشــتنی حەشــدی شــەعبی بۆ سووریا 
پێچەوانەی ئەم ئاراستەیە دەبێت.

حەشدی شەعبی لە عێراقیش دەمێكە تەهدیدی 
ســتراتیژی بۆ هەرێمی كوردســتان دروســتكردووە. 
لــە خانەقینەوە تا شــەنگال ســنوورەكانی هەرێمی 
كوردســتانی جەڕانــدووە. بۆیە خەریكــە نەیارێكی 
هاوبــەش بۆ پرۆژەی كوردی لە باشــوور و  رۆژئاوای 
كوردستان تەعریف دەبێت. ئەگەر وابێت ئەوا ئێران 
و عێراق و ســووریا دەبنە نەیاری ســەرەكی پرۆژەی 
كوردی لە ســێ پارچــەی كوردســتان و كاریگەر ی 

لەسەر دۆخی كوردەكانی رۆژهەاڵتیش دادەنێت.
پەیەدە ســەر بە رەوتێكی فیكری سیاســییە كە 
خــۆی بــە ركابەر و بەدیلی رەوتی فیكری سیاســی 
پارتــی دەزانێت، بــەاڵم تەنیا ئایدیۆلۆژی ئاراســتە 
بە سیاســەتی كرداری نــادات، بەڵكو بەرژەوەندی و 

دۆخەكانیش ئەو كارە دەكەن.
سیاســی-  كرانەوەیەكــی  پەیــەدە  ئەگــەر 
ســنوورداریش لــە ناوخــۆی رۆژئاوا دەســتپێبكات، 
هەرێمی كوردســتان دەتوانێت پاســاوێكی سیاسی 
و یاســایی بــۆ ئاوەاڵكردنــی زیاتری ســنوورەكان و 
گەشــەپێدانی پەیوەندییەكانی لەگەڵ پەیەدە پەیدا 
بكات و بەوەش زەمینەی هاوپەیمانییەكی رەســمی 
لە ماوەی درێژخایەندا فەراهەم بكات. بەاڵم توركیا و 
مانەوەی پەكەكە لە سنوورەكانی باشوور- رۆژهەاڵت 
)لەوانەیە بۆ پاراســتنی هێزەكانی لە سنوور مل بۆ 
داواكانــی ئێران بداتــەوە.( دەتوانن تەگەرە بۆ ئەمە 
دروســتبكەن. جــا ئەگەر ئــەوەش روونــەدات، ئەوا 
دەشێ هاوپەیمانییەكی سروشتی لە بەینیاندا هەبێت. 
النیكــەم گرفتەكانی بە ینیان قووڵتر نەكەن، چونكە 

دواجار مڵۆزمێكی هاوبەشیان لێ تایین بووە.

د. ئێدی كۆهێن*

زریان رۆژهەاڵتی
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الیەنگرانی داعش لە باشووری رۆژهەاڵتی ئاسیا
لەكاتێكدا ناوچەكانی ژێر كۆنتڕۆڵی داعش هەتادێت لە عێراق و سووریا بچووكتر دەبنەوە، الیەنگرانی رێكخراوەكە

لە فیلیپین و ئیندۆنۆسیا ناوچە كۆنتڕۆڵ دەكەن.

ئااڵی رەشی داعش لە شاری مەراوی لە واڵتی فیلیپین هەڵكرا. 
نزیك 500 چەكداری سەر بە ئەبوسەیاف و گروپی ماوتی 

هێرشیان كردە سەر مەراوی.

24ی ئایار: 

زامبوانگا: مارینز و هێزی تایبەتی دژەتیرۆری ئەمریكا لەو 
ناوچەیە جێگیرن.

24ی ئایار: داعش بەرپرسیارێتی دوو هێرشی لە جاكارتا، 
پایتەختی ئیندەنۆسیا، گرتە ئەستۆ. 

ئیسنیلۆن هاپیلۆن،سەركردەی گروپی 
ئەبوسەیاف لە ناوچەی مینداناو، لە ساڵی 

2014 بەیعەتی بە داعش دا. هاپیلۆن زۆرجاران 
وەكوو ئەمیری داعش لە باشووری رۆژهەاڵتی 

ئاسیا ناوزەد دەكرێت. 

گروپی ئەبوسەیاف:

گروپێكن كە بانگەشەی بۆ دامەزراندنی 
دەوڵەتێكی ئیسالمی دەكەن. شانەكانی ئەم 

گروپە لە تایلەند، سینگاپور، فیلیپین و مالیزیان. 

جەماعەی ئیسالمیە: 

لقێكن لە جەماعەی ئیسالمی ـ شانەكانیان بە شێوەیەكی 
سەرەكی لە شارەكانی ئیندەنۆسیان، لەوانەش لە ئاچیە، 

سوالوێسی و جاڤا. 

جەماعە ئەنسارو تەوحید:

گەورەترین گروپی الیەنگری 
داعشن. هەر دوو برا عومەرخەیام 

و عەبدوڵاڵ ماوتی بەشدارییەكی 
سەرەكییان لە هێرشەكەی سەر 

مەراویدا هەبوو. 

گروپی الیەنگری داعش و سەر بە 
بەرەی ئازادی ئیسالمی مۆرۆن لە 
مینداناو. بەرەی ئازادی ئیسالمی 

لە 2014 رێككەوتنی ئاگربەستیان 
لەگەڵ حكومەتی فیلیپین واژۆ كرد. 

گروپی ماوتی: 

چەكدارانی ئازادی ئیسالمیی 
بانگۆسمۆرۆ و ئەنساری خەلیفە 

لە فیلیپین:

800 بۆ 900 كەس لە ئەندامانی یەكەی چەكدارانی باشووری 
رۆژهەاڵتی ئاسیا لە سووریا شەڕیان كردووە و 200 كەسیان 

گەڕانەتەوە. ئەوان بە كەتیبەی نۆسانتارا ناسراون. 

كەتیبەی نوسانتارا: 

زامبوانگا

مەراوی

گینەی نوێ

مالیزیاپۆسۆ

تایلەندفیلپین
ڤێتنام

چین

سەنگاپور

سوالوێسی

ئوسترالیا

ئیندۆنیسیا

ئاچیا

جاكارتا
زەریای هیند

دەریای 
باشووری چین

جاڤا

زەریای هێمن

مینداناو
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