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 رووداو - دهۆك 
حەشدی شەعبی لە باشووری شنگال سەرقاڵی دروستكردنی ئەنجوومەنێكی بەڕێوەبردنە. بەرپرسێكی حەشدی شەعبیش دەڵێت 

دوای دروستكردنی ئەو ئەنجوومەنە، سەرجەم بەرپرسە ئیدارییەكانی ئەو ناوچانە دەگۆڕدرێن.
هۆزی  سەرۆك  و  كۆچۆیە  گوندی  موختاری  كە  شەعبی  حەشدی  بە  سەر  ئێزدخانی  كەتائیبی  فەرماندەی  جاسم،  نایف 
مەندكانە بە )رووداو(ی راگەیاند "ئێستا خەریكی دامەزراندنی ئەنجوومەنێكی سیاسیی ئیدارین بۆ ئەو ناوچانە، لە رێگەی ئەو 
ئەنجوومەنەوە بەرپرسی نوێ بۆ یەكە ئیدارییەكانی ئەو ناوچانە دادەنێین، رێگە نادەین بەرپرسە كۆنەكان بگەڕێنەوە، چونكە 
كاتی خۆی خیانەتیان لێكردین و دەستیان لەگەڵ داعش تێكەڵ كرد". بەاڵم بەشار كیكی، سەرۆكی ئەنجوومەنی پارێزگای 
نەینەوا دەڵێت "حەشدی شەعبی ناتوانێ یەك بەرپرسی ئەو ناوچانە بگۆڕێ، چونكە لەرووی یاساییەوە گۆرینی هەر 

بەرپرسێكی پارێزگای نەینەوا لە دەسەاڵتی ئەنجوومەنی پارێزگایە".
حەشدی شەعبی لە ئۆپەراسیۆنێكدا لە باشووری شنگال 13 گوند و چەند كۆمەڵگەیەكی ئێزدیان و سێ 
گوندی كوردی موسڵمانی كۆنترۆڵ كردەوە. لە گرنگترین ئەو شوێنانەشی كۆنتڕۆڵی كردەوە، قەزای بەعاج 
بوو. بەاڵم خەڵكی ئەو ناوچانە نەگەڕاونەتەوە شوێنەكانیان. نایف جاسم دەڵێت "تاوەكوو ئێستا تەنیا 
نۆ ماڵ گەڕاونەتەوە، چونكە رێگری لە گەڕانەوەی خەڵك دەكرێ، چیدی نابێ كورد رێگری لە 

گەڕانەوەی خەڵك بكات".
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دەوامی پاسپۆرتی هەولێر دەگۆڕێتراپۆرتە هەواڵ
رووداو - هەولێر 

بەڕێوەبەرایەتی پاســپۆرتی پارێزگای هەولێر ئاگادارییەك لەبارەی گۆڕانكاری كاتی دەوامی بەڕێوەبەرایەتییەكەیان باڵودەكاتەوە. ســاڵح وریا 
عەسكەری، بەرپرسی راگەیاندنی بەڕێوەبەرایەتی پاسپۆرتی هەولێر بە )رووداو(ی گوت "لە رۆژی دووشەممە 2017/7/10ـەوە كاتی دەوامی فەرمی 

بەڕێوەبەرایەتییەكەمان لە كاژێر 12:00ـی دوای نیوەڕۆ تاوەكو كاژێر 8:00ی شەو دەبێت". بەگوتەی بەرپرسی راگەیاندنی بەڕێوەبەرایەتی پاسپۆرتی 
هەولێر، هۆكاری گۆڕینی كاتی دەوامی بەڕێوەبەرایەتییەكەیان لەبەرئەوەیە كە گۆڕانكاری لە سیستەمی پاسپۆرتدا دەكرێت. بەڕێوەبەرایەتی پاسپۆرتی 
پارێزگای هەولێر داوا لە هاوواڵتییان دەكات، رۆژانە لەكاژێری دیاریكراو سەردانیان بكەن، بۆ دەرهێنان و نوێكردنەوەی پاسپۆرت لە هەردوو نووسینگەی 

یەك و نووسینگەی دووی پاسپۆرت.

فرمان عەبدولڕەحمان
رووداو - بەسرە

كــە  گەشــتەكەمان  وێســتگەی  یەكــەم 
بەدواداچوونێكە بۆ جەلالدەكەی نوگرە ســەلمان، 
لــە شــاری بەســرەوە دەســتپێدەكات. لــەوێ بە 
رێكــەوت زانیاریمــان لــە چەند كەســێك وەرگرت 
كــە حەجاج تكریتیی جەلــالدە دڵڕەقەكەی نوگرە 

سەلمان، دوو وێنەی الی كەسێك هەیە.
ساڵی 1988 ، لە هەڵمەتێكی سەربازیی گەورە 
و پالن بۆ داڕێژراوی رژێمی بەعســدا، بە هەشــت 
قۆنــاغ پرۆســەی ئەنفالــی كــورد دەســتیپێكرد. 
بەپێی گێڕانەوەی ئەوانەی لەو پرۆســەی پاكتاوە 
رزگاریان بووە، ســەرجەم ئەوانەی كە لە ئەنفالدا 
دەســتگیركران، لــە قۆناغــی دواتردا لــە یەكدی 
جیاكراونەتــەوە، گەنجەكان لەالیــەك و ئافرەت و 
منــداڵ و پیر و بەتەمەنەكانیــش لەالیەكی دیكە. 
گەنجــەكان بە پاس بەرەو چاڵەكانی مەرگ رەوانە 
كــراون، ئەوانی دیكەش بەرەو زیندانی ترســناكی 
نوگرە ســەلمان لە هەرە باشــووری عێراق لەسەر 

سنووری عێراق و سعودیە گواستراونەتەوە.
زیندانــی  لــە  ئەنفالدیدەیــەی  هــەزاران  ئــەو 
رۆژانــە  بــوون،  دەستبەســەر  ســەلمان  نوگــرە 
لەالیــەن جەلالدێكــەوە ئەشــكەنجە دەدران كــە 
و  تاڵتــر  نوگــرە ســەلمانی  زیندانــی  دۆزەخــی 
بەســوێتر كردبــوو. ئــەو جەلالدە نــاوی حەجاج 
تكریتــی بــوو، سەرپەرشــتیاری زیندانــی نوگرە 
ســەلمان بووە، وێنەی ئەو جەلــالدە تەنیا لە نێو 
یادەوەریی ئەنفالدیدەكانــدا هەیە، بەاڵم ئێمە لەو 
بەدواداچوونەمانــدا دەمانــەوێ تاكــە فۆتۆی ئەو 
جەلــالدە بدۆزینەوە كە بە ســەدان كەس بەرگەی 
كێبڵەكانی ئەویان نەگرت و هەر لە نوگرە سەلمان 

گیانیان سپارد.
لەكاتــی ئــەو بەدواداچوونەمانــدا، لە بەســرە 
بــە رێكەوت زانیــاری ئەوەمان لە چەند كەســێك 
وەرگــرت كــە حەجــاج تكریتــی دوو وێنــەی الی 
كەسێك هەیە. بەپێی قسەی سەرچاوەكەمان، ئەو 

كەســە خزمی یەكێــك لەوانەیە كە لەگەڵ حەجاج 
لە سااڵنی هەشتاكانی سەدەی رابردوو پێكەوە لە 
یەكێك لە سەربازگەكانی رژێمی بەعسدا سەرقاڵی 

راهێنانی سەربازین.
لــە یەكێــك لە كافێكانی شــاری بەســرە ئەبو 
عەدنــان دەبینــم، ئەو كەســەی فۆتۆكانــی الیە. 
لەبارەی چۆنێتی دەســكەوتنی فۆتۆكانەوە گوتی 
"لە رێگەی ناسیاوێكمەوە لە بەغدا كە كاتی خۆی 
لەگــەڵ حەجــاج راهێنانــی ســەربازییان كردووە، 

فۆتۆكانم دەستكەوت".
لەســەر مێــزی كافێكــە لە شــاری بەســرە لە 
فۆتۆكان ورد دەبمەوە، دوو وێنەی رەشوسپین كە 
پێدەچێ لە سەرەتای سااڵنی هەشتاكانی سەدەی 

رابردوودا گیرابن.
لە وێنەی یەكەمدا ئەو كەســەی پێمان گوتراوە 
كــە ئەوە حەجاجە، كەســێكی كەڵەگەتی ســمێڵ 
فشــە كــە دەموچاوێكــی پانی هەیــە و مارێك بە 
زیندوویــی دەخــوات، لەگــەڵ چەنــد كەســێكی 
دیكــەدا كــە دەمیان ســوورە بە خوێنــی مار، وا 
دەردەكــەون ســەرقاڵی راهێنانــی ســەربازین. لە 
وێنەی دووەمیشدا كەروێشكێك بە زیندوویی كەوڵ 
دەكات. لــە چاوانی حەجاجدا دڕندەیی و دڵڕەقی 

دەبینرێ.
بەاڵم هێشــتا ناتوانم بیســەلمێنم ئــەم وێنەیە 
خــودی حەجــاج تكریتیــە، دەگەڕێمــەوە شــاری 
محەممــەد  عومــەر  الی  دەچمــە  و  ســلێمانی 
كــە ســااڵنێكی درێــژە ســەرقاڵی توێژینــەوە و 
دۆكیۆمێنتكردنــی رووداوەكانی ئەنفالە. وێنەیەكی 
خەمڵێنــراوی حەجاجــی لە خەیاڵدایە، شــێوە و 
سیمای لە وەســفی ئەو ئەنفالدیدانەوە وەرگرتووە 

كە حەجاجیان بینیوە.
عومــەر محەممەد كــە وێنەكانــی بینی، گوتی 
"ناتوانم بڵێم ئەمە سەد لە سەد حەجاج تكریتیە، 
بەاڵم بەپێی ئەو وەســفانەی كە شــایەتحاڵەكانی 
ئەنفال بۆیان باســكردووم، هەر كە وێنەكەم بینی 

وام هەست نەكرد كەسێكی غەریب دەبینم".
بــەاڵم هێشــتا پێویســتم بــە گەڕانــی زیاترە. 

دەبــێ بچمــە شــارۆچكەی ســەلمان، دروســتتر 
بــۆ نێــو زیندانەكــەی نوگرە ســەلمان. هــەم بۆ 
ســاخكردنەوەی شوناسی وێنەكە و هەم بۆ بینین 
و ئەزموونكردنــی ئەو ئازارانەی كە ئەنفالدیدەكان 
لەوێ چەشتوویانە. شــارۆچكەی سەلمان نزیكەی 
سێ كاژێر لە سەماوەوە دوورە، لەوێ پێیانگوتین 
بەبــێ مەفــرەزەی پۆلیــس ناتوانین ئــەو رێگایە 
ببڕین، چونكە نوگرە ســەلمان شوێنێكی چەپەك 

و دوورە دەستە.
بە بیابانێكی وشك و كاكی بە كاكیدا تێپەڕین، 

بــە درێژایــی ســێ كاژێــر هیــچ ئاوەدانییەكمــان 
نەبینی. كاتێك لە قەزای ســەلمان تێدەپەڕی، بە 
بەرزاییەكەوە پاشــماوەی زیندانی نوگرە ســەلمان 
دەبینی. دەگەینە نێو زیندانەكە. بە دروســتی 29 
ســاڵ لەمەوبەر نێو حەوشــە و هۆڵ و راڕەوەكانی 
زیندانەكــە جمــەی دەهــات لــەو كوردانــەی لــە 
شااڵوەكانی ئەنفالدا دەســتگیركرابوون. ئێستاش 
هەســت بــەو ئــازار و ناڵە و حەســرەتانە دەكەی 
كــە بە دیوار و عەردی بەندیخانەكەوە وا هەســت 
دەكــەی بەجێمــاون. ئەوەشــی ئــەم زیندانــەی 

ترســناكتر و بەســوێتر كردبوو رەفتــارە دڵڕەق و 
توندەكانی حەجاج و دارودەستەكەی بوو.

لــە نێو یەكێك لە هۆڵی زیندانەكەدا ئێســتاش 
شــوێنەواری ئەو نووســینانە ماوە كــە بە كوردی 
لەســەریان هەڵكۆڵدراوە، عەزاب شمەری دەبینین 
كــە دانیشــتووی شــارۆچكەی ســەلمانە و دەڵــێ 
خــۆی حەجاجی لە نزیكەوە بینیــوە، ئەو دەمەی 
حەجاجی بینیوە تەمەنی 10 ســااڵن بووە، بەهۆی 
دەســتگێڕی و شــت فرۆشــتنەوە زیاتر لە جارێك 
حەجاجــی بینیوە. عــەزاب گوتی "منداڵ بووین لە 

حیللــەوە خواردنــەوەی گازیمان دەهێنــا بۆ ئێرە. 
حەجاج و زیندانییەكانیشــم زیاتر لە چەند جارێك 

بینیوە، زیندانییەكان كورد بوون".
كاتێك وێنەكەمان پیشــانی عەزاب دا، یەكسەر 
پەنجەی خســتە سەر ئەو كەسەی كە لە وێنەكەدا 
پێمانگوترابوو حەجاج تكریتییە. عەزاب گوتی "ئەو 
ســمێڵ فشــە خۆیەتی حەجاجــە، الندكرۆزەرێكی 

سپی و سوپەرێكی مۆدیل 85ی سووری هەبوو".
بەاڵم ســاخكردنەوەی وێنەكە ئەســتەمە ئەگەر 
قســەی ئــەو كەســانە وەرنەگرین كە لــە زیندانی 
نوگرە ســەلمان بوون. ئەو گەرمیانیانەی لە نوگرە 
ســەلمان بوون، زۆربەیان ئەو كەســە بە تەمەنانە 
بــوون كە لە تۆپزاوا لە گەنجەكان جیاكرابوونەوە، 
بەاڵم ئێســتا ئەوانەی لــە ژیاندا ماون یادەوەرییان 

كۆمەكی ئەوە ناكات حەجاج تكریتی بناسنەوە.
رەنگە باشــترین كەس وێنەكانــی ئەو جەلالدە 
بناســنەوە، ئــەو هەڵەبجەییانــە بــن كە لــە دوای 
كیمیابارانی هەڵەبجە، ئاوارەی ئێران بوون و دواتر 
بەهۆی لێخۆشــبوونێكی گشــتیی رژێمی بەعسەوە 
گەڕانــەوە و دواتر بۆ ماوەی چوار مانگ و 10 رۆژ 

لە زیندانی نوگرە سەلمان دەستبەسەر بوون.
دەچمــە هەڵەبجەی شــەهید و لــەوێ پێنج لەو 
شــایەتحااڵنە دەبینم: سەلمان، عومەر، محەممەد، 
عەلی و سدیق. ئەوان كە لە نوگرە سەلمان بوون، 
لــە هەڕەتــی الوێتیدا بــوون، هەر پێنجیشــیان لە 

نزیكەوە حەجاجیان بینیوە.
هەموویان پێش ئەوەی وێنەكە ببینن وەسفێكی 
دروســتی روخســار و ســیمای حەجاج و رەفتارە 
بێبەزەییەكانــی ئەویان بۆ كردین، وەســفەكان زۆر 
نزیــك بوون لە كەســێتیی نێو وێنەكان. كاتێكیش 
یەك یەك وێنەكانیان بینی، بەبێ ئەوەی ئاگاداری 
یەكدی بن، هەمان كەســی سمێڵ فش و دەموچاو 
پانیــان دیاری كــرد كە حەجــاج تكریتییە. ئەوان 
دڵنیــا بوون لەوەی كە ئەو كەســەی نــاو وێنەكە 
حەجــاج تكریتیــە، هەمان ئەو جەلــالدە دڵڕەقەی 
كە ئەشــكەنجەی ئەنفالدیدەكانــی داوە لە زیندانی 

نوگرە سەلمان.

چیرۆكی ئەم وێنە 
دەگمەنانەی جەلالدەكەی نوگرە سەلمان

دیمەن بورهان
رووداو - هەولێر

ئاینــی  كاروبــاری  و  ئەوقــاف  وەزارەتــی 
داوای قەدەغەكردنــی چەند كااڵیــەك دەكات. 
بەرپرســێكی ئەو وەزارەتە دەڵێت ئەو كااڵیانە 
مەترســییان لەســەر پێكەوەژیانــی ئاینــی لە 

هەرێمی كوردستان هەیە.
بەڕێوەبــەری  نەقشــبەندی،  مەریــوان 
پەیوەندییــەكان و پێكەوەژیانــی ئایینــی لــە 
وەزارەتــی ئەوقــاف و كاروبــاری ئاینــی بــە 
بــۆ  نووســراوەیان  ئــەو  گــوت،  )رووداو(ی 
ئەنجوومەنی وەزیران بەرزكردووەتەوە، چونكە 
بــە گوتــەی ئــەو "چەنــد ســاڵێكە لەڕێگەی 
فڕۆكەخانەكانــی  و  ســنوورییەكان  خاڵــە 
هەرێمی كوردســتانەوە كۆمەڵێــك كااڵ هاوردە 
دەكرێــن كــە ئاشــتەوایی كۆمەڵــگا دەخەنــە 
مەترسییەوە، هەروەها لەڕووی دینییەوە نابێت 

و سووكایەتیكردنە بە ئایین". 
نووسراوەكە كە ژمارە 116ی لەسەرە و رۆژی 
2017/6/13 دەرچــووە، ئیمزای د.پشــتیوان 
سادق، وەزیری ئەوقاف بە وەكالەتی لەسەرە. 
لــە ناوەڕۆكەكەیــدا هاتووە "هەندێــك كااڵ كە 
هاوردە دەكرێن سووكایەتییان بە ئاین تێدایە". 

بۆیە داواكراوە هاوردەكردنیان قەدەغە بكرێ.
ئەو بەرپرســەی وەزارەتی ئەوقاف ئاماژەی 
بــە هەندێــك لــەو كااڵیانــە دا و گوتــی "لــە 
ســنووری ئێران پــەڕەی قورئانی دڕاو دەخەنە 
نێو ســێو، لەم رۆژانــەش دایبی منداڵ هاتووە 
كە ناوی زەردەشــتی لێ نووســراوە، هەروەها 
جۆرە پێاڵوێك هاوردەكراوە و لە شــارۆچكەی 
چەمچەمــاڵ دەفرۆشــرێت، لەژێــر پێاڵوەكــە 
وێنــەی خــاچ و نــاوی پیــرۆزی پێغەمبەرمان 
محەممــەد بەپێچەوانە نووســراوە، یــان ناوی 
عیسا و مووسا لەسەر شۆرت و جلی ژێرەوەی 
ئافرەتان نووسراوە. لە شارۆچكەی عەنكاوەش 
ســووكایەتی بە ئاینی جوو كراوە لەڕێی جۆرە 
پێاڵوێكەوە". دەشــڵێت "ئەم كااڵیانە لە خاڵە 
ســنوورییەكانی حاجی ئۆمەران و باشماخەوە 
هاوردە دەكرێن، تەنانەت لە فڕۆكەخانەكانیش، 
هەر بۆیە ئێمە نووسراومان بە وێنە و بەڵگەوە 

بــۆ ئەنجومەنــی وەزیــران و وەزارەتــی ناوخۆ 
بەرزكردووەتــەوە و بــۆ كۆنترۆڵكردنی زیاتری 
ســنوورەكان و گرتنەبــەری رێــكاری توندتــر 
لەســەر ئەو كااڵیانە و ســزادانی ئەو كەسانەی 
بۆ نانەوەی توندوتیژی و ســووكایەتیكردن بە 

ئایینەكان ئەم كااڵیانە دەهێنن".
مەریوان نەقشبەندی لەبارەی ئەو واڵتانەش 
كە كااڵكانی لێوە هاوردە دەكرێت، دەڵێت "ئەم 
كەلوپەل و كااڵیانە لە ئێران، توركیا، ســووریا 
و عێراقیشــەوە هاوردە دەكرێت، ئەمە ئاشتیی 
كۆمەاڵیەتــی و ئایینی تێكــدەدات، لەكاتێكدا 
لە هەرێمی كوردســتان هەموو ئایین و خاوەن 

بیڕوباوەڕە جیاوازەكان بە ئاشتی دەژین".
شاخەوان ئەبوبەكر، بەڕێوەبەری دەروازەی 
نێودەوڵەتیی باشــماخ لەبــارەی هاوردەكردنی 
ئەم كااڵیانە بە )رووداو(ی گوت "لە دەروازەی 
نێودەوڵەتیی باشــماخ بەهیچ شێوەیەك كااڵی 
وا هــاوردە نەكراوە كە پــەڕەی دڕاوی قورئانی 
پێوە بێت، چونكە پێش ئەوەی ئێمە قبوڵمان 
نەبێــت، ئێــران كــە كااڵكان لەوێــوە هــاوردە 
دەكرێن، بۆ خۆی واڵتێكی ئیســالمیە و قبوڵی 

ناكات".
وەزارەتــی  نووســراوەی  ئــەو  لەبــارەی 
دەروازەی  بەڕێوەبــەری  ئەوقافیــش، 
نێودەوڵەتیی باشــماخ دەڵێت "تائێســتا هیچ 
كەســێك نووسراوی فەرمی لەسەر ئەم بابەتە 
بــۆ نەناردوویــن، بەبــێ نووســراویش رێگری 

دەكەین".
عەبدوڵاڵ رەشــید یەكێكە لــەو بازرگانانەی 
لەڕێگەی توركیاوە پێاڵو هاوردەی كوردســتان 

دەكات. دەڵێــت "زیاتر لە نۆ ســاڵە ئەو كارە 
دەكــەم، بــەاڵم من كاتێك پێــاڵو دەهێنم بیر 
لە بەرزیی كواڵیتییەكەی دەكەمەوە و لەســەر 
خواســتی دووكاندار دەیانهێنم، من چۆن بزانم 
ئــەوە مانای ئاینی دەگەیەنێت؟ رەنگە خاوەن 
كارگەكە لەخۆشــیی ناوی منداڵەكەی لەســەر 
دایبی ناوی زەردەشــت بنووسێت، مەرج نییە 

بۆ سووكایەتی بێت".
بەهیە ژنــی ماڵەوەیە و نەعلی كڕیوە، ئەو 
بینیویەتی لەژێری ناوی محەممەد بەپێچەوانەوە 

نووسراوە، بۆیە یەكسەر سووتاندوویەتی.
بەهییــە گوتــی "زۆر بــەوردی دەڕوانم لەو 
كااڵیەی بەكاریدەهێنــم، چونكە دەزانم ئەگەر 
ناوی ئاینی بەتایبەت پێغەمبەران بێت لەسەر 
كەلوپەلێك لەپێ بكرێت گوناهە، بۆیە كاتێك 
بینیــم بەپێچەوانە ناوی محەممەد نووســراوە، 

یەكسەر سووتاندم".
سەرپەرشــتیاری  باپیــری،  مەســعود 
ئۆمــەران  حاجــی  نێودەوڵەتیــی  دەروازەی 
گوتی "مــن نووســراوەكەی وەزارەتی ئەوقافم 
لــە تــۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان بینیــوە، بەاڵم لە 
نووســراوەكەدا ئامــاژە بــە جــۆری كااڵكان و 
ئــەو ســنوورەی پێیدا هاتووە نەكــراوە، بۆیە 

پێویستە زیاتر روونی بكەنەوە".
مەســعود باپیری دەشــڵێت "هیچ شتێكی 
وا لــە دەروازەی نێودەوڵەتیی حاجی ئۆمەران 
نەبینــراوە، بــەاڵم ئەگــەر هەر شــتێك لەالی 
ئێمــەوە بێت و مەترســی لەســەر كۆمەڵگا و 
هەرێمی كوردســتان هەبێت، رێكاری یاســایی 

بەرامبەر دەگرینەبەر".

ئەوقاف داوای قەدەغەكردنی 

چەند كااڵیەك دەكات
ناسر عەلی

رووداو - دهۆك

لــە نەخۆشــخانەی منداڵبوونــی دهۆك، 
دوو خێــزان گومانیان بۆ دروســت بووە كە 
منداڵەكانیــان گۆڕدرابێ، كەســوكاری دوو 
منداڵەكە بە دڵەڕاوكێوە چاوەڕێی ئەنجامی 
پشــكنینی DNAی منداڵەكانیــان دەكــەن، 
بــۆ دڵنیابوونــەوە لــەوەی ئــەو مندااڵنەی 
ئێســتا بەخێویان دەكەن هــی خۆیانن یان 
نا. ســەرچاوەیەك دەڵێت گومانەكە بەهۆی 
هەڵە گرێدانی ناوەكانیان بووە لە دەستیان 

لە كاتی لەدایكبوونیان.
دوو  رابــردوو،  پێنجشــەممەی  رۆژی 
ئافرەتــی ســكپڕ دەبرێنــە نەخۆشــخانەی 
منداڵبوونــی دهــۆك، ئــەو دوو ئافرەتە كە 
لە یەك كاتدا لە هۆڵی نەشتەرگەری بوون، 
دوای لە دایكبوونی منداڵەكانیان، گومانیان 
بــۆ دروســتبووە، دوای ئەوەی نــاوی هەڵە 
لەســەر ئــەو ئەڵقەیە دەبینن كــە دوای لە 

دایكبوون دەكرێتە دەستی منداڵەكان.
نەخۆشــخانەی  لــە  ســەرچاوەیەك 
لەدایكبــوون كە ئاگاداری ئەو كێشــەیەیە، 
بــە )رووداو(ی گــوت "هــەر منداڵێــك كە 
لە نەخۆشــخانە لە دایك دەبێت، یەكســەر 
ئەڵقەیەكــی لــە دەســت دەكرێ كــە ناوی 
دایكــی منداڵەكەی لەســەرە. ئــەو رۆژەش 
لــە هۆڵــی لەدایكبــوون دوو ئافــرەت كــە 
داخڵكــراون، هەردووكیــان كوڕیــان بووە، 
دایكیــان  تەســلیمی  منداڵــەكان  كاتێــك 
دایكیــان  نــاوی  بینیویانــە  كراونەتــەوە، 
هەڵەیە، بۆیە گومانیان بۆ دروســتبووە كە 
منداڵەكان گۆڕدرابن". بەاڵم ئەو سەرچاوەیە 
رەتیكــردەوە منداڵــەكان گۆڕدرابن و گوتی 
"ئەو پزیشــكەی لــە هۆڵەكە بــووە دەڵێت 
تەنیــا نــاوی دایكــی منداڵــەكان بــە هەڵە 

لەسەر دەستیان نووسراوە".
منداڵەكــە  دوو  كەســوكاری  بــەاڵم 

بــاوەڕ بــە قســەی پزیشــكەكە ناكــەن و 
گومــان دەكــەن منداڵــەكان گۆڕدرابن. ئەو 
ســەرچاوەیە گوتــی "هەر ئــەوكات هەوڵی 
زۆر لەگــەڵ كەســوكاری دوو منداڵەكە درا 
كــە قەناعەتیان پــێ بهێنن هەڵەكــە تەنیا 
بەهــۆی گۆڕینــی ناوەكانەوە بــووە، بەاڵم 
یەكێك لــەو خێزانانــە قەناعەتیان نەهات، 
 DNA لەبەر ئەوە بۆ دڵنیابوون پشــكنینی
بــۆ هــەردوو منداڵەكە كرا، ئێســتا هەردوو 

خێزان چاوەڕێی ئەنجامی پشكنینەكەن".
لــەو  گومانێكــی  هــەر  یاســا  بەپێــی 
شــێوەیە، لــە دادگا و بەڕێگــەی پشــكنین 
یەكالدەكرێتــەوە، ئەو ســەرچاوەیە دەڵێت 
"هەر زوو لێژنەیەك پێكهێنراوە، هەرچەندە 

هــەردوو خێزان بە فەرمی ســكااڵیان تۆمار 
نەكردووە، بەاڵم بۆ دڵنیابوونی ئەوان وەكو 
نەخۆشــخانە ئەو كێشــەیە رەوانــەی دادگا 
كراوە، دوای دەرچوونی ئەنجامی پشــكنین 

كێشەكە لە دادگا یەكالدەكرێتەوە". 
بەڕێوەبــەری  ئامێــدی،  چنــار  دكتــۆر 
نەخۆشــخانەی منداڵبــوون لــە دهۆك لەو 
وا  بارەیــەوە گوتــی "خــۆی كێشــەیەكی 
گــەورە نییــە، گومانەكــە بەهــۆی هەڵــە 
منداڵــەكان  دایكــی  نــاوی  نووســینی 
تۆمــار  ســكااڵی  كەســیش  دروســتبووە. 
نەكردووە، بەاڵم بــۆ دڵنیابوونی هەردووال 
پشــكنینمان بــۆ دوو منداڵەكــە كردووە و 

دەكەین". ئەنجامەكەی  چاوەڕێی 

مەریوان نەقشبەندی: 
جۆرە دایبییەك هاوردە كراوە ناوی 

زەردەشتی لەسەرە

لە دهۆك گومان لە گۆڕینی 
دوو منداڵ دەكرێ

بەڕێوەبەری نەخۆشخانەی منداڵبوون لە دهۆك:

 گومانەكە بەهۆی هەڵە نووسینی ناوی 
دایكی منداڵەكانەوە دروستبووە

پشكنینی DNAیان بۆ دەكرێ

  حەجاج مارێك بە زیندوویی دەخوات و كەروێشكێكی زیندووش كەوڵ دەكات



3
ژمارە ) 464 ( - دووشەممە 2017/7/10

برێت مەكگۆرك: رێز لە خواستی خەڵكی كوردستان دەگرینراپۆرت
رووداو - هەولێر

برێت مەكگۆرك، نوێنەری سەرۆكی ئەمریكا بۆ شەڕی دژی داعش لەبارەی گشتپرسی بە نێچیرڤان بارزانی دەڵێت، وێڕای تێبینی لەسەر وادەی 
پرۆسەكە، بەاڵم ئەوان رێز لە خواستی خەڵكی هەرێمی كوردستان دەگرن. ئێوارەی رۆژی 2017/7/8، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆكوەزیرانی هەرێمی 

كوردستان لەگەڵ برێت مەكگۆرك و شاندێكی یاوەری كۆبووەوە. بەپێی راگەیێندراوی كۆبوونەوەكە، مەكگۆرك لە بارەی پرسی گشتپرسیی باشووری 
كوردستان رایگەیاندووە: "وێڕای تێبینی لەسەر وادەی پرۆسەكە، بەاڵم ئەوان رێز لە خواستی خەڵكی هەرێمی كوردستان دەگرن. بەپێویستیشی زانیوە 

هەموو الیەنەكان گفتوگۆی زیاتر لەبارەی پرسەكە  بكەن.

رووداو: یەكێتی بەشداری كۆبوونەوەی كۆمیتەی 
گشتپرسی كردووە یان نا، لە كاتێكدا دوو بەرپرسی 

بااڵی یەكێتی لەوێ بوون؟
رەفعەت عەبدوڵاڵ: بڕیاری سەركردایەتیی یەكێتی 
روونــە، پێویســتە هەمــوو بابەتەكانی پەیوەســت 
بــە ریفرانــدۆم بگەڕێتــەوە پەرلەمــان و كۆدەنگیی 
نیشــتمانی لەسەر بێت، هەر لەوێ بڕیارماندا ئەگەر 
نوێنــەر بۆ كۆمیتەكە بنێرین یــان نەنێرین، بڕیاری 
لەسەر بدرێت، بەاڵم لەپڕ زانیمان دوو هەڤاڵی ئێمە 

چوونەتە كۆبوونەوەكە.
رووداو: نەجمەدیــن كەریــم ئەندامــی مەكتەبی 
سیاسییە و قوباد تاڵەبانی جێگری سەرۆكوەزیران و 
كوڕی مام جەاللە، نوێنەرایەتی یەكێتییان نەكردووە؟
رەفعەت عەبدوڵاڵ: دەبوو ســەركردایەتی نوێنەر 
دیــاری بــكات، ئەویــش دیــاری نەكــرد، چونكــە 
كۆبوونەوەكە لەناكاو بوو، لە كۆبوونەوەی داهاتووی 
ســەركردایەتی نوێنەریــش دیــاری بكەیــن و بچنە 
كۆبوونەوەكانیــش بەبــێ كاراكردنــەوەی پەرلەمان 
ناچینــە نێو پرۆســەكە. ریفراندۆم پرۆســەیەكە بۆ 
گەیشتن بە ئامانجێكی دیاریكراو. وەكو یەكێتی تەنیا 
بۆ ســەربەخۆیی لەگەڵ ریفراندۆمین. ســەربەخۆیی 
كوردستانیش پێداویســتی دەوێ لە رووی ئابووری 
بەالنیكەمەوە، ئەگەر تووشــی كێشــە بووین لەگەڵ 
واڵتانــی دراوســێ، بتوانین بەرگە بگرین. كێشــەی 
ناوچە ناكۆكی لەسەرەكانمان لەگەڵ بەغدا هەیە كە 

هێشتا چارەنووسیان یەكالیی نەكراوەتەوە.
لەڕووی سیاسی و یاساییەوە كۆمەڵێك قەیرانمان 
هەیــە، تا ئــەو قەیرانانــە چارەســەر نەكرێن حەق 
نییە باســی ریفراندۆم بكەین، بڕۆ ســەیری شەقام 
و مووچەخــۆران بكــە خەڵــك هەمووی برســییە، 
ناكرێ خەڵك دوو هێندە برســی بكرێت. جگە لەوە 
ریفراندۆم پشتیوانیی نێودەوڵەتی پێویستە، من ئەو 

پشتیوانییە نابینم.
راســتەوخۆ  ناتوانێــت  واڵتێــك  هیــچ  رووداو: 
پشــتگیری ئەو پرۆســەیە بــكات، هەســت ناكەن 

نیگەرانیی ئێوە لە شوێنی خۆیدا نییە؟
رەفعــەت عەبدوڵــاڵ: ئێران دژی پرۆســەكەیە و 
هەراســانمان دەكات لــە رێــگای بەغدا و حەشــدی 
شــەعبی و هێزەكانی دیكەوە، لە ناوچە دابڕاوەكان 
كێشــەمان بۆ دروست دەكات و تووشی شەڕ دەبین 
و مەجالی تێدا نییە. توركیا تەدەخول دەكات و لە 
مەوزعی كەركووك زۆر توندن، پاراستنی كەركووك 
بە بەشێك لە ئاسایشی نیشتمانیی خۆی دەزانێت، 
قەناعەتــم وایــە توركیا توندتــر دەبێــت، دەروازە 

ســنووری و ئاســمانییەكان دادەخات. ئەگەر سەیر 
بكەین ســووریا بەو حاڵــە و بــەو كەموكوڕییانەی 

خۆیەوە دژی ریفراندۆمە.
رووداو: ئەی ئەڵتەرناتیڤی گشتپرسی چییە لەم 
قۆناغــەدا، لە كاتێكدا پرســی شــەراكەتی بەغدا و 

هەولێر لە زۆر رووەوە شكستی هێناوە؟
رەفعەت عەبدوڵاڵ: بە رای من باشترین شت لەم 
قۆناغە بیكەین و خۆمان لە كێشە و شەڕ بەدوور بگرین، 
رای میللەتەكەمان وەكو كارتێك بەدەســتەوە بێت. 
ئەم ریفراندۆمە خۆمان نەیكەین رێكخراوێكی ناسراوی 
نێودەوڵەتــی لەگــەڵ كۆمیســیۆنی هەڵبژاردنەكان 
بیكات، ئەوكات كارتەكە بەهێزتر دەبێت، پێویستە 
هەموو ئەو پرۆسەیەش بە فلتەری پەرلەماندا بڕوات، 

بااڵترین دەسەاڵتی شەرعی كە پەرلەمانە پەكخراوە، 
ئێمە بە چ روویەك داوای سەربەخۆیی لە كۆمەڵگەی 
نێودەوڵەتی بكەین. باشترین هەنگاو كاراكردنەوەی 
پەرلەمان و چارەســەركردنی كێشەی سەرۆكایەتی 
هەرێمی كوردســتان و دەركردنی یاسایەكی تایبەتە 

بۆ ریفراندۆم.
رووداو: پێشــبنیی دەكــەی لــە 25ی ئەیلــول 
باشــووری كوردســتان  تــەواوی  لــە  گشتپرســی 

بەڕێوەبچێت؟
رەفعەت عەبدوڵاڵ: بڕیارەكەی یەكێتی زۆر روونە، 
پەرلەمــان كارا نەكرێتەوە ناچینە نێو پرۆســەكە و 
بەشداری ناكەین، تۆ پرسیارەكەت بەم شێوەیە بكە: 
لــەو ماوەیە پەرلەمــان كارا دەكرێتــەوە؟ بە بڕوای 
خۆم ئەو ماوەیەی دیاریكراوە بۆ ریفراندۆم ناتوانرێت 
پەرلەمانی تێدا كارا بكرێتەوە، بۆیە تا 25ی ئەیلول 
ناگەینە ئەنجام بۆ كاراكردنەوەی پەرلەمان و ئێمەش 
ناچینە نێو پرۆســەكە. رەنگە لەسەر دروستكردنی 
كۆمیتە و لیژنە فەرعییەكان لەنێو یەكێتی ناكۆكی و 
بۆچوونی جیاواز هەبێ، بەاڵم هەموو سەركردایەتی 
كۆكن لەســەر ئــەوەی بەبــێ پەرلەمــان ریفراندۆم 
ناكەین، ئەگەر پەرلەمانیش كارا نەكرێتەوە ریفراندۆم 

باتڵە.
رووداو: بەپێــی قســەی ئێــوە بێــت ســندوقی 

گشتپرسی لە زۆنی سەوز دانانرێت؟
رەفعــەت عەبدوڵــاڵ: ریفراندۆمێــك كۆدەنگیــی 
نیشــتمانی لەســەر نەبێت بۆچی دەیكــەی، ئەگەر 
ریفراندۆمێــك ئەنجامێكی باشــی لێنەكەوێتەوە بۆ 
دەیكەی، ئەگەر نیوەی خەڵكی كوردستان بەشداریی 

پرۆســەكە نەكات ســوودی چییە، دەبێ حیســابی 
موفاجەئــەش بكرێــت بــەم قەیرانانــەی كــە هەیە 

ئەنجامی ریفراندۆم چۆن دەبێ.
رووداو: ئــەی چــۆن پەرلەمــان كارا دەكەنەوە، 

یەكێتی لە نێوان گۆڕان و پارتی چی دەكات؟
رەفعــەت عەبدوڵــاڵ: گــۆڕان و پارتــی بوونەتە 
واجیهەی كێشــەكان، ئەگەرنا كێشــەكان لە نێوان 
هەمووماندایە، لەگەڵ گۆڕان لە دوایین كۆبوونەوەدا 
گفتوگۆمان زۆر لەسەر كاراكردنەوەی پەرلەمان كرد 
و رێككەوتین كە پێویستە بەبێ مەرج پەرلەمان كارا 
بكرێتەوە، پاشان چارەسەری كێشەی سەرۆكایەتی 

هەرێمی كوردستان بكرێت.
رووداو: ئەگەر نەتوانرێت پەرلەمان كارا بكرێتەوە 

تا 25ی ئەیلول، ئەی چارەسەر چییە؟
رەفعــەت عەبدوڵاڵ: بەبۆچوونــی من دەبێ كاك 
مەســعود بارزانــی دەستپێشــخەرییەك بــكات، بۆ 
ســەركەوتنی ریفرانــدۆم و هەڵبژاردنەكان، هەروەها 
تێپەڕاندنــی كوردســتان لەو قەیرانانــە، ئەویش بە 
كاراكردنەوەی پەرلەمان و چارەســەركردنی كێشەی 
سەرۆكایەتی هەرێمی كوردستان، ئەوەی پەیوەستە 
بە دەســەاڵتەكانی ســەرۆكی هەرێمی كوردســتان 
بە قەناعەتی خۆم بە چەند دانیشــتێك چارەســەر 

دەكرێ.
رووداو: كێشەكە لەوەدایە ئەگەر پەرلەمانیش كارا 

بكرێتەوە و یاسای گشتپرسی دەربچێ، كێ یاساكە 
وەكو سەرۆكی هەرێمی كوردستان ئیمزا بكات؟

رەفعــەت عەبدوڵــاڵ: بەڵــێ ئــەوە یەكێكــە لە 
كێشــەكان، ئێمــە و گــۆڕان هەمــان قەناعەتمــان 

هەیە كە كێشــەی یاســایی هەیــە، دەبێ بە هەموو 
الیەنەكان چارەســەرێكی بۆ بدۆزنەوە، ئەم كێشەیە 
تەنیا بە گۆڕان و یەكێتی چارەســەر نابێت، بەڵكو 
پێویستە پارتیش بێتە ناو پرۆسەكە لەگەڵ سەرجەم 

حیزبەكان چارەسەری كێشەكان بكرێت.
رووداو: ماوەی رابردوو وەكو مەكتەبی رێكخستن 
لەگەڵ جێگری ســەرۆكی حكومەت دانیشــتن، هیچ 
وادەیەك بۆ دەســتكاری سیستەمی مووچە قسەی 

لەسەر كراوە؟
رەفعەت عەبدوڵاڵ: باسی زۆر بابەت كرا یەكێكیان 
سیستەمی مووچە بوو، لە هیچ واڵتێك نییە 80%ی 
بودجەكەی بۆ مووچە بڕوات، ئێســتا بەرنامەیەكی 
باشیان بۆ چاكسازی و پێداچوونەوە بە سیستەمی 
مووچە داناوە، راســتییەك هەیە نە پارتی نە ئێمە 
هاوكاریــی كاك قوبــاد تاڵەبانی ناكەین كە ئێســتا 
ئــەو بووتــە واجیهــەی ئەو پرۆســەیە و بــە بڕوای 
ئێمە بەرنامەیەكی زۆر باش و ســەركەوتووە، ئەگەر 

هاوكاریی بكرێ.
رووداو: لە نێو یەكێتی زۆر باســی هاوســەنگیی 
دەسەاڵت و پێداچوونەوە بە حكومەت دەكرێ، ئێوە 
لەگەڵ پارتی هیچ پڕۆژەیەكیتان هەیە یان ئەو دۆخە 

بۆ دوای هەڵبژاردن جێهێڵدراوە؟
رەفعــەت عەبدوڵــاڵ: حەقیقەتێــك هەیــە لــە 
تێكەڵكردنــەوەی ئیــدارەی هەولێــر و ســلێمانی 
ســەركەتوو نەبووین، ئەو ســتافەی لە الی ئێمەوە 
رۆیشتووە لە هەولێر لەسەر بەرنامەیەك ئیش دەكات 
كــە پارتی دایڕشــتووە، لە زۆربــەی كۆبوونەوەكان 
كــە مــن ئەندامــی بــووم كاك بەختیــار كۆمەڵێك 
فایــل و بەڵگەی دەخســتە بەردەم كاك مەســعود 
پێیدەگــوت لەو شــوێنانە غەدر لــە یەكێتی كراوە، 

داواتــان لێدەكەین بۆمان چــاك بكەنەوە، من خۆم 
لــە ســەرەتای پێكهێنانــی ئــەم كابینەیــە لەگەڵ 

بەشداریكردنی یەكێتی نەبووم.
رووداو: دەكــرا ئێوە كــە دوو پارێزگای گەورەی 
هەرێمــی كوردســتانتان بە دەســتەوەیە و دەزگای 
ئەمنــی و هەواڵگــری و پێشــمەرگەتان هەیە، ببنە 

ئۆپۆزیسیۆن؟
رەفعــەت عەبدوڵــاڵ: مەرج نییــە یەكێتی ئەگەر 
بەشــداری لە حكومەت نەكرد، ببێتە ئۆپۆزیسیۆن، 
بەڵكو لــە دامودەزگا خۆجییەكان بەشــدارە، بەاڵم 
لە حكومــەت و وەزارەتەكان بەشــداری نەكردبایە، 
چونكە رێكخستنەكانمان گلەییمان لێدەكەن یەكێتی 
لــە حكومــەت چییە؟ چیمان بــۆ كۆمەاڵنی خەڵك 
كــردووە، پێویســتە ئەم حكومەتە بە سیســتەمی 

ئیشكردنیدا بچێتەوە.
رووداو: دۆخــی یەكێتــی لــە هەڵبژاردنەكانــی 

داهاتووی پەرلەمانی كوردستان چۆن دەبێ؟
رەفعەت عەبدوڵاڵ: ناتوانم پێشــبینی بۆ ژمارەی 
كورسییەكان بكەم، ئەوە دەگەڕێتەوە سەر گوتاری 
سیاســی و جەماوەری یەكێتی، بــەاڵم جارێ روون 
نییــە كــە هەڵبــژاردن دەكرێــت یاخود نــا ئەگەر 
25ی ئەیلول ریفرانــدۆم بكرێت، ئەو بە دڵنیاییەوە 
هەڵبژاردن ناكرێت، چونكە لە رووی ئامادەسازییەوە 

مەعقول نییە دوای مانگێك هەڵبژاردن بكەی.
رووداو: هیــچ بەرنامەیەكتان هەیە ئەگەر لەگەڵ 
گۆڕان یەكنەگرنەوە بە یەكەوە بەشداری هەڵبژاردن 

بكەن؟
رەفعــەت عەبدوڵاڵ: گفتوگۆ لەســەر ئەو بابەتە 
كــراوە، یەكێكــە لــە ئەگــەرەكان ئەوەیــە پێكەوە 

بەشداریی هەڵبژاردن بكەین.

بەبێ كاراكردنەوەی 
پەرلەمان گشتپرسی باتڵە

مەحموود یاسین كوردی 
رووداو - هەولێر

یەكێتی بڕیاریداوە پۆســتەكانی لە حكومەتی 
هەرێمــی كوردســتان و بەغدا بە شــێوەی قۆناغ 
بــە قۆنــاغ پڕبكاتــەوە، لیژنەیەكــی بــااڵش لە 
مەكتەبی سیاسی بۆ ئەو مەبەستە دروستكراوە. 
پەرلەمانتارێكــی ئەو حیزبەش لەبــارەی ژمارەی 
پۆستە بەتاڵەكانی یەكێتی لە كوردستان دەڵێت 

17 پۆستمان بەتاڵن.
ســەركردایەتی  ئەندامــی  عەبدوڵــاڵ،  ئارێــز 
یەكێتی بــە )رووداو(ی راگەیانــد :"گۆڕانكاری و 
پڕكردنــەوەی پۆســتەكانی یەكێتی لــە هەرێمی 
كوردســتان و بەغــدا، بڕیاری ســەركردایەتییە و 
مەكتەبــی سیاســیش ئــەو پرۆســەیە جێبەجێ 
دەكات. لە كۆبوونەوەی رابردووی سەركردایەتیش 
بەهۆی قســەكردن لەســەر ریفراندۆم باســی ئەو 

پرسە بە چڕی نەكرا".
مەكتەبــی  پێشــووی  كۆبوونەوەكانــی  لــە 
سیاســی یەكێتیدا بڕیــار درابوو بە هەماهەنگی 
لەگــەڵ قوبــاد تاڵەبانــی، جێگــری ســەرۆكی 
حكومەت و تیمی یەكێتی لە حكومەتی هەرێمی 
كوردستان و حكومەتی عێراق، گۆڕانكاری زیاتر 
لــە 42 پۆســت بكرێت كە بەشــێكیان دەمێكە 
بەتاڵــن و پڕ نەكراونەتەوە. پۆســتەكانیش بە 

سیڤی پڕبكرێنەوە.
لیژنەیەكی بااڵ بۆ ئەو مەبەستە پێكهات و زیاتر 
لە هەزار ســیڤی بۆ پڕكردنەوەی ئەو پۆستانە بۆ 
مەكتەبی سیاســی ئەو حیزبە چوون. یەكێك لە 
ئاستەنگەكانی بەردەم لیژنەكەش ئەوەیە تاوەكو 
ئێستا نەگەیشتوونەتە ئەو بڕیارەی ئەو پۆستانەی 

گۆڕانكارییان تێدا دەكرێت، ژمارەیان چەندە.
قــادر رەزگەیی، ئەندامی فراكســیۆنی ســەوز 
)رووداو(ی  بــە  كوردســتان  پەرلەمانــی  لــە 

راگەیانــد :"هیچ میكانیزمێك دیــاری نەكراوە بۆ 
چۆنییەتی گۆڕانكاری و پڕكردنەوەی پۆستەكان، 
سەركردایەتی بڕیاری گۆڕانكارییەكانی داوە و دەبێ 

مەكتەبی سیاسی میكانیزمەكە دیاری بكات".
قادر رەزگەیی ژمارەی ئەو پۆستانەی یەكێتی 
ئاشــكرا كــرد كە بەتاڵــن و گوتی "10 پۆســتی 
بەڕێوەبەری گشتی لە وەزارەتەكان، پێنج راوێژكار، 
جێگری وەزیری پێشمەرگە و جێگری فەرمانگەی 
پەیوەندییەكانــی دەرەوەی حكومەتــی هەرێمــی 

كوردســتان بەتاڵن، بڕیارە مەكتەبی سیاســی لە 
چوارچێوەی گۆڕانكارییەكان پڕیان بكاتەوە".

گۆڕینی ئااڵ تاڵەبانی 
یەكالبووەتەوە

یەكێك لەو پۆستانەی كە قسەی زۆری لەسەر 
كرا، پۆستی ســەرۆكی فراكسیۆنی یەكێتی بوو 
لــە پەرلەمانــی عێــراق، رۆژی 2017/7/1 بــە 
ئامادەبوونی كۆســرەت رەســول عەلی، جێگری 
یەكەمی سكرتێری گشتی و ئەندامانی دەستەی 
كارگێڕیــی مەكتەبی سیاســی و هێــرۆ ئیبراهیم 
ئەحمەد لەگەڵ فراكســیۆنی یەكێتی كۆبوونەوە، 
بۆ ئێوارەی هەمان رۆژ ئااڵ تاڵەبانی، ســەرۆكی 
فراكســیۆنی یەكێتــی رایگەیاند كە بــە بڕیاری 
مەكتەبــی سیاســی یەكێتــی لــە پۆســتەكەی 
 2017/7/3 رۆژی  بــەاڵم  دەبــێ.  بــەردەوام 
مەكتەبــی سیاســی یەكێتــی روونكردنەوەیەكی 
باڵوكردەوە و رایگەیاند: بڕیاری گۆڕینی سەرۆكی 
فراكســیۆن  و دانانی ســەرۆكێكی نوێ  لە جێی  
خۆیەتــی ، لــە كۆبوونــەوەی داهاتــوودا لەگەڵ 
فراكســیۆنی یەكێتــی لەبەغــدا، بەئامادەبوونی 
جێگری سكرتێری گشتی  و لێپرسراوی دەستەی 

كارگێڕی، بڕیارەكە جێبەجێ  دەكرێ ".
ئارێز عەبدوڵاڵ، ئەندامی فراكســیۆنی یەكێتی 

لــە ئەنجوومەنی نوێنەرانــی عێراق كە یەكێكە لە 
كاندیــدە بەهێزەكان بۆ وەرگرتنی ئەو پۆســتە، 
ســەرۆكی  پۆســتی  لــە  "گۆڕانــكاری  گوتــی: 
فراكســیۆنی یەكێتی لە پەرلەمانی عێراق كۆتایی 
هاتــووە، لەم بارەیــەوە بڕیــار و روونكردنەوەش 
دراوە، بۆیە چاوەڕێی گەڕانەوەی كاك كۆســرەت 
دەكەین لــە دەرەوە، بۆ ئەوەی لــە كۆبوونەوەی 
داهاتووی مەكتەبی سیاســی سەرۆكێكی نوێ بۆ 

فراكسیۆنەكە دەستنیشان بكرێ".
جگــە لــە گۆڕانــكاری لە پۆســتی ســەرۆكی 
فراكســیۆنی یەكێتــی لە پەرلەمانی عێــراق، ئەو 
حیزبــە چەندیــن پۆســتی دیكە بــە مافی خۆی 
دەزانێــت لــە بەغدا پڕی بكاتــەوە، بەاڵم بەهۆی 
ناكۆكییــە سیاســییەكانی هەرێمی كوردســتان، 
ئێستا ئەو پۆستانە بە وەكالەت بە دەستی عەرەب 

و پێكهاتەكانی دیكەوەن.
شــوان داودی، گوتەبێژی فراكســیۆنی سەوز 
لــە پەرلەمانــی عێــراق بــە )رووداو(ی راگەیاند 
:"كۆمەڵێك پۆســتی گرنگ و هەســتیار لە بەغدا 
هەیــە كە پشــكی كــوردن و پــڕ نەكراونەتەوە، 
بەشــێك لەو پۆســتانەش وەكو یەكێتی بە مافی 
خۆمانــی دەزانین، بەاڵم ناكۆییە سیاســییەكانی 
هەرێمــی كوردســتان بەربەســتن لــە بــەردەم 

پڕكردنەوەی ئەو پۆستانە".
شــوان داودی ئامــاژەی بــەو پۆســتانەدا كە 

ئەو بە مافی یەكێتیان دەزانێ و گوتی "پۆســتی 
بریــكاری وەزارەتــی ناوخۆ، بریــكاری وەزارەتی 
دەرەوە، ئەمینــداری گشــتی پەرلەمانــی عێراق، 
فەرماندەی فیرقەیەكی ســەربازی لەگەڵ چەندین 
بەرێوەبەری گشــتی ئیستیحقاقی یەكێتین، بەاڵم 
بەهۆی ناكۆكیی كورد لە بەغدا ئەو پۆســتانە پڕ 

نەكراونەتەوە".

بەڕێوەبەرە گشتییەكان دەگۆڕێت

گۆڕانكاری لە پۆستەكانی حكومەتی خۆجێیی 
لــە ژێر دەســەاڵتی یەكێتی لــە مــاوەی رابردوو 
ناكۆكی و ملمالنێی زۆری لە نێوان سەركردەكانی 
ئەو حیزبە دروستكرد، دیارترینیان گۆڕینی قایمقام 
و بەڕێوەبەری پۆلیسی قەزای چەمچەماڵ بوو كە 
ملمالنێیەكی زۆری لە نێو بەرپرسانی ئەو حیزبەدا 
دروستكرد، دواجار قوباد تاڵەبانی، خۆی سەردانی 

چەمچەماڵی كرد و ئەو گۆڕانكاریانەی راگەیاند.
رێكەوت زەكی، ئەندامی ئەنجوومەنی پارێزگای 
ســلێمانی لە فراكســیۆنی ســەوز بە )رووداو(ی 
راگەیاند :"مەكتەبی سیاســی یەكێتی بڕیاریداوە 
زۆربــەی بەرێوەبــەر و بەڕێوەبەرە گشــتییەكانی 
ســنووری پارێزگای ســلێمانی لە پشكی یەكێتی 
لــەو قۆناغــەدا قایمقامــەكان  بــەاڵم  بگۆڕێــت 

ناگرێتەوە".

17 پۆستی یەكێتی لە كوردستان بەتاڵن
یەكێتی بۆ دیاریكردنی جێگرەوەی 

ئااڵ تاڵەبانی چاوەڕێی گەڕانەوەی
كۆسرەت رەسوڵە

ئەندامێكی ئەنجوومەنی پارێزگای سلێمانی: 
گۆڕانكاری قائیمقامەكان ناگرێتەوە

رەفعەت عەبدوڵاڵ، ئەندامی مەكتەبی سیاسی یەكێتیی نیشتیمانی كوردستان بۆ )رووداو(:

رەفعەت عەبدوڵاڵ، ئەندامی مەكتەبی سیاسی یەكێتی رایدەگەیەنێت بەبێ كاراكردنەوەی پەرلەمان 
گشتپرسی باتڵە و یەكێتی بەشداریی تێدا ناكات، رەفعەت عەبدوڵاڵ كە هاوكات بەرپرسی مەكتەبی 

رێكخستنی ئەو حیزبەیە، ئاماژە بۆ ئەوە دەكات كە ئەگەر هەرێمی كوردستان گشتپرسی بكات، ئێران 
و توركیا كاردانەوەیان دەبێ و دەڵێت: "تووشی شەڕ دەبین، ئەوە مەجالی تێدا نییە".

مەحموود یاسین كوردی 
رووداو- سلێمانی

پەرلەمان كارا نەكرێتەوە یەكێتی بەشداری 
گشتپرسی ناكات

گشتپرسی بكەین لەگەڵ ئێران تووشی 
شەڕ دەبین

بۆ گشتپرسی 
كاردانەوەی توركیا 

لە ئێران توندتر 
دەبێ

لەو ماوەیەی   
دیاریكراوە بۆ 

ریفراندۆم ناتوانرێت 
پەرلەمان كارا 

بكرێتەوە
  

دەبێ كاك مەسعود بارزانی 
دەستپێشخەرییەك بكات، بۆ سەركەوتنی 

ریفراندۆم
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فازڵ میرانی، سكرتێری مەكتەبی سیاسی پارتی دیموكراتی كوردستان بۆ )رووداو(:

خەڵكێك لەناوەوە و دەرەوەی گۆڕان 
ناهێڵن گفتوگۆی راستەوخۆمان هەبێ

رووداو: دەمــەوێ لە كۆبوونــەوەی حەوتی 
حوزەیران بە سەرۆكایەتی بارزانی دەستپێبكەم 
كــە لــەوێ بڕیــاری گشتپرســی لــە ئەیلولــی 
ئەمســاڵ درا، ئایا سەرباری هاتنە پێشی هەر 

بارودۆخێك، گشتپرسی هەر دەكرێ؟
فــازڵ میرانی: ســەرۆكایەتی هەرێم بڕیاری 
داوە 25ی ئەیلــول گشتپرســی بكــرێ، دوای 
ئەوەش كۆبوونەوەی لەگەڵ زۆربەی حیزبەكان 
كردووە، چ ئەوانەی لە پەرلەمان و حكومەتن، 
چ ئەوانەی لە دەرەوەی حكومەت و پەرلەمانن، 
بــۆ ئەوەی رای گشــتیی بزانن ئــەو بڕیارە بە 
تەنیا بڕیاری ســەرۆكایەتی هەرێمی كوردستان 
نییــە. بەو پێیــەی ئەو حیزبانــە نوێنەرایەتی 
خەڵــك دەكەن، جا چ لــەڕووی ژمارەی ئەندام 
و الیەنگــرەوە، یــان بەپێــی نوێنەریــان لــە 
پەرلەمــان. راوێژكردنــی ســەرۆكایەتی هەرێم 
لەگــەڵ ئــەو حیزبانە قوەتێكــی ئیلزامی زیاتر 
دەداتــە بڕیارەكــە، چونكە ئــەو حیزبانەی كە 
25ی مانگیان داناوە، ئاسان نییە پاشەكشەی 

لێ بكەن.
بەڵێ ئێمە لە 25ی مانگ ریفراندۆم دەكەین. 
نــەك ئێمــەی پارتــی، ئێمــەی كوردســتانی، 
چونكە ئەو بڕیارە بڕیاری پارتی نییە، بەاڵم لە 
سەركەوتنی رەنگە پارتی قازانجی زۆرتر بكات، 
لە بەرامبەردا لە سەرنەكەوتنی خوانەخواستە، 
پارتــی زۆرتــر زەرەر بكات. چونكــە هەندێك 
هێزی سیاســی بەبێ ئەوەی ئەوە نیازی پارتی 
بــێ، بەشــێوەیەك لــە شــێوەكان بــۆ ئەوەی 
بیكەنــە پاســاوێك و خەڵــك بەشــدار نەبــن، 
دەڵێن ئەوە بۆچوونی حیزبێكە، یان بۆچوونی 

مەسعود بارزانییە، ئەمانە بیانوون.
دژی  یــان  دەكــەن  پشــتگیری  ئەوانــەی 
ریفراندۆمن، هەق وایە پرســیارێك لە هەردووال 
بكــرێ، ئــەوەی هانــدەرە و گەرموگــوڕە بــۆ 
ریفرانــدۆم، پێی بڵێی بۆچــی وا گەرموگوڕی؟ 
ئەوانەشــی دژن یان بەدوای بیانوودا دەگەڕێن، 
بڵێــی كاكــە خێرە ئێــوە دژن؟ هــەر یەكەیان 
بیانووی خۆی هەیە، لەم سەردەمەدا دەبێ رێز 
لە بیروڕای تاك بگیرێ. شتێك هەیە بۆچوونی 
موعــارز و موخالفیــش كۆدەكاتــەوە. ئەویش 
مەســەلەی ریفراندۆمە، ئایــا پروپاگەندەیەكی 
حیزبییــە بــۆ هەڵبــژاردن، یان مەســەلەیەكی 

نەتەوایەتی؟ 
رووداو: من دژە گشتپرسی نابینم بە فەرمی، 
ئەوانــەی نیگەرانن دەڵێن لە چاو گەورەیی ئەو 
پرســە، پارتی لە موبادەرەكانی بۆ ئاشتەوایی 
نیشــتیمانی كە هەندێك دەڵێن لەسەر دەستی 

پارتی لە گرێژنە دەرچووە، ساردە؟ 
فازڵ میرانی: ئێمە رێز لە هەموو بۆچوونێك 
دەگرین، بەاڵم ئەو پرســیارە پرسیارێكی دیكە 
دێنێتــە پێــش: ئایــا نەكردنی ریفرانــدۆم ئەو 
كێشــانە چارەســەر دەكات؟ یــان ئەنجامدانی 
ریفراندۆم ئەو ساردیەی هەیە هەموومان لە یەك 
پرۆســەدا كە شــەریك بین، زیاتر دەیپارێزین؟ 
بــۆ نموونــە لــە راپەڕیندا هەموومان شــەریك 
بووین، پاراستوومانە. برایانی پەكەكە شەڕیان 
كرد، هەموومان پێكەوە بەرگریمان كرد. داعش 
هات هەموومــان بەرگریمان كــرد. لەبەر ئەوە 
پرۆســەیەك ئەگەر هەموومان بەشــداربین ئەو 
ساردییەی پێشتر هەبووە لەوانەیە چارەسەری 
بــكات. بۆچی نیگەران بین؟ من دەزانم باســی 
پەرلەمــان دەكەی، ئەوانەی لێــرەش نین هەر 
باســی پەرلەمان دەكەن، چونكە ئەوە جارێك 
و دووجــار نییــە، ئێمــە وەكــو پارتــی ئــەو 
شــتەمان لەبــەر كــردووە. دواییــن هەنگاو كە 
پارتی هاوێشــتی. بەو شــێوەیەی كــە برایانی 
گــۆڕان بێــن دانیشــتنێكی پەرلەمــان بكرێ و 
كاك یوسف ســەرۆكایەتی دانیشتنەكە بكات، 

دواتر سەرۆكایەتییەكی دیكە هەڵبژێردرێ، من 
ئەوە ناشــارمەوە لەوانەیە ئەگەر بەشێوەیەكی 
دیكــە ئــەو پێشــنیازە كرابــا، قبــووڵ بووایە 
لــەالی ئەو كەســانەی كە ئامــاژەت بۆ كردن. 
یان لە ســەردەمی خوالێخۆشــبوو نەوشیروان 
مســتەفا ئەمــە بكرابــا، بڕیارێكی ئاســانتری 
لێ درابا. بەس دیســان ئێمــە دەڵێین: ئەگەر 
ریفرانــدۆم نەكەین، خۆ ســاڵێك پێش ئێســتا 
باسی ریفراندۆممان نەكردبوو، ئایا ئەو كێشانە 
چارەســەر بوون؟ پرســیار ئەوەیــە كە ئەگەر 
ریفرانــدۆم نەكەین پەرلەمــان كارا دەكرێتەوە، 
ئەو كێشــانە چارەسەر دەبن؟ من دەڵێم ئەگەر 
پێكــەوە ریفرانــدۆم بكەیــن، پەرلەمــان كارا 
دەكرێتەوە، ئەگەر نەیكەین كەلێنی نێوان هێزە 

سیاسییەكان فراوانتر دەبێ. 

ســەرۆكایەتی  مەســەلەی  گــۆڕان  رووداو: 
پەرلەمان دێنێتە پێشەوە، ئێوە چۆن دەتوانن 
ئــەو پرســە لەگەڵ گــۆڕان چارەســەر بكەن، 
بەتایبەتی بارزانی وادەی داهاتووی هەڵبژاردنی 
داوەتە دەســت كۆمســیۆن و راشــیگەیاند كە 

خۆشی كاندید ناكاتەوە؟
فــازڵ میرانــی: نــە ئێمــە و نــە جەنابــی 
سەرۆكیش نەمانگوتووە ماوەكە تەواو نەبووە، 
ســاڵێكە گوتوویەتی ماوەكــەم تەواو بووە. بە 
حیزبەكانی گوت كەسێك لە شوێنی من دابنێن. 
زۆرجــار گوێم لە یاساناســەكان لــە پەرلەمان 
بەوانــەی خۆشــمانەوە دەبێ كــە دەڵێن دەبێ 
ئێمــە ســەرۆكی هەرێم بگۆڕیــن. پێش ئەوەی 
ســەرۆكی هەرێــم باســی گۆڕینەكــەی بكات، 
دەبێ ئێمە چارەســەرێكی یاسای سەرۆكایەتی 
هەرێمی كوردســتان بكەین، خیالفی سیاســی 
نێــو حیزبــەكان تەنیا ریفرانــدۆم نییە، بەڵكو 
شــێوەی هەڵبژاردنــی ســەرۆكی هەرێمــە كە 
دواجــار لەالیەن میللەتــەوە هەڵبژێردرا، كەس 
ناتوانــێ دەســتكاری ئەمــە بــكات، مەگــەر 
پەرلەمــان یاســایەكی دیكە دەربــكات. ئینجا 
بــە رێككەوتنــە، بــە زۆرینەیــە، بــەس دەبێ 
تەوافوق بێ. ئێمــە وەكو پارتی دەڵێین دەبێ 
سەرۆكی هەرێمی كوردستان لەالیەن میللەتەوە 
هەڵبژێــردرێ. هەندێــك حیــزب دەڵێن نەخێر 
دەبــێ لەالیــەن پەرلەمانەوە بێ. ئــەوە دەبێ 
لە داڕشــتنی دیباجەی دەســتوور و خاڵەكانی 
كــە پەیوەســتە بــە ســەرۆكایەتی هەرێمەوە، 
جێگیر بكرێ. پێشتر لە پەرلەمان بوو، لەسەر 
داوای ئــەو حیزبانە كردمان بە خەڵك، ئێســتا 
هەمــان ئــەو حیزبانە دەڵێن نەخێــر، لەالیەك 

بانگەشــەی دیموكراســی دەكــەن، لەالیەكیش 
داوا دەكەن پرۆســەكە لە خەڵك وەربگیرێتەوە 
و بدرێتــە دەســت 111 كــەس لــە پەرلەمان. 
مــن یەكێك لەوانــەم كە دژی ئەوەم ســەرۆك 
لەالیــەن پەرلەمانــەوە هەڵبژێــردرێ، وەنەبێ 
من دژی سیســتمی پەرلەمانیم، حیزبەكەشــم 
دژی سیســتمی پەرلەمانی نییە. بەاڵم نیزامی 
پەرلەمانــی لە شــێوەی هەڵبژاردنی ســەرۆكی 
هەرێم دیاری ناكرێ. نیزامی پەرلەمانی شتێكە 
و شێوەی هەڵبژاردنی سەرۆكی هەرێم شتێكی 

دیكەیە.
بــە  پەرلەمــان  كاراكردنــەوەی  رووداو: 
سەرۆكایەتی یوسف محەممەد بۆ یەك دانیشتن 
و دواتریــش گۆڕینی دەســتەی ســەرۆكایەتی 
پەرلەمان، پێشــنیازی ئێــوە بوو یان یەكێتی، 
یــان لە ئەنجامــی گفتوگۆی گــۆڕان و یەكێتی 

بوو؟
فــازڵ میرانی: ئەوە پێشــنیازی گۆڕان بوو 
پێش ســاڵ و نیوێــك، یەكێتیش تەبەنی كرد، 
بــەاڵم ئێمە رەتمانكــردەوە. پێش ئەوەی كاك 
نەوشــیروان بچێتــەوە لەندەن ئەو پێشــنیازە 
هەبــوو. گۆڕانیش رازی بوو، بەڕێز كاك عومەر 
عینایەت بەربژێری گۆڕان بوو بۆ ســەرۆكایەتی 
كەســێكی  و  ئەندازیــارە  كــە  پەرلەمــان 
كوردپەروەرە و بنەماڵەكەی دەناســین. دواتر 
بووە پێشنیازی یەكێتی، دواتر بووە پێشنیازی 

ئێمە و یەكێتی، بەاڵم گۆڕان رەتیكردەوە.
هەمــوو گلەیــی لــە پارتی دەكــەن، پارتی 
ســنگی فراوانە بۆ گلەیی، دەڵێن پارتی خراپە 
و عینادە، باشــە ئەوە ئێمە لە عینادی خۆمان 

هاتینــە خــوارەوە، الیەنــی دیكــە بــۆ نایەتە 
خوارەوە؟

رووداو: زۆرجــار لەڕێی توركیــا و ئێرانەوە 
راســتەوخۆ  بۆچــی  دەكــەن،  دانوســتاندن 
دانوستاندن ناكەن؟ لە كاتێكدا عومەری سەید 
عەلی هەڵســوڕاوی بــااڵی گــۆڕان گوتی ئێمە 
ئامادەیــن بــۆ گفتوگــۆ و دەرگای گفتوگۆمان 

لەگەڵ كەس دانەخستووە؟ 
فــازڵ میرانی: من پێش ئەوە پەیوەندیم بە 
كاك عومــەرەوە كردووە، لەگــەڵ كاك جەالل 
جەوهەر قســەم كردووە، ئێمە هەمیشــە داوای 
دانیشــتنمان كــردووە، بــەاڵم هەندێــك كەس 
لەنێــو گۆڕان و هەندێكیش لە دەرەوەی گۆڕان 
نەیاندەویست ئەو گفتوگۆیە راستەوخۆ بكرێ، 

نازانم هۆكارەكەی چییە.
رووداو: بە ئێستاشەوە؟

فازڵ میرانی: ئێستاش ئێمە حازرین لەگەڵ 
گۆڕان دابنیشــین. ئێمە بەو ریشــە ســپییەوە 
چووین بۆ پرســەی كاك نەوشیروان، چاوەڕێی 
ئەوەیــن برادەرانــی گــۆڕان بێــن لەگەڵمــان 
دابنیشــن. ئێســتاش چاوەڕێیــن ئــەوان كاتی 

كۆبوونەوە دیاری بكەن.
رووداو: ئێــوە دەتانــەوێ چــی بڵێــن؟ لە 
كاتێكــدا بەڕێــز نێچیرڤــان بارزانــی، جێگری 
ســەرۆكی پارتــی دیموكراتــی كوردســتان لە 
تەنیشــت كاك عومــەرەوە وەســتابوو، ئەوان 
گوتیان ئێمە دەرگای گفتوگۆمان دانەخستووە؟
فــازڵ میرانــی: ئــەو بابەتە پێویســتی بە 
ناوبژیــوان نییــە، چونكــە نــە گــۆڕان ئێمــە 
دەردەكات، نــە ئێمــەش گــۆڕان دەردەكەین، 

ئێمە برای یەكدی نین، بەاڵم شەریكی یەكدین. 
با وا بڵێین دوێنی الیەنەكان هەموویان داوایان 
دەكــرد و ئێمــە رەفزمان دەكــرد، ئەوە ئەمڕۆ 
ئێمــە قبوڵمــان كــردووە، ئــەوان... من حەز 
ناكــەم بكەومــە نێــو ئــەو گفتوگۆیــە، بەاڵم 
ئێمــە ریفراندۆمەكە هــەر دەكەین، ئەگەر بڵێن 
بارودۆخی پارتی حەساسە و با مەرجی خۆمان 
لەســەر پارتی فــەرز بكەین، با لــەو الیەنەوە 
خەیاڵیان ئاســوودە بێ. ئێمــە ریفراندۆم هەر 
دەكەیــن. مەرجــی خۆمــان الداوە و مەرجــی 
خەڵكــی دیكە قبوڵ ناكەین، ئەوە الیەنێكیان. 
باشــە ئەگەر ئێمە پیــاوی باش نین، بۆ ئەوان 
یەكێكیــان خۆیــان ناكەنە پیــاوی باش. ئێمە 
ئەگەر بارودۆخی كوردســتان لەبەرچاو بگرین، 
بەڕاســتی لەڕووی مەنتق و واقیعیەتەوە عێراق 
ئێمــەی نــاوێ، نەك ئێمــە عێراقمــان نەوێت. 
ئــەوان ژینگەیەكیــان بۆ كورد دروســت نەكرد 
كە بیر لــە جیابوونەوە نەكەنــەوە. كورد هەر 
لــە 2003وە بە ئیختیــاری خۆی لەگەڵ عێراق 
بــووە، ئەوانەی ئەمڕۆ هەڕەشــەمان لێدەكەن، 
ئێزدی دەكەنە شیعە و مەسیحی دەكەنە شیعە 
و كوردســتان دابەش دەكەن، لەســەر شــانی 

ئێمەی كورد ئەو پۆستانەیان وەرگرتووە. 
من دیســان دەڵێم بۆچی داوای باشــییەكە 
لە ئێمــە دەكەن، بۆچی خۆیان لە باشــییەكە 
دووردەخەنــەوە؟ چونكــە شــەریكمان هەیــە، 
ئەگــەر هەموو شــەریكەكانمان وەكو یەك بیر 
بكەنەوە بەڕاســتی برادەرانی گۆڕانیش دێنەوە 

سەر ئەو رایە.
رووداو: ئەگــەر ریفرانــدۆم لــە پەرلەمانەوە 
بێ و كۆدەنگییەكی سیاســی وەربگرێ، لەالی 

كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی سەنگینتر نابێ؟
فــازڵ میرانــی: مــن گومانــم لــەوە نییــە، 
بــكات  بڕیــارە  لــەو  پشــتیوانی  پەرلەمــان 
چونكــە  دەبــێ،  باشــتری  دەنگدانەوەیەكــی 
دەســەاڵتی یاســادانانە. مــن ناتوانــم وەكــو 
پارتییــەك ئەو راســتییە نادیدە بگــرم. ئێمە 
دەزانین پەرلەمان چییە و بڕیاری ناپەرلەمانی 
چییە. بەاڵم پرســیار دەكرێ بۆ پەرلەمان كارا 
ناكرێتــەوە؟ ئێمە ســەرەتا گوتمان یوســف و 
گۆڕان نابێ، ئێســتا دەڵێین یوسف بگەڕێتەوە 
گۆڕانێكیش ببێتە ســەرۆكی پەرلەمان. باشــە 
ناكرێ ئێســتا گــۆڕان بە دەم ئــەو هەنگاوەی 
پارتییــەوە بێ كــە دوێنێ پێشــنیازی خۆیان 

بووە و ئێمە رەتمانكردووەتەوە؟
رووداو: گوتــت ئەو پێشــنیازە لە میدیاكان 

خراپ تەرح كرا، كێ خراپ تەرحی كرد؟
فازڵ میرانی: هەموومان بووین، من نامەوێ 

بڵێم فاڵن كەس بوو.
رووداو: دەڵێن بە ئەنقەست وا تەرح كرا؟

فــازڵ میرانی: من خۆم لــە كۆبوونەوەكەدا 
بووم، بە ئەنقەســتی نابینم. بــەاڵم من دەڵێم 
تەرحێــك بــوو، قبوڵكردنــی پێشــنیازی نەك 
حیزبێــك و دوو حیــزب بووە. بەڵێ ئێمە باش 
نەبووین، توند بووین وەكو دەڵێن، ئێمە ئەمڕۆ 
لــە عینادی خۆمان هاتینــە خوارێ و قبوڵمان 
كــرد. باشــە ناكــرێ خــاوەن پێشــنیازەكان 
دەستخۆشــیمان لێبكەن؟ ئێمە لــە مولتەقای 
رێگایەكین، لە نێوان عینادی ئێوە و پێشنیازی 
ئێمــە لــەو خاڵــە بەیەكگەیشــتین، وەرن بــا 

فازڵ میرانی، سكرتێری مەكتەبی سیاسیی پارتی 
دیموكراتی كوردستان لە هەڤپەیڤینێكدا لەگەڵ 

)تۆڕی میدیایی رووداو( رایگەیاند كە حیزبەكەی 
سوورە لەسەر ئەنجامدانی گشتپرسی لە 25ی 

سێپتێمبەری داهاتوو. هۆشدارییش دەدات و دەڵێت 
ئەگەر گشتپرسی نەكرێ، كەلێنی نێوان حیزبەكانی 

كوردستان فراوانتر دەبێ. هەر لەوێدا دەڵێت كە 
"هیچ دەوڵەتێك دژی گشتپرسی نییە". سەبارەت بە 

كاراكردنەوەی پەرلەمانیش دەڵێت "پارتی مەرجی خۆی 
الداوە، مەرجیش لە كەس قبوڵ ناكات".

هەڤپەیڤین: رەنج سەنگاوی
رووداو- هەولێر

پارتی مەرجی خۆی 
الداوە و مەرجیش

لە كەس قبوڵ ناكات 

گەڕانەوەی د.یوسف 
بۆ یەك دانیشتن 

پێشنیازی گۆڕان بوو

پارتی و گۆڕان 
پێویستیان 

بەنێوبژیوان نییە

ئێمە دەستبەرداری 
عینادی خۆمان بووین

كوڕی نەوشیروان 
مستەفا دەڵێت 

ناڵێم نەخێر بۆ 
ریفراندۆم

یەكێتیی ئێستا 
یەكێتییەكەی مام 

جەالل نییە

كاك كۆسرەت بە 
بارزانیی گوت بە 

تەنیا ربفراندۆم 
بكەی لەگەڵت دەبم

هەڤپەیڤین
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ئیشەكە بەیەكەوە بكەین.
رووداو: بەرپرســانی گــۆڕان پێیانوایــە بۆ 
چارەسەری كێشــەكان دەبێ خۆتان لەگەڵیان 
دابنیشــن. دوای پرسەی نەوشــیروان مستەفا 
نەدەكــرا جارێكــی دیكــە ســەردانی گــۆڕان 
بكەنــەوە؟ ناكــرێ لێــرەوە پەیامێكــی تازەت 

هەبێ؟
فــازڵ میرانی: قوربان ئێمــە چووین، بەندە 
لەگەڵ كاك مەحموود و كاك عیزەددین چووین. 
مــن بــەردەوام مەیلم لەگەڵ ئەوەیە كەشــێكی 
ئیجابــی پەیدا بكەم، من لەگەڵ ســلبیات نیم. 
ئێمە ئەو رۆژەی بڕیار بوو بچینە گردەكە، كەی 
ئێن ئێن خەڵكی هێنا بە خراپە باسی ئێمەیان 
كرد. كە تۆ دەڵێی تەرحەكە بە ئەنقەست بەو 
شــێوەیە كرا، من دەڵێم ئەو چاوپێكەوتنەی لە 
ئێن ئارتی كرا لە دژی ئێمە، هەر بۆ ئەوە بوو 
ئێمە نەچینــە الی گــۆڕان. برادەرانی یەكێتی 
پێیانوابــوو ئێمە ناچینە الی گۆڕان، پێداگیریم 
كــرد و گوتم نەخێر ئێمە دەچیــن، وەفدەكەم 
كۆكــردەوە و گوتــم چ دەڵێــن؟ گوتیان دەبێ 
بڕۆینە الی گۆڕان، لە سەرەتای دانیشتنەكەش 
پێمانگوتن ســوپاس كە دوێنێ شەو جنێوتان 
بــە ئێمە دا، بــەاڵم ئێمە هەر هاتین، چوونمان 
بۆ پرســەی كاك نەوشــیروان واجبێكی قەومی 
و كۆمەاڵیەتــی بوو، بەاڵم چوونێكی سیاســی 

حیسابە.
رووداو: بەاڵم هێشتا دەرگا دانەخراوە؟

دابخــات  دەرگا  ئــەوەی  میرانــی:  فــازڵ 
سیاسییەكی فاشــیلە. دەرگا داخستن راكردنە 
لە واقعیەت و بەرپرسیارێتی. لەبەر ئەوە ئێمە 
لەگــەڵ داخســتنی دەرگاكان نەبووین و نین و 

ناشبین. 
رووداو: ئێســتا چ قســەیەكی راســتەوخۆت 
هەیە بــۆ هەوادارانی گۆڕان و بۆ ســەركردە و 

بڕیاربەدەستانی گۆڕان؟
فــازڵ میرانی: هەوادارانی گــۆڕان و ئێمە و 
یەكێتــی و جەماوەری فەیســبووك تەنیا تكام 
لێیــان ئەوەیــە بگەڕێنــەوە بــۆ ئەخالقیاتــی 
كورد، یەكدی ســووك نەكــەن. رێزی خۆیان و 
مێــژووی میللەتی خۆیان بگرن. ئەمڕۆ یەكێكم 
بینیــوە تفی لە ئااڵی كوردســتان كــردووە لە 
فەیسبووك، ئەگەر ئەمە نوێنەرایەتی میللەتێك 
بكات كارەساتە. نوێنەرایەتی حیزبێكیش بكات 
كارەساتە. ئەگەر ئەخالقیاتی میللەتێك بگاتە 
ئــەو ئاســتەی ئەوانــە رێبــەری بكــەن، ئەوە 

كارەساتە.
رووداو: لــە كۆبوونەوەی حەوتی حوزەیران، 
كۆسرەت رەســوڵ، جێگری یەكەمی سكرتێری 
گشــتیی یەكێتــی و مــەال بەختیار بەرپرســی 
سیاســی  مەكتەبــی  كارگێــڕی  دەســتەی 
بەشــداربوون، لەو بڕیارەش بەشداربوون، ئایا 
هەڵوێســتی یەكێتی هیچ پاشەكشەی كردووە، 
یان بە هەمان حەماســەتی پارتی دەڵێن بەڵێ 

بۆ گشتپرسی؟ 
فــازڵ میرانــی: بە حوكمی ئەوەی دۆســتی 
یەكێتییەكانیشــم. حەز ناكەم لە جیاتی ئەوان 
وەاڵم بدەمــەوە، قســەیەك بۆ مێــژوو دەڵێم: 
جەنابــی كاك كۆســرەت لــەو كۆبوونەوەیە بە 
جەنابی سەرۆك بارزانی گوت ئەگەر بە تەنیاش 
بمێنیتەوە من لەگەڵت دێم بۆ ریفراندۆم. ئەمە 
بۆ مەدحی كاك كۆسرەت نییە، بە دڵنیاییەوە 
كاك كۆســرەت وەكــو خەباتكارێكــی كورد و 
كوردستانی مەوقیعێكی گرنگی هەیە و جێگری 
مــەال  كاك  یەكێتییــە.  ســكرتێری  یەكەمــی 
بەختیار بەرپرسی دەستەی كارگێڕیی مەكتەبی 
سیاســی یەكێتــی لەوێ بــوو. كاك ســەعدی 
ئەحمەد پیرەش لەوێ بوو، ســێ ســەركردەی 
گرنگی یەكێتی لــەوێ بوون. بەالغی كۆتاییش 
كاك مــەال بەختیــار پێیداچووەوە، چونكە ئەو 
قەڵەمی تیژترە لە ئێمە، بەالغەكە روونە. ئێمە 
لــەوێ هــاوڕا بووین لە پــاڵ بەتەنگەوەچوونی 
ئەنجامدانــی  پرۆســەی  پێداویســتییەكانی 
ریفرانــدۆم و لێژنــەی بــااڵی ریفراندۆمەكــە و 
دەستینشانكردنی ئەندامەكانی، لە پاڵ ئەوەدا 
باســی كاراكردنــەوەی پەرلەمانیش كرا. بەاڵم 
لەوێ ئەوە لە گۆڕێ نەبوو كە ئەگەر پەرلەمان 

كارا نەكرایەوە ئێمە ریفراندۆم نەكەین.
رووداو: یەكێتی بە هەمان حەماسەتی ئێوە 

بەشداری گشتپرسی دەكات؟
فــازڵ میرانــی: دەتەوێ دۆســتایەتی من و 
یەكێتییــەكان كاڵ بكەیــەوە! تەعامولــی 26 
ســاڵەی ئێمە لەگــەڵ یەكێتــی، یەكێتییەكەی 
مام جــەالل جیــاوازە لەگەڵ ئــەو یەكێتییەی 
ئێستا. ئێمە كە لەگەڵ مام جەالل دەگەیشتینە 
بڕیارێــك، ئەو بڕیارە جێبەجێ دەبوو، یان ئەو 
قەناعەتــی بــە ئێمــە دەهێنــا، بەتایبەتی بە 
ســەرۆك بارزانــی، یان ئــەو قەناعەتی بە مام 
جەالل دەهێنا، بەاڵم یەكێتیی ئێستا، یەكێتیی 
ئەوسا نییە، بۆیە ناتوانم بڵێم ئا یان نا. ئەگەر 
بگەڕێینــەوە بۆ مێــژووی یەكێتی، مەســەلەی 
مافــی بڕیاردانی چارەنووس لە هەموو بەرنامە 
و كۆنگرە و كۆنفرانســەكانی یەكێتیدا هەبووە. 
بــەاڵم واقعی ئێســتای یەكێتی جیــاوازە. فرە 
مینبەرە بە حكومی ئەو دیموكراتیەی پەیڕەوی 
دەكەن، هەر حیزبە و تایبەتمەندی خۆی هەیە. 
ئێمە سەرۆكێكمان هەیە بۆچوونە جیاوازەكانی 
ئەلــف و با و جیم هەموو لــەوێ كۆدەبێتەوە، 
لێكی دەدەنــەوە و بۆچوونێكی لێ دەردەچێ، 
رەنگە یەكێتی حاڵی حازر ئەو تایبەتمەندییەی 
نەبێ. بەاڵم بەبۆچوونی من هەر حیزبێك نەك 
یەكێتی، پاشگەز ببێتەوە لە بڕیاری ریفراندۆم 
یان كۆســپ بۆ ریفراندۆم دروســت بكات، یان 
بە بیانوو بێ لــە ئەنجامدانی ریفراندۆم، جا چ 
قەناعەتێكی نێوخۆیی بێ، یان ئێس ئێم ئێسی 

واڵتێكی بۆ بێت، زەرەرمەند دەبێ. 

رووداو: باسی گۆڕان و یەكێتیت كرد، بەاڵم 
پەیوەندیــی كۆمەڵی ئیســالمی و پارتی بۆچی 
وای بەســەرهات؟ لەكاتێكــدا پارتــی و بەڕێــز 
عەلــی باپیــر پەیوەندییەكــی دۆســتانەی زۆر 

خۆشیان هەبوو؟
فــازڵ میرانــی: من لە تۆ سەرســامترم لەو 
هەڵوێستەی كۆمەڵ. تەفسیرێكم نییە، چونكە 
نە ئێمە عەبدوڵاڵ قەســرێمان شەهید كردووە و 

نە سارووخمان لە بارەگاكانی كۆمەڵ داوە، نە 
بارەگامان گرتوون. ئێمە رەفیقی یەك بووین لە 
شاخ و لە سەرهەڵدان و لە حكومەت. مانەوەی 
كۆمەڵیــش بەالی ئێمەوە جێگەی تەقدیرە. من 
هەمیشــە دەڵێم كاك عەبدولســتار یەكێكە لە 
وەزیرە هەرە باشەكانی ئەو حكومەتەی ئێستا. 
كاری خۆی دەكات و بەرگریشــی لێدەكات. من 
هیچ هۆكارێك بۆ ئەو هەڵوێستەی كۆمەڵ شك 
نابەم، تەنیا هاوپەیمانیی لەگەڵ گۆڕان نەبێ.

رووداو: پارتــی بڕیــاری نــەداوە ســەردانی 
كۆمەڵ بكات و بزانێ بۆچی نیگەرانە؟

فازڵ میرانی: ئێمە حیزب نەماوە سەردانیان 
نەكەیــن، چ بــە ئاشــكرا چ بە نهێنــی. بێجگە 
لــە ســەردانە ئاشــكراكان، هــەر یەكێــك لــە 
ئێمــە كۆمەڵێــك دۆســت و برادەرمــان هەیە. 
پارتــی و یەكێتــی، پارتی و گــۆڕان، گۆڕان و 
یەكێتــی. ئێمــە و كۆمەڵ، ئێمــە و یەكگرتوو. 
لــەو پەیوەندییە شەخســیانەی لــە نێوانماندا 
هەیــە، دەردەدڵ بــۆ یەكدی دەكەین و باســی 
ئــەو نیگەرانیانــە دەكەین. ئــەوەی ناوێرین لە 
نێــو حیزبەكانــی خۆمان باســی بكەیــن، لەو 

پەیوەندییە شەخسیانە باسی دەكەین.
رووداو: واتــە زۆربەتــان لــە حیزبەكانتــان 

دەترسن؟
فازڵ میرانی: بەدڵنیاییەوە، ترس مەفهومی 
هەیە، پەیڕەوكردنی ئینتیما ترســێك دروســت 
دەكات. مێــژووت لەگەڵ ئەو حیزبە ترســێكی 

دیكەت بۆ دروست دەكات.
رووداو: قەت بووە بڕیاری پارتیت پێ هەڵە 
بووبــێ، بەاڵم ئەو ترســەی نــاوی لێی دەنێی 
ترســی ئیلتیزام و ئینتیمــا وای لێكردبی دانی 

پێدانەنێی؟ 
فازڵ میرانی: بە دڵنیاییەوە.

رووداو: ئەگــەری وا هەیە ئەمیری كۆمەڵی 
ئیســالمی ســەردانی ئێــوە بــكات و دەرگای 

بەڕوودا دابخەن؟
فــازڵ میرانی: بە حوكمــی ئەوەی جەنابی 
كاك عەلــی ئەمیــرە، من الریــم نییە 10 جار 
ســەردانی بكەم لە جیاتی ئەوەی سەردانمان 
بــكات، ئەگــەر ئەویــش ســەردانمان بــكات، 
بارەگاكانــی ئێمــە بــارەگای مامۆســتا عەلی 
باپیــرە، ماڵەكانی ئێمە ماڵی مامۆســتا عەلی 
باپیــرە. بەڕاســتی نێوانــی ئێمــە و كۆمــەڵ 

نەگەیشــتووەتە ئەو ئاســتە. مــن زۆرجار بە 
برادەرانــی یەكێتــی دەڵێــم، ئێــوە و گــۆڕان 
خزمن، ئێمە و گۆڕان دۆســتین، بەاڵم ئێمە و 

كۆمەڵ خزمین.

رووداو: ئــەی بــۆ لەگەڵیــان دانانیشــن؟ 
كەواتە لەگەڵ كۆمەڵ كێشەیەكی واتان نییە؟
فازڵ میرانی: ئێمــە هەوڵمان داوە تەیاری 
ئیســالمی كوردســتان كەم تــا زۆر لە خانەی 
ئیرهابــی ئیســالمی دووربخەینــەوە. هــەر لە 
2003وە، خۆشــمان وەكــو پارتــی لەگــەڵ 
ئەمریكییــەكان و هاوپەیمانان هەوڵمانداوە كە 
تەیاری ئیســالمیی ئێمە ئەو ئیســالمییە نییە 

كە لێی دەترســن. ئەو هەستە نەتەوایەتییەی 
لەنێــو تەیاری ئیســالمیی كوردســتان هەیە، 
جێگەی رێزە. پێشتر لە نێو تەیاری ئیسالمی 
مقۆمقۆیــەك هەبــوو كــە دەوڵەتــی كــوردی 
بۆچییــە و هەموومــان موســڵمانین. مــن لە 
پرســەی مامۆستا شێخ عوســمانی بیارە ئەو 
هەلەم بۆ رەخســا گوتارێكم پێشكەش كرد لە 
مزگەوتی رەشاد موفتی، گوتم هەندێك قسەی 
وا دەكرێ، گوتم ئەگەر برادەران بتوانن هەموو 
دەوڵەتانــی عەرەبــی بكەنــە یــەك دەوڵــەت 
كــە موســڵمانن، ئێمــەش ئــەوكات دەبینــە 
مەملەكەتی كوردســتانی ئیســالمی و دەچینە 

نێو ئەو یەكگرتنە. 
رووداو: ئاشــتبوونەوە لەگــەڵ كۆمــەڵ لە 
ئاشتبوونەوە لەگەڵ حیزبەكانی دیكە ئاسانتر 

دەبینی؟
فــازڵ میرانــی: ئێمــە لەگــەڵ هەموویــان 
و  گــۆڕان  مــاوە  ئێســتا  ئــەوەی  ئاشــتین، 
كۆمەڵە. وەنەبێ ئێمە لەگەڵ ئەوانیش ئاشــت 
نەبین، قســەمان هەیــە، تەلەفۆنمــان هەیە، 
دانوســتاندنمان هەیــە، بەاڵم بەو شــێوەیەی 
هەفتەیــە  ئــەم  نییــە.  دیكــە  حیزبەكانــی 
كۆبوونــەوەی مەكتەبــی سیاســیمان هەیــە. 
لــەو كۆبوونەوەیە ئێمە ئەو قۆناغە بەڕاســتی 
دەكەینــەوە و هەڵســەنگاندنی بــۆ دەكەیــن، 
لەبەر رۆشــنایی ئەوە چ هەنگاوێك پێویســت 
بێ دەیهاوێژین. من بەبێ كۆبوونەوەش ئەمڕۆ 
حــازرم بچمــە الی مامۆســتا عەلــی باپیر و 
شەخسی خۆم خۆشمدەوێ، سەرەڕای هەموو 
پەیوەندییــە سیاســییەكان. من ئامــادەم لە 
دەرگای هەمــوو حیزبــەكان بــدەم لەپێناوی 

مەسەلەی كورد و كوردستان.
رووداو: چییــە ئەگەر پێــش كۆبوونەوەكە 

چایەكیان لەگەڵ بخۆیتەوە؟
فــازڵ میرانــی: مــن وەكــو فــازڵ میرانی 
مانعــم نییە، لەبــەر خاتری تۆ حــەز دەكەی 
سبەی دەچمە الیان.)دوای ئەو داوایەی رەنج 
ســەنگاوی، رۆژی 2017/7/9 فــازڵ میرانــی 
ســەردانی عەلــی باپیــر، ئەمیــری كۆمەڵــی 

ئیسالمی كرد(.
رووداو: كاك فــازڵ تۆ خەڵك زۆر دەبینی، 
مــن بیســتوومە كەســێكی كۆمەاڵیەتیت، من 
دوێنێ راپرســییەكم لە سلێمانی كرد، خەڵك 
زۆر نیگەرانن لە پەیوەندیی ناتەبای حیزبەكان، 
ئەگــەر زیاتر لــە میدیاكارێك قاچ درێژ بكەم، 
پێــت بڵێم ئەو چایەی لەگەڵ كۆمەڵ دەتەوێ 
بیخۆیتــەوە، بۆچی ناچی چایەكیش لە گردی 
زەرگەتە بخۆیتەوە؟ ئەوە بە زەحمەت دەزانی 

بەناوی خەڵكەوە داوات لێ بكەم؟
فــازڵ میرانــی: زەحمەت نییــە، خەڵكیش 
مافــی خۆیانــە نیگــەران بن، چونكــە ئێمەی 
حیزبــەكان لــە جیاتــی ئــەوەی كۆمەڵگــەی 
خۆمــان پێكــەوە بنووســێنین، بــە داخــەوە 
وامان كردووە پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكانیش 
گۆڕانكارییان بەســەردا بێ، برایەك یەكێتییە 
و ئامۆزایەكــی پارتییــە، ئەگــەر ئێمــە نزیك 
بیــن، ئــەوان دەبن بــە برای یەكــدی، ئەگەر 
لــە یەكدی دووربین، دەبنە ئامۆزا. بەڕاســتی 
ئەوە خەســڵەتێكی باش نییە لە بزووتنەوەی 

سیاسی لە كوردستان.
رووداو: تۆ ئەو ئەركە دەگریتە ئەســتۆ ئەو 

ئامۆزایانە بكەیتەوە بە برا؟
فازڵ میرانی: بە دڵنیاییەوە. 

رووداو: لێدوانــی تەلەفزیۆنــی گرنگ نییە، 
ئامادەی سەردانی كۆمەڵ یان گردەكە بكەی؟

فــازڵ میرانی: لە ســەردان ئاســانتر نییە 
لــەالی مــن، چونكــە ئــەو جیلەی ئێســتا لە 
سەركردایەتی حیزبەكانین، خاڵی هاوبەشمان 
ئەوەنــدە زۆرە بە پۆزەتیــڤ و نێگەتیڤ. بۆ 
نموونە ئەو جیلەی ئێســتا لە ســەركردایەتی 
گــۆڕان و یەكێتیــن و ئــەو جیلــەی ئێمە. لە 
هیچ سەردەمێكدا پەیوەندیی تەلەفۆنیم لەگەڵ 
جــەالل جەوهەر نەپچــڕاوە، چونكــە هاوڕێی 

یەكدین. لەگەڵ عومەری سەید عەلی و قادری 
حاجــی عەلــی و رەحمەتی كاك نەوشــیروان 
هــەروا. ئــەو جیلە لــە خراپتریــن بارودۆخدا 
مەجالی قسەكردن لەگەڵ یەكمان هەیە. ئێمە 
وەكو گەنجەكان نین، یان دوژمنن یان بران. 

تــازەی  دەستپێشــخەریی  كەواتــە  رووداو: 
پارتی لەدوای كۆبوونەوەكە دەبینین؟

دەبــێ  پارتــی  هەمیشــە  میرانــی:  فــازڵ 
دەستپێشــخەری بكات، چونكــە ئێمە مێژووی 
خۆمان دەپارێزین، چاكبوونی مێژووی ئێمە، لە 

چاكبوونی بارودۆخی ئێستادایە.
رووداو: پێتوانییــە ئەمــە زیانێكــی زۆر بــە 
كــورد دەگەیەنێ كە كورد دابەش ببێ بەســەر 

بەرەی گشتپرسی و بەرەی دژە گشتپرسی؟
فــازڵ میرانــی: لە دەمــی كاك چیای كوڕی 
كاك نەوشــیروان قسە كراوە دەڵێت من ئەگەر 
بەڵێش نەڵێم، نەخێر ناڵێم. وشــەیەكی توركی 
هەیــە یــازك، واتە حەیف، یــازك بۆ خەڵكێك 
بچێ و بڵێ نەخێر بۆ سەربەخۆیی و رزگاربوون 
لە ستەمی 100 ساڵەی میللەتێك كە بە سەتان 
هەزار شەهیدی داوە. من دەپرسم بۆچی نەخێر، 
نەخێر بۆ ئەوەی لــە چنگی حكومەتی مالیكی 
رزگارمــان بێ، نەخێر بۆ ئــەوەی لە لێكەوتەی 
ئەنفــال و كیمیاباران رزگارمــان بێ. میللەتانی 
دونیا بەبێ باج سەربەخۆییان بەدەستنەهێناوە. 

مــن دەڵێم بــا ئێمــە هەموومان هــەوڵ بدەین 
ریفراندۆمەكــە ســەربخەین، ریفراندۆم شــتێكە 
و دامەزراندنی دەوڵەتێكی ســەربەخۆ شــتێكی 
دیكەیە. كاتی دەوێ، پێداویســتی دەوێ، بۆیە 
خەڵكێك با وا تێنەگات، ئێمە نە موغامەرەچین 
و نــە قومارچیــن، ئێمــە ریفراندۆمەكە دەكەین 
و بــۆ هەمــوو هەنگاوەكانی ســەربەخۆییش لە 

هەموو دەرگایەك دەدەین. 
رووداو: پشــتگیری نێودەڵەتیتــان هەیــە، 
دیراســەی ریسكەكانتان كردووە، كورد تووشی 

قاتوقڕی و نەبوونی ناكەنەوە؟
فــازڵ میرانــی: تــۆ واڵتێكم بۆ بێنــە بەبێ 
قوربانی سەربەخۆیی وەرگرتبێ. كەس سینییە 
گوڵێكمان پێشــكەش نــاكات و بڵێت فەرموون 
ئــەوە دەوڵەتێــك بــۆ ئێــوە. هەمــوو واڵتانی 
عەرەبی ســاڵی 1970 دژی حوكمی زاتی بوون 

كە بەعس لە نیوەی ڕێگا پچڕاندی. 
رووداو: بەاڵم خەڵك دەپرسن ئەگەر بووینە 
قوربانی، قوربانییەكە خەڵك دەبێ، یان گەورە 
و بچــووك پێكەوە دەبن. چونكە خەڵك دەڵێن 
ئێمە دەبینە قوربانی و كاك فازڵ میرانییەكانی 
ئەم واڵتە پاسپۆرتیان پێیە و دەڕۆن؟ دیراسەی 

ئەمەتان كردووە؟
فــازڵ میرانی: داعش هات بــۆ ئەوەی كورد 
نەهێڵــێ و مادەی 140 جێبەجێ نەكرێ، بەاڵم 
خاوەن پاســپۆرتەكان شــەڕیان كــرد. من بەو 
ریشــە سپییەوە حەوت مانگ لە بەرەكانی شەڕ 
بووم هەتا شــنگال رزگار كرا، بەاڵم خۆ هەموو 
كورد شــەهید نەبوو، لە هەمــوو حیزبەكانیش 
شــەهید نەبــوون، 1900 شــەهیدمان هەیــە، 
9000 بریندارمــان هەیە، داعشیشــمان دەركرد 
و میللەتەكەشــمان پاراســت. خــۆ ئەگەر ئێمە 
داوای سەربەخۆیی بكەین هەموو كورد قڕنابێ. 
تاوەكــو مومكیــن بــێ، ئێمە میللەتــی خۆمان 
تووشــی شــەڕ ناكەین، بەاڵم ئەگەر شەڕ هاتە 
بەردەرگامان ناكرێ بەرگری لە خۆمان نەكەین. 
ئیســرائیل كە ســەربەخۆیی وەرگــرت، بەڵێنی 
بلفۆریــش هەبــوو، لــە نێوخۆیانــدا میلیشــیا 
هەبوو، بەشــێكیان دژی دروستكردنی دەوڵەتی 
ئیســرائیل بوون و دەیانگوت عەرەب دەمانخۆن 
و فڕێماندەدەنــە نێــو دەریــا، بەشێكیشــیان 
دەیانگوت نەخێر. دەوڵەتی خۆشــیان راگەیاند 
و فڕێش نەدرانە نێو دەریا. باشــووری سوودان 
گشتپرسییەكی كرد، من تەمەننا دەكەم عومەر 
بەشــیرێك لە توركیا و عێــراق و ئێران هەبێ، 
باسی سووریا ناكەم، بڵێ كاكە ئێوەی میللەتی 
كورد گشتپرســییەك بكــەن. ئێســتا ئەوانەی 
بیانوویــان بــۆ ئەنجامنەدانــی ریفراندۆم هەیە، 
دەچنــە پاڵ ئەو خەڵكانــەی دژی ریفراندۆمن، 
ئــەوە رای میللەتی كورد نییە. من لە بەغدا بە 
بەڕێز عەبادیم گوت: ئێوە دەڵێن ئەو ریفراندۆمە 
بۆچوونی هەموو حیزبەكانی لەسەر نییە، باشە 
بوارمــان بدەن با رای كورد وەربگرین، ئێوە بۆ 

لە ئێستاوە خۆتان تۆقاندووە.
رووداو: پێشــبینی دەكــەن چەنــد دەوڵەت 

دانتان پێدابنێ؟
فــازڵ میرانــی: جــارێ هیــچ واڵتێــك دژی 
گشتپرسی نییە، چونكە خۆیان رۆژانە ریفراندۆم 
دەكەن، لەســەر گازینۆیەك ریفراندۆم دەكەن، 
لەســەر شــاخەكانی ئاژەڵی كێوی لە سویســرا 
ریفرانــدۆم دەكەن. هیچ دەوڵەتێك ناتوانێ بڵێ 
من دژی ریفراندۆمم، چونكە ئەوە مافی گەالنە. 
هیچ واڵتێك لە ئێســتاوە بە ئاشــكرا ناڵێت بڕۆ 
دەوڵەت دروســت بكە، یان مــن دژی دەوڵەتی 
تۆم یان پشــتگیریت دەكەم. رووسیا )یەكێتی 
سۆڤیەتی پێشوو( هیچ كاتێك وا دەرنەدەكەوت 
كــە ددان بــە ســەربەخۆیی ئیســرائیلدا بنێ، 
بــەاڵم كــە ئیســرائیل دەوڵەتــی راگەیاند لەو 
دەوڵەتە یەكەمانە بوو كە دانی بە سەربەخۆیی 

ئیسرائیلدا نا.
رووداو: كەواتــە پشــتیوانی نێودەوڵەتیتان 

هەیە؟
فــازڵ میرانی: مــن ناتوانم بڵێم هەیە، بەاڵم 
دەڵێــم ئەگەر تــۆ ریفراندۆمەكەت سەرخســت، 
زەمینەت خۆشكرد بۆ دەوڵەت، بەڵێ پشتیوانی 

دەبێ. چونكە كورد دوژمنی نییە.
لــە  رووداو: ئــەی ئــەو قســانەی رۆژانــە 

دەرودراوسێ دەیبیستین؟
فازڵ میرانی: هەر شــتێك بزانرێ ناگوترێ، 

هەر شتێكیش بگوترێ مەرج نییە راست بێ.
رووداو: كەواتە ئەو تەنگژانەی دروســتبوون 

پەیوەندییان بە گشتپرسییەوە نییە؟
فــازڵ میرانی: بەبڕوای من بیانووە، تەنگژە 
نییە، بەاڵم هیــچ واڵتێك دژی ریفراندۆم نییە. 
من پێشــبینی دەكەم ســبەی تۆ بە رێگایەكی 
رابگەیەنــی،  كوردســتان  دەوڵەتــی  ئاشــتی 
ئینجــا كۆنفیدراڵــی بێ لەگەڵ عێــراق، یان بە 
رێككەوتنێكــی ســتراتیژیی ئەمنــی و ئابووری 
بێ لەگــەڵ عێراق، پشــتیوانەكان زۆرتر دەبن 
لــە دژەكان، یابانێــك بــۆ دژی میللەتی كورد 
بــێ، چینێك بــۆ دژی میللەتی كــورد بێ. لە 
بەغــدا گوتم ئایەتێك حەدیســێكم بۆ بهێننەوە 
بڵــێ كورد نابــێ دەوڵەتــی خــۆی هەبێ. بە 
ئاغــای حەكیمم گوت ئێوە موســڵمانن؟ گوتی 
ئەلحەمدولیلــال، گوتــم: ئــەی ئێمــە؟ گوتی: 
ئێــوەش موســڵمانن. پێمگــوت فەرموودەیەك 
هەیــە دەڵێــت "ال یومــن احدكــم حتــی یحب 
ئــەو  لنفســه". پێمگــوت  مــا یحــب  ألخیــه 
فەرموودەیە راســتە؟ گوتی: بەڵێ موســەحەح 
و موســەللەمە. گوتم مادام ئێوە موســڵمانن، 
ئێمــەش موســڵمانین، باشــە مەوقیعی ئێمە و 
ئێــوە چییە؟ بــۆ بەحرێن دەوڵەتێــك بێ، بۆ 
ئیمــارات دەوڵەت بێ؟ كێ ئەو مافەی لە ئێمە 

حەرام كردووە؟
رووداو: چی گوت؟

فازڵ میرانی: هیچی نەگوت.
رووداو: دوای گشتپرســی چــۆن دەوڵــەت 

رادەگەیەنن؟
زەمینــە  دەبــێ  ئێمــە  میرانــی:  فــازڵ 
خۆشــبكەین، موغامــەرە بەو دەســتكەوتانەی 
هەمانــە ناكەیــن، زروفــی زاتــی و مەوزوعــی 
هەڵدەســەنگێنین، بــەاڵم پێــش ئــەوە دەبێ 

نێوماڵی خۆمان رێكبخەینەوە.
رووداو: واتە بە خەڵك دەڵێی گشتپرسی بۆ 

راگەیاندنی دەوڵەتە؟
فازڵ میرانی: من دەڵێم ئەگەر گشتپرسی بۆ 

سەربەخۆیی نەبێ نەیكەین باشترە.
رووداو: پێتوایە بەشــداری خەڵكی سلێمانی 

بۆ بەشداری لە گشتپرسی چۆن دەبێ؟
فازڵ میرانی: ئەوەی من شــاری ســلێمانی 
بناسم، لە هزری نەتەوەیی و نیشتیمانپەروەری 
و شۆڕشــگێڕی و رۆشــنبیری نموونــە بــووە. 
كاژیــك لە ســلێمانی دروســت بووە، پاســۆك 
هەروا. بۆیە سلێمانی نەتەوەپەرستن، ئەسڵەن 
بیــری نەتەوەیــی زیاتــر لەنــاو كۆمەڵگــەی 
ســلێمانی جێگیــرە. ئــەوەی ئێســتا لێــرە و 
لــەوێ دەگوترێ تەعبیر لە توربەی ســلێمانی 
ناكات، لە ژینگەی ســلێمانی نــاكات. ژینگەی 
سلێمانیش وا نەگۆڕاوە كە خەڵكانێك دەیبینن 
یان تەســەوری دەكــەن. بەڕای مــن زۆربەیان 

بەشداریی گشتپرسی دەكەن. 
رووداو: ئێســتا كەســێكی وەكــو بەرهــەم 
ســاڵح لە حیزبەكەی دووركەوتووەتەوە، لەنێو 
حیزبەكانی دیكەش خەڵكی وا هەن، بۆ ســوود 
لــە پەیوەندییــە نێوخۆیــی و دەرەكییەكانیان 

نابینن لە لیژنەكانی ریفراندۆم؟
فــازڵ میرانی: ئەو خەڵكانــە دەتوانن رۆڵی 
بــاش ببینــن، كاك بەرهەمــە كاك فەرەیدون 
عەبدولقادرە، كاك ســاالر عەزیزە. كاك دیندار 
نەجمــان دۆســكی كــە تــا دوێنــێ یەكگرتوو 
بــوو، مامۆســتا عەبدولڕەحمــان ســدیقە، ئەو 
كەســایەتیانەی دوێنێ سیاســی بوون و ئەمڕۆ 

نیشتیمانپەروەرن دەتوانن رۆڵ ببینن. 
رووداو: لــە نێو پارتیش كەســت پێ شــك 

نایەت؟
فــازڵ میرانــی: ئاخر كێشــەی ئێمە ئەوەیە 
ئەوەی داشــبڕێت هەر بە حیزبی دەمێنێتەوە. 
الی ئێمــە وایــە ئەوەی لە شــاییش نەبێ هەر 
چەپڵە لێدەدات. مامۆســتا مــەال محەممەدمان 
هەیــە جاری وا هەیە دەڵێت من ســەربەخۆم، 
بــەاڵم كــە دەمــارت گــرت و هێرشــت كــردە 
ســەر پارتی، دەبێتە پارتی. ئەمە خەســڵەتی 
پارتییــە، بــەس كەســایەتیمان هەیــە، زانای 
ئاینیمــان هەیە دەتوانن رۆڵ ببینن. من لەگەڵ 
ئەوەم لێژنــەی بااڵی ریفراندۆم بــەو خەڵكانە 
بسپێرن، لە جیاتی ئەوەی نوێنەری حیزبەكانی 

تێدابێ. 
رووداو: یەكێتــی ئەندامــی خۆی بۆ لێژنەی 

ریفراندۆم دەستنیشان كرد؟
چونكــە  نــا،  جــارێ  میرانــی:  فــازڵ 
كۆتاییــان  جــارێ  یەكێتــی  كۆبوونەوەكانــی 

نەهاتووە.
ئابــووری،  ئابڵوقــەی  پێشــبینیی  رووداو: 
یان مەترســیی زۆر گەورە لەســەر كوردستان 

دەكەی؟ 
فــازڵ میرانــی: ئێمــە دەبێ واقیعــی بین. 
یەكێــك پێیگوتم ریفراندۆم دەســتنوێژێكە كە 
دەستنوێژت گرت دەبێ نوێژ بكەی. گوتم بەڵێ 
شیوعییەكان ســەعات 10ی بەیانی دەستنوێژ 
هەڵدەگرن، ســەعات 10ی شــەو نوێژ دەكەن. 
بەڵێ تەوەقوعی هەموو شــتێك دەكەین، بەاڵم 

ئەگــەر یەك بین بەرگــەی هەموویان دەگرین. 
پێــش هەفتەیەك من لــە دوبەی بووم، یەكێك 
پێیگوتم نێچیرڤان گوتوویەتی هەولێر دەكەمە 
دوبــەی، گوتم بەڵێ دەشــتوانێ، بەاڵم دوبەی 
لە ساڵی 1970وە دەســتی پێكردووە، دوبەی 
شــیوعیی نییــە، یەكگرتوووی نییــە، كۆمەڵی 
نییــە، گۆڕانــی نییــە، یندكــی نییە، حســكی 
نییــە. میزانییەكەشــی لە دەســتی ناحەزێكدا 
نییە. واڵتێكە دەرگای وەبەرهێنان و قەرزی بۆ 
كراوەتەوە. ئەوەی لە دوبەی دەیبینی هەمووی 

هی دوبەی نییە، هی خەڵكە. 
رووداو: كەواتــە دوای گشتپرســی زەمنیەی 
بە دوبەیكردنی هەموو شــارەكانی كوردستان، 
بــەاڵم بــە ئــازادی و دیموكراســییەكی زیاتــر 

دروست دەبێ؟
فــازڵ میرانــی: من دەڵێــم ئەگــەر یەكڕیز 
بیــن، دابەش نەبین بەســەر مالیكی و عەبادی 
و بەســەر چەپ و راســت و بەســەر باكوور و 

باشوور، بەڵێ.

هەر الیەك لە 
بڕیاری ریفراندۆم 
پاشگەز ببێتەوە 

زەرەرمەند دەبێ 
جا بە قەناعەتی 

خۆی بێ یان ئێس 
ئێم ئێسی واڵتێك

پارتی نە عەبدوڵاڵ 
قەسرێی شەهید 

كردووە و نە 
مووشەكی لە 

بارەگاكانی 
كۆمەڵ داوە

هیچ واڵتێك دژی 
گشتپرسی نییە

ریفراندۆم نەكرێ 
كەلێنی نێوان 

هێزە سیاسییەكان 
فراوانتر دەبێ

 زۆربەی خەڵكی 
سلێمانی 
بەشداری 

گشتپرسی دەكەن

چاوەڕێین گۆڕان كاتی كۆبوونەوەیەك دیاری بكات

ئەوەی دەرگا دابخات سیاسییەكی فاشیلە

هەڤپەیڤین

سەرم سوڕماوە 
لە هەڵوێستی كۆمەڵ و 

هیچ تەفسیرێكم 
بۆی نییە

دۆستی گۆڕانین و 
خزمی كۆمەڵین
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قوباد تاڵەبانی: خەریكە چاكسازییەكانی حكومەت جێگەی 
رووداو – چۆمان

قوباد تاڵەبانی، جێگری ســەرۆكوەزیرانی هەرێمی كوردســتان دەڵێ، چاكســازییەكانی حكومەت خەریكە جێگەی خۆیان دەگرن. قوباد تاڵەبانی، جێگری 
ســەرۆكوەزیرانی هەرێمی كوردســتان، رۆژی یەكشــەممە 2017/10/9 سەردانی دەڤەری باڵەكایەتی كرد و لەگەڵ كۆمیتە و رێكخستنەكانی یەكێتی لە دەڤەرەكە 

كۆبووەوە. دوای كۆبوونەوەكەش لە لێدوانێكی رۆژناڤەنیدا لە چۆمان رایگەیاند هەلێكی زۆر هەیە بۆ ئەوەی گەنجانی ناوچەكە بخەنەكار و دەڤەرەكەش بكەنە ناوچەیەكی 
گەشتیاری. قوباد تاڵەبانی گوتی: "چاكسازییەكانی حكومەت خەریكە جێگەی خۆیان دەگرن، بەرەبەرە حكومەتەكەمان دێتەوە سەر پێی خۆی، حكومەت دەزانێت 

چۆن مامەڵە بە داهاتەكانی بكات".

راپۆرت

رووداو - هەولێر

رۆژی سێشەممەی رابردوو پەرلەمانی بەریتانیا 
دانیشــتنێكی بۆ تاوتوێكردنی گشتپرســییەكەی 
25ی ئەیلوولی كوردســتان رێكخســت كە تێیدا 
ژمارەیەك پەرلەمانتار پێشبینییەكانی خۆیان بۆ 
هەڵوێستی حكومەتی بەریتانیا خستەڕوو. بەشی 
هــەرە زۆری پەرلەمانتارەكان لەســەر لێبوردەیی 
ئایینــی و ئەتنیكــی لــە هەرێمــی كوردســتان، 
پێشــوازی لــە 1.5 ملیــۆن ئــاوارە و پەنابــەری 
عێراق و سووریا و هەنگاوە توندەكانی حكومەتی 
ناوەنــدی لە دژی حكومەتی هەرێمی كوردســتان 

كۆك بوون.
لە ســەرەتای دانیشتنەكەدا جەك لۆپرێستی، 
نوێنەری فیلتن و برادڵی ستۆك، گوتی "بەداخەوە 
فیدرالیزمــی عێــراق فەشــەلی هێنــاوە، چونكە 
حكومەتی زۆرینەی شــیعەی عێراقــی حەزی لە 
فیدرالیزم و )پاراستنی( مافی كەمینەكان نییە". 
لۆپرێستی، كە سەرۆكی گروپی هەموو پارتەكان بۆ 
هەرێمی كوردستانە، گوتیشی "ئەوە عێراقە خۆی 
لە هەرێمی كوردســتان جیاكردووەتەوە". چونكە 
بودجــە نانێرێت و هاریكاری ئــاوارە عەرەبەكانی 

نیشتەجێی هەرێمی كوردستان ناكات.
ســەركردایەتیی كورد ئەوەیان خستووەتەڕوو 
كە تایفییــەت و مەركەزیبوونەوەی سیســتەمی 
ئیداری هۆكاری ســەرهەڵدانی داعش بوون و لە 
داهاتووشــدا دەكرێ هۆكاری ســەرهەڵدانەوەی 
داعش و گروپی هاوشــێوە بن. جەك لۆپرێستی 
وێڕای پشتڕاستكردنەوەی ئەو بۆچوونە داواشی 
كرد واڵتانی رۆژئاوایی لە دانوستاندنەكانی بەغدا 
و هەولێــر لەپــاش گشتپرســییەكە یارمەتیدەر 
بــن "تاوەكــو كێشــەی ناوچــە جێناكۆكــەكان 
یەكالببێتەوە". پەرلەمانتارەكەی فیلتن و برادڵی 
ســتۆك، جەختی لەوەش كردەوە كە "بەریتانیا 
دەبێــت لــە مــاوەی گشتپرســییەكەدا چاودێر 

رەوانەی هەرێمی كوردستان بكات". 
ســەرۆكی گروپــە بەریتانییەكە لە بەشــێكی 
دیكــەی گوتەكانیــدا رەتی ئەو خااڵنــەی دایەوە 
كە هەندێك كەس پێیانوایە كاتی گشتپرسییەكە 
هەڵەیــە، لەوانەش "ناكۆكــی نێوخۆیی و ئیفلیج 
بوونــی پەرلەمــان، رەوشــی ئابووریــی هەرێم و 

هەڵوێستی واڵتانی دەوروبەر".
سەبارەت بە ناكۆكی نێوخۆیی و لەكاركەوتنی 
پەرلەمان، لۆپرێستی هیوای خواست "دانوستاندنە 
بەردەوامەكان بە بەشــداری دیپلۆماتەكانی ئێمە 
ناكۆكییەكان چارەســەر بكات"، جەختی لەوەش 
كردەوە كە بەریتانیا وەكوو دۆستێكی راستەقینە 
"دەبێ گوشــار لەســەر كورد دروستبكات تاوەكو 
پەرلەمــان دەســت بــە كارەكانــی بكاتــەوە و 
دیموكراسییەكی چاالك لە زووترین كاتی مومكیندا 

)لە كوردستان( بێتە ئاراوە".
لەبارەی قەیرانی ئابووریش، پەرلەمانتارەكەی 
چاكســازییەكانی  بــە  ئامــاژەی  بەریتانیــا 

سەرۆكوەزیران بارزانی و جێگرەكەی قوباد تاڵەبانی 
كرد. بە گوتەی لۆپرێستی هەرچەندە رێگەیەكی 
زۆر ماوە هەرێمی كوردســتان بۆ جێبەجێكردنی 
چاكســازییەكان بیبڕێت، بــەاڵم "بوونە دەوڵەت 
بیانووی پشتگوێخستنی چاكسازییەكان دەبڕێت 
و رێگە بە هەرێم دەدات دەســتی بەو هاوكارییانە 
رابگات كە بۆ گەشەكردنن و تێیاندا جێبەجێكردنی 

ئەو جۆرە چاكسازییانە وەكوو مەرج دانراون"
جــەك لۆپرێســتی ئەوەشــی خســتەڕوو كە 
هەڵوێســتی توركیــا بەرامبــەر كوردســتانێكی 
ســەربەخۆ گــۆڕاوە، لەبــەر ئەوەی كوردســتان 
هاوبەشــێكی ســەرەكیی ئابووریــی توركیایە كە 
توركیا دەتوانێت "وەكوو سەرچاوەی دابینكردنی 
وزە، تەرەفــی گفتوگۆ لەگەڵ كوردەكانی توركیا، 
و ناوچەیەكــی ئــارام لە نێوان توركیا و ســوننە 
و شــیعەكانی عێراق ســەیری كوردستان بكات". 
لۆپرێستی نەیشــاردەوە كە "ئێران سەرسەختانە 
دژایەتــی )گشتپرســییەكەی( كــردووە، بــەاڵم 
خۆشــبەختانە ئێــران لــە ژێر گوشــارێكی زۆری 
ئەمریكا و واڵتانی كەنداو دایە، بەهیچ شێوەیەك 
مافی ڤیتۆكردنی سەربەخۆیی كوردستانی نییە". 
مــەری گلینــدن، پەرلەمانتــاری پارتــی كار 
لە نــۆرس تاینســاید، رایگەیاند "منیــش وەكوو 
هاوكارەكانــم پشــتگیری لەوە دەكــەم كە كورد 
لە رێگەی گشتپرســییەكەی مانگــی ئەیلوولەوە 
گوزارشــت لە مافی چارەی خۆنووســین بكات". 
ستایشی سەركردایەتی كوردیشی كرد كە داوایان 

لــە خەڵك كــردووە "بڕیاردەر بــن تاوەكو ئەوان 
بتوانــن بــۆ ســەربەخۆیی و پەیوەندییەكی نوێ 

لەگەڵ عێراق دانوستاندن بكەن".
سەبارەت بە رۆڵی بەریتانیا لە گشتپرسییەكە 
و دانوستاندنەكانی دواتر لەگەڵ حكومەتی عێراق، 
گلینــدن پێشــنیازی كــرد "حكومەتــی بەریتانیا 
و دیپلۆماتەكانــی ئەزمــوون و شــارەزایی خۆیان 

بەكاربهێنن تاوەكو پرۆسەكە بە ئاسانی بڕوات".
پەرلەمانتــاری  هاڵفــن،  رۆبێــرت  پاشــان 
كۆنزەرڤاتیڤەكان لە هارلۆ، ستایشــی لێبوردەیی 
ئایینــی و ئەتنیكی لە هەرێمی كوردســتانی كرد 
و گوتــی "لە كوردســتان خەریكە كۆمەڵگایەكی 
مەدەنــی چــاالك دروســتدەبێت". هاڵفــن كــە 
كــردووە،  كوردســتانی  هەرێمــی  ســەردانی 
سەرســوڕمانی خــۆی دەربڕی لــەوەی خەڵكانی 
سەر بە هەموو ئایینەكان لە هەموو ناوچەكانەوە 
بــەرەو كوردســتان رادەكــەن، چونكــە دەزانــن 
كوردستان تاكە شوێنە كە لێی پارێزراو دەبن".

پەرلەمانتارەكــەی هارڵۆ ئامــاژەی بۆ ئەوەش 
كرد حكومەتــی هەرێمی كوردســتان نوێنەرێكی 
بۆ كاروباری جووەكانی كوردســتان داناوە. باسی 
لــەوەش كــرد لە یەكێك لە ســەردانەكانی خۆیدا 
بەالی دێرێكی جووەكان لە كوردستان تێپەڕیوە كە 
پارێــزراو بووە، لە كاتێكدا "زۆر نین ئەو واڵتانەی 

رۆژهەاڵتی نێوەڕاست كە دێرەكان بپارێزن".
رۆبێرت هاڵفن باس دیدارێكی خۆی مەســعود 
بارزانــی، ســەرۆكی هەرێمی كوردســتانی كرد و 

گوتی "زۆر خۆشحاڵبووم كاتێك سەرۆك بارزانی 
پێیگوتم ئەگەر عێراق دان بە ئیســرائیلدا بنێت، 
ئــەوە بــۆ رۆژی دواتر كۆنســوڵخانەی گشــتیی 

ئیسرائیل لە هەولێر دەبێت".
ئــەو پەرلەمانتــارە بەریتانییــە لــە كۆتایــی 
قســەكانیدا گوتی "زۆر خەمخۆرم بۆ ئاواتی كورد 
بۆ ســەربەخۆیی، بۆ ئەوەی خۆیان بتوانن خۆیان 
بپارێزن. بێگومان بڕوام وایە ئەوان مافی ئەوەیان 
هەیە لە رێگەی گشتپرسییەوە مومارەسەی مافی 
چارەی خۆنووسین بكەن، حەزیش دەكەم وەكوو 

چاودێر بەشداری گشتپرسییەكە بكەم".
نەدیم زەهاوی، پەرلەمانتاری ســتراتفۆرد ئۆن 
ئەڤن لەســەر لیســتی كۆنزەرڤاتیڤــەكان، یەكەم 
كوردە كە وەكوو نوێنەر چووبێتە ناو دامەزراوەی 
یاســادانانی بەریتانیــا. زەهــاوی لە بەشــێك لە 
قســەكانی خۆیدا گوتی مافی چارەی خۆنووسین 
مافێكی حاشــاهەڵنەگری كوردە، بۆیەش پێیوایە 
حكومەتــی بەریتانیــا "پێویســتە پێشــوازی لە 
گشتپرسییەكەی ئەیلوول بكات، پێویستیش ناكات 
وەزیر ئاواتی بۆ بخوازێ یان بۆچوونی بۆ پشتگیری 

یان لەدژی سەربەخۆییەكە ئاشكرابكات".
"ئاكامــی  دەخاتــەڕوو  ئــەوەش  زەهــاوی 
دەنگدانەكــەی ئەیلوول هەرچی بێت، كوردســتان 
دەتوانێ گەشــە بكات و دەشــیكات". پێشــیوایە 
"حكومەتــی عێــراق رۆڵی هەبووە لــەوەی حەزی 
جیابوونەوە لە كوردستانی عێراقدا دروست ببێت".
ســەرۆكی هەرێمــی كوردســتان رایگەیاندووە 

لــە  جێناكۆكەكانیــش  ناوچــە  دانیشــتووانی 
گشتپرســییەكەدا مافــی دەنگدانیــان دەبێــت. 
پەرلەمانتــارە كوردەكــەی پەرلەمانــی بەریتانیا 
دەڵێــت "بەداخــەوە حكومەتی عێراق بەشــێكی 
زۆر لــە مادەكانی دەســتووری فیدراڵی جێبەجێ 
نەكردووە". كە گرنگترینیان مادەی 140ی تایبەت 

بە ناوچە جێناكۆكەكانە.
زەهاوی پێیوایە ئاكامی گشتپرسییەكە هەرچی 
بێت، لە درێژخایەندا سەقامگیری زیاتر بە ناوچەكە 
دەبەخشێت و داواش لە حكومەتی واڵتەكەی دەكات 
"چاوی لەسەر ئەو دەرفەتانە بێت كە كوردستانێك 
بە دەســەاڵتێكی زیاترەوە دەیهێنێتــەوە ئاراوە". 
بە بۆچوونــی نەدیم زەهاوی، حكومەتی بەریتانیا 
دەبێــت "بە بیركردنەوەیەكی كــراوەوە" ئەو رۆڵە 
وەربگرێت كە دەكرێ لە گەڕاندنەوەی سەقامگیری 
بۆ عێراق هەیبێت، زەهاوی دەڵێت "دەبێ بەریتانیا 
بەئەرێنــی بیر لــە كوردســتانێكی خودموختارتر 
بكاتەوە، جا كوردســتان لە مانگی ئەیلوولدا هەر 

رێگەیەكی هەڵبژارد گرنگ نییە".
دۆگالس چەمپــن، پەرلەمانتــاری دونفێرمالین 
و وێســت فیفا لەســەر لیســتی پارتی نیشتمانی 
ســكۆالند وێــڕای پشــتگیری لــە مافــی خەڵكی 
كوردستان بۆ "بڕیاردان لەسەر داهاتووی خۆیان"، 
داوای لە هەموو الیەنەكان كرد پێكەوە كار بكەن 
"بۆ ئەوەی دڵنیا بین لەوەی پشــتگیری پێویست 
لە مافی چارەی خۆنووسینی كوردستان دەكرێت". 
جەختیشی لەسەر ئەوە كردەوە گرنگە حكومەتی 
هەرێمی كوردستان گفتوگۆ لەگەڵ بەغدا و هەموو 
ئەكتەرەكانــی ناوچەكە بكات بۆ ئەوەی دڵنیا بن 
"پرۆســەكە بە ئاشــتیانە بەڕێوەدەچێــت و رۆڵی 

دەبێت لە سەقامگیركردنی رەوشی ناوچەكەدا".
بە بۆچوونی چەمپن، گوتارەكەی ئەم دواییەی 
ســەرۆكی هەرێم لە رۆژنامەی )واشــنتن پۆست(
ی ئەمریكــی ئەوە دەردەخات كــە كورد نایەوێت 
"هەمــوو شــتەكان وەكــوو خۆیــان دەیانەوێــت 

بەڕێوەبچن، بەڵكو دەرفەتی دانوســتاندن هەیە"، 
ئەمەش بەو مانایەیە كە سەرۆكی هەرێم دەیەوێت 
"پڕۆســەكە بە شــێوازێكی ئاشــتیانە و عەقاڵنی 
بەڕێوەبچێت"فابیەن هامیلتــن، ئەندام پەرلەمانی 
لیدز نۆرس ئیســت لەســەر لیســتی پارتی كار، 
ئامــاژەی بــۆ ئــەوەی كــرد "پارتــی كار دان بە 
ئەنجامی گشتپرســیدا دەنێت، ئەگەر پرۆســەكە 
كراوە، راستگۆیانە، ئازادانە و دادپەروەرانە بێت و 
سنوورەكانی هەرێمی كوردستان لەسەر ئاستێكی 

نێودەوڵەتی دانیان پێدا نرابێت".
لە بەشی كۆتایی دیبەیتەكەدا ئالیستەیر بێرت 
وەزیری دەوڵەت بۆ كاروباری رۆژهەاڵتی نێوەڕاست، 
وەاڵمی بەشێك لە تێبینی و پرسیارەكانی دایەوە. 
وەزیــرە بەریتانییەكــە گوتــی "ئێمە لــە خەونی 
خەڵكی كوردستان )بۆ سەربەخۆیی( تێدەگەین، 
هاوكارییــە سیاســی، كولتــووری و ئابوورییەكان 
بۆ كوردســتان لە چوارچێوەی عێراقــدا بەردەوام 
دەبێــت". بێــرت بــەردەوام بــوو گوتــی "بــەاڵم 
ئێمــە بڕوامان وایە گشتپرســی بۆ ســەربەخۆیی 
مەترســی ئەوەی بــەدواوە بێت كە ســەرنجەكان 
لەســەر ئەولەویەتەكان البدات". بە بۆچونی بێرت 
ئەلەویەتەكان بە نیسبەت بەریتانیاوە بەریتین لە 
"تێكشكاندنی داعش، گەڕاندنەوەی سەقامگیری بۆ 
ناوچە ئازادكراوەكان و چارەسەركردنی درێژخایەنی 
كێشــە سیاســی، كۆمەاڵیەتی و ئابوورییەكان كە 

هۆكاری سەرهەڵدانی داعش بوون".
ئالیســتەیر برێت كە دووجار سەردانی هەرێمی 
كوردستانی كردووە، پێیوایە هەموو گشتپرسی یان 
پرۆســەیەكی سیاسی "دەبێ بە رێككەوتن لەگەڵ 
بەغدا بێت". ئەوەشــی خســتەڕوو كە بەرپرسانی 
هەرێمی كوردستان ئاگاداری هەڵوێستی بەریتانیا 
و هاوپەیمانانــن، بۆیــەش "چــاوەڕێ دەكەین بە 
وریاییەوە لەگەڵ پرۆسەكەدا بڕۆن و لە هەستیاری 
ناوچــە جێناكۆكەكان و ناوچەكانی دیكەی عێراق 

رەچاو بكەن".

پەرلەمانی بەریتانیا لەسەر گشتپرسی 
سەربەخۆیی كوردستان كۆدەبێتەوە

پارتی كاری بەریتانیا: دان بە ئەنجامی 
گشتپرسیی هەرێمی كوردستاندا دەنێین

نەدیم زەهاوی: 
پێویستە حكومەتی بەریتانیا پێشوازی

لە گشتپرسییەكەی كوردستان بكات

ئەندامێكی مەكتەبی سیاسیی یەكێتی: 

گۆڕان پێیانگوتین پەیوەندی تەلەفۆنییان 
لەگەڵ پارتی هەبووە

ئەندامێكی سەركردایەتیی پارتی: 
ئەگەر بیانووی گشتپرسی تەنیا 

كاراكردنەوەی پەرلەمان بێت، ئەوا پارتی 
پەرلەمان كارا دەكاتەوە

مەحموود یاسین كوردی و نەوزاد مەحموود
رووداو - سلێمانی 

پارتــی دیموكراتی كوردســتان، ئامادەیی 
بێمەرجــی  كاراكردنــەوەی  بــۆ  دەربڕیــوە 
پەرلەمان و دەســتبەكاربوونەوەی دەســتەی 
ســەرۆكایەتی پەرلەمان تاوەكــو هەڵبژاردنی 
داهاتوو. بزووتنــەوەی گۆڕانیش الی خۆیەوە 
دادەنــێ  ئەرێنــی  "هەنگاوێكــی  بــە  ئــەوە 
بــەو مەرجــەی پارتــی كێشــە بۆ دەســتەی 
ســەرۆكایەتی دروســت نەكات لەوەی یاسای 
ســەرۆكایەتی هەموار بكەنــەوە". ئەندامێكی 
جڤاتــی نیشــتمانیی بزووتنەوەكــە دەڵــێ: 
"دەكرێ دوای گەڕانەوەی سەرۆكی پەرلەمان و 
دەستپێكردنەوەی دانیشتنەكان، دانوستاندن 
بكرێ بۆ ئەوەی كێشەی یاسای سەرۆكایەتی 

هەرێمی كوردستان یەكالیی بكرێتەوە".
ئەندامــی  میرخــان،  حەســۆ  د.ئــاراس 
ســەركردایەتی پارتی بە )رووداو(ی راگەیاند: 
"پارتی ئامادەیی تێدا هەیە راســتەوخۆ لەگەڵ 
گۆڕان دەســت بــە دانوســتاندن و كۆبوونەوە 
بــكات، لــەم چەنــد رۆژە لەگــەڵ یەكێتــی 
كۆدەبینــەوە، رێگری لە بــەردەم كۆبوونەوەی 
راســتەوخۆی گــۆڕان و پارتــی نییــە، ئەگەر 
بیانووەكــە بــۆ ئەنجامدانــی ریفرانــدۆم تەنیا 
كاراكردنــەوەی پەرلەمــان بێــت، ئــەوا پارتی 
ئامادەیە پەرلەمانی كوردســتان بەو دەستەی 

سەرۆكایەتییەی ئێستای كارا بكاتەوە".

 وشــیار زێباری ئەندامی مەكتەبی سیاســی 
پارتی، دوای یەكەمین كۆبوونەوەی ئەنجوومەنی 
رایگەیانــد "پرۆژەیەكــی  بــااڵی گشتپرســی 
گونجاومــان بــۆ كاراكردنــەوەی پەرلەمانــی 
كوردســتان داوەتە بزووتنەوەی گۆڕان". بەاڵم 
هەڵســوڕاوانی گۆڕان رەتیدەكەنــەوە پرۆژەی 

پارتییان بەدەست گەیشتبێ.

لەبــارەی پڕۆژەكــەی پارتــی، ئەندامێكی 
جڤاتــی نیشــتمانیی بزووتنەوەی گــۆڕان كە 
نەیویســت ناوی باڵوبكرێتــەوە، گوتی ئەگەر 
پــرۆژەش نەبێ، ئێســتا بیســتوومانە پارتی 
دەیــەوێ مەرجەكانی لەســەر كاراكردنەوەی 
پەرلەمــان الببــات "بــەاڵم كێشــەی گــۆڕان 
ئەوەیــە كــە پارتــی بیەوێ تەنیا بۆ یاســای 

گشتپرســی پەرلەمــان كارا بكرێتەوە و دواتر 
دەســتی پەرلەمان بگرێ لەوەی ئەو یاسایانە 
تــەواو بكەن كە كاتی پەكخســتنی پەرلەمان 

لەبەردەستیاندا بووە".
نیشــتمانی  جڤاتــی  ئەندامــەی   ئــەو 
بزووتنەوەكە گوتیشی، پارتی دەزانێ كێشەی 
ئێمــە ئەوەیە كــە نامانــەوێ یاســا بنێرینە 
الی بارزانــی بــۆ ئیمزاكردنی "ئەگەر یاســای 
گشتپرســی لە پەرلەمان دەركرا، كێ ئیمزای 
بــكات؟ ئێمــە دەمانــەوێ پارتــی گەرەنتــی 
ئەوە بداتــە گۆڕان كە بەگەڕانەوەی یوســف 
محەممــەد، رێگەی هەمواركردنەوەی یاســای 

سەرۆكایەتی هەرێمی لێناگیرێ".
لەڕێــی  پارتــی  پێشــتر چەنــد جارێــك 
یەكێتییــەوە پەیامــی بۆ بزووتنــەوەی گۆڕان 
نــاردووە. دواهەمیــن پــرۆژەش كاراكردنەوەی 
پەرلەمــان و گەڕانــەوەی ســەرۆكی پەرلەمان 
بــۆ یەكــەم دانیشــتن و دواتــر دەســتەیەكی 
ســەرۆكایەتی نوێ هەڵبژێردرێ، بەاڵم هەرزوو 

بزووتنەوەی گۆڕان رەتیكردەوە. 
ساماڵ عەبدوڵاڵ، ئەندامی جڤاتی نیشتمانی 
بزووتنەوەی گــۆڕان دەڵێت "ئێمە بۆچوونمان 
نەگۆڕاوە و دەبێ یاســای سەرۆكایەتی هەموار 
بكرێتەوە، ئێمە تەنیا 24 كورســیمان هەیە و 
ناتوانیــن بەتەنیــا ئەوە بكەیــن، بەڵكو دەبێ 
لەگــەڵ الیەنەكانــی دیكــە ئــەو كارە بكەین، 
ئەوكاتە بۆخــۆی گفتوگۆ لەنێــوان الیەنەكان 

دەستپێدەكاتەوە".

)رووداو(  زانیارییانــەی  ئــەو  بەپێــی 
دەستیكەوتوون، پارتی لەسەر داخوازیی زۆری 
الیەنــەكان و لەپێناو سەرخســتنی پرۆســەی 
گشتپرسی، پڕۆژەیەكی نوێی ئامادە كردووە بۆ 
بزووتنــەوەی گۆڕان و بەپێــی پرۆژەكە پارتی 
ئامادەیە بەبێ مــەرج پەرلەمان كارا بكرێتەوە 
و یوســف محەممەد وەك ســەرۆكی پەرلەمان 
دەســتبەكار ببێتــەوە، بــەاڵم كاری یەكەمــی 
پەرلەمان دەركردنی یاسایەك بێت بۆ گشتپرسی 
هەڵپەســێردراوەكانی  پرســە  دواتریــش  و 
دیكــە بەپێی گفتوگۆی سیاســی نێوان الیەنە 
سیاســییەكان چارەســەر بكرێن لە دەرەوەی 
پارلەمــان و پاشــتر لەنێــو پەرلەمــان كاری 
لەســەر بكــرێ. هــەر بەپێــی زانیارییــەكان، 
پارتــی راســتەوخۆ دەكەوێتــە گفتوگۆ لەگەڵ 
بزووتنەوەی گۆڕان. هــەر لە چوارچێوەی ئەو 
هەواڵنەشدا بۆ ئاساییكردنەوەی دۆخی سیاسی 
هەرێمــی كوردســتان، دوێنــێ فــازڵ میرانی، 
سكرتێری مەكتەبی سیاسی پارتی، سەردانی 

عەلی باپیر، ئەمیری كۆمەڵی ئیسالمیی كرد.
ئەندامــی  عەبدوڵــاڵ،  رەفعــەت  هــاوكات 
مەكتەبــی سیاســی یەكێتــی بــە )رووداو(ی 
راگەیاند :"لە پێناو چارەسەركردنی كێشەكان 
داوامــان لــە گــۆڕان كــردووە لەگــەڵ پارتی 
راستەوخۆ دانوستاندن بكەن، ئەگەر پێویستی 
كرد ئێمەش بەشــداری گفتوگۆكان دەكەین بۆ 

چارەسەركردنی قەیرانەكان".
رەفعەت عەبدوڵاڵ گوتیشــی :"لە برادەرانی 

گۆڕانمان نەبیســتووە پارتی پرۆژەیەكی نوێی  
پێشــكەش كردبێت، بــەاڵم پرســیارمان كرد 
كە هیچ دانوســتاندێك لە پشــتی پەردە هەیە 
لــە نێوانیــان، رەتیانكــردەوە گوتیــان تەنیا 
پەیوەندیی تەلەفۆنی لە نێوان چەند برادەرێكی 

گۆڕان و پارتی هەبووە".
 بێســتوون فایــەق، ئەندامی فراكســیۆنی 
گۆڕان لــە پەرلەمانــی كوردســتان، پێیوایە 
دەكــرێ پارتی و گۆڕان دەســت بە گفتوگۆی 
دوو قۆڵــی بكــەن و دەڵــێ ئەگــەر پارتــی 
كاراكردنــەوەی بێمەرجــی پەرلەمــان بخاتە 
بەردەم گۆڕان، هەنگاوێكی باشــە "بەاڵم نابێ 
بە گۆڕان بڵێ دەســت بۆچی ببات و دەســت 
بۆچــی نەبات، بەاڵم دەكرێ دوای گەڕانەوەی 
د.یوســف محەممــەد، گفتوگــۆی الیەنەكان 
دەســتپێبكات لەسەر مەســەلەی چارەسەری 

یاسای سەرۆكایەتی هەرێمی كوردستان".
هــەر بەپێــی ئــەو زانیارییانەی لــە چەند 
دەســتكەوتوون،  گۆڕانــەوە  ســەرچاوەیەكی 
هەڵســەنگاندنی  دوای  گــۆڕان  بزووتنــەوەی 
دۆخەكە و پڕۆژە نوێیەكەی پارتی، ئەگەر بزانێ 
دەكەوێتە ژێر گوشارەوە بۆ ئەوەی سەرۆكایەتی 
پەرلەمــان بەو شــێوەیە بگەڕێتــەوە كە پێش 
گشتپرسی یاسای سەرۆكایەتی هەرێم هەموار 
ناكاتــەوە، پڕۆژەیەك دەخاتەوە بەردەم پارتی 
كە ئەویش لەســەر بنەمــای راگەیێندراوەكەی 
پێشــتری بارزانییــە و داوا دەكات هەرســێ 

سەرۆكایەتییەكە پێكەوە بگۆڕدرێن.

گۆڕان و پارتی گفتوگۆی راستەوخۆ دەكەن
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رووداو: هەواڵــی ئەنجامدانــی گشتپرســیتان لــە 
كوردســتان بیســتووە، كاردانەوەتــان چــی بوو كە 

هەواڵەكەتان بیست؟
جێفری: گشتپرســییەكەی ساڵی 2005م لەبیرە، 
ئەم گشتپرســییەی ئێســتاش بە هەمانشێوە سەیر 
دەكەم، ئەمە بژارەیەكە كە كورد حەزدەكەن بە كراوەیی 
بیهێڵنەوە. پێموایە رێژەیەكی زۆری خەڵك دەنگ بۆ 
ســەربەخۆیی دەدەن بەهەمانشــێوەی ساڵی 2005، 
جا ئایا ئەوە مانای ئەوەیە بەڕاســتی سەربەخۆییان 
دەوێت؟ لە چ هەلومەرجێكدا سەربەخۆییان دەوێت و 
رەوشــی گونجاو بۆ سەربەخۆیی چۆن دەبێت؟ ئەمە 
پرســێكی جیاوازە، بەاڵم جارێكی دی ئەمە دەستی 

هەولێر بەهێز دەكات بۆ دانوستاندن لەگەڵ بەغدا.
ئۆبامــا،  ئیــدارەی  مــاوەی  بەدرێژایــی  رووداو: 
سیاســەتی ئەمریــكا بریتی بوو لە سیاســەتی یەك 
عێراقی یەكگرتووی دیموكراســی فیدراڵــی، وادیارە 
ئێســتاش ئیدارەی ترەمپ هەمان سیاســەتی هەیە. 
دواجــار كە وەزارەتی دەرەوە قســەی لەبارەی كاتی 
ئەنجامدانی گشتپرسی لە كوردستان كرد، گوتی ئەوە 
پرسێكی نێوخۆیی عێراقە. هەڵوێستی ئەمریكا چییە 

لەبارەی ئەنجامدانی گشتپرسی؟
جێفری: من ئەنجامدانی گشتپرسی جیادەكەمەوە 
لــە راگەیاندنــی ســەربەخۆیی. سیاســەتی ئەمریكا 
بریتییە لە عێراقێكی یەكگرتووی فیدراڵی دیموكراسی، 
ئەم سیاسەتە چەندین ساڵە هەیە و 4500 سەربازی 
ئەمریكــی لــەو پێنــاوەدا گیانیــان بەخشــی. ئەمە 
چارەسەرێكە كە ئێمە بەباشترینی دەزانین بۆ هەموو 
خەڵكی عێراق، بە خەڵكی هەرێمی كوردستانیشەوە. 
ئەمــە خاڵێكــی جێگیــرە لــە سیاســەتی دەرەوەی 
ئەمریكادا. لەبارەی گشتپرسی، ئایا ئەمریكا پێی باشە 
ئێستا ئەنجام بدرێت؟ یان نیگەرانی دەرهاویشتەكانی 
دوای گشتپرسی و كاریگەری لەسەر پەیوەندییەكانی 
بەغدا و هەولێرە؟ جگە لەم پرسیارانە، ئەمریكا ناڵێت 
گشتپرسی شــتێكی خراپە، چونكە ئیرادەی خەڵك 
یەكێك لە بنەماكانی فەلسەفەی سیاسی ئەمریكایە.

رووداو: كەواتــە پێتانوایە لەنێو ئیدارەی ئەمریكا 
دژایەتی هەیە بۆ راگەیاندنی سەربەخۆیی كوردستان؟

جێفــری: مــن ناڵێم هەیــە، حكومەتــی ئەمریكا 
بــاوەڕی وایــە تاوەكو هەل هەبێت بۆ دروســتبوونی 
عێراقێكی دیموكراسی و فیدراڵ، بە نەوتەكەی و پێگە 
ستراتیژییەكەیەوە بتوانێت بەشێك بێت لە كۆمەڵگای 
نێودەوڵەتی و نەبێتە شوێنی سەرهەڵدانی داعشێكی 
دیكە، نەبێتە لوبنانی دووەم بۆ ئێران. پێموایە تاوەكو 
ئەم هەلە هەبێت، ئەوە ئەمریكا لەگەڵ ســەربەخۆیی 
كوردســتانێكی  لەبەرئــەوەی  نابێــت،  كوردســتان 
سەربەخۆ عێراق بەرەو ئەو ئاقارە خراپانە دەبات كە 

باسمكردن، ئەوە لۆژیكەكەیە.
رووداو: چی تێدەچێ بۆ ئەمریكا كوردســتانێكی 

سەربەخۆ قبوڵ بكات؟ 
بــۆ  ســەختە  هەمیشــە  ســەرەتا،  جێفــری: 
دەوڵەتێكی گەورەی وەك ئەمریكا كە ســەركردایەتی 
هاوپەیمانییەكی جیهانی دەكات، هەڵوێســتی خۆی 
لەســەر هەر بابەتێك بگۆڕێــت. بەتایبەتی بابەتێكی 
گرنگ بۆ هەموو دۆســت و هاوپەیمانانمان كە پرسی 
سەروەرییە. دوور لە راستییە مەیدانییەكان، ئەمریكا 
زۆر دوودڵــە لەوەی دابەشــبوونی هــەر دەوڵەتێكی 
دۆستی قبوڵ بكات. لەبەرئەوەی دەكرێ لە دەوڵەتانی 
دیكەش روووبدات، وەكو ئیسپانیا، رۆمانیا، فلیپین، 
هەمــوو ئــەو دەوڵەتانەی كــە كەمینــەی نەتەوەیی 

و ئاینییــان تێدایــە وادەزانن ئەمە سیاســەتی نوێی 
ئەمریكایــە و نیگــەران دەبــن، ئــەوەش كاریگەریی 
خۆی دەبێت. كەواتە دوور لە رەوشی كوردستان، لە 
سیاسەتی ئەمریكادا دژایەتییەك هەیە بۆ دابەشبوونی 
دەوڵەتان، مەگەر دابەشــبوونەكە زۆر پێویست بێت. 
ئەگەر عێراق بكەوێتە نێو فەوزا، ئێران تەراتێنی تێدا 
بــكات و عێراق بكاتە ســووریا یان لوبنانێكی دیكە، 
ئەوە پێموایە پێویستە ئەوكات جارێكی دی دانیشین 
و باسی پرسی سەربەخۆیی كورد بكەین، بەاڵم هێشتا 

وای لێنەهاتووە.
رووداو: پێتوایە ئێستا بەوجۆرە نییە؟

جێفری: هێشتا وای لێ نەهاتووە، بەاڵم هەمیشە 
ئەو ئەگەرە هەیە.

رووداو: بــە لەبەرچاوگرتنی رەوشــی ئێســتای 
عێــراق، بارزانــی لە واشــنتن پۆســت نووســی لە 
2003وە لەگــەڵ عێراقین، لــەو كاتەوە حكومەتی 
جێبەجێكردنــی  لــە  هێنــاوە  شكســتی  عێــراق 
داواكارییەكانی كورد و هیچ پێویســت ناكات كورد 
لەگەڵ عێراق بمێننەوە، چونكە وا هەست ناكەن هیچ 

كاتێك داواكارییەكانیان جێبەجێ دەكرێ. 
جێفــری: قســەكەی راســتە، بــەاڵم بــەر لــە 
سەرهەڵدانی داعش، كوردستان لە ئاشتیی تەواودا 
دەژیا. بۆ یەكەمجار دوای چەندین دەیە، ئەگەر نەڵێم 
سەدە، لە 2003 تاوەكو 2014 هەرێمی كوردستان 
توانــی بە رێككەوتن لەگــەڵ بەغدا، كەرتی نەوت و 
گازی خۆی بەرەوپێش ببات. ئێســتا دابینكەرێكی 
نێودەوڵەتی نەوتە و ئەگەری هەیە گازیش هەناردە 
بكات. پەیوەندی دیپلۆماسی باشیشی هەن لەگەڵ 
چەند واڵتێكی زلهێز، وەكو توركیا و ئەمریكا و چەند 
دەوڵەتێكی دیكە لە جیهاندا. ئەوە پێگەیەكی باش 
دەداتە كوردستان، ئەگەر سەیری ژیانی خەڵك بكەی 
لە ئێران، هەروەها لە باشــووری رۆژهەاڵتی توركیا، 
باشــووری عێراق و رۆژئاوای ســووریا، كوردســتان 
وەك دوورگەیەكــی ئارامی پڕ لە گەشــەی ئابووری 
دەردەكەوێــت، لە ناوچەیەكــدا كە بە توندوتیژی و 
حوكمڕانیی خراپ تەنراوە. پرسیارەكە ئەوەیە، ئایا 
سەربەخۆیی شتەكان بەرەوپێشتر دەبات؟ لەڕووی 
ئابووری و سیاسییەوە سوودی زۆرتری بۆ خەڵكی 
كوردســتان دەبێــت؟ هەروەهــا تــا راددەیــەك بۆ 
خەڵكی عێراقیش، چونكە ئێوە بەشێكن لە عێراق، 
یــان خراپتــری دەكات؟ هەمــوو ئەمانە پشــت بە 
هەلومەرجەكانی جیابوونەوە دەبەستن، هێشتا نزیك 
نین لە رەخســانی ئەو هەلومەرجانە. لەبەرئەوە من 
ئەنجامدانی گشتپرسی جیادەكەمەوە لە راگەیاندنی 

سەربەخۆیی.
رووداو: گوتت كوردستان پەیوەندی دیپلۆماسی 
باشی لەگەڵ زۆر دەوڵەت هەن، بەاڵم لەگەڵ بڕیاری 
ئەنجامدانی گشتپرسی، زۆر واڵت دەنگی ناڕەزاییان 
بەرزكــردەوە، بەتایبەتی توركیــا و ئێران، ئێوە لە 
توركیا وەك باڵیــۆزی ئەمریكا خزمەتتان كردووە، 

ناڕەزایی ئەو واڵتە جدییە؟
جێفری: لە هەردوو واڵت كەمینەی كورد دەژین، 
بۆیە نایانەوێت ئەوەی لە عێراق روودەدات بەســەر 
ئەوانیش بێت. دەزانم ئەم قســەیەی كە دەیكەم بۆ 
ئێران راســتە، خۆشــم ئاگاداری رەوشی توركیام، 
لــە عێراقیش بــە هەمانشــێوە. بە تــەواوی روون 
نییــە كام ناوچــە، كام گوند، كام شــاخ كوردییە، 

كامیان عەرەبییە. یان كام چیا كوردییە و كام شار 
توركییە. كام رووبار فارسییە، كام كێڵگە كوردییە، 
بەمجۆرە ناكرێ. دانیشتووان تێكەڵن، كەواتە چۆن 
جیایــان دەكەیەوە؟ جگە لە ئەگەری لەدەســتدانی 
بەشێكی گرنگی واڵتێك، لەڕووی پێگەی جوگرافی 
و بوونی سەرچاوە سروشتییەكان، چارەسەركردنی 
كێشەی ســنوورەكان هەمیشە كێشــە بووە، چ لە 

واڵتانی بەڵكان، چ لە رۆژهەاڵتی نێوەڕاست.
رووداو: كەواتە هەڵوێستی توركیا بۆ نموونە، تا 
چەند بەالی ئەمریكاوە گرنگە، لەبارەی ئەنجامدانی 

گشتپرسی لە هەرێمی كوردستان؟
جێفری: ئەمریكا بۆ هەر مەســەلەیەكی هەرێمی 
گوێ لــە توركیا دەگرێت، چونكــە یەكەم: توركیا 
ئەكتەرێكــی زۆر گرنگــە. هیــچ ئیشــێك نییــە لە 
ناوچەكــەدا ئەمریكا بەبێ توركیا بەباشــی بیكات. 
دووەم، بۆ كەیسی كوردستان، توركیا ڤیتۆی ئەوە 
دەكات كە لە كوردستان روودەدات، ئەگەر توركیاش 
نەبێــت، ئێران بە دڵنیاییەوە دژایەتی ئەو هەنگاوە 
دەكات، بەهۆی پەیوەندییە باشەكەی لەگەڵ ئەمریكا 
و دەنگۆی بوونی پەیوەندیی كورد لەگەڵ ئیسرائیل 
و پەیوەندیی نزیكی لەگەڵ توركیا، ئێران و سووریا 
تەنانەت رێگە بە هاتوچۆی ئاســمانی و زەمینیش 
نــادەن، چجــای راكێشــانی بــۆڕی نــەوت و گازی 
سروشــتی. كەواتە كورد پێویســتی بــە توركیایە، 
توركیا خاڵی یەكالكەرەوەیە بۆ هەر گۆڕانكارییەك 

لە رەوشی كوردستاندا.
رووداو: رۆژ بە رۆژ حەشــدی شــەعبی لە عێراق 
بەهێزتر دەبێت، لەگەڵ رووخانی داعش لە مووسڵ، 
لە كوردســتان نیگەرانیی جــددی هەیە لەوەی ئەو 
گرووپانــە ببنە كێشــە بــۆ كوردســتان، پێتانوایە 

دوای داعــش لە عێراق ئاڵۆزی دیكە ســەرهەڵبدات 
پەیوەست بەو میلیشیا شیعانە؟

جێفــری: پێموایە هەوڵــدەدەن رۆڵیان هەبێت، 
چونكە ئەوان چەكی سیاســەتی دەرەوەی ئێرانن، 
سیاســەتی دەرەوەی ئێرانیــش دۆســتی هەرێمــی 
كوردستان نییە. پێموایە كوردستان سەلماندوویەتی 
كە دەتوانێ بەرگری لە خۆی بكات، خاوەنی هێزێكی 

جەیمز جێفری، باڵیۆزی پێشووی ئەمریكا لە عێراق و توركیا بۆ )رووداو(:

كێشە نێوخۆییەكانی 
كوردستان بۆ 

ئەمریكا گرنگ نین
جەیمز جێفری بە یەكێك لە 

بەنێوبانگترین دیپلۆماتەكانی 
ئەمریكا دادەنرێت كە لە 2008 

بۆ 2010 باڵیۆزی ئەمریكا بووە لە 
توركیا و دواتریش لە سەردەمی 

سەرۆكایەتیی باراك ئۆباما بۆ ماوەی 
دوو ساڵ لە 2010 تاوەكو 2012 

باڵیۆزی ئەمریكا بووە لە عێراق. 
ئاشنایەتی جێفری لەگەڵ كاروباری 
عێراق بۆ 2004 دەگەڕێتەوە، كاتێك 

وەكوو راوێژكاری هاوپەیمانان 

بۆ گۆڕینی دەسەاڵتی كاتیی 
هاوپەیمانان بۆ باڵیۆزخانەی بەغدا 

كاری دەكرد. جێفری لە سەردەمێكدا 
باڵیۆزی ئەمریكا بوو لە عێراق كە 

هەم باڵەخانەی باڵیۆزخانەكە ببووە 
گەورەترین باڵیۆزخانەی ئەمریكا لە 
جیهاندا و هەمیش ژمارەی كادیر و 

بودجەی باڵیۆزخانەكە بۆ شەش 
ملیار دۆالر بەرزكرابووەوە. جێفری 
كە ئێستا لێكۆڵەرە لە پەیمانگەی 
واشنتن، لە هەڤپەیڤینێكدا لەگەڵ 

)رووداو( بۆچوونی خۆی لەبارەی 
گشتپرسیی سەربەخۆیی 

كوردستان و كاردانەوەی توركیا 
بەرامبەر گشتپرسییەكە، هەروەها 

دۆخی نێوخۆی هەرێمی كوردستان 
و هەماهەنگیی نێوان ئەمریكا و 
یەپەگە لە رۆژئاوای كوردستان 

دەخاتەڕوو.

هەڤپەیڤین: رێباز عەلی
رووداو- واشنتن

پڕ چەك و باش راهێنراو و بەهێزترە لە گرووپەكانی 
حەشدی شەعبی. هەروەها پشتگیری ئەمریكا و تا 

راددەیەك توركیای هەیە. 
رووداو: پێتانوایــە ئەمریــكا نێوبژیوانی لەنێوان 
هەولێر و بەغدادا بكات بۆ پرۆسەی جیابوونەوە لە 

عێراق؟ 
جێفری: پێموانییە پرســیارەكە ئەوەبێت چۆن 
رایدەگەیەنــن؟ بەڵكــو پرســیارەكە ئەوەیــە ئایــا 
ســەربەخۆیی رادەگەیەنــن؟ ئاشــكرایە پێویســتە 
گفتوگۆ لەگەڵ بەغدا بكرێت بەگوێرەی دەستووری 
عێراق و رێڕەوە یاســاییەكان. پرســیارەكە ئەوەیە 
ئایــا ئــەوە هەنگاوێكی زیرەكانــە دەبێت؟ ئەوەش 

دەوەســتێتە ســەر ئــەوەی ئاخــۆ داهاتوویەكــی 
گەشەسەندووتر، ئاشتیانەتر و دیموكراسیتر دەبینن، 
بێئەوەی بەشێك بن لە عێراق؟ ئەگەر ئەو داهاتووە 
بــەراورد بكــەن لەگــەڵ 12 ســاڵی رابــردوو، واتە 
ماوەی نێوان 2003 بۆ 2014، چونكە ماوەی دوای 
2014 نائاســاییە بەهۆی ســەرهەڵدانی داعش كە 
هێندەی ناوچەكانی دیكەی عێراق كاریگەری لەسەر 

كوردستانیش دانا. بەاڵم دوای داعش، ئەو پێوەرەی 
كە بەكاریدەهێنن بۆ هەڵسەنگاندنی رەوشی ژیانی 
تایبەتی و سیاســی، دەبێ پێگەی ئێســتا بەراورد 
بكەن بە پێگەی داهاتوو، ئایا ئەو داهاتووە باشــتر 
دەبێــت یــان خراپتر؟ ئەمە پرســیارێكە هێشــتا 
نەمبینیوە كوردستان كاری لەسەر كردبێت. تاوەكو 
ئەوە یەكالنەكەنەوە، شتێكی بێ مانا دەبێت ئەگەر 
پــالن دابنێن بۆ چۆنێتی مامەڵەكردن لەگەڵ بەغدا 
بۆ بەدەستهێنانی شتێك، كە دڵنیا نەبن ئەو شتە 
رەوشی ئێوە لە رەوشی پێش 2014 باشتر دەكات. 
پێموایە پێویستە گوتارێكی بەهێزتان هەبێت كە لە 
سەرووی گشتپرسییەوە بێت، بەهێز و قەناعەتپێكەر 
بێت بۆ خەڵكی كوردستان، كە رەوشی ژیانیان بە 
سەربەخۆیی باشــتر دەبێت لەچاو مانەوەیان وەك 
هەرێمێــك لەنێو عێراقــدا. ئەم گوتارە پێویســتە 
هەبێت بەرلەوەی لەگەڵ بەغدا دابنیشــن و باســی 

رێككەوتن بكەن.
رووداو: كەواتە پێتانوایە دەبێ ئەم مەسەالنە لە 

نێوخۆی كوردستان یەكالیی بكرێنەوە؟
پێشــموایە  پێموایــە.  بەڵــێ  جێفــری: 
نیگەرانــی گشتپرســی  مــن  یەكالنەكراونەتــەوە. 

كوردســتان نیم، چونكە پێشــتر كراوە، دەشــزانم 
ئەم گشتپرســییەش وەك گشتپرسییەكەی 2005 
تەنیا بەهایەكی سیمبولیكی هەیە. ئەو گشتپرسییە 
گفتوگۆ لە كوردســتان بەهێزتر دەكات لە روانگەی 
سەرۆك بارزانی و ئەوانی دیكەوە، ئەمە دەزانم. دەبێ 
سەیری سوود و زیانەكانی سەربەخۆیی بكەن. بەاڵم 
هێشتا زۆر دوورن لە كۆتایی ئەو پرۆسەیە. هێشتا 
وەاڵمــی كۆتاییم نەبیســتووە، وەاڵمێك كە دڵنیابم 
لەســەر بنەمای هەڵوێســتی بەغدا و ئەكتەرەكانی 
دیكــەی عێــراق داڕێــژراوە. پێویســتە گفتوگۆیان 
لەگەڵ بكرێت. پێویســتە پێشــبینیتان هەبێت بۆ 
كاردانەوەكانی بەغدا، پێشبینی كاردانەوەكانی ئێران 

بكــەن بەوجۆرە كە هەمیشــە كاردانــەوەی هەیە. 
هەروەها پێشبینی كاردانەوەی توركیا و ئەمریكاش 
بكەن. ئەم چوار ئەكتەرە گرنگن. هەروەها بپرســن 
بۆچی ســەربەخۆیی باشــترە لەچاو ئەو رەوشــەی 
پێش 2014 تێیدا بووین؟ ئەوە ئەو پرۆسەیەیە كە 

دەبێ كوردستان پێیدا تێپەڕێت.
رووداو: كاروباری نێوخۆی هەرێمی كوردســتان 
چەند بــەالی كۆمەڵگای نێودەوڵەتییــەوە گرنگە؟ 
بەتایبەتی بۆ ئەمریكا؟ وەكو ناكۆكیی نێوان الیەنە 
سیاســییەكان، گــۆڕان و پارتــی، یان مەســەلەی 
پەرلەمان. ئەم مەسەالنە چەند بۆ ئەمریكا گرنگن؟

جێفــری: زۆر گرنــگ نین، چونكە ئەو كێشــانە 
ئاســت نزمن، كێشــەكانی نێــو هەرێمێكــن لەنێو 
دەوڵەتێكدا. كێشەی نێوخۆیین. لە گەرمەی شەڕی 
داعشــدا كەمێــك نیگەرانــی هەبوو لــەوەی كورد 
نەتوانــن یەكگرتوو بن بەرامبەر داعش، بەاڵم كورد 
زۆر سەركەوتووانە و ئازایانە دژی داعش یەكیانگرت 
و كاریگەریی گەورەیــان هەبوو. ئەگەر بۆ بڕیاردان 
لە داهاتــووش یەكگرتووبن شــتێكی باش دەبێت، 
بەاڵم ئێمە لەوە دڵنیانین. قسەی من ئەوەیە ئەگەر 
رێژەیەكی بەرزی خەڵكی واڵت لەگەڵ شتێك نەبن، 
ئەوە باشــترە بەوجــۆرە بمێنێتەوە كە خەڵك پێی 
راهاتــوون و پێی ئاشــنان و دەتوانــن تێیدا بژین. 
لەبارەی گشتپرسیشەوە پێشبینی دەكەم رێژەیەكی 
بەرزی بەڵێ بەدەستبێنن، وەكو ساڵی 2005، بەاڵم 
ئەمە هەموو شــتێك نییە، ئەمــە مانای ئەوە نییە 
لە رووی سیاســییەوە كوردستانێكی یەكگرتووتان 
هەیە. ئێســتا لەڕووی سیاســییەوە كوردستانێكی 
دابەشبووتان هەیە. ئەوەش بناغەیەكی باش نییە بۆ 
ئەوەی بڕیارێكی هێندە گرنگی لەســەر بدرێت، ئەو 
بڕیارە پێویستی بە بڕیاری گەورەی سیاسی هەیە. 
ئایا ئەو بڕیارە لەالیەن ســەركردەی ئەو الیەنانەوە 
دەدرێ كە خاوەن بنكــەی جەماوەریی بەرفراوانن، 
یان ئەوانەی تەنیا بەشێكی جەماوەریان هەیە. ئەمە 

نیگەرانیی واشنتنە.

رۆژئاوای كوردستان

رووداو: ئێستا حەوت بنكەی سەربازی و 1500 
سەربازی ئەمریكا لە رۆژئاوای كوردستانن، زۆربەیان 
لەگەڵ هێزەكانی یەپەگە هەماهەنگی دەكەن. وەك 
دەزانرێ رۆژئاڤا و یەپەگە پەیوەندیی باشیان لەگەڵ 
هەرێمی كوردستان نییە، پەیوەندیی باش لە نێوان 
هەرێمی كوردســتان و رۆژاڤا بۆ بەرژەوەندییەكانی 

ئەمریكا لە ناوچەكەدا تا چەند گرنگە؟ 
جێفری: پرســیارێكی هەم ئاسان، هەم قورسە. 
ئەمریكا لەگەڵ ئەوەدایە هەموو الیەنەكان پەیوەندی 
باش لەنێوانیاندا هەبێت، بەاڵم چەند جیاوازییەكی 
بنەڕەتی هەن. پەیەدە باڵێكی ســەر بە پەكەكەیە، 
ئەوە كێشــەیە بۆ توركیا، بۆ ئەمریكاش كێشــەیە 

تیرۆریســتییەكانی  كارە  و  ئایدیۆلۆژیــا  بەهــۆی 
پەكەكەوە. بۆ كوردی باكووری عێراقیش كێشەیە، 
بەتایبەتی بۆ ســەرۆك بارزانی، ئەوە بەدڵنیاییەوە 
دەزانم. ئەوە یەكێك لە هۆكارەكانە كە پرسیارمان 
دەڵێیــن  رۆژاڤــا،  كــوردی  لەبــارەی  لێدەكــرێ 
هەماهەنگیمــان ســنووردارە، مەبەســت لێی تەنیا 
تێكشكاندنی داعشــە، هەروەها لەڕووی كاتیشەوە، 
ماوەكــەی دیاریكــراوە. پێموایــە دوای لەنێوبردنی 
داعش، بیر لەوە دەكەینەوە چۆن كار لەسەر پرسی 
گەورەتــری ســووریا و ئێــران بكەین. بــەاڵم ئەوە 
پێویستی بە هەماهەنگیی هەرێمی كوردستان هەیە، 
هەماهەنگــی عەرەب و كورد لە باكووری ســووریا، 

هەروەها لەوە گرنگتر، هەماهەنگیی توركیا. 
رووداو: ئێســتا توركیــا هەڕەشــەی چوونە نێو 
عەفریــن دەكات، خۆت رەوشــی عەفریــن دەزانی. 
ئەمریكا بێدەنگیــی هەڵبــژاردووە. بۆچی ئەمریكا 

لەوبارەوە هیچی نەگوتووە؟ 
جێفــری: لەبــەر دوو هــۆكار، یەكــەم: ئەمریكا 
هاوپەیمانــی نزیكــی هەردووكیانــە، پێویســتمان 
بــە پەیەدەیــە، بەتایبەتــی هێزەكانــی ســووریای 
دیموكــرات، یــان واقیعیانەتــر بڵێــم، یەپەگــە بۆ 
تێكشكاندنی داعش. لەهەمانكاتدا بۆ تێكشكاندنی 
داعــش پێویســتمان بــە توركیاشــە، جگــە لــە 
ئێــران و  بــۆ ســنوورداركردنی  هاوكاریكردنمــان 
مامەڵەكــردن لەگەڵ رووســیا. توركیــا پێگەیەكی 
گرنگی هەیە بۆ ئەمریكا. كەواتە نامانەوێ هیچ كام 
لە دۆستەكانمان لێمان تووڕە بن. دووەم: پێمانوایە 
دەتوانین لەگەڵ توركیا و خەڵكی رۆژاڤا كار بكەین 
بۆ هێوركردنەوەی رەوشەكە. ئیسرائیل حەماس بە 
گرووپێكی تیرۆرســتی دەزانێت، حەماسیش خۆی 
یەكالكردووەتەوە بۆ رووخاندنی دەوڵەتی ئیسرائیل، 
خواســتی حەمــاس دژی ئیســرائیل بەهێزتــرە لە 
خواســتی پەكەكە لەدژی توركیا. لەگەڵ ئەوەشــدا 
دەبینین ســنووری نێوان حەماس و ئیســرائیل بێ 
كێشــەیە. ســنووری نێوان توركیــا و رۆژاڤاش بێ 
كێشــەیە. ئێمە دەڵێیــن مادام ســنوورەكە دوێنێ 
بێ كێشــە بووبێت، پێرێش بێ كێشــە بووبێت، بۆ 
ناكرێ ســبەی و دوو ســبەی هەر بێ كێشــە بێ؟ 
ئــەوە تێڕوانینی ئەمریكایە بۆ كێشــەكان. ئێمەی 
ئەمریكی، رەنگە لەنێو خۆماندا كۆك نەبین لەسەر 
ئەوەی چ جۆرە سیاسەتێكمان هەبێت بۆ رۆژهەاڵتی 
نێوەڕاست، بۆ عێراق و هەرێمی كوردستان، رەنگە 
هەڵەش بكەین، بــەاڵم دەتوانم دڵنیاتان بكەمەوە، 
هەموو ئەو كەسانەی لە هەرێمی كوردستان دەژین، 
ئێمە وەك دۆســت و هاوپەیمانــی ئازا دەیانبینین. 
وەك كەســانێك دەیانبینیــن كە لە ســاڵی 2003 
و پێــش ئــەو ســاڵەش زۆر شــتتان قەرزارین. زۆر 
زۆر بــە جددی هەوڵ دەدەین لــە داهاتوودا كارتان 
لەگەڵ بكەین، بێگوێدان بەوەی رەوشــی رۆژهەاڵتی 

نێوەڕاست بەگشتی چی بەسەر دێت.

گشتپرسی دەستی هەولێر بەهێز دەكات 
بۆ دانوستاندن لەگەڵ بەغدا

گشتپرسیی كوردستان تەنیا بەهایەكی 
سیمبولیكی هەیە

گشتپرسی دەنگێكی زۆری بەڵێ 
بەدەستدێنێ

"

حەشدی شەعبی ‘‘
چەكی سیاسەتی 

دەرەوەی ئێرانە

‘‘ توركیا خاڵی 
یەكالكەرەوەیە بۆ 

هەر گۆڕانكارییەك لە 
رەوشی كوردستاندا

 

‘‘

زۆر قەرزداری خەڵكی 
هەرێمی كوردستانین 

و هەمیشە وەك 
دۆست و هاوپەیمانی 

ئەمریكا دەمێننەوە

‘‘ ئەمریكا بۆ هەر 
مەسەلەیەكی 

هەرێمی گوێ لە 
توركیا دەگرێت

هەماهەنگیی ئەمریكا ‘‘
لەگەڵ یەپەگە كاتی 

و سنووردارە
  

پەیەدە باڵێكی سەر بە پەكەكەیە و 
ئەوەش بۆ ئەمریكا كێشەیە

‘‘

       هەمیشە ئەو ئەگەرە هەیە كە ئێران 
عێراق بكاتە سووریا یان لوبنانێكی دیكە

‘‘
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جووتیارێكی هەڵەبجە جۆرێكی نوێی كاڵەك بەرهەمدێنێت
رووداو - هەڵەبجە

جووتیارێكی هەڵەبجە جۆرێكی نوێی كاڵەك بەرهەمدێنێ كە لە كاڵەكی ئاســایی گەورەترە و تامیشــی خۆشــترە. قادر جەاللی جووتیار باســی 
چۆنیەتی بەرهەمهێنانی كاڵەكەكەی دەكات و دەڵێت، تۆوی كاڵەكی ئەمریكی لە دەشتی شارەزوور چاندووە، بەڕێگەی دلۆپاندن ئاویداوە. وەك خۆی 

دەڵێــت بووەتــە بەرەكەت بۆی و ئێســتا لە 20 دۆنمدا رۆژانە 5 تەن كاڵەك هەناردەی بــازاڕەكان دەكات. بەاڵم بەرهەمی دەرەكی زیانی لە قادر جەالل 
داوە و دەڵێت: داهاتی لە سەرەتاوە زۆر باش بووە، بەاڵم كە هی باشووری عێراق و ئێران كەوتووەتە  بازاڕەوە،  داهاتەكەی دابەزیوە، بەاڵم داهاتی لە چاو 

كاڵەكی ئاسایی زۆرباشە و دووقاتە .

ئابووری

رەوا عەبدوڵاڵ
رووداو - هەولێر

لەڕێــی بەخێوكردنــی ئاژەڵێكــی بچووك لە 
ماڵەكــەی خۆیــدا لەهەولێر، گەنجێــك مانگانە 
زیاتــر لــە ملیۆنێك دینــاری دەســتدەكەوێت. 
ئاژەڵەكــە نــاوی )كاڤیا(یــە و ئەندازیارێكــی 
كشتوكاڵیش دەڵێت: "ئەگەر بەشێوەی زانستی 
بەخێوبكرێ، سوودی لە بەخێوكردنی مریشك و 

كەروێشك زیاترە".
كاڤیــا، ئاژەڵێكی شــیردەری بچووكــە، ناوە 
زانســتییەكەی )Cavia porcellus(ە، ئینگلیز 
بــەرازی  واتــا   )Guinea_Pigs( پێیدەڵێــن 
گینیایی، بەاڵم نە بەرازە و نە گینیاییشە، بەڵكو 
قرتێنەرێكی بچووكە لە رەگەز و خێزانی كابیایە، 
نیشتمانی رەســەنی ئەمەریكای باشوورە، تەنیا 
لەبــەر ئــەوەی دەنگی نزیكــە لەدەنگــی بەراز، 
پێیدەڵێــن بــەرازی گینیایــی. كاڤیــا كەمێــك 
لــە كەروێشــك دەچێــت، بۆیە لەهەنــدێ واڵت 
بــە كەروێشــكی چیایــی، كەروێشــكی رۆمی و 

كەروێشكی هیندی دەناسرێ. 
زێــدی رەســەنی كاڤیــا چیاكانــی ئەندێــزە لە 
بەرازیل و پیرۆ، دواتر بە واڵتانی ئەوروپا و جیهاندا 
باڵوبووەتــەوە، ئێســتا كاڤیــا یەكێكــە لــە ئاژەڵە 
ناســراوەكانی جیهان و خواســتێكی زۆری لەسەرە، 
چونكــە شــێوەیەكی زۆر جوانی هەیــە و ئاژەڵیكی 

ئارامە و حەز بە تێكەڵبوونی مرۆڤ دەكات.
لەســەر  لەئێســتا  بــەر  ســاڵێك  چەنــد 
ئاســتی تاكەكەســی ژمارەیەكــی كەمــی لــەم 
ئاژەڵــە هێنراونەتــە كوردســتان، دواتر بەهۆی 
لەســەر  خواســت  زوو  هــەر  جوانییەكــەی 

بەخێوكردنی زیاد بووە.
گۆڤەند ســادق، گەنجێكی شــاری هەولێرە و 
ماوەی چوار ســاڵە كاڤیا بەخێودەكات. سەرەتا 
وەكــو حەز و دواتریش بە مەبەســتی بازرگانی. 
گۆڤەنــد دەڵێــت "كاڤیا ئاژەڵێكــی هێمنە و زۆر 
خێرایــە لــە وەچەخســتنەوە و گەشــە، رێژەی 
مردنی كەمە، بۆیە ئەگەر بەشــێوەیەكی زانستی 

بەخێوبكرێت، داهاتێكی باشی دەبێ".

كاڤیا سااڵنە پێنج جار زاوزێ دەكات، ماوەی 
سكپریەكەی 59  - 72 رۆژە، هەر جارێك 2  - 4 
بەچكەی دەبێ، هەندێكجاریش دەگاتە شەش.

گۆڤەنــد ســادق، ســەرەتا بــە بەخێوكردنی 
حــەوت كاڤیــا دەســتی پێكــردووە، دوای دوو 
ســاڵ و نیــو بووە خاوەنــی 300 دانــە كاڤیا. 
گۆڤەنــد دەڵێــت "ســەرەتا هیــچ زانیارییەكــم 
نەبــوو،  ئاژەڵــە  ئــەم  بەخێوكردنــی  لەســەر 
نەدەزانــی،  بەتــەواوی  ناوەكەشــیم  تەنانــەت 
لەڕێگەی ئینتەرنێتەوە زانیاریم لەسەر چۆنیەتی 

بەخێوكردنی پەیدا كرد".
گوڤەنــد لــە نهۆمــی دووەمــی ماڵەكەیدا لە 
ژوورێكــدا كە رووبەرەكــەی 12 مەتر دووجایە، 
جارێــك  رۆژ  دوو  دەكات،  بەخێــو  كاڤیــاكان 
ســەردانی گومــرگ دەكات و خۆراكــی تازەیان 

بۆ دەهێنــێ. هەفتانەش ژمارەیەك لەكاڤیاكانی 
دەخاتــە بازاڕی پەلەوەرانــی هەولێرەوە. لەڕێی 
گــروپ و پەیجەكانی فەیســبووكیش كڕیاری لە 
شــارەكانی دیكــەی هەرێمی كوردســتان پەیدا 
كــردووە، گۆڤەنــد دەڵێــت "زیاتر لە ســاڵێكە 
مانگانە بایی یەك ملیۆن دینار كاڤیا دەفرۆشم".
پێشــتر تاكە كەس بووە كــە بازرگانیی بەو 
جــۆرە ئاژەڵە كردووە، بۆیە ســەرەتا جووتێك 
كاڤیای بە 200 هەزار دینار فرۆشــتووە، بەاڵم 
بەهۆی زۆربوونیان لە بازاڕ نرخەكەی دابەزیوە. 
گۆڤەند گوتــی "نرخی جووتێك كاڤیای تەمەن 
12 رۆژی بە 25 هەزار دینارە، تەمەن 30 رۆژی 
بــە 40 بــۆ 50 هــەزار دینــارە و گەورەكانیش 
بەگوێــرەی جوانییــان نرخیان لە نێــوان 70 - 

120 هەزار دینارە".

یەكێــك لــە تایبەتمەندییەكانی ئــەم ئاژەڵە 
ئەوەیە دەتوانرێ بەشێوەی كۆمەڵ بەخێوبكرێ، 
ژمارەیەكــی زۆر لە مێیە تەنیــا چەند نێرێكیان 
پێویســتە. كاڤیا ئاژەڵێكــی 100% رووەكییە، 
خۆراكی ســەرەكی بریتییە لە سەوزە بە هەموو 
جۆرەكانییەوە جگە لە پیاز و سیر. پێستەكەی 
كونیلەی نییە بۆ ئارەقە، بۆیە بەرگەی گەرمای 
زۆر ناگرێت و پێویســتە شــوێنەكەی هەمیشــە 

سێبەر و فێنك بێت.
گۆڤەند ئێستا سێ نێرەی هەیە و 60 مێیەشی 
ئامادەن بۆ زاوزێ، نزیكەی 50 بەچكەشی هەیە 
بۆ ئەوەی لەكاتی پیربوونی مێیەكانی شــوێنی 
ئەوان بگرنەوە، ئــەو لەئەنجامی لێكدانی رەنگ 
و شێوە جیاوازەكان، توانیویەتی رەنگی جیاواز 
بەرهــەم بهێنــێ، گۆڤەنــد گوتــی "بەگوێــرەی 

خواســتی بازاڕ لەئەنجامــی لێكدانی رەنگەكان، 
شــێوەی كاڤیاكانــم دەگۆڕم، ئێســتا لــە بازاڕ 
خواســت لەسەر رەنگی ســپی و زەردی توكنە، 

بۆیە زۆربەی كاڤیاكانم كردووە بەم رەنگە".

بەقاچاخ دەهێنرێ

عەبدوڵــاڵ ئەحمــەد، خاوەنــی كۆمپانیــا و 
پێشــەنگای ڤان هۆڵەند بۆ هاوردەكردن و كڕین 
و فرۆشــتنی باڵندە و ئاژەڵ لە شــاری هەولێر 
دەڵێت "شەش ســاڵ لەمەوبەر یەكەم وەجبەی 
كاڤیام لــە هۆڵەندا هێنا، بەهۆی جوانییەكەیان 
بــە ماوەیەكــی كــەم زۆربەیانــم فرۆشــت، لەو 

كاتەوە بەردەوامم لەسەر هێنانی كاڤیا".
عەبدوڵاڵ ســەرەتا جووتێك كاڤیای بە 200 
دۆالر فرۆشــتووە، بەاڵم دەڵێت ئێســتا لە بازاڕ 
زۆر بووە و نرخەكەشــی دابەزیوە بۆ 70 هەزار 
دینــار. عەبدوڵــاڵ دەڵێــت "هەندێــك بــازرگان 
بــە قاچاخ لــە ئێرانــەوە دەیهێنن". گوتیشــی 
"لەهەولێــر زۆرتــر خواســت لەســەر كاڤیــای 
تــووك درێژ و لوولە ئەو جــۆرەش كەمە، بۆیە 

نرخەكەی گرانە".

لە سلێمانی جۆری نایاب هەیە

كاڤیــا،  جــۆر  ســێ  لێكدانــی  لەئەنجامــی 
ئەندازیارێكــی كشــتوكاڵی لــە بەڕێوەبەرایەتــی 
توێژینــەوەی كشــتوكاڵی لــە ســلێمانی، جۆرە 

كاڤیایەكی نایابی بەرهەمهێناوە.
ئۆرال مووسا، ئەندازیاری كشتوكاڵی دەڵێت: 
"حــەوت ســاڵ لەمەوبــەر كاڤیایەكــی مێیەم لە 
توركیا كــڕی و لەگەڵ نێرێكی هۆڵەندی لێكمدا، 
بەچكــەی جوانی بوو، دواتــر بەچكەكانم لەگەڵ 
یەكتری و مێیەكی ئوســترالی لێكدا، دوای پێنج 
ســاڵ توانیــم جۆرێكی نایــاب دروســتبكەم كە 
تووكیــان درێژ، لوول، تێكــەڵ و رەنگاو رەنگە، 
زۆر جوانترە لە جۆرە نایابەكانی واڵتانی ئەوروپی 
و ئەمەریكــی كە لەماڵپــەڕەكان تەنیا بۆ جوانی 

نمایشیان كردووە".

رەوا عەبدوڵاڵ
رووداو - هەولێر

فەرمانبەرێكی خانەنشــین لەڕێــی دامەزراندنی 
پرۆژەیەكــی بچووكــەوە، بەخێوكردنــی باڵنــدەی 
خۆشەویستی )غەندوور( لە ئارەزووەوە دەگۆڕێت 
بۆ بازرگانی. بەوجۆرەش سااڵنە 70 ملیۆن دیناری 
لە فرۆشتنی باڵندەی خۆشەویستی دەستدەكەوێ.
باڵنــدەی خۆشەویســتی نــاوە زانســتییەكەی 
)Agapornis(ە كە لەبنەڕەتدا ناوێكی لێكدراوە، 
پێكهاتــووە لە )Agapien( كــە بە زمانی یۆنانی 
كــۆن بە مانای خۆشەویســتی دێت، )Ornis(یش 
واتە باڵندە، هــەر بۆیە بە ئینگلیزی پێیدەگوترێ 
)Love bird( دەناســرێت، لــە عێــراق و هەرێمی 
یــان  تەیرولحــوب  پێدەگوترێــت  كوردســتانیش 
غەنــدوور. ئەم باڵندەیــە لە خێزانــی بەبەغایە و 
نــۆ جــۆری هەیە، زێدی رەسەنیشــی كیشــوەری 

ئەفریقایە.
باڵندەی خۆشەویســتی بە یەكێك لە جوانترین 
جۆرەكانــی باڵندە ناســراوە، بۆیە لە زۆر واڵت بۆ 
مەبەســتی جوانــی و بازرگانــی گرنگیــی تایبەت 
كوردســتانیش  لــە  دەدرێــت.  بەبەخێوكردنــی 
بەخێوكردنی خواســتێكی زۆری لەســەرە. پێشتر 
زیاتــر بۆ جوانی بەخێو دەكرا، بەاڵم ماوەی چەند 
ســاڵێكە هەندێ كــەس بە مەبەســتی بازرگانیش 
بەخێوی دەكەن، ئێستا پرۆژەیەك بۆ بەخێوكردنی 

ئەو باڵندەیە لە كەركووك دامەزراوە.
رەعد قادر كە پێشــتر فەرمانبــەری رێگاوبانی 
كەركووك بووە و ســێ ســاڵە خانەنشــین كراوە، 
پێشــتر ئەزموونێكــی زۆری لــە بەخێوكردنی ئەو 
باڵندەیــەدا هەبووە، بۆیە دوای خانەنشــینبوونی، 

ئەو پرۆژەیەی دامەزراندووە.
پرۆژەكەی رەعد قادر سێ ساڵ بەر لەئێستا لە 
بە 20 جووت غەندووری دایكانە دەســتی پێكرد، 
ئێســتا پڕۆژەكــەی زیاتــر لە 450 جــوت غەندور 

دایكانــەی تێدایە، وزەی ســااڵنەی نزیكەی 1250 
غەندوورە.

لەو نۆ جۆر غەندورەی لەجیهاندا هەن تەنیا سێ 
 personata ،( جۆریان زۆرتر لە كوردستان هەن
roseicollis ، fischeri( غەندورەكانی رەعد قادر 
لە جۆری )personata( رەنگەكانیشــیان بریتین 
لە مۆر، شــینی تۆخ و كاڵ، شەدری، رەش، سپی 
بەڵەك. نرخی جووتێكیشیان بەگوێرەی رەنگەكان 

لە نێوان 65 – 200 هەزار دینار دایە.
رەعد دەڵێت "رەنگی مۆر لە هەموو رەنگەكانی 
دیكە زۆرتر خواســتی لەســەرە، نرخی جووتێكی 
200 هــەزار دینــارە، دوای ئەویــش رەنگی رەش 
دێــت كە نرخی جووتێكی بــە 100 هەزار دینارە، 

نرخــی شــینی تۆخ و ســپی بەلەكیــش 80 هەزار 
دینــارە، هەرزانتریــن رەنگیش رەنگی شــەدری و 

شینی كاڵە كە جووتی بە65 هەزار دینارە ".
درێــژی ئەم باڵندەیــە 13 بۆ 17 ســانیتمەتر 
دەبــێ، كێشەكەشــی لە نێــوان 40 بــۆ 60 گرام 
دەبێ. غەندوور لە تەمەنی شەش مانگی پێدەگات. 
سااڵنە 4-5 جار لەسەر 4  - 8 هێلكە كڕدەكەوێ و 

بە 21 رۆژ هەڵیاندێنێ.
رەعد قادر، شەش هۆڵی دایكانەی بەرهەمهێنانی 
جوچكەی هەیە، لەهەر هۆڵێك 75 جووتی داناوە، 
ســااڵنە ســێ وەجبە بەچكە هەڵدەگرێتەوە. رەعد 
دەڵێــت دەڵێت "هەر جووتێك ســااڵنە 12 تاوەكو 

15 هێلكــە دەكــەن، بــەاڵم زۆرجــار هێلكــەكان 
هەڵناهێنــن، هەندێجاریــش جوچكــەكان دەمرن، 
بۆیــە لــە هــەر جووتێــك ســااڵنە 6-7 جوچكەم 
دەستدەكەوێت، بە گشــتی سااڵنە نزیكەی 1000 
تاوەكــو 1250 جووت دەفرۆشــم، دوای خەرجی، 

نزیكەی 70 ملیۆن دینارم دەستدەكەوێ".
باڵندەیــە  ئــەم  رەنگــی هەمــوو جۆرەكانــی 
لەبنەڕەتــدا ســەوزە تەنیــا جیاوازیان لــە رەنگی 
ســەریاندایە، بــەاڵم بەهۆی لێكدان و دەســتكاری 
جینەكانی، بەچەندین رەنگی جیاواز دەركەوتوون. 
ماڵەكــەی  بانــی  لەســەر  نیــزال  محەممــەد 

پڕۆژەیەكــی بچووكی بــۆ بەخێوكردنــی باڵندەی 
غەنــدوری داناوە و نزیكەی 100 جوتی غەندووری 
لــێ بەخێــو دەكات. محەممــەد دەڵێت "هەشــت 
ســاڵ بــەر ئێســتا، هاوڕێیەكــم جوتێــك غەندور 
بەدیــاری بۆ هێنام، بەهۆی جوانییەكەیان خولیای 
بەخێوكردنیــان بووم، دواتر جوتێك رۆزی ئەلبینۆ 
و جووتێك بالك ماســكی فیشــەرم دەســتكەوت، 
لەبازاریــش هــەر غەندوورێكــی جوانــم ببینبایە، 
دەمكڕی، بەهۆی لێدانیان توانم رەنگی جیاوازیان 

لێ دروست بكەم".
بەگوتــەی محەممــەد، خــۆراك و خزمــەت و 

شــوێنی باش و شارەزایی رۆڵی سەرەكی دەگێرێ 
لەزیادكردنــی بەرهەمی ئەم باڵندەیە "بەخێوكەری 
ئەم باڵندەیە بۆ ئەوەی داهاتی باشی دەستكەوێت 
پێویســتە جــۆرە نایاب دەگمەنــەكان بەخێوبكات 
كە لەبازار خواســتیان لەسەرە و هەندێكجار نرخی 
جووتێكیــان دەگاتــە 400 دۆالر". گوتیشــی "من 
ســااڵنە نزیكەی 7000 هەزار دۆالرم لە فرۆشــتنی 

ئەو باڵندەیە دەستدەكەوێ".
محەممەد لە فەیسبووك گروپێكی بۆ فرۆشتنی 
باڵندەكانــی كردووەتــەوە كە 65 هــەزار ئەندامی 
هەیــە. ئەو دەڵێت "بەهــۆی جوانی باڵندەكانم لە 

هەموو شــارو شارۆچكەكان كڕیارم هەیە و گرفتی 
ساخكردنەوەم نییە". 

بەخێوكردنــی غەنــدور ئێســتا كاری دووەمــی 
محەممەدە ئەو پیشــەی دروونی پەرەدەیە، بەاڵم 
دڵنیایە لەوەی ئەگەر دەســتبەداری كارەكەی بێت 
لەرێگــەی بەخێوكردنــی غەندورەكانــی بێ گرفت 
دەتوانــی بژێــوی خێزانەكەی دابین بــكات، بۆیە 
داوا لەگەنجــان دەكات لــە جیاتــی هەوڵــدان بــۆ 

دامەزراندن، بیر لەو جۆرە پرۆژانە بكەنەوە.
غەندوور لە بازاڕەكانی كوردســتان خواستێكی 
زۆری لەســەرە، چەندیــن پێشــەنگای تایبەت بە 

فرۆشتنی ئەو باڵندەیە هەن.
ئــەژی نــەوزاد، خاوەنــی پێشــەنگای جیهانی 
باڵنــدەی غەنــدور لەشــاری ســلێمانی بــۆ نرخی 
جۆرەكانــی باڵندەی غەنــدور، باس لە بازاڕی ئەو 
جــۆرە باڵندەیــە دەكات و دەڵێت "فیشــەری 20 
رەنگــی هەیــە هەرزانترینیان كە دەنوك ســووری 
ســەوزە، جووتــی بە 25 هەزار دینــارە، گرانترین 
كــە رەنگــی مــۆرە، جووتێكی بــە 350 بۆ 400 
هەزار دینــارە. هەروەها بالك ماســكی ئەفەریقی 
هەیە، نرخی جووتێك لە جۆرە نایابەكەی دەگاتە 
350 هــەزار دینــار، لە جۆری رۆزیــش نایابەكەی 
كە ئەلبینۆیە نرخــی جوتێكی دەگاتە 500 هەزار 

دینار".
بە گوتەی نەوزاد ئێستا خواستێكی زۆر لەسەر 
بەخێوكردنــی ئەو جــۆرە باڵندەیە هەیە و دەڵێت 
"پێشــتر رەنگــی جوان لە بــازار كەم بــوو، بۆیە 
زۆر خواســت لەســەر بەخێوكردنی غەندور نەبوو، 
بەاڵم ئێســتا زیاتــر 50 رەنگ لە هەموو جۆرەكان 
لەكوردســتان هەیە، بەرهەمی باشــیش دەدت بۆ 

خواست لەسەر بەخێوكردنی زیادبووە".

"بەرازی گینیایی" دەهێنرێتە كوردستان

بەخێوكردنی باڵندەی خۆشەویستی
لە ئارەزووەوە دەبێتە بازرگانی 

  یەك تاك كاڤیای جۆری نایاب لە كوردستان بە 500 دۆالر دەفرۆشرێ                                                      )فۆتۆ: رووداو(

  50 جۆر غەندوور لە كوردستان هەیە                                                                                    )فۆتۆ: رووداو(

هەندێك لە 
تایبەتمەندییەكانی كاڤیا

- كێشی نێرەكەی 900 - 1200 گرام  
   دەبێ

- كێشەی مێیەكەی 700 - 900 گرامە
- سااڵنە پێنج جار دەزێ

- ماوەی سكپڕییەكەی 59 - 72 رۆژە
- بە هەر سكێك 2 - 4 بەچكەی دەبێ

- ئاژەڵێكی %100 رووەكییە.
- ددانەكان بەدرێژایی ژیانی درێژ  

    دەبن
- ناوەندی تەمەنی 4- 8 ساڵە.

دەڵێن سوودە ئابوورییەكەی لە بەخێوكردنی مریشك زیاترە

لە كوردستان جۆری نایاب بەرهەم دەهێنرێ

فەرمانبەرێكی خانەنشین:

سااڵنە بایی 70 ملیۆن 
دینار غەندوور دەفرۆشم

ئۆراڵ موســا، گوتی "زســتانی رابردوو زیاتر 
لە 250 مێ و 500 بەچكەم هەبوو، رۆژانەش 5 
بەچكە زیاد دەبوون، بەهۆی نەبوونی شوێنەوە 
زۆربەیانــم فرۆشــت، ئێســتا تەنیــا 50 دانەی 
جۆری نایابم بۆ وەچەخستنەوە هێشتووەتەوە". 
گوتیشــی :"یەك تــاك كاڤیای نایــاب بە 500 

دۆالر دەفرۆشم". 
بەگوتەی ئۆراڵ موســا، لە زۆر واڵت كاڤیای 
نایــاب بەرهەم دەهێنرێ، بــەاڵم زۆر بەدەگمەن 
رەحمــی  بیفرۆشــن  ئەگەریــش  دەیفرۆشــن، 
یــان  دەردەهێنــن  بەنەشــتەرگەری  مێیــەكان 
بەمــادەی كیمیایی نەزۆكی دەكەن، نێرەكانیش 
دەخەســێنن بۆ ئەوەی وەچەی هاوشێوەیان لێ 

زیاد نەكرێت.
ئــۆراڵ پێیوایە بەخێوكردنــی ئەم ئاژەڵ زۆر 
سوودبەخشە ئەگەر بەشــێوەی پڕۆژەی گەورە 
یــان بچــووك بەشــێوەیەكی زانســتی بەخێــو 
بكرێــت، ئۆراڵ گوتــی "قازانجــی بەخێوكردنی 
كاڤیــا زۆر لــە مریشــك زیاتــرە، بــە تایبەتی 
ئەگــەر لە جۆری نایــاب بن، چونكە زۆر خێران 
لەوەچەخستنەوە و گەشە، رێژەی مردنیان زۆر 

كەمە و لە بازاڕیش پارەی باش دەكات".
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لــەدوای ئەوەی نرخی یەك بەرمیل نەوتی برێنت 
گەیشتە نزیك ئاســتی 50 دۆالر بۆ هەر بەرمیلێك، 
رۆژی چوارشــەمەی رابردوو دووبارە 3%ی بەهاكەی 
لەدەســتدا، هۆكار زۆرن بــۆ ئەمە، بەاڵم لە نێویاندا 

دوو هۆكاری سەرەكی هەن: 
یەكەم: زیادبوونی ئاســتی بەرهەمهێنانی نەوتی 
ئۆپێك بە بڕی 450 هەزار بەرمیل لە مانگی حوزەیران 
بە بەراورد بە مانگی ئایار، زۆربەشــی لەالیەن لیبیا 
و نەیجیریاوە بووە، كــە لەالیەن ئۆپێكەوە رێگەیان 
پێدرابوو ئاستی بەرهەمهێنانیان زیاد بكەن، ئەمەش 
ترسی الی بازرگانانی نەوت دروستكرد سەبارەت بە 
رێككەوتننامەكەی ئۆپێك بۆ كەمكردنەوەی ئاســتی 
بەرهەمهێنانــی نەوت كە رەنگــە نەتوانێت پابەندی 

رێككەوتننامەكە بێت.
بەرپرسی ئاژانسی نێودەوڵەتیی وزەش رایگەیاند، 
ئامارەكانی ئۆپیك مەترســیدارن، ئەگەر خستنەڕوو 
زیادببێ، رەنگە رێككەوتننامەكەی ئۆپیك نەتوانێت 
لە چارەگی دووەمی ئەمســاڵدا هاوسەنگی بۆ بازاڕی 

نەوت بگەڕێنێتەوە.
لەالیەكــی دیكــەوە دەبووایــە ئامارەكانی نەوتی 
كۆگاكراوی ئەمریكا رۆژی چوارشەممە خوێندنەوەی 
بــۆ بكرایــە، بــەاڵم بەهــۆی پشــوو لــە ویالیەتــە 
یەكگرتووەكانــی ئەمریكا خوێندنەوەكــە دواخرا بۆ 
رۆژی پێنج شەممە، ئەمەش گوشارەكانی سەر نرخی 
نەوتی زیاتر كرد و بووە هۆكارێك بۆ دابەزینی نرخی 

نەوت بۆ ئاستی 49 دۆالر بۆ هەر بەرمیلێك.
دووەم: هــەر زیادەیــەك لــە ژمــارەی ســەكۆ 

نەوتییەكانــی ئەمریــكا رووبــدات، نرخی نــەوت لە 
بازاڕەكانی جیهان دادەبەزێنێ تا دەگاتە ئاستەكانی 
نزیــك 35 دۆالر، ئەوكات ســەكۆ نەوتییەكان ناچار 
دەبــن لــە بەرهەمهێنانی نــەوت بوەســتن، چونكە 
ئــەوكات تێچــووی بەرهەمهێنــان یەكســان دەبێت 

بەداهاتی فرۆشتنی نەوتەكە.
ئەوەی جێگەی نیگەرانی بازرگانانی بواری نەوتە 
لە بــازاڕە داراییەكانــدا، ئەوەیە كــە دەڵێن ئۆپیك 
دەڵێــت ئامانج لــە رێككەوتننامــەی كەمكردنەوەی 
ئاســتی بەرهەمهێنانی نەوت بەرزبوونــەوەی نرخی 
نەوت نییە، ئەگەر پێشــبینی دابەزینی نرخی نەوت 
بكەیــن بــۆ خــوار $40 و مانەوەی نرخــی نەوت بۆ 
ماوەیەكــی درێژخایــەن لەو نرخەدا، ئــەو كات چی 

روودەدات؟
ژمارەیــەك لە ســەكۆ نەوتییەكانــی ئەمریكا لە 
بەرهەمهێنان رادەوەســتن، ئەمەش دەبێتە هۆكاری 
بەرزبوونــەوەی نرخی نەوت، لەگــەڵ بەرزبوونەوەی 
نرخی نەوتیش دووبارە سەكۆ نەوتییەكان دەگەڕێنەوە 
بازاڕ و دەست دەكەنەوە بە بەرهەمهێنانی نەوت هەر 
وەك ئــەوەی كە لەمانگی تشــرینی دووەمی رابردوو 
روویدا، كاتێك ئۆپیك ئاســتی بەرهەمهێنانی نەوتی 
كەمكــردەوە، نرخــی نــەوت بەرزبــووەوە و ژمارەی 
ســەكۆ نەوتییەكانی ئەمریــكاش زیادبوون تا ئەمڕۆ 

ژمارەكەیان گەیشتووەتە 745 سەكۆ.
لێــرەدا پرســیارێكی گرنگ ســەرهەڵدەدات: كێ 

ناهێڵێ هاوسەنگی بۆ بازاڕی نەوت بگەڕێتەوە؟
زۆر ئاســانە ئەگەر بڵێین بەرهەمهێنەرانی نەوتی 

ئەمریكا بوونەتە هۆكاری تێكدانی بازاڕ، بەتایبەتیش 
لەدوای ئەوەی ئەمریكا ئاستی بەرهەمهێنانی لەمانگی 
نیســانی رابردوو گەیشــتە 9.08 ملیــۆن بەرمیل لە 
رۆژێكدا، ئەمە لەكاتێكدایە ئاســتی بەرهەمهێنان لە 
كێڵگە دەریاییەكانی كەنداوی مەكسیك كەمیكردووە، 
بــەاڵم كێشــەكە پەیوەنــدی بەو ســتراتیژەوە هەیە 
كــە بەرهەمهێنەرانی نەوت پەیــڕەوی دەكەن، نەك 

كێشەكە تەنیا نەوتی ئەمریكا بێت.
بەرهەمهێنەرانــی نەوت پەیڕەوی ســتراتیژیەتی 
چــاڵ هەڵكەنــدن دەكــەن، لــە تشــرینی دووەمــی 
2014ەوە، تاوەكوو ئەیلولی 2016، ئۆپیك چاڵ بۆ 
بەرهەمهێنەرانی دەرەوەی ئۆپێك هەڵدەكەنێ كە لە 
نێویانــدا نەوتی بەردینی ئەمریكا و نەوتی قورســی 
كەنەدا هەیە، بەشــێكیش لە واڵتانــی بەرهەمهێنەر 
دەســتیانكرد بــە بەرهەمهێنانــی نــەوت لەڕێگــەی 
دەریاكانەوە، پاشــان ئۆپیك دەســتبەرداری نرخی 
نەوت بوو، رێگەی دا نرخ دابەزێت بۆ ئەوەی سەرجەم 
بەرهەمهێنەرە نوێیەكان و بەرهە مهێنەرە كەم تواناكان 
بەرگەی ركابەریی بازاڕ نەگرن، بەو شێوەیەش بازاڕی 
نەوت لەالیەن بەرهەمهێنــەرە زەبەالحەكانەوە پاوان 

دەكرێت.
لەبەرامبەردا بەرهەمهێنەران لە ئەمریكای باكوور 
هەوڵیانــدا توانــای خۆیــان لــە بەرامبــەر ئۆپیكدا 
بسەلمێنن، بۆیە ســەرجەم تەكنیكە هونەرییەكانی 
بەرهەمهێنانیان بەكارهێنا بۆ كەمكردنەوەی تێچووی 
تەواوكردنــی ئــەو ســەكۆ نەوتییانــەی كە هێشــتا 
تەواونەكراون، چونكە بەو شێوەیە بەرهەمهێنەرەكان 

خۆیان دەپارێزن و گەرەنتی مانەوەی خۆیان دەكەن 
لە بازاڕدا.

ئەگەرچی كۆمپانیا نەوتییە ئەمریكییەكانی بواری 
نەوتی بەردیــن، كۆمپانیای كەرتــی تایبەتن، بەاڵم 
پاڵپشــتی تەواو لە ئیدارەكەی ترەمــپ وەردەگرن، 
چونكە حكومەتــی ئەمریكا ئەم كۆمپانیانە بە تاكە 
هیوای ئەمریكا دەزانێ بۆ گەیشتن بە خەونی ئەمریكا 
كە ئەویش ســەربەخۆبوونی نەوت و كۆنترۆڵكردنی 

بازاڕی نەوتە.
لەالیەكــی دیكــەوە، ئەگەر ســەرنجی بانكەكانی 
وۆڵ ســتریت بدەیــن، دەبینیــن ئەو كاتــەی نرخی 
یەك بەرمیــل نەوت $100 بــووە، بانكەكان قەرزی 
گەورەیــان داوە بە كۆمپانیا نەوتییەكانی ئەمریكا تا 
رادەی مەســتبوون، هەموو ئەم فاكتەرە سیاســی و 
تەكنیكی و داراییانە بوونەتە هۆكاری ئەوەی نەوتی 
بەردینــی ئەمریكا نەرم و خۆڕاگــر بێت لە بەرامبەر 
دابەزینی نرخەكانــدا، بەپێچەوانەی بەرهەمهێنەرانی 
نەوتــی تەقلیدی كە لەگــەڵ دابەزینی نرخی نەوت، 

كۆمپانیاكانی بەرهەمهێنەر زیانێكی زۆر دەكەن.

ستراتیژی ئۆپیك

پەندێك هەیە دەڵێت "چاڵ بۆ كەسێك هەڵبكەنی، 
خۆت تێی دەكەوی". ئەو چاڵەی كە ئۆپیك هەڵیكەند 
خۆی تێیكەوت، ئەگەر ئۆپیك رێگەی نەدابا ركابەری 
بكەوێتە نێــوان ئەندامەكانی بۆ زیادكردنی ئاســتی 
بەرهەمهێنان، بەرهەمهێنەرە گەورەكان بەرهەمهێنەرە 

بچووكەكانیــان قــووت نــەدەدا. لەگــەڵ دابەزینــی 
نرخی نەوت بودجــەی واڵتانی بەرهەمهێنەری نەوت 
و كۆمپانیــا نەوتییەكان كێشــەی تێكەوت، ئەمەش 
جێنشینی سعودیە محەممەد بن سەلمانی ناچار كرد 
لەگەڵ فالدیمیر پۆتین ســەرۆكی رووسیا كۆببێتەوە 
بۆ ئەوەی بەهاوكاریی رووســیا هاوسەنگی بۆ بازاڕی 

نەوت بگەڕێننەوە.
لەبــەردەم  بەربەســت  بووەتــە  كــە  ئــەوەی 
بەرهەمهێنانــی  ئاســتی  ئۆپیــك،  ســتراتیژەكەی 
نەوتــی ئەمریكایە كــە ئاژانســی نێودەوڵەتیی وزە 
پێشــبینی كردووە لە كۆتاییەكانی ئەمساڵدا ئاستی 
بەرهەمهێنــان لەالیەن ئەمریــكاوە بگاتە 10 ملیۆن 
بەرمیل لــە رۆژێكدا، ئەمــەش پالنەكەی ئۆپیك بۆ 
گەڕانــەوەی هاوســەنگی بــۆ بازاڕی نەوت قورســتر 
دەكات، چونكــە هــەر كەمكردنەوەیــەك كە ئۆپیك 
بیكات لە بەرهەمهێنانی نــەوت، ئەمریكا قەرەبووی 

دەكاتەوە لە رێگەی زیادكردنی خستنەڕووی نەوت.
بەپێــی دواییــن راپۆرتی بانك ئــۆف ئەمەریكا، 
نەوتی بەردینی ئەمریكا زۆر كەیفی بەوە دێت نرخی 
نــەوت لە نێــوان 44 – 55 دۆالر بێ، ئەمەش ئەوە 
دەگەیەنێت كە بەرزبوونەوە یان دابەزینی نرخی نەوت 
بە بڕی $1 دەبێتە هۆكاری زیادكردنی خستنەڕوو یان 
كەمبوونەوەی خستنەڕووی نەوت بە بڕی 100.000 

بەرمیل لە رۆژێكدا.
بۆیــە بانكەكــە پێیوایــە ئەگەر نرخــی نەوت لە 
ئاســتی $45 بێت، ئەوا ئەمریكا دەتوانێت ئاســتی 
بەرهەمهێنانی بە بڕی 200 هەزار بەرمیلی دیكە زیاد 

بــكات، ئەگەر نرخی نەوتیش بگاتــە $55 دەتوانێت 
ئاســتی بەرهەمهێنانی بەبڕی 1.1 ملیۆن بەرمیل لە 

رۆژێكدا بەرزبكاتەوە.
خاڵــی گرنگ كــە بانكەكــە و بەشــێكی زۆر لە 
شرۆڤەكارانی بازاڕە داراییەكان كۆدەكاتەوە، ئەوەیە 
كە مانەوەی نرخی نەوت بۆ ماوەیەكی درێژخایەن لە 
نێوان 45 - $50 لەگەڵ زیادبوونی خواســت لەســەر 
نــەوت و درێژكردنــەوەی رێككەوتننامەكەی ئۆپیك 
دەبێتــە هــۆكاری گەڕانەوەی هاوســەنگی بۆ بازاڕی 
نەوت و شــێوەی بــازاڕی نــەوت بۆ "باكوردیشــن" 
دەگۆڕێت كە وادەكات گرێبەستەكانی ئێستای نەوت 
گرانتربێت لە گرێبەســتە ئایندەكانی نەوت، ئەمەش 
دەبێتە هــۆكاری بەرزبوونەوەی نرخی نەوت بە بڕی 
-3 $7 ، گرانبوونی نرخی نەوت بە بڕی $7 وا دەكات 
كــە كۆگاكردنی نەوت قازانجبەخش نەبێت، ئەمەش 
ئاستی نەوتی كۆگاكراو دادەبەزێنێت كە نرخی نەوت 

بەرزدەكاتەوە.
گەورەترین تەحەدا كە واڵتانی بەرهەمهێنەری نەوت 
رووبەڕووی بوونەتەوە، ئەوەیە كە بە نرخی ئێستای 
نەوت رازی نین، چونكە كورتهێنانی بودجەیان كاتێك 
نامێنێت یان كەم دەبێتەوە كە نرخی نەوت دەچێتە 
ســەرووی $65 بۆ هــەر بەرمیلێك. بۆیە تەنیا رێگە 
لەبەردەم ئۆپێكدا ئەوەیە پارێزگاری لە نرخی ئێستای 
نەوت بكات و هەوڵبدات چاالكیی كۆمپانیاكانی بواری 
نەوتی بەردین ســنووردار بكات، چونكە بەشێك لەو 
كۆمپانیایانە سەڕەرای ئەو زیانەی كە دەشیكەن بەاڵم 

هێشتا بەردەوامن لە بەرهەمهێنانی نەوت.

گەمارۆدانی ئابووری و سیاسیی دەوڵەتی قەتەر 
لەالیــەن ســعودیە و هاوپەیمانە ســوننەكانییەوە، 
تۆمەتباركردنی بە هاوكاریكردنی تیرۆر و پەیوەندی 
لەگــەڵ ئێــران و هاندانــی گرووپە نەیــارەكان بۆ 
سەراوبنكردنی سیستمی سیاسی واڵتانی عەرەبی، 
تا ئێســتا ئەو ئامانجەی نەپێكاوە كە سەپێنەرانی 
پالنیــان بــۆ دانابوو. قەتەر ئامــادە نەبوو ئەو 13 
خاڵە جێبەجێ بــكات كە وەك مەرجی هەڵگرتنی 
گەمــارۆ لەســەری، بۆی دیــاری كرابــوو، تاوەكو 
كاتی زیاتریش تێپەڕێت، قەتەر پشــتیوانی زیاتری 
ناوچەیی و نێودەوڵەتی بەدەستدێنێ و پێگەی ریاز 

و هاوپەیمانەكانی الوازتر دەبێت. 
گەمارۆی ســەر قەتەر نــەك ئامانجەكانی خۆی 
ناپێكێ، بەڵكو دەرئەنجامی پێچەوانەشــی دەبێت 
كــە رەنگە لە حســاباتی ســتراتیژیی ســعودیە و 
هاوپەیمانەكانیــدا نەبووبێت و لــە داهاتوودا ببنە 
مەترســی بۆ سەر خودی عەرەبســتانی سعودیە. 
یەكێك لەو ئەنجامە پێچەوانانە بریتییە لە هاریكاریی 
نێوان قەتەر و ئێران لە بواری گازی سروشــتیدا و 

زیادكردنی بەرهەمهێنان و هەناردەكردنی.
ســعودییە بەرهەمهێنــی ژمارە یەكــی نەوت لە 
جیهانــدا، نزیكی ســێیەكی ئابوورییەكەی لەســەر 
هەناردەكردنی نەوت و بەرهەمە نەوتییەكانە، دوایین 
شت كە دەیانەوێت بیری لێبكەنەوە، دروستبوونی 
ســەرچاوەیەكی وزەی ركابــەرە بــۆ نــەوت، بــە 
تایبەتیش لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاســتدا. بەاڵم رەنگە 
ئەو گەمارۆیەی كە سعودیە دەیویست قەتەری پێ 
جڵەوگیر بكات، ببێتە هۆی پێشخستی بەرهەهێنانی 
گازی سروشــتی و بەرزكردنەوەی ئاستی هاوكاریی 
نێــوان ئێــران و قەتــەر و تەنانــەت دووریش نییە 

لە مــاوەی درێژخایەندا ببێتە هۆی دروســتكردنی 
بلۆكێكی تایبەت بە بەرهەمهێنەرانی گازی سروشتی 
هاوشــێوەی رێكخــراوی ئۆپێك كە تایبەت بێت بە 
بەرهەمهێنەرانی گازی سروشتی. بە واتایەكی دیكە 
سعودییەكان دەرگای كێشەیەكی گەورەتریان لەسەر 
خۆیان كردەوە كە ئەویش ئەگەری دەركەوتنی گازی 

سروشتییە وەك سەرچاوەیەكی جێگرەوە بۆ نەوت.
هەردوو واڵتی ئێران و قەتەر خاوەنی مەزنترین 
یەدەگــی گازی سروشــتین، بە تەنهــا لە كێڵگەی 
ساوس پارس كە بەشە قەتەرییەكەی بە نۆرس فیڵد 
ناودەبرێت و گەورەترین كێڵگەی گازی سروشتییە 
لە جیهاندا، 8%ی تەواوی یەدەگی گازی سروشتی 

هەیە. دوای 12 ساڵ لە قەدە غەكردنی وەبەرهێنان 
لە كێڵگــەی نۆرس فیڵــد، جارێكی دیكــە قەتەر 
بڕیــاری دا دەســت بە گەشــەپێدانی ئەو كێڵگەیە 
بكاتــەوە، هەروەها دەیانەوێت بەرهەمهێنانی گازی 
سروشــتی لە ماوەی حەوت ساڵدا بە رێژەی %30 
زیــاد بكەن. ئەوەش قەتــەر دەكات بە دابینكەری 

40%ی پێداویستی گازی سروشتی لە جیهاندا. لەم 
هەوڵەشدا كۆمپانیا گەورەكانی وەك ئێكسۆن مۆبیل 
و شــێڵ و تۆتال تەواو پشتیوانی لە قەتەر دەكەن 
و ئامادەیی خۆیان نیشــانداوە بــۆ هاوكاریكردنی. 
لە دیوی ئێرانیشــدا، هەفتەی پێشــوو بە هاوكاری 
و ڕازیبوونــی قەتەرییــەكان، ئێــران گەورەتریــن 
وەبەرهێنانی لە بواری گازی سروشــتیدا كرد دوای 
هەڵگرتنــی گەمــارۆ ئابوورییەكانی ســەر ئێران و 
رێككەوتنی ئەتۆمی. ئێران رێككەوتنی پەرەپێدانی 
كێڵگــەی ســاوس پــارس، بەشــی 11ی لەگــەڵ 
كۆمپانیای تۆتاڵی فەرەنسیدا واژۆ كردووە بە بڕی 
8.4 ملیار دۆالر. هەروەها لە دانوستاندندایە لەگەڵ 
كۆمپانیــا هیندییــەكان بۆ پێشخســتنی كێڵگەی 
فــارزاد بەبڕی 11 ملیار دۆالر. لە كاتێكدا پێشــتر 
هەردوو واڵت كێشــە و ناكۆكییان لەسەر كاركردن 
و پێشخســتنی ئــەم كێڵگانە هەبــووە. بێگومان 
ســعودییە ناتوانێت بەو خێراییە كێڵگەكانی گازی 
سروشــتیی خۆی پێشــبخات تاوەكو ڕكابەری دوو 

بەرهەمهێنی زەبەالحی وەك ئێران و قەتەر بكات.
ئەم پێشكەوتنە خێرایەی كەرتی گازی سروشتی 
ناكرێــت تەنهــا رێكەوتێك بێــت، بەڵكو هەوڵێكی 
رێكخــراو و هەماهەنگیی نێــوان قەتەر و ئێرانە بۆ 
ئەوەی بەرەو قۆناغــی الوازكردنی بازرگانیی نەوت 
بچن، تاوەكو گازی سروشتی بكەنە سەرچاوەیەكی 
وزەی جێگــرەوە بۆ نەوت، لەئەنجامیشــدا زیان بە 
ئابووری و پێگەی ســعودییە بگەیەنن. بەتایبەتی 
لەكاتێكــدا نرخی نەوت لە داكشــاندایە و ئابووریی 
ســعودییە خۆی لــە پاشەكشــەی بەردەوامدایە و 
خەرجیی گشتی و پشتیوانیی نرخەكانی لە بازاڕە 

ناوخۆییەكاندا كەم كردووەتەوە. 

هاوپەیمانەكانــی،  و  ســعودییە  لــە  جگــە 
گەشەكردنی گازی سروشتی، ڕاستەوخۆ بێت یان 
ناڕاســتەوخۆ، لە بەرژەوەندیــی زۆرێك لە واڵتانی 
هەرێمی و جیهانیدایە. بۆ نموونە لە رووســیا هەر 
لەگەڵ هاتنە سەر دەسەاڵتی پوتین، بەڵێنی ئەوەی 
دا كــە كاربكات بۆ ئەوەی گازی سروشــتی ببێتە 
سەرچاوەیەكی ســەرەكیی وزەی جیهانی. چونكە 
ئابووریی رووسیا و پەرەسەندنی رۆڵی لە سیاسەتی 
جیهانیــدا، چیتر ناتوانێت لەگەڵ ناســەقامگیریی 
بازاڕی نەوتدا هەڵبكات، هەروەها رووسیا كێشەی 
هەیــە لەگەڵ مامەڵەكردن و راگرتنی هاوســەنگی 
لەگەڵ ئۆپێك و ئەو شــێوەیەی كــە رێكخراوەكە 

هاوسەنگیی نرخ و بەرهەمهێنانی نەوت دەكات.
ئەمریكییەكانیش كــە گەورەترین بەرهەمهێنی 
گازی ناسروشــتین، وەبەرهێنانــی گەورەیــان لەو 
بوارەدا كردووە، بێگومان هاریكاریی گەشەسەندنی 
بازاڕی گازی سروشــتی دەكــەن. وەك دەبینرێت 
ئیكســۆن مۆبیل بــە بەهێزی پشــتیوانیی قەتەر 
بەرهەمهێنانــی  ڕێــژەی  زیادكردنــی  لــە  دەكات 
گازی سروشــتیدا. ئەوروپــی و توركەكانیــش كە 
پێداویســتیی گازی سروشــتییان بــەردەوام لــە 
زیادبووندایە و بەدوای سەرچاوەی نوێدا دەگەڕێن، 
بێ دوودڵی پشتیوانی لە زیادكردنی بەرهەمهێنانی 
گازی سروشتی دەكەن، كۆمپانیا ئەوروپییەكان، بە 
نموونەی شێڵ و تۆتال، ملیاران دۆالری خۆیان لەو 

بوارەدا بەگەڕدەخەن.
لە كۆتاییدا، رەنگە گازی سروشــتی ببێتە ئەو 
مۆتەكەیەی كە سعودییەكان بەرەو زیانی ئابووری 
و سیاســیی گەورە بەرێت و تووشــی دەرئەنجامی 

پێچەوانەیان بكات.

گازی سروشتی و دەرئەنجامی
پێچەوانەی گەمارۆكانی سەر قەتەر دەروون رەحیم

بۆچی نرخی نەوت لە 50 دۆالر تێناپەڕێ؟
كاردۆ  كەمال

 قەتەر دەتوانێت 40 % ی پێداویستی جیهان لە گازی سروشتی دابین بكات



10
ژمارە ) 464 ( - دووشەممە 2017/7/10

هونەری

جانێ، خانمە گۆرانیبێژی كورد بۆ )رووداو(:

رووداو: دواییــن چاالكــی تــۆ بریتــی بــوو لە 
دیزاینكردنی چەندین مۆدێلی جلوبەرگی جیاواز بۆ 

چەند نمایشكارێكی ئۆكرانی، ئەمە چۆن بوو؟
زینــە زەكی: تەواوی ئەو دیزاینانەی بۆ ئافرەتە 
جوانەكانــم لــە هەمــوو جیهانــدا كــردووە، گرنگ 
نەبووە الم ئافرەتەكە چ رەنگێكە، خەڵكی كوێیە، 
ئەمــە پەیامی منە لــە كاركردنــدا، چونكە مرۆڤ 
جوانــە، بەهێزە، ژیــرە و بە ئــازادی لەدایكبووە. 
دوایین چاالكیش كارێكی زۆر ســەرنجڕاكێش بوو، 
دیزاینەكان جیاواز بوون و بۆ من جێی سەرنج بوو.
رووداو: تــۆ جلوبەرگی زۆرینەی ئەو ئەســتێرە 
عەرەبانەت دیزاین كــردووە كە لە خولی رابردووی 
فێســتیڤاڵی نێودەوڵەتــی فیلمــی دوبەی لەســەر 
فەرشی ســوور بوون و ئێمە وەكو رووداو رووماڵی 

فێستیڤاڵەكەمان دەكرد؟
زینــە زەكــی: بەڵــێ بــە دڵنیاییــەوە، من لەو 
زۆرینــەی  جلوبەرگــی  دیزاینــی  فێســتیڤاڵەدا 
ئەستێرەكانم كردبوو كە بەشێكیان هەڵبژێردرابوون 
بــۆ وەرگرتنــی ناســناوی جوانتریــن دەركەوتن و 
جوانترین كراس كە پۆشــیبوویان لەو بۆنەیە. من 
سوپاســی هەموو ئەو ئەستێرانە دەكەم كە لە نێو 
ئــەو هەموو دیزاینەرانەی لــە جیهاندا هەن، منیان 

هەڵبژارد.
رووداو: دەتوانی ناوی ئەو ئەســتێرانە بڵێی كە 

جلوبەرگی تۆیان پۆشیوە؟

زینــە زەكی: زۆر زۆرن، بــۆ نموونە جلوبەرگی 
شــیرین  فێســتیڤاڵیش  دەرەوەی  لــە  دوڕە، 
عەبدولوەهاب، ئۆه خوایە لەم كاتەدا هەموو ناوەكانم 
بیــر نایەتــەوە، جلوبەرگی زۆر لە ئەســتێرەكان، 
دەتوانــن لــە الپەڕەی من لە ئینســتاگرام بیبینن، 

وێنەكانم داناون.
رووداو: دەڵێــن جلوبەرگــت بۆ ئەســتێرەكانی 

هۆڵیوودیش دیزاین كردووە؟
زینە زەكی: بەڵێ ئێڤا النگۆریا، كریس جێنەر، 

دایكی كیم كارداشیان و زۆر ناوی دیكە.
رووداو: بەنیــازی چیــت؟ بــۆ نموونــە ئــەو 
ئەســتێرانەی لە داهاتــوودا جلوبەرگیان بۆ ئامادە 

دەكەی كێن؟
زینە زەكی: گرنگترین پڕۆژەی داهاتووم ئەوەیە 
كــە كارەكانم فراوان بكــەم لە هەموو جیهاندا. من 
تا ئێســتا كارم بۆ زۆربەی ئەستێرە عەرەبەكان و 
ئەستێرەكانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست كردووە، لەگەڵ 
چەنــد ئەســتێرەیەكی جیهانی، بۆیە مەبەســتمە 
كارەكانــم زیاتــر جیهانی بن، ئێســتا كاتیەتی لە 

پاریس بم، لە رۆما بم، لە هەموو شوێنێك بم.
رووداو: دەڵێــن دایكــت كــوردە، خەڵكی كامە 

پارچەی كوردستانە؟
زینە زەكی: دایكم هەمیشــە دەڵێت من خەڵكی 

هەولێرم.
هیــچ  نیــوە كوردیــت،  تــۆ  كەواتــە  رووداو: 

پرۆژەیەكت هەیە سەردانی كوردستان بكەیت؟
زینــە زەكــی: بەڵێ بــە دڵنیاییــەوە زۆر حەز 
دەكــەم، نیــازم هەیە ســەردانی بكــەم و خەڵكی 

كوردستان ببینم.
رووداو: دیزاینــەری جلوبــەرگ و نمایشــكاری 
كارێكی نوێیە لە كوردستان، زۆر كچ و كوڕی گەنج 
لە كوردستان حەز دەكەن بەشێوەیەكی پڕۆفیشناڵ 
لەم بوارەدا كار بكەن، تۆ وەك دیزاینەرێكی كوردی 
عێراقی جیهانی پەیامت بۆ دیزاینەر و نمایشكارانی 
كورد چییە، چۆن بتوانن پەرە بە تواناكانی خۆیان 

بدەن؟
زینە زەكی: من هەوڵدەدەم باسی چیرۆكی خۆم 
بكــەم بۆیان، چونكە هــەر دیزاینەرێك چیرۆكێكی 
ســەركەوتنی هەیــە، 16 ســاڵ بەر لە ئێســتا من 
كچێكی گەنج بــووم كە تەنیا خەونم هەبوو، بەاڵم 
ئەمــڕۆ خەونەكانــم بوونەتە راســتی و من وامكرد 
رووبدات. ئەگەر خەونت هەبێت، هیچ شتێك مەحاڵ 
نییــە، چونكە هەموو دیزاینەرە جیهانییەكان وەكو 
دیزاینەرە فەرەنســییەكان، لوبنانییەكان و ئێمەش 

هەمان كار دەكەین.
نەكردووەتــەوە  لــەوە  بیــرت  بۆچــی  رووداو: 
لــە كوردســتان قوتابخانەیەكی دیزاینی فاشــن و 

نمایشكاری بكەیتەوە؟
زینــە زەكی: مــن خەونی زۆرم هــەن. پێموایە 
هەمــوو كارێــك كاتــی خۆی دێــت كــە ئەنجامی 

بدەیت، بــەاڵم ناتوانی هەموویان بەیەكەوە 
بكەیت. من لە كارەكانم لەسەر خۆم و پەلە 
ناكەم، هەنگاوەكانم بە هێواشی بەرەوپێش 

دەنێم، بەاڵم هەمیشــە قاچەكانم لە شــوێنێكی 
راســت دادەنێــم، نامــەوێ هەڵە بكەم و شكســت 
بهێنــم، رەنگە رۆژێك قوتابخانە لە هەموو جیهاندا 
بكەمەوە، رەنگە یەكەم قوتابخانەم لە كوردســتان 

بێت، بۆچی نا؟
رووداو: وەك گوتمان تۆ نیوە كوردیت، كەواتە 
دەبێــت زانیاری باشــت لــە بارەی كوردســتانەوە 

هەبێت؟
زینــە زەكی: بەڵێ بەدڵنیاییــەوە، من زانیاری 
باشــم لــە بــارەی كوردســتان هەیــە، بــەاڵم بــا 
راســتییەكت پــێ بڵێم، دوایین جار كە ســەردانی 
كوردســتانم كرد تەمەنم تەنیا 15 ســاڵ بوو، ئەو 
كاتە دیزاینەری فاشــن نەبــووم، بەاڵم ئەو كاتەی 
چوومــە كوردســتان شــوێنێكی زۆر جــوان بوو، 
سروشــتێكی دڵڕفێــن، ئــەو كاتــە بەخۆمم گوت، 
ئــۆه خوایە من دەبێت جارێكی دیكەش ســەردانی 
ئەم شــوێنە بكەمــەوە، چونكە سروشــتەكەم پێ 
جــوان بــوو، خەڵكەكــەم ال خۆشەویســت بوون، 
الیف ســتایلی خەڵكم پێ جوان بوو، سادەیی ئەو 
خەڵكەم پێ جوان بوو، بەڕاســتی هەموو شتەكان 
جێگەی سەرنج بوون بۆ من، كەواتە من سەردانی 

كوردستان دەكەمەوە.

پێیەكی لەنێو هونەرە و پێیەكی لەنێو سیاسەت، ئەو پێیوایە هونەر و سیاسەت لە 
كوردستان پێكەوەن. جانێ خانمە گۆرانیبێژی كوردی باكووری كوردستان كە نیشتەجێی 

ئەڵمانیایە، ماوەی دوو ساڵ لە كۆبانێ شەڕڤان بووە، بەاڵم وازی لە هونەرەكەی نەهێناوە 
و لەوێ جگە لە چەند گۆرانییەك، فیلمێكیشی بەرهەمهێناوە. جانێ لەم هەڤپەیڤینەدا 

لەگەڵ )رووداو( باسی كارە هونەرییەكانی خۆی دەكات و چەند نهێنییەكیش لەبارەی ژیانی 
منداڵی و شووكردن و جیابوونەوەی دەدركێنێ.

                                                                                                                        رووداو- ئەڵمانیا

لە كۆیە كورتەفیلمی دوعا بەرهەمدێت
رووداو - هەولێر

دوعا، نوێترین كورتە فیلمی كوردییە كە ماوەكەی 11 خولەكە و لەم رۆژانە لە شاری كۆیە و دەوروبەری بەرهەمهاتووە، محەممەد شێروانی دەرهێنەری فیلمەكەیە، 
گرفتەكانی نێو كۆمەڵگەی كوردی كردووەتە مژاری فیلمەكەی. محەممەد شــێروانی دەرهێنەری گەنج، لە توركیا ماســتەری لە بواری ســینەما وەرگرتووە. شــێروانی 

بە)رووداو(ی راگەیاند "ناوەڕۆكی فیلمەكە باس لە ئازاری ئافرەتێك دەكات، كە بەهۆی فشاری خێزانەكەیەوە لە حەز و ئارەزووەكانی خۆی بۆ خوێندن و گەیشتن بە 
ئامانجەكانی ژیان بێبەش دەبێت". بە گوتەی شێروانی، كارەكتەری سەرەكی بەرهەمەكە كچە هونەرمەندێكی توركە و یەكەمجارە لە بەرهەمێكی كوردی بەشداردەبێت.

زینە زەكی، خانمە دیزاینەری عێراقی بۆ )رووداو(:

جلوبەرگم بۆ دایكی 
كیم كارداشیان دیزاین كردووە

عەرەبــی  باوكێكــی  و  كــورد  دایكێكــی  لــە 
عێراقی لەدایكبووە، یەكێكە لــە بەناوبانگترین 
ئێستا  و  ناوەڕاست  رۆژهەاڵتی  دیزاینەرەكانی 
ناوبانگــی بۆ جیهان هەڵدەكشــێ، جلوبەرگی 

بۆ زۆربەی ئەســتێرە عەرەبەكانی وەكو دوڕە، 
ئیلهام شاهین، شــیرین عەبدولوەهاب و یوسرا 
و دەیانــی دیكە دروســتكردووە. بــۆ چەندین 
ئێڤا  نێویانــدا  لــە  ئەســتێرەی هۆڵیوودیــش، 

النگۆریا، كریس جێنەر و دایكی كیم كارداشیان. 
زینە زەكی دیزاینەری جلوبەرگی كورد و عێراقی 
)رووداو(  و جیهانــی، وەاڵمــی پرســیارەكانی 

دەداتەوە.

دوو ساڵ لە كۆبانێ
 شەڕڤان بووم

دەرباز یونس
رووداو – عەممان

دایكم هەمیشە دەڵێت 
خەڵكی هەولێرم

دەگەڕێمەوە
 كوردستان

تــۆڕە  لــە  بەچــڕی  زۆر  ماوەیەكــە  رووداو: 

كۆمەاڵیەتییــەكان قســە لەســەر سیاســەت دەكەی، 
هۆكارەكەی چییە؟

جانــێ: هونەرمەندانی كورد وەكــو هونەرمەندانی 

جیهان ئازاد نین، چونكە خاوەنی دەوڵەتی خۆیان نین، 

 بە هونەرمەنــد دەزانم، خۆم وەك 
مــن ئەوەندی خۆم

سیاسییەكیش دەبینم. من لە رێگەی گۆرانییەكانمەوە 

توانیومە پەیامە سیاسییەكانیشم بگەیەنم.

رووداو: واتە هونەر بەبێ سیاســەت نابێت، یان بە 

پێچەوانەیەوە سیاسەت بەبێ هونەر نابێت؟

جانێ: سیاسەت و هونەر لە كوردستانە پێكەوەن، 
چونكە دەوڵەتت نییە.

و: بــەاڵم زۆر لــە هونەرمەندانــی باكــووری 
روودا

كوردستان وەكو تۆ گوێ بە سیاسەت نادەن؟

ـتە زۆر هونەرمەنــد هــەن گرنگی بە 
جانــێ: راسـ

ی نادەن، چونكــە ئەوان زۆرتر 
سیاســەت و كوردایەت

دەدەن، ئــەوان زۆربەیان لە كەناڵی 
گرنگــی بە پــارە 

تەرەتە شەش خۆیان بۆ پارە فرۆشتووە.

رووداو: ئــەی رات چییە لەســەر ئــەو هونەرمەندە 

كوردانەی بە توركی گۆرانی دەڵێن؟

جانێ: من تاوەكو ئێستا بە زمانی توركی گۆرانیم 

ن وابیر دەكەمەوە كە ئەگەر لەو 
نەگوتــووە، چونكە م

واڵتــەی من تێیــدا دەژیم وەكو خۆی ئــازاد نەمبینێ 

ناتوانم بە زمانی ئەو گۆرانی بڵێم. رەنگە لە دواڕۆژدا 

گۆرانییــەك بــە زمانــی توركی بڵێم، بۆ ئــەوەی ئەو 

پەیامەی من هەمە بە توركەكانی بگەیێنم.

 كەمتــر لــە توركیــا و باكــووری 
رووداو: ئێســتا

كوردستان دەبینرێی، هۆكارەكەی چییە؟

ە ئەڵمانیــا دەژیام بــۆم نەبوو 
جانــێ: مــن كە لــ

ەڕێمەوە توركیا، بەاڵم لەم سااڵنەی دوایی داواكاریی 
بگ

زۆرم بۆ هات، گەڕامەوە توركیا، لەوێ دەســتگیركرام 

ژ لە زیندان بووم، دواتر لە رێگەی 
و بۆ ماوەی 20 رۆ

ئەڵمانیا ئازادكــرام، چەند جارێكی دیكەش 
باڵیــۆزی 

گەڕامەوە، بەاڵم ئەوە ماوەی ساڵێكە ناوێرم سەردانی 
توركیا بكەم.

رووداو: دوو ئەلبوومــی گۆرانی نوێت باڵوكردەوە، 

كەمێك باسی ناوەڕۆكی ئەلبوومەكە بكە؟

ەو ئەلبوومــە نوێیەم زۆر تایبــەت بوو، 
جانــێ: ئــ

چونكــە من نزیكەی دوو ســاڵ لــە كۆبانێ بووم، ئەو 

شــەڕە زۆر كاریگەری لەسەر من و كارە هونەرییەكانم 

هەبوو، بۆیە چەند گۆرانییەكم لەسەر كۆبانی و شنگال 

دروســتكرد. ئەوانــی دیكــە ئەڤینــداری و غەریبیە، 

بەگشــتی ئەلبوومێكــی ســڵۆیە. هــاوكات ئەلبوومی 

دووەم تایبــەت بوو بــە الوك، وەكو ئێوە دەزانن، من 

خەڵكی دەڤەری سەرحەدم لە باكووری كوردستان كە 

بە دەنگبێژی و الوك زۆر ناودارە.

رووداو: چــی وای لێكــردی لــە كۆبانــێ بیــر لــە 
دروستكردنی فیلمێك بكەیتەوە؟

جانێ: كاتێك شــەڕ لە كۆبانێ هەڵگیرسا، منیش 

وەك ســەدان كــوردی دیكە بۆ هاوكاریی شــەڕڤانان 

چوومە كۆبانێ و بوومە شەڕڤان. لەوێ زەحمەتییەكی 

زۆرم بینــی، چەنــد بیرۆكەیەكــی هونەریــم بۆ هات، 

هــا چوومــە نێو ئەو شــنگالیانەی لە دەســتی 
هەروە

داعــش هەاڵتبــوون، لە دەمــی ئەوانەوە كارەســاتی 

شــنگالم بیســت، بۆیــە لەگــەڵ برادەرێــك بەنــاوی 

ی چیرۆكەكەمــان كــردە عەرەبــی، دواتر 
بڕیــار كوتــ

گونــد بەگوند گەڕاین بۆ ئــەوەی ئەكتەر بۆ فیلمەكە 

بدۆزینەوە، پاشان دەستمان بە وێنەگرتنی فیلم كرد و 
سەركەوتنی بەدەستهێنا.

رووداو: بەنیــازی بەرهەمهێنانــی فیلمێكــی نوێی، 
دەكرێت زانیاری زیاتر بدركێنی؟

جانــێ: مــن هونەرمەندێكــی نەتەوەییــم، هەموو 

حیزبەكانــی كوردســتانم خۆشــدەوێت، بۆیــە هەموو 

كارەكانم سیاسین. فیلمی ئەمجارەم دیسان لە كۆبانێ 

دەستپێدەكات و دەچێتە جزیرا بۆتان، باس لە شەڕی 

باكــووری كوردســتان دەكات، ئێســتا لەگــەڵ چەند 
ئەكتەرێكی بیانی لەگفتوگۆداین.

ە گۆرانیبێژە كچەكان زیاتر دەنگی كامە 
رووداو: لــ

هونەرمەندت ال خۆشە؟

جانێ: دەنگی زۆربەی كچەكانم پێخۆشە، بەاڵم الی 

من هێڵی ڵەڤ زۆر تایبەتە، حەز لە دەنگ و ستایلی 
ئەو دەكەم.

ە خانمــە گۆرانیبێژەكان لەگەڵ 
رووداو: بەشــێك ل

دەكــەن، ئێــوە بیرتــان لــەوە 
هەڵكــەوت زاهیــر كار

نەكردووەتەوە؟

جانێ: ماوەیەكی زۆرە بەیەكەوە قســەمان كردووە 

و یەكترمــان بینیوە، بۆ ئەوەی گۆرانییەكم بۆ ئامادە 

اوەیەدا ئەو بەرهەمە بچێتە قۆناغی 
بكات، بڕیارە لەم م

جێبەجێكردن.

رووداو: لە بواری كۆمەاڵیەتی و باری خێزانی جانێ 

هەمیشە بە تەنیایە ئەمە بۆچی دەگەڕێتەوە؟

انم بۆ هونــەر و گەلەكەم بووە. 
جانــێ: هەمــوو ژی

یرم لە خۆم نەكردووەتەوە. كاتیشم نەبووە 
هیچ كات ب

بۆ خۆشەویستی. من و دیالنی كچم بەیەكەوە دەژین، 

ئــەو ســەرقاڵی خوێندنە و منیــش خەریكی هونەر و 

سیاسەتم. ئیدی ژیانێكی نۆرماڵ دەگوزەرێنین.

رووداو: بۆچی لە هاوژینەكەت جیابوویتەوە؟

جانــێ: مــن لەبیرم نایــەت كەی شــووم كرد، 12 

ســااڵن بووم بوومە دایك، ئەوكات ژیان زۆر زەحمەت 

و دژوار بــوو، خێزانــەكان هاوبەشــی ژیانیــان بــۆ 

ـان دەدۆزییەوە، لەبەر ئەوە ژیانی خێزانیم 
منداڵەكانیـ

زۆر ناخــۆش بــوو. تەمەنــم 11 ســااڵن بــوو، هیچم 

لەبــارەی كاری ماڵــەوە نەدەزانی، بۆیــە هاوژینەكەم 

ژنێكی دیكەی بەســەرمهێنا، دواتریــش كوڕێكم بوو، 

بــەاڵم لە تەمەنی حەوت رۆژی ئەویان بۆ خۆیان برد، 

 لێكجودابووینــەوە و تاوەكــو ئێســتا كوڕەكەم 
ئێمــە

نەبینیوەتەوە.

رووداو: جانێ عاشق نەبووە؟

جانێ: ئێســتا عاشق نیم و كەس لە ژیانمدا نییە، 

بەاڵم چەند ساڵێك پێش ئێستا خۆشەویستم هەبوو، 

بەداخــەوە كۆچــی دوایــی كرد، ئێســتاش دڵــم زۆر 

بریندارە و باوەڕ ناكەم جارێكی دیكە عاشق ببمەوە.

 رووداو: نەشتەرگەری جوانكاریت نەكردووە؟

جانێ: نەخێر، بەاڵم ئەگەر پارەیەكی باشم هەبێت 
لە تەمەنی 45 ساڵیدا دەیكەم.

رووداو: دەڵێن سەاڵحەدین دەمیرتاش، یەكێكە لە 
هاوڕێیە نزیكەكانت، ئاگات لێیە؟

جانێ: بەڵێ دەمیرتاش هاوڕێیەكی زۆر نزیكی منە، 

بەر لە چەند رۆژێك لە زیندان نامەیەكی بۆ ناردم. لە 

نامەكەدا دەڵێ رەوشی زۆر باشە، نامەكەی دەمیرتاش 

ی من بوو كە بۆ ئــەوەم ناردبوو 
لــە وەاڵمــی نامەیەك

ینــدان، هیوادارم بەزووتریــن كات ئازاد بكرێت و 
لە ز

بگەڕێتەوە نێو كاری سیاسی.

دەمیرتاش لە زیندانەوە نامەیەكی بۆ ناردووم

سیاسەت و هونەر لە كوردستان پێكەوەن
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رووداو– ستۆكهۆڵم

 17 خوشــكە  و  ســااڵن   6 كوڕێكــی 
ســاڵەكەی، بەنــاوی گەشــت لــە ســوێدەوە 
هێنرانەوە كوردســتان، بــەاڵم دواتر دەركەوت 
بــۆ  كوڕەكــەش  و  بەشــوودان  بــۆ  كچــە 
خەتەنــە هێنرابوونــەوە. دۆســیەی ئەحمــەد 
و رەنای خوشــكی بابەتێكــی گەرمی مێدیا و 

رێكخراوەكانی سوێد بوو لە رابردوودا.
و  عێراقــن  عەرەبــی  ئــەوان  ئەگەرچــی 
كــورد نەبــوون، بــەاڵم هێنانەوەیــان لەڕێــی 
فڕۆكەخانەكانــی كوردســتانەوە، بابەتەكــەی 

خستە ژێر پرسیارەوە. 
ئانا یۆهانسۆن كە پارێزەری ئەو خوشك و 
برایەیە، دەڵێ: "جەستەی ئەحمەد تێكدراوە، 
لــە دەرەوەی خواســتی خۆی خەتەنە كراوە و 
بەشوودانی خوشكەكەشی لە دەرەوەی سوێد، 

تاوانە".
چەندین كەیســی لەم شــێوەیە، حكومەتی 
ســوێد ناچــار دەكات بیــر لە رێســای تازە و 
توندكردنی ســزای ئەو كەسانە بكاتەوە كە لە 

پشت ئەم كارانەوەن.
 

رێگرتن لە گەشت

خەتەنــە و بەشــوودانی بــەزۆری هەرزەكار 
لەنــاو  ســاڵ،   18 خــوار  مێرمندااڵنــی  و 

تاراوگەنشیناندا باوە.
حكومەتی سوێد سزای كەسوكار و خێزانی 
ئەوانە دەدات كە بۆ ئەو مەبەستانە دەبرێنەوە 
واڵتەكانیان، تا ئاســتی رێگرتن لە گەشــت و 
لێســەندنەوەی پاســپۆرتەكانیان. ئەمەش بە 
ســوودوەرگرتن لــە ئەزموونــی بەریتانیــا كە 
لــە 2008ەوە دەســتی پێكــردووە. )رووداو( 
زانیویەتــی دەیان خێزانی كــورد لە بەریتانیا 

گەشتكردنیان لێ قەدەغەكراوە.
مۆرگان یۆهانســۆن، وەزیری دادی ســوێد 
منــداڵ،  جەســتەی  تێكدانــی  رایگەیانــد، 
بەشوودانی بەزۆر لە ســوێد رێگەی پێنادرێ، 

هەتا بتوانین سزاكەی توند دەكەینەوە.
دیــاردەی خەتەنەكردنــی كــوڕ و كــچ كە 
خەریكــە هی پیاوانیش وەك دیاردەیەكی نامۆ 
ســەیر دەكرێت، هاوشێوەی بەشوودانی بەزۆر 
دەبێتە كێشەیەكی تازەی نێو تاراوگەنشینان.

هەمــزە عەبدوڵاڵ، دانیشــتوویەكی دێرینی 
ســوێدە. لەژێر گوشــاری دابونەریت و قسەی 
كەسوكارەكەی دوو كوڕەكەی خەتەنە كردوون. 
ئــەو دەڵێ: "هەســت بە تــاوان دەكەم كە بە 
گوشــار و قسەی خەڵك بە گەورەیی خەتەنەم 

كردن". 
لــە ســوێد خەتەنەی كوڕ ئاســاییە و بگرە 
كلینیكی فەرمی هەیە و بەهۆی زۆریی ژمارەی 
ئــەو جووانەی خەتەنە دەكەن، پرۆســەكە لە 
رووی تەكنەلۆژیــاوە زۆر پێشــكەوتووە، بەاڵم 
كۆچبــەران كار بــەوە ناكــەن و لەســەر رێگە 
كالســیكییەكەی خۆیــان بەردەوامــن كــە تا 

ئاستێك كارێكی نایاساییە. 
ئەو كوڕە كوردانەی لە ســوێد گەورە دەبن، 
كەمتر حــەز دەكەن خەتەنە بكرێــن. رێژوان، 
15 ساڵ، دانیشتووی گەڕەكێكی سوێدینشینە. 
ئــەو نیگەرانە لــەوەی خەتەنە كراوە و دەڵێت 

هاوڕێكانی لە مەلەوانگە گاڵتەیان پێكردووە.
بەاڵم ئاالن فەتحوڵاڵ، دانیشتووی ستۆكهۆڵم 
بــە گرنگــی دەزانێت پابەندی رێســاكانی ئەو 
واڵتــە بێــت، بۆیــە ســێ كوڕەكــەی خەتەنە 
نەكردووە و بڕیارەكەی بۆ ئەوان جێهێشــتووە 

كاتێك گەورە دەبن.
هەندێــك لــە تاراوگەنشــینان، بەتایبــەت 
ئەوانــەی بە موســوڵمانی رادیكاڵ ناســراون، 
پێیانوایــە خەتەنــەی كچ واجبــە و خەتەنەی 

كوڕانیش لەسەر رێگەی جووەكان كە لە سوێد 
زیاتر باوە، بە حەرام دەزانن.

هــاژە رەحیمــی كە چاالكڤانێكــی كوردە و 
لــە رێكخــراوی )KYEO( كاردەكات، دەڵێت 
:"ئامــاری وردمــان نییە، بــەاڵم دەیان كەیس 
هەیــە كە بەدزییەوە كچەكانیــان لە دەرەوەی 

واڵت خەتەنە كردووە و دەستگیركراون".
مــەال ئەحمەد بنــاوی، مامۆســتای ئاینیی 
نیشتەجێی سوێد دەڵێت: "خەتەنە موتڵەقەن 
بۆ كچ كارێكی ناڕەوایە. ئەســڵ و ئەساسیشی 
نییە كە ئەوەی لەالیەن پزیشــكە جووەكانەوە 

بۆ كوڕان دەكرێت حەرام بێت".

پزیشكێكی كورد
ئەو كارەی كردووە

 )س.ئا( پزیشــكێكی كوردی دانیشــتووی 
شاری یۆتۆبۆرییە و لە رابردوودا بە نهێنی كاری 
خەتەنەی كردووە و ئێستا وازی هێناوە. )س( 
بــە )رووداو(ی گــوت :"بەداخەوە زۆر خێزانی 
كورد، هاوشــێوەی عەرەب و موســوڵمانەكان 
باوەڕیان بەو شێوەیە نییە و حەز ناكەن وەك 
جــووەكان و بــە تەقــەڵ بكرێــت، دەیانەوێت 
هاوشــێوەی كوردســتان و واڵتانــی خۆیان لە 
كەشێكی ئاینیدا بیكەن". گوتیشی "تەنیا لەبەر 
ئەوەی وەك نەریتە كۆن و كالسیكییەكە بێت، 
خێزانە كوردەكان پەنا بۆ خەتەنەی نایاسایی 
دەبەن كە خەرجیشــی زۆرتــرە، بۆ نموونە لە 
كلینیكی فەرمــی خەرجییەكەی رەنگە نەگاتە 
هەزار كرۆن، كەچی بۆ خەتەنەیەكی نایاسایی 
لە ماڵ، زیاتر لە پێنج هەزار كرۆن دەدەن". 

)س( خۆشــحاڵ نییە بە كارەكە و ئێســتا 
وازی لێهێنــاوە. باســی لــەوەش كــرد كــە 
چەندجارێــك لەالیەن خێزانــی كورد و عەرەب 
و توركــەوە داوای لێكراوە كچەكانیان خەتەنە 

بكات، بەاڵم دەڵێت هەرگیز نەیكردووە.

بۆ خەتەنە
دەیانهێننەوە كوردستان

ئــەردەاڵن بــە واجبــی دەزانێــت، پابەندی 
ئەو نەریتە بێت و بۆ ئەو مەبەســتە كوڕەكەی 
هێناوەتــەوە هەولێر تا خەتەنــەی بكات. "دە 
جاریش ســزا بدرێم، مــن كاری خۆم دەكەم". 
بــە تووڕەییشــەوە گوتــی: "كــەس دەتوانێت 
رێگــە لەوان بگرێت كە منداڵەكانیان تووشــی 
هەڵە دەبن، ئەی بۆ رێگە لە جووەكان ناگرن، 

چییان لە ئێمە داوە".

ئەڵمانیا 300 هەزار كۆچبەری دیكە وەردەگرێ
رووداوـ  هەولێر

وەزارەتی دەرەوەی ئەڵمانیا رایگەیاندووە 300 هەزار كۆچبەری سووری و عێراقی دیكە دەتوانن بە بیانووی یەكگرتنەوە لەگەڵ خێزانەكەیان 
بچنە ئەڵمانیا. مافی یەكگرتنەوە لەگەڵ خێزان بە تایبەتی بە هاوژین و منداڵی خوار 18 ساڵ بەخشراوە. بەگوێرەی وەزارەتی نێوخۆی ئەڵمانیا لە 

شەش مانگی یەكەمی ئەمساڵدا 90 هەزار 389 كۆچبەر هاتوونەتە ئەڵمانیا. قەیرانی كۆچبەران لە ئەڵمانیا لە 2015 دەستی پێكرد، كاتێك لەو ساڵەدا 
زیاتر لە 890 هەزار كۆچبەر روویان لەو واڵتە كرد. ئەڵمانیا لە مانگی ئەیلوولی ئەمساڵدا هەڵبژاردنی گشتی لە پێشە و لە ئێستاوە پارتە سەرەكییەكانی 

ئەڵمانیا دژی وەرگرتنی لێشاوێكی دیكەی كۆچبەرانن.

تاراوگە

رووداو – ستۆكهۆڵم

لە ســەرەتای ئەم مانگەوە یاســای گۆڕینی 
نــاو و ناســناو لــە ســوێد چــووە قۆناغــی 
جێبەجێكــردن، بەشــێك لــە كــوردی ســوێد 
خۆشــحاڵن بــە دەرچوونــی یاســاكە، چونكە 
پێشــتر گۆڕینی ناو و ناســناو بــە تایبەتی بۆ 

ناوی باپیر و ناوی خێزانی، زۆر قورس بوو.
روان دانیار 41 ســاڵ، دانیشتووی شارێكی 
نزیــك هێلســینكی پایتەختــی فینالنــد، ناوی 
خــۆی و باپیرەشــی گۆڕیوە، چونكــە هەردوو 
ناوەكە عەرەبی بوون و حەزی لەوە نەكردووە. 
روان كە پێشــتر ناوی محەممــەد بووە، گوتی 
"وشــە و پیــت و نــاوی عەرەبی لەنێــو كورد 
شــتێكی غەریبــە و لە ئەنجامــی داگیركارییە، 
لێرە ئــەو دەرفەتەم هەبوو، بەخۆشــحاڵییەوە 

گۆڕیم".
روان تەنیا كەس نییە ناو و ناســناوی خۆی 
گۆڕیبێــت، بگرە ناوگۆڕین بووەتە دیاردە لەناو 

كوردی ئەوروپا.
یەكتــا كــە لــە خێزانێكی خەڵكــی ئامەدی 
باكووری كوردســتانە و لە دوســلدرۆف دەژین، 
گوتی "پێشــتر لــە توركیا بۆمــان نەبوو ناوی 
كــوردی بخەینە ســەر ناســنامە و دوو ناومان 
هەبــوو، یەك بۆ دەوڵــەت و یەكێكیان بۆ ماڵ. 
ئێســتا لێرە ئــەم دەرفەتــە هەیــە و تەنانەت 
ناوی باپیرەشــم گۆڕیوە". یەكتا پێشتر ناوێكی 
توركیی هەبووە كە ســەرەڕای ئــەوەی بووەتە 
رابــردووش، هێشــتا حــەزی نەكرد ئاشــكرای 

بكات.
بەاڵم هەموو كورد هەر وەكو یەكتا ناوەكانیان 
بــۆ كوردی ناگۆڕن، بەڵكــو زۆر كوردیش هەن 

ناوەكانیان دەگۆڕن بۆ ناوی ئەوروپی.

لە محەممەدەوە بۆ سڤانسۆن.

تەنیا بە گەڕانێكی خێرا لەنێو وێبسایتی تۆماری 
هاوواڵتیان لە سوێد، چوار حاڵەتی گۆڕینی ناومان 

لە محەممەدەوە بۆ سڤانسۆن بەدی كرد. 
یەكێــك لەوان كە ناوی یەكەمی خۆی ئاشــكرا 
نەكرد و تەنیا لەسەر گۆڕینی پاشگر و ناسناوەكە 
كــرد،  بــۆ )رووداو(  )نــاوی خێزانــی( قســەی 
گوتی:"لێرە زۆر باوی ناسناوە و هەر بەوەش بانگت 
دەكەن، حەزم نەكرد محەممەد ناســناوم بێ، گوتم 
بۆچی سڤانســۆن نەبێت". دەشڵێت "سوێدییەكان 
كە بانگم دەكەن بە سڤانسۆن، كاتێك دەبینن سەر 

رەشم، پێیانخۆشە و پێدەكەنن".
سڤانسۆن و یۆهانسۆن و ئیندرشۆن لە ناوە زۆر 
باو و ناسراوەكانی سوێدن كە هاوشێوەی محەممەد 
و فاتیمــە و عەبدوڵاڵ و عومەر و عەلی لەنێو كورد 
زۆرن، بەاڵم وەرگرتنی ناوی ئەوروپی وەك ناسناو، 
بەپێی گەڕانی )رووداو( زیاتر لە ســوێد باوە وەك 

لە ئەڵمانیا و فینالند. 
)س. محەممەد( هاوژینەكەی ســوێدییە، بەاڵم 
دژی گۆڕینــی نــاوە، ئــەو دەڵێت "من كەســێكی 
دینداریش نیم، بەاڵم هێندەی ئیسالمییەك شانازی 
بە ناســناوەكەم دەكەم كــە محەممەدە. محەممەد 
ناوی باوكمە، شــوناس و ســیمبولی خێزانیمە، بۆ 
شــەرمی لێ بكەم". گوتیشــی "ئەو ناو گۆڕینە لە 

الساییكردنەوە بترازێ، هیچی دیكە نییە".
بەیــان كچێكــی كــوردە و ناســناوی هاوژینــە 
سوێدییەكەی هەڵگرتووە. ئەو دەڵێت "هاوژینەكەم 
كە ســوێدییە زۆرم خۆشــدەوێ، لێرەش نەریتەكە 
وایە بۆ ژن، پاشــگرەكە دەبێتە ناوی هاوژینەكەی، 

ئەگەرنا هەرگیز ناوی خۆم نەدەگۆڕی".
ئەگەرچی لە زۆر واڵتی ئەوروپی دوو یان چەند 
ناوێــك بەكاردێت بۆ منــداڵ، تا ئەو كاتەی گەورە 

لە سوێد عەیبە ناوت سنوور یان باییز بێت

كورد ناوی خۆیان بۆ ئەوروپی دەگۆڕن

پزیشكێك: چەندین خێزانی كورد لە سوێد 
داوایان لێكردووم كچەكانیان خەتەنە بكەم 

دەبێ و خۆی یەكێكیان هەڵدەبژێرێت، بەاڵم یاسای 
نوێی ســوێد كە رۆژی یەكی تەمموز چووە قۆناغی 

جێبەجێكردن، دەرفەتەكانی زۆر ئاسان كردووە.
بەیــان الندهێت كــە پارێزەرە، دەڵێت: "یاســا 
تازەكەی سوێد وەك ئازادییەكی تاكەكەسی ئەوەی 
بەخشــیوە، بۆیە شتێكی باشــە، چونكە ئەوەمان 
لەبیــر بێــت كەســمان ئــازاد نەبووین لــەو ناوەی 
هەمانــە، حــەزی دایك و باوك و كەســوكار بووە، 
مەبەستی یاســاكەش گەڕانەوەی ئەو ئازادیەیە بۆ 
كەسەكە خۆی".شیاندن و گونجان لەگەڵ كۆمەڵگە 

ئەوروپییەكان شــتێكی گرنگە و كێشەی ناو لەنێو 
زۆر لــەو نەتەوانە هەیە كە لە ســوێدن. بەتایبەت 
گەنــج و ئــەو مندااڵنــەی لە ســوێد لەدایك دەبن، 
زۆرجار تووشــی كێشە دەبن بەهۆی ئەوەی ناویان 

تەواو نامۆیە. 
ســتیفن، 11 ســااڵن، لــە ســوێد لەدایكبووە، 
ناوێكــی كوردیشــی هەبوو كە رێناس بــوو، بەاڵم 
ســتیفنەكەی هەڵبژاردووە. ئــەو گوتی "خۆم زۆرم 

حەز بەو ناوەیە".
هێلین 16 ســاڵ كە پێشتر ناوی عائیشە بووە، 

لــە خۆشەویســتیی پــووری ئــەو نــاوەی لێنراوە 
و لەژێــر فشــاری ســوێدییەكان ناوەكــەی گۆڕیوە 
"هــاوڕی ســوێدییەكانم ئەو ناوەیــان بۆ نەدەهات، 
تووڕەیــان دەكردم، ناچــار كردمە ناوێك كە بیانی 

و ئینتەرناشناڵ بێت و بە كوردیش نامۆ نییە".

ناوی نامۆ

هەندێك ناو كە لەنێو كورد ئاســایین، لە سوێد 
بــە هەمــان دەربڕین بەاڵم بە مانای جیاواز و بگرە 

جێــی پێكەنینیــش هــەن، بــۆ نموونە ســنوور و 
باییــز كە یەكەمیان لە ســوێد بەمانــای چڵم دێت 
و دووەمیشــیان بە مانای پیســایی. بۆیە هەندێك 
كۆچبــەر كە ئــەو ناوانەیــان لێبووە، بــە ناچاری 

گۆڕیویانە.
لیســا، 21 ســاڵ، پێشتر ناوی ســنوور بووە و 
ناوەكەشــی پێ خۆش بووە، بە كەمێك شەرمەوە 
بــە )رووداو(ی گــوت: "كــە چوومــە قوتابخانــە، 
هاوڕێكانــم، بگــرە مامۆستاكەشــم پێدەكەنیــن". 
لیســا دەڵێ خەریك بــوو واز لە قوتابخانە بهێنێ، 
بەاڵم دواتر توێــژەری كۆمەاڵیەتیی قوتابخانەكەی 
پێشــنیازی بۆ كــردووە ناوەكەی بگــۆڕێ، ئەویش 

قبوڵی كردووە.

حاڵەتی پێچەوانە

تەنیا تاراوگەنشــینان نین ناوەكانیان دەگۆڕن، 
بگــرە ســوێدییش هەن بە هــۆكاری كۆمەاڵیەتی و 

ئاینی ناوی خۆیان بۆ كوردی و عەرەبی گۆڕیوە.
بیــالل گەنجێكی ســوێدیی قژ زەردە، پێشــتر 
ناوێكــی ســوێدی هەبــووە، دوای ئــەوەی دەبێتە 
موســوڵمان، ناوەكەشــی دەگۆڕێ. بیالل دەڵێت: 
"باوەڕی تەواوم بە ئیســالم هەیــە، لەوەتای ناوی 

خۆم گۆڕیوە، زۆر پێی ئاسوودەم".
توێژەرێكــی كۆمەاڵیەتــی و شــارەزا لــە بواری 
بەریەككەوتنــی كولتووری دەڵێــت :"تێكەڵبوونی 
ناو و ناســناو، شــتێكی زۆر باشــە و كاردانەوەی 
درێژخایەنی هەیە". ســەمیحە ســوهرابی توێژەر و 
مامۆستای زانكۆ كە خەڵكی رۆژهەاڵتی كوردستانە 
و زیاتــر لــە 30 ســاڵە لەنێوان ســوێد و ئەڵمانیا 
دەژی، گوتی: "ناو و ناســناوی كوردی سەد ساڵی 
دیكــە دەبنە بەشــێك لــە فەرهەنــگ و كولتووری 

كۆمەاڵیەتیی ئەوروپا". 

 زۆر كورد ناوی خۆیان لە محەممەدەوە دەگۆڕن بۆ سڤانسۆن

كوڕ و كچی كۆچبەر
بۆ خەتەنە دەهێنرێنەوە كوردستان

بە تاوانی خەتەنە و بەشوودانی بەزۆر گەشتكردن لە هەندێك كۆچبەر قەدەخە دەكرێ

لەساڵی 2008 و دوای كوشتنی كچە 
كوردێك لەالیەن كەسوكاری و پاشان 

لەتوپەتكردنی، بەریتانیا دەستی 
بەجێبەجێكردنی یاسایەكی تازە 

كرد. وێڕای چاودێریی توند، لەندەن 
سزای سەندنەوەی پاسپۆرت و 

رێگریی گەشتكردنی لەو كەسانە 
دا، كە گومانی لە بردنەوەی كوڕ 

و كچەكانیان هەیە. جەمیل كاوانی 
چاالكڤانی مافەكانی مرۆڤ لە 

لەندەنەوە بە )رووداو(ی گوت :"دەیان 
كەس هەیە كە حیجز خراوەتە سەر 

پاسپۆرتیان، چونكە تاوانبارن بەوەی 
منداڵەكانیان بردووتەوە كوردستان و 

ویستوویانە بەشوویان بدەن".

كوشتنی كچێك 
یاسای گۆڕی
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ژنانی كورد كۆنفرانس دەبەستنژنان
رووداو – سلێمانی

ژنانی هەر چوار پارچەی كوردستان سەرقاڵی ئامادەكارین بۆ بەستنی كۆنگرەی نەتەوەیی ژنانی كوردستان، بۆ ئەم مەبەستەش رۆژی 2017/7/9 
نوێنەری ســەرجەم پارت و ڕێكخراوەكانی هەر چوار پارچەی كوردســتان، یەكەمین كۆبوونەوەی ئامادەكاری بەڕێوەچوو، ئامانجی كۆبوونەوەكە بۆ 

دیاریكردنی كاتی كۆنگرەكەو دروستكردنی كۆمیتەیەكە بۆ باسكردنی پرسەكانی ژنانی كورد. بەپێی زانیارییەكانی )رووداو( نوێنەری پارتی بەشداری 
لەو كۆبوونەوەیە نەكردووە و تاوەكو ئێستاش دیار نییە بەشداری كۆنفرانسەكە دەكات یان نا.ئەم كۆنگرە پێشتر لە سالی 2010دا لە ئامەد كراوە، لە 

هەولێریش 2012 ئەنجامدراوە، بریاریش بوو دوو سال جارێك بكرێ، بەالم بەهۆی دۆخی سیاسی و ئابووریی هەرێمی كوردستانەوە دواكەوت.

دیمەن بورهان
رووداو - هەولێر

رۆژین سەفەر، تەمەن 17 سااڵن، لەناو ماڵی 
خۆیاندا لە شارۆچكەی سۆران بە چوار چەقۆ لە 
مل و سكی دەدرێت و دواتر دەخنكێنرێ، پۆلیس 
چەند كەسێك بەو تۆمەتە دەستگیر دەكات كە 

یەكێكیان مامی خۆیەتی.
و  خێزان   2017/7/3 رۆژی  لە  ئەوەی  دوای 
كەسوكاری رۆژین بۆ هێنانەوەی تەرمی نەنكی و 
بەخاكسپاردنی ماڵ بەجێدەهێڵن، رۆژین بەهۆی 
ئەوەی كە قوتابیی قۆناغی نۆی بنەڕەتی بووە و 

خەریكی خۆئامادەكردن بووە بۆ تاقیكردنەوە، لە 
ماڵەوە دەمێنێتەوە، بڕیار بووە شەو بچێتە ماڵی 
مامی، بەاڵم دوای كاژێر 11ی شەو لە رووداوێكی 

تەمومژاویدا بەر چەقۆ دەدرێت و دەكوژرێت.
بەرەنگاربوونەوەی  بەڕێوەبەرایەتی  لەكاتێكدا 
لە سۆران دەڵێن هێشتا  ژنان  توندوتیژیی دژی 
خەریكی لێكۆڵینەوەن لە رووداوەكە و خێزانەكەی 
بەاڵم  نەكردووە،  تۆمار  كەس  لەسەر  سكااڵیان 
بەپێی ئەو زانیاریانەی دەست )رووداو( كەوتوون، 
و  رۆژینە  مامی  كە  )د.ئا(  بەناوی  كەسێك 
پۆلیسی هاتوچۆیە، لەالیەن ئاسایشی سۆرانەوە 
دەستگیركراوە، لەكاتی گوتە وەرگرتنیشدا چەند 

جارێك قسەی خۆی گۆڕیوە.
سۆرانەوە  ئاسایشی  بە  پەیوەندی  )رووداو( 
قسەیەك  هیچ  نەبوون  ئامادە  بەاڵم  كرد، 
بەبیانووی  بكەن  مامی  دەستگیركردنی  لەسەر 
لەالی  كەیسەكە  لە  لێكۆڵینەوە  پەڕاوی  ئەوەی 
توندوتیژی  بەرەنگاربوونەوەی  بەڕێوەبەرایەتی 

دژی ئافرەتانی سۆرانە.
ڕاگەیاندنی  بەرپرسی  خالید،  شیروان  مالزم 
توندوتیژی  بەرەنگاربوونەوەی  بەڕێوەبەرایەتی 
ئەوەندەی  تەنیا  سۆرانیش  لە  ئافرەتان  دژی 
و  سۆرانە  ئاسایشی  الی  "كەیسەكە  كە  گوت 
بەڕێوەبەرایەتیەكەمان،  بۆ  نەهاتووەتەوە  هێشتا 

بەاڵم ئاگادارین لە دەستگیركردنی كەسێك و لە 
ئایندەیەكی نزیكدا كەسەكە و هۆكاری كوشتنی 

رۆژین ئاشكرا دەكەین".
سەردار ئەنوەر، مامی رۆژین كە پێشتر لەڕێی 
برازاكەی و  بكوژی  داوای دۆزینەوەی  رووداوەوە 
هۆكاری كوشتنی رۆژینی كردبوو، بە )رووداو(ی 
گوت "تاوەكوو كاتی دادگاییكردنی براكەم لەسەر 
ئەم كەیسە هیچ شتێك ناڵێم و پێویستە باوكی 

قسە بكات".
 )رووداو( چەند جارێك پەیوەندی بە باوكی 
پەیوەندییەكەی  وەاڵمی  بەاڵم  كرد،  رۆژینەوە 

نەداینەوە.

یەكێك لە مامەكانی تۆمەتبارە بە كوشتنی رۆژین

دیمەن بورهان
رووداو – هەولێر

زیاتــر لــە دوو هەفتەیە تەرمی ژنێك لە 
پەیمانگەی دادپزیشكی سلێمانییە و هێشتا 
كەسوكارەكەی نەهاتوون بۆ بردنەوەی، ئەو 
ژنە كــە خەڵكی هەولێــرە، مانگی رابردوو 
لەگــەڵ هاوژینەكــەی لەالیەن كەســوكاری 

ژنەكەوە درانە بەر چەقۆ و كوژران.
رۆژی 2017/6/24 تەرمی ژن و پیاوێك 
بەناوەكانی )و.م( )و.ش( لە شــوقەیەكدا 
دۆزرانەوە. بەپێی لێكۆڵینەوەكانی پۆلیس، 
ئــەو ژن و مێــردە كە خاوەنــی دوو منداڵ 
بــوون، بــە چەقــۆ لەالیــەن كەســوكاری 
ژنەكەوە كوژراون. كوشتنی ژن و مێردەكە 
بــە كێشــەیەكی پێشــووتری  پەیوەنــدی 
كۆمەاڵیەتییەوە هەبــووە. دوای رووداوەكە 
لــە  تەرمەكەیــان  پیاوەكــە  كەســوكاری 
دوای  بــەاڵم  وەرگرتــەوە،  دادپزیشــكی 
تێپەڕبوونــی 16 رۆژ بەســەر رووداوەكەدا 
هێشــتا كــەس نەهاتــووە تەرمــی ژنەكــە 

بباتەوە.
)و.م( و )و.ش( خەڵكی شــاری هەولێر 
لــە  بــوون و پەیوەندیــی خۆشەویســتی 
نێوانیانــدا هەبووە، ســاڵی 2012 ســەری 
خۆیان هەڵدەگرن و چەند شوێنێك دەكەن، 

تا دواجار لە سلێمانی نیشتەجێ دەبن.
)ت.ن( كە ئاگاداری كێشــەی ئەو ژن و 
مێردەیە، بــە )رووداو(ی گوت "لەكاتێكدا 

)و.م( مێــردی هەبــووە و دایكــی پێنــج 
منــداڵ بــووە، بــەاڵم لەگــەڵ )و.ش( لــە 
پەیوەندییەكی ســۆزداریدا بــوون، ئەو ژنە 

چەند جارێك ویستوویەتی لە هاوژینەكەی 
جیابێتــەوە، بــەاڵم هاوژینەكــەی ئامــادە 
نەبــووە لێــی جیابێتــەوە، بۆیــە لەگــەڵ 

)و.ش( پالنی هەڵهاتن دادەنێن، ســەرەتا 
بــەرەو رانیــە هەڵهاتــوون، بــەاڵم بەهۆی 
مەترســیی دۆزینەوەیان، زوو زوو شــوێنی 

خۆیــان گۆڕیــوە، دواجــار لە شــوقەیەكی 
گەڕەكی بەختیاری لە ســلێمانی نیشتەجێ 

دەبن".
)ت( باســی لــەوەش كرد كــە خێزانی 
)و.ش( چەنــد جارێــك لەگــەڵ بنەماڵەی 
)و.م( تووشی كێشە بوون، بەهۆی ئەوەی 
كوڕەكەیــان بەبێ ئــاگاداری و رەزامەندیی 
ئــەوان كچەكەیانــی بــردووە، بــەاڵم ماڵی 
كوڕەكــە خۆیانــی لــێ بێبــەری دەكــەن، 
ماڵی ژنەكەش بەهەمانشــێوە پشتگیری لە 
هاوژینی یەكەمی )و.م( دەكەن و حەقیان 
بــە هاوژینــی یەكەمــی داوە، چونكە بەبێ 
جیابوونــەوە هەڵهاتووە و الی مامۆســتای 
ئاینی مــارە كراوەتەوە بەبێ ئەوەی ژنەكە 
ئاشكرای بكات كە منداڵ و مێردی هەبووە.
دوای رووداوەكە، سەرەتا پۆلیس حەوت 
كــەس و دواتریــش دوو كەســی دیكــەی 
دەستبەســەر كرد، لەنێویشیاندا دوو برای 
هەردووكیــان و هاوژینــی پێشــووی ژنەكە 
كە هەرســێكیان لە هەولێر بە هەماهەنگیی 
پۆلیسی هەولێر و سلێمانی دەستگیركران. 
لــەو ســێ كەســە، دراوســێیەكی  جگــە 
پێشــوویان و شــەش كەســی دیكــەش لە 
لەالیــەن  گومانلێكــراون،  كــە  ســلێمانی 
لێكۆڵینەوەیــان  ســلێمانییەوە  پۆلیســی 
لەگەڵ دەكرێت. ئەوانە یەكێكیان عەرەبە و 

دراوسێی ژن و پیاوەكە بووە. 
نەقیب ســەركەوت ئەحمــەد، گوتەبێژی 
پۆلیســی ســلێمانی بــە )رووداو(ی گوت: 

"ئــەو ژن و پیاوە خەڵكی هەولێرن، ماوەی 
شــەش مانــگ بــوو هاتبوونە ســلێمانی و 
لــە شــوقەیەكدا لــە گەڕەكــی بەختیــاری 
نیشتەجێ بوون، بە تۆمەتی كوشتنیشیان 
نــۆ كــەس دەســتگیركراون و لێكۆڵینەوە 

لەگەڵیان بەردەوامە".
پێشــتریش كەســوكاری پیاوەكــە بــە 
)رووداو(یــان راگەیاندبــوو، پەیوەندییــان 
دوای  نەمــاوە،  كوڕەكەیــان  لەگــەڵ 
كوژرانیشیان، لەالیەن پۆلیسی سلێمانییەوە 
لــە رووداوەكە ئــاگادار كراونەتــەوە، بۆیە 
نازانن چۆن و كێ ئەوانی كوشتووە، ئەوان 
تەنیــا زانیویانە كە چەنــد مانگێكە )و.م( 
و )و.ش( لــە ســلێمانی نیشــتەجێبوون و 
)و.ش( كاری نانەوایــی كردووە، هەر بۆیە 
رووداوەكــە چوونەتــە ســلێمانی و  دوای 

تەرمی كوڕەكەیان وەرگرتووەتەوە.
دكتــۆر محەممــەد نــوری، پزیشــك لە 
پەیمانــگای دادی ســلێمانی بــە )رووداو(
ی گــوت "كەســوكاری پیاوەكــە تەرمــی 
)و.ش(ـــیان بردووەتــەوە، بەاڵم هێشــتا 
تەرمــی ژنەكــە لــە دادپزشــكی ماوەتەوە 
و هیچ كەســێك لە كەســوكارەكەی لێیان 
نەپرســیوەتەوە، بۆیــە ئێمــە مــاوەی 60 
رۆژ دەوەســتین و تەرمەكــە لەالی خۆمان 
دەهێڵینــەوە، ئەگــەر كــەس نەهــات بــۆ 
بردنەوەی، دادوەر بڕیار دەدات رادەســتی 
شــارەوانیی ســلێمانی بكەیــن و لەالیــەن 

شارەوانییەوە بەخاك دەسپێردرێ".

16 رۆژە تەرمی ژنێك لە دادپزیشكی سلێمانییە

عومەر چاوشین
رووداو - رانیە

هەوار ماوەی 24 رۆژ لە نەخۆشــخانە 
بەدەم ئازاری برینەكانی سووتانەكەیەوە 
هاواری كرد و هەر لە نەخۆشخانە سەری 
نایەوە. ئەو ماوەیــە بەردەوام داوای لە 
دایكی دەكرد لە مافی دڵە بریندارەكەی 

و جەستە سووتاوەكەی خۆشنەبن. 
رۆژی 2017/6/8 كچێكی تەمەن 26 
ساڵ بەناوی هەوار جاسم قاسم، تەمەن 
26 ساڵ، لە ماڵەكەی خۆیدا لە گەڕەكی 
كێوەڕەشی قەزای رانیە، نەوتی بەخۆیدا 
كرد و ئاگری لە جەســتەی خۆی بەردا. 
هــەوار پێــش ئــەوەی گیانــی دەربچێ 
ســكااڵی لەســەر كوڕێك تۆمار كردووە 
بەنــاوی )ر.ع( كە پێشــتر پەیوەندیی 

خۆشەویستییان هەبووە.
ژیــان محەممــەد، دایكــی هــەوار كە 
بەرگــی رەشــی بــۆ مەرگــی كچەكەی 
پۆشیوە، زوو زوو كچەكەی دەالواندەوە 
و دەیگوت: "زۆر بە ناز پەروەردەم كرد، 

زۆر بە شەرم و حەیا بوو".
لەگــەڵ  پەیوەنــدی  دەڵێــت  ژیــان 
كچەكــەی هاوڕێیانە بــووە، بۆیە هەموو 
شتێكی خۆی بۆ باسكردووە. ئەو گوتی 
"كچەكەم پەیوەندی خۆشەویستی لەگەڵ 
كوڕێك هەبــوو، بەاڵم كاتێك زانیویەتی 
دەســتی دەســتی پێدەكات و بەڕاستی 
نــاوێ، هــەوار ویســتوویەتی  خۆشــی 

كۆتایــی بــە پەیوەندییەكەیــان بهێنێ، 
بــەاڵم ئەو كــوڕە هەڕەشــەی لێكردووە 
كــە دەبێــت بــەردەوام بــێ لەگەڵــی، 
پێیگوتبوو دەستكاری وێنەكانت دەكەم 
و باڵوی دەكەمەوە. تەنانەت هەڕەشەی 
هەروەهــا  لێكردبــوو،  رفاندنیشــی 
پێیگوتبوو شــوو بە هەر كەسێك بكەی 

ژیانی تۆ و ئەویش تاڵ دەكەم".
ژیــان باســی ئــەو رۆژە دەكات كــە 
كچەكەی، خۆی ســووتاندووە و دەڵێت 
"رەمەزان بــوو، كچەكەم بە رۆژوو بوو، 
زۆر قەلــەق دیــار بــوو، هــەر دەهات و 
دەچــوو، بــە تەلەفــۆن هــەر هــاواری 
دەكــرد، زۆری پێنەچــوو قیژاندی، كە 
چوومــە دەرەوە بینیم ئاگــری لێ بەرز 

دەبێتەوە".
هــۆكاری  تاكــە  پێیوایــە  ژیــان 
خۆسووتاندنی كچەكەی، هەڕەشەكانی 
ئــەو كوڕە بووە كــە پەیوەندی لەگەڵ 
هــەوار هەبووە، لە نەخۆشــخانەش بە 
دایكــی گوتبــوو ئەو كوڕە هەڕەشــەی 
باڵوكردنەوەی وێنەكانی كردووە، بۆیە 

خۆی سووتاندووە.
سەبارەت بە هەڵوێستی كەسوكاری 
كوڕەكەش، ژیان گوتی :"كەسوكارەكەی 
خۆیــان لــە مەســەلەكە نەكردووەتــە 
خــاوەن، تەنانــەت تەلەفۆنێكیشــیان 
نەكــرد. نەهاتنــە پرســەكەی، ئەگەر 

بشهاتبان دەرمدەكردن".
شــیالن كــە پــوورزای هــەوارە، لە 

نەخۆشــخانە ســێ شــەو لەالی بووە، 
دەڵێت "هەوار لە نەخۆشخانە پێیگوتم 
كــە پەیوەنــدی خۆشەویســتی لەگەڵ 
كوڕێك هەبووە، چەند جارێك داوای لە 
كوڕەكە كردبوو بچێتە خوازبێنی، بەاڵم 
كوڕەكــە هــەر جارێك بــە بیانوویەك 
خۆی لێ دزیبــووەوە، بۆیە هەوار وای 
دەزانــی ئەو كوڕە بەڕاســتی خۆشــی 
ناوێــت و داوای لێكردبــوو كۆتایــی بە 
پەیوەندییەكەیان بهێنن، بەاڵم كوڕەكە 
وازی  ئەگــەر  لێكردبــوو  هەڕەشــەی 
لێ بهێنێ، بە فۆتۆشــۆپ دەســتكاری 
وێنەكانــی دەكات و باڵویان دەكاتەوە، 

ئەویش لە داخان خۆی سووتاند".
شیالن دەڵێت هەوار لە نەخۆشخانە 
بــەردەوام دەیگوت پەشــیمانە لەوەی 
زۆر  "دەیگــوت  ســووتاندووە  خــۆی 
پەشــیمانم و كارێكــی زۆر هەڵەم كرد 
كــە ئاگرم لە خــۆم بــەردا، دوعام بۆ 
بكــەن زوو چاك ببمەوە و دەســت بە 

ژیانێكی نوێ بكەمەوە".
فەرمان ئەحمەد پیرۆت، بەڕێوەبەری 
كارگێڕیی نەخۆشخانەی گشتیی رانیە، 
ئــەو  خۆســووتاندنی  بــە  ســەبارەت 
كچــە بــە )رووداو(ی گــوت "ئەو كچە 
خوێندكاری قۆناغی ســێی پەیمانگەی 
كۆمپیوتەر بوو، لە بەشــی فریاكەوتنی 
چارەســەری  نەخۆشــخانەكەمان 
ســەرەتایی بۆ كرا، دەركــەوت نەوتی 
بەخۆیــدا كــردووە و ئاگــری لە خۆی 

بــەرداوە. رێــژەی ســووتانەكەی %50 
بوو، بۆیە بەڕێمانكرد بۆ نەخۆشخانەی 
فریاكەوتنــی ســلێمانی، بــەاڵم رۆژی 

2017/7/2 لەوێ گیانی دەرچوو".
دوای رووداوەكــە، بەڕێوەبەرایەتــی 
بەرەنگاربوونــەوەی توندوتیژیــی دژی 
ئافرەتــان بەدواداچوونیــان كردووە و 
دەركەوتــووە ئەو كچــە بەهۆی ئەوەی 
وێنــەی  باڵوكردنــەوەی  هەڕەشــەی 

لێكراوە، خۆی سووتاندووە.
مالزم رێبــوار ئەســعەد، گوتەبێژی 
ئــەو بەڕێوەبەرایەتییە بــە )رووداو(ی 
گــوت "ئەو كچە چەند وێنەیەكی لەالی 
كوڕێك بــووە، كوڕەكەش هەڕەشــەی 
وێنەكانــی  دەســتكاری  لێكــردووە 
دەكات و باڵویــان دەكاتــەوە، بۆیە لە 
ترســی باڵوبوونەوەی وێنەكانی، خۆی 

سووتاندووە".
بە گوتــەی بەرپرســەكەی پۆلیس، 
كچەكــە ئەوكاتــەی لــە نەخۆشــخانە 
بووە ســكااڵی لەســەر كوڕەكــە تۆمار 
كــردووە، بۆیــە پۆلیــس بــە بڕیــاری 
دادوەر بەپێــی ماددە 408 لە یاســای 
سزادانی عێراقی كە تایبەتە بە هاندان 
بــۆ خۆكوشــتن، كوڕەكەی دەســتگیر 
كــردووە. كوڕەكــە لــە لێكۆڵینــەوەی 
بەرایی پۆلیسدا گوتوویەتی پەیوەندی 
خۆشەویستی لەگەڵ كچەكەدا هەبووە، 
هەڕەشــەی  رەتیكردووەتــەوە  بــەاڵم 

باڵوكردنەوەی وێنەی لێ كردبێ.

لەترسی باڵوبوونەوەی وێنەكانی، خۆی دەسووتێنێ

كەس لەسەر دۆسیەكەی دەستگیركراون 9

 هاوسەرگیری ئەو ژن و پیاوە بەبێ رەزامەندی كەسوكاریان بووە 

 پۆلیس : لە ئایندەیەكی نزیكدا هۆكاری كوشتنی رۆژین ئاشكرا دەكەین
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لە گوندێكی ئاكرێ دوو كەس دەكوژرێنكۆمەاڵیەتی
رووداو - ئاكرێ

ئێوارەی رۆژی 2017/7/7 لە گوندی باژێرانی سەر بە قەزای ئاكرێ شەڕەتەقە لەنێوان دوو بنەماڵەی سەر بە هۆزەكانی هەركی و زێباری روویدا. 
بەو هۆیەشەوە دوو كەس كوژران و سێی دیكەش بریندار بوون. بەپێی زانیارییەكان سەرەتا شەڕەكە لەنێوان دوو كەس لەسەر جۆگەیەكی ئاو دروست 

بووە، پاشان گەورە بووە و شەڕەتەقەی تێكەوتووە و دوو كەس كوژراون، یەكێك لە كوژراوەكان هەركییە و یەكێكیشیان زێبارییە. عەزیز عەلی، یەكێك 
لە گەورەپیاوانی هۆزی هەركی بە )رووداو(ی راگەیاند، كێشەكە لەسەر جۆگەیەكی ئاو دروست بووە، ژمارەی قوربانیانیش دوو كوژراو و دوو بریندارە. 

ژیلەمۆ عەبدولقادر

* بەڕێوەبەری بەرەنگاربوونەوەی 
توندوتیژی دژی ئافرەتان/ هەولێر

موقەدەمی مافپەروەر

ســاڵێك دانی بەخۆیدا گرت، بەاڵم چیدی 
بەرگەی ئەو تەكلیفەی مێردەكەی نەگرت كە 
بەپێی شەریعەتی ئیسالم و یاسا بەركارەكانی 
هەرێمی كوردستان و عێراق، رێگەپێدراو نییە 
و زانستی پزیشــكیش بە پەسەندی نازانێ، 
بۆیە سكااڵی لەسەر هاوژینەكەی تۆمار كرد.

ئــەوەی لــەو گۆشــەیەدا باســی دەكەین 
دۆســیەی ژنێكــە كــە بــە تۆمەتــی ئەوەی 
لەدواوە سێكســی لەگەڵ كردووە، ســكااڵی 
لەسەر هاوژینەكەی تۆمار كرد. ئەو ژنە بۆی 
باسكردین كە چەند ساڵێكە شووی كردووە، 
دوو منداڵــی هەیــە، دوو ســاڵ هاوژینەكەی 
لەگەڵی هەوڵی داوە لەدواوە سێكسی لەگەڵ 
بــكات، ســەرەتا رازی نەبووە، بــەاڵم دواتر 
ملی بۆ داوای هاوژینەكــەی داوە، بۆ ماوەی 
ســاڵێك لەدواوە سێكســی لەگــەڵ كردووە. 
ئــەو ئافرەتەكــە دواتر پرســیاری ئەو جۆرە 
سێكســكردنەی لــە خەڵكی دیكە كــردووە 
و پێیانگوتــووە حەرامە و خراپیشــە رەنگە 
تووشــی نەخۆشــی ببی، بۆیە ژنەكە چیدی 
رازی نابێت هاوژینەكەی بەو جۆرە سێكسی 

لەگەڵ بكات.
ئــەو ژنە زۆر هەوڵــی لەگەڵ هاوژینەكەی 
داوە كــە واز لەو خــووەی بهێنێ، بەاڵم ئەو 
ســوور بووە لەسەر ئەوەی لەدواوە سێكسی 
لەگــەڵ بــكات. وەك ژنەكــە دەگێڕێتــەوە، 
چەنــد جارێك بــە زۆر بەو جۆرە سێكســی 
لەگــەڵ كــردووە، تــا وای لێهــات بــە پەت 
دەیبەستایەوە، ئینجا سێكسی لەگەڵ دەكرد، 
بــەو هۆیەوە جارێكیان ژنەكە ئــازاری زۆری 
پێــدەگات و تووشــی خوێنبەربــوون دەبێ، 
كاتێكیش بۆ چارەسەر دەچێتە نەخۆشخانە 
و هەڵســوكەوتی مێردەكــەی بــۆ پزیشــكە 
ئافرەتەكان باس دەكات، یەكسەر راپۆرتێكی 
پزیشــكی بۆ دەنووسن و ئامۆژگاریی دەكەن 
سكااڵ لەسەر هاوژینەكەی تۆمار بكات. ژنەكە 
بڕیــار دەدات چیدی خــۆی نەكاتە قوربانی 
ئارەزوو و هەوەســەكانی هاوژینەكەی، بۆیە 

سكااڵی لەسەر تۆمار دەكات.
كاتێك دۆسیەی ئەو ژنە رەوانەی بەردەم 
دادوەری لێكۆڵینــەوەی توندتیــژی خێزانی 
كرا، فەرمانی دەستگیركردن بۆ هاوژینەكەی 
دەرچــوو، بەپێــی مادە 7 لە یاســای ژمارە 
هەشــتی 2011 ی یاسای بەرەنگاربوونەوەی 

توندوتیژیی خێزانی لە هەرێمی كوردستان.
بــەزۆر  هاتــووە،  یاســاكەدا  لــە  وەك 
ســەرجێیكردنی هاوســەرێتی، جۆرێكــە لە 
جۆرەكانــی توندوتیــژی، بكەرەكــەی ســزا 
دەدرێت بە ماوەیەك بەندكردن كە لە شەش 
مانگ كەمتر نەبێ و لە سێ ساڵ زیاتر نەبێ، 
هەروەهــا بە بڕە پارەیەك غەرامە دەكرێ كە 
لــە یەك ملیۆن دینار كەمتر نەبێ و لە پێنج 
ملیــۆن دینار زیاتر نەبێ، یان بە یەكێك لەو 

دوو سزایە.
هەروەها یاسای باری كەسێتی عێراق كە 
لەســاڵی 1959 دەرچووە و لە ساڵی 2015 
پەرلەمانی كوردستان هەمواری كردووەتەوە، 
دەڵێت ئافرەت بۆی هەیە داوای جیابوونەوە 
بكات ئەگەر هاوژینەكەی لە دواوە سێكســی 
لەگەڵ كرد. وەك لە بڕگە دووی ماددە 40ی 
یاســاكەدا هاتــووە "دادگا هاوژینــەكان لێك 
جیادەكاتــەوە، ئەگەر یەكێك لە هاوژینەكان 
ناپاكیی هاوژینی بكات، هەروەها جووتبوونی 
پیــاو لەگەڵ ژنەكەی لەدواوە، نێربازییە و بە 

ناپاكی هاوژینی ئەژمار دەكرێ".
لــە هەرێمــی كوردســتان داواتۆماركردن 
لەســەر ئەو جۆرە توندوتیژییانە زۆر كەمە، 
چونكە هەندێك لە ئافرەتان شتێك پەیوەندی 
بە سێكســەوە هەبێ پێیان شــەرمە باســی 
بكــەن. زۆر لــە ئافرەتــان كە ســكااڵ تۆمار 
دەكەن دەڵێــن هاوژینەكانیان وەكو كااڵیەك 
مامەڵەیان لەگەڵ دەكەن و هەمیشە دەیانەوێ 
بەو جۆرە سێكسیان لەگەڵ بكەن كە خۆیان 

دەیانەوێ.

سێكسی دواوە 
ناپاكییە

دیمەن بورهان
رووداو - هەولێر

لــە گەڕەكی ئاوباریكــی ناحیەی رزگاری 
سەر بە شارۆچكەی كەالر، كێشەیەكی كۆنی 
نێوان دوو بنەماڵە زیندوو دەبێتەوە و شــەڕ 
لە نێوانیان دروست دەبێ و بەو هۆیەوە دوو 
برا دەكوژرێن. دوای رووداوەكەش پۆلیس نۆ 
كەس دەستگیر دەكات كە یەكێكیان بكوژی 

دوو براكەیە.
مێژووی كێشــەی نێو ئەو دوو بنەماڵەیە 
بۆ نزیكەی دوو ساڵ لەمەوبەر دەگەڕێتەوە، 
ئەوكاتەی بەهۆی كێشــەی زەویوزارەوە دوو 
بنەماڵەكە بەشــەڕدێن. لەو شەڕەدا كەسێك 
بەنــاوی )ع.ق( و كوڕێكی هێــرش دەكەنە 
ســەر بنەماڵەكەی دیكــە و پیاوێك بەناوی 
)ئــا.ب( لــەو بنەماڵەیــە دەكــوژن. دوای 
رووداوەكە پۆلیس باوك و كوڕەكە دەستگیر 
دەكات، دواتــر بەپێــی مــاددەی 406 لــە 
یاسای سزادانی عێراقی، هەردووكیان حوكم 

دەدرێن.
بــەاڵم كــوڕی كوژراوەكــە كــە تەمەنــی 
23 ســااڵنە، دەســت هەڵناگرێت و دەیەوێ 
تۆڵــەی خوێنــی باوكــی بكاتــەوە، بۆیــە 
ئێــوارەی رۆژی 2017/7/6 بــە چەكــەوە 
هێرش دەكاتە سەر ماڵی )ع.ق(، لەوكاتەدا 
ئەوان خەریكــی نۆژەنكردنەوەی ماڵەكەن و 
چەند كرێكارێكیش كاری تێدا دەكەن، )ئا.
ئا( دەســتڕێژی گوللە لــە ماڵەكە دەكات و 
بەو هۆیــەوە دوو برا، بە ناوەكانی )زانا.ع( 
و )دانــا.ع( كــە كوڕی بكــوژی باوكی )ئا(
ن، برینــدار دەكات، دوای ماوەیەكــی كــەم 
زانای تەمەن 31 ســااڵن گیانــی دەردەچێ 
و دانــای تەمەن 16 ســااڵنیش بە ســەختی 
برینــدار دەبێــت و دوای دوو رۆژ مانــەوە 
لــە نەخۆشــخانە ئەویــش دەمــرێ، هەر لە 
رووداوەكــەدا ئاســنگەرێك لەگەڵ كوڕەكەی 
كە لــە خانووەكەدا كاریــان دەكرد، بریندار 

بــوون. دوای رووداوەكــەش تۆمەتبارەكــە 
هەاڵت.

سامان قادر، برای هەردوو كوژراوەكە بە 
)رووداو(ی گــوت: "نازانــم چــی بڵێم برا و 
باوكــم لە زیندانن و حوكمــدراون، دوو برام 
كوژراون. ئێمە رازیبووین بە چارەسەركردنی 

كێشــەكە لەالیەن یاســاوە. بــاوك و براكەم 
دەستگیركران، كەچی وایان بەسەرهێناین".

ســامان قادر هەرچەندە باوك و برایەكی 
لــە زیندانە و دوو براشــی كــوژراون، بەاڵم 
دەڵێــت بیــر لــە تۆڵەكــردن ناكەنــەوە و 
نایانەوێ لــەوە زیاتر خوێن بڕژێ، چاوەڕێن 

یاسا كاری خۆی بكات و بكوژی دوو براكەی 
سزا بدات.

كەسوكاری ئەو گەنجەی ئەو دوو برایەی 
كوشــتووە، دەڵێن هەرچەندە بنەماڵەی دوو 
بــرا كوژراوەكە دەستپێشــخەر بوون، بەاڵم 
نیگەرانــن لــەو رووداوە و حەزیان نەكردووە 

دوژمندارییەكە نوێ ببێتەوە.
كەســێكی نزیك لە خانــەوادەی )ئا.ب( 
بــە )رووداو(ی راگەیاند "ئێمە زۆر دڵگرانین 
بــەو رووداوە، هەرچەنــدە ســەرەتا ئــەوان 
كەســێكیان لەم بنەماڵەیە كوشتووە، بەاڵم 
یاسا ســزای داون". دەشڵێت "ئەو كەسەی 
ئەم كارەی كردووە، كوڕی كوژراوەكەیە و لە 
تۆڵەی باوكی تاوانەكەی كردووە، بەاڵم ئێمە 

پێمانوایە كارێكی هەڵەی كردووە".
بــە گوتــەی ئــەو كەســەی بنەماڵــەی 
تۆمەتبارەكــە  ســەرەتا  تۆمەتبارەكــە، 
هەڵهاتبــوو بــۆ دەربەندیخان، بــەاڵم ئەوان 
و  بــدات  حەشــار  خــۆی  نەبــوون  رازی 
داوایــان لێكردووە خۆی بداتە دەســت هێزە 

ئەمنییەكان. 
سەبارەت بە بەشداریكردن لە پرسەی ئەو 
دوو گەنجــە، یان پەیوەنــدی پێوەكردنیان، 
ئــەو كەســە گوتــی "بەهــۆی دڵگەرمیــی 
لــە  بەشــداریمان  كــوژراوەكان  بنەماڵــەی 
كەســێكمان  چەنــد  نەكــرد،  پرســەكەیان 
راسپاردووە تا هاوخەمیمان بگەیەننە ئەوان، 
ئێمــە نامانــەوێ لەوە زیاتر خوێــن بڕژێ و 

كەسی دیكە ببێتە قوربانی".
لەبارەی رووداوەكەوە، رائیدی مافپەروەر 
عەلی جەمال قەدوری، گوتەبێژی پۆلیســی 
گەرمیــان بــە )رووداو(ی راگەیانــد "رۆژی 
زەویــوزار  كێشــەی  بەهــۆی   2017/7/6
لەنێــوان دوو بنەماڵە كەســێك دەســتڕێژی 
گوللەی كردووە، بەو هۆیەشــەوە دوو برا لە 
بنەماڵەكەی دیكە كوژران و باوك و كوڕێكی 
ئاســنگەر كە لــەو خانووە كاریــان دەكرد، 

بریندار بوون".
گوتەبێــژی پۆلیــس گوتیشــی "كەســی 
تۆمەتبار كە كوڕێكی تەمەن 23 سااڵنە، بە 
هاوكاریی پۆلیس و ئاسایش دەستگیركراوە 
و بەپێی ماددەی 406 لە یاســای ســزادانی 
عێراقــی زیندانــی كــراوە، جگە لــە ئەویش 

هەشت كەسی دیكە دەستگیركراون".

دیمەن بورهان
رووداو - هەولێر

گەنجێكــی دانیشــتووی شــاری هەولێــر، 
دوای ئەوەی بــێ ئومێد دەبێ لە رازیكردنی 
دایكی ئەو كچەی كە خۆشی دەوێ تاوەكوو 
كچەكــەی بداتــێ، لــە مۆتێلێكــدا كچەكــە 

دەكوژێ و دواتر خۆیشی دەكوژێ.
)زەهــرا.ه.م( كچێكــی عەرەبــی خەڵكی 
فەللوجــە بوو، دوو ســاڵ لەمەوبــەر لەگەڵ 
خێزانەكــەی ئــاوارە بــوون و لــە یەكێك لە 
كۆمەڵگەكانی دەوروبەری هەولێر نیشــتەجێ 
لەالیــەن   2017/7/2 رۆژی  بووبــوون، 
كوڕێكەوە بەناوی محەممــەد كە پەیوەندیی 
خۆشەویســتی لەگەڵی هەبوو، كوژرا. دواتر 

كوڕەكە خۆیشی كوشت.

چۆن یەكدییان ناسی؟

)و.م( دایكــی زەهرایــە و خاوەنــی چوار 
منداڵە، هاوژینەكەی لە پرۆسەی رزگاركردنی 
عێراقــدا لــە ســاڵی 2003 كــوژراوە. زەهرا 
منداڵــی دووەمی بووە و تەمەنی 20 ســااڵن 
بــوو، قوتابیی قۆناغی شەشــەمی ئامادەیی 

بوو.

)و( دەڵێــت "كە هاتینە كوردســتان، لە 
یەكێــك لــە كۆمەڵگەكانــی هەولێــر لەگەڵ 
منداڵەكانم نیشتەجێبووین، لە كۆمەڵگاكەدا 
كوڕێكــی كــورد بەنــاوی محەممــەد هەبوو، 
سەرتاشــی كــوڕە بچووكەكەمان بــوو، لەو 
رێگەیەوە خێزانی ئێمە و كچەكەمی ناسی". 
دایكــی زەهرا دەڵێت: هەرگیز پێشــبینی 
نەكردووە كچەكەی بەو شێوەیە لەالیەن ئەو 
كوڕەوە كە خۆشیدەویســت، بكــوژرێ. ئەو 
دەڵێت "تاوەكوو ئێســتاش وا هەست دەكەم 

خەون دەبینم".
دوای ئــەوەی محەممەد پەیوەندی لەگەڵ 
زەهــرا دادەنێ، داوای لێدەكات شــووی پێ 
بــكات، زەهرا رازی دەبێ، بەاڵم دایكی رێگر 
دەبێ. دایكی زەهرا ئەوەی پشتڕاست كردەوە 
و گوتــی "محەممەد داوای هاوســەرگیری لە 
كچەكــەم كردبــوو، بەاڵم من لە ســەرەتاوە 
رازی نەبــووم، چونكە ئێمە ئاوارە بووین لە 
كوردستان، هیچ شارەزاییەكمان لە كولتوور 
و ژیانی ئێرە نەبوو. بێجگە لەوەش كچەكەم 
تەمەنــی تەنیا 20 ســاڵ بــوو، قوتابی بوو، 
ئامانجــی گــەورەی هەبوو لە ژیــان، چونكە 
ئێمــە خانەوادەیەكیــن هەموومــان خــاوەن 

بڕوانامەی بەرزین".
ســەرەتا  زەهــرا،  دایكــی  گوتــەی  بــە 

كچەكەشی رازی نەبووە شوو بەو كوڕە بكات. 
دایكی زەهرا دەڵێــت "كچەكەم رازی نەبوو، 
بەاڵم محەممەد وازی نەدەهێنا و ماوەی دوو 
ســاڵ بــەردەوام داوای دەكــرد و ئێمــە هەر 
رەتماندەكــردەوە. تا دواجار كچەكەم كەوتە 

داوی خۆشەویستیی محەممەدەوە".

چۆن كوشتی؟

شــۆكی  هێشــتا  كــە  زەهــرا  دایكــی 
مردنــی كچەكــەی بەرینــەداوە، باســی ئەو 
رۆژە دەگێڕێتــەوە كــە كچەكــەی لەالیــەن 
محەممــەدەوە كــوژرا و دەڵێــت "ئێمــە بــۆ 
بەسەربردنی كاتێكی خۆش چووین بۆ گەڕان 
بۆ شــەقاڵوە، دواتــر گەڕاینــەوە مۆتێلێكی 
شــاری هەولێر. محەممەد بە نهێنی هاتبووە 
مۆتێلەكە. لەناكاو نازانم چی روویدا، كاتێك 
بانگیان كردم بینیم كچەكەم شەاڵڵی خوێنە. 
محەممەد گوللەیەكی لەســەری دابوو، دواتر 

خۆیشی كوشتبوو".
بەپێــی زانیارییەكانــی )رووداو(، بەهۆی 
ئــەوەی لــە مــاوەی دوو ســاڵی رابــردوودا 
محەممەد بەردەوام چووەتە خوازبێنی زەهرا، 
بۆیــە خێزانەكەی بێزار دەبن و بڕیار دەدەن 
هەولێر جێبهێڵن. وەك كەســێكی ئاگادار لە 

دۆســیەكە بــە )رووداو(ی گــوت "محەممەد 
بــەردەوام دەچــووە خوازبێنی زەهرا، دایكی 
زەهــراش رازی نەدەبــوو، بۆیــە بڕیاریانــدا 

هەولێر بەجێبهێڵن و بچنە شەقاڵوە". 
بە گوتەی ئەو كەســە، ئەوان لە شەقاڵوە 
مۆتێلێكیــان بەكرێ گرتبوو لــەوێ دەژیان، 
بەاڵم محەممەد دەچێت و پێیاندەڵێت زەهرا 
تاقیكردنەوەی هەیە و نامەوێت خوێندنەكەی 
لەدەستبچێت، بۆیە ئێوە بگەڕێنەوە هەولێر، 
ئەوانیــش رازی دەبــن و دەچنــە مۆتێلێــك 
لە شــاری هەولێر، تاوەكــوو تاقیكردنەوەی 
زەهرا تەواو دەبێت. دواتر شەوێك محەممەد 
دەچێتــە مۆتێلەكــە و بــە كچەكــە دەڵێــت 
دەمەوێت بەتەنیا قســە بكەین، دوای ئەوەی 
لەگــەڵ كچەكــە دادەنیشــێت، دەمانچەكەی 
دەردەهێنێ، سەرەتا زەهرا دەكوژێت، ئینجا 

خۆی".
دوای ئــەو رووداوە خێزانەكەی زەهرا بە 
ناچــاری دەگەڕێنەوە زێــدی خۆیان. دایكی 
زەهــرا دەڵێــت "دوای رووداوەكــە تەرمــی 
كچەكەمــم بــردەوە بــۆ فەللوجــە و لــەوێ 
ناشــتم. دوای كوژرانی كچەكــەم ئیقامەمان 
لە هەولێر لێســەندرایەوە، بۆیە ناچاربووین 
بگەڕێینــەوە فەللوجە، ئێســتا لەگەڵ ماڵی 

باوكم دەژین".

كەسێكی نزیك لە محەممەد كە نەیویست 
ناوی باڵوبكرێتــەوە، رەتیكردەوە محەممەد 
بــەزۆر لەگــەڵ زەهــرا بووبێــت، بەڵكو ئەو 
كەســوكاری زەهــرا بە هــۆكاری رووداوەكە 
دەزانێــت و دەڵێــت "محەممــەد و زەهــرا 
یەكدییان خۆشویستووە، بەاڵم دایكی زەهرا 
بەهــۆی ئەوەی رازی نەبــووە، ئەو رووداوە 
تراژیدییەی لێكەوتەوە، بۆیە ئەوان هۆكاری 
ئەو رووداوە بوون". دەشــڵێت "كەسوكاری 
محەممەدیــش حەزیــان نەدەكرد كەســێكی 
نەنــاس بێتە ناویانــەوە، بــەاڵم لەبەر دڵی 
كوڕەكەیان رازی بوون. بەداخەوە محەممەد 
نەیتوانی دەستبەرداری ئەو كچە ببێ، بۆیە 

وای بەسەر خۆی و كچەكە هێنا".
رائیــد هۆگر عەزیز، گوتەبێژی پۆلیســی 
"شــەوی  گــوت  )رووداو(ی  بــە  هەولێــر 
2017/7/2 پــاش ئاگاداركردنەوەمــان لــە 
حاڵەتێكــی كوشــتن و خۆكوشــتن، تیمــی 
بەڵگــە و تاوان بــە هەماهەنگیی پۆلیســی 
بەڵگــە و تاوان چوونە شــوێنی رووداوەكە. 
دوای لێكۆڵینەوە دەركەوت گەنجێك بەهۆی 
پەیوەندیی ســۆزداری لەگــەڵ كچێك، دوای 
ئەوەی لە مۆتێلێكدا یەكدی دەبینن، كچەكە 
لەالیــەن كوڕەكەوە بــە گوللەیەكی دەمانچە 
كوژراوە. دواتر كوڕەكە خۆیشی كوشتووە".

دوو برا لە ناحیەی رزگاری كوژران
نۆ كەس دەستگیركراون

گەنجێك خۆشەویستەكەی لە مۆتێلێكدا دەكوژێ
دواتر خۆیشی كوشت

 كەسوكاری بكوژ و كوژراوەكان نایانەوێ لەوە زیاتر خوێن لەنێوانیان برژێ 

 دایكی زەهرا رێگر بوو لەوەی كچەكەی شوو بە كوڕە كوردێك بكات 
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ناسر عەلی
رووداو - دهۆك 

حەشدی شەعبی لە باشووری شنگال سەرقاڵی 
بەڕێوەبردنــە.  ئەنجوومەنێكــی  دروســتكردنی 
بەرپرســێكی كوردی ناو حەشــدی شەعبی دەڵێت 
دوای دروســتكردنی ئــەو ئەنجوومەنە، ســەرجەم 
بەرپرســە ئیدارییەكانی ئەو ناوچانــە دەگۆڕدرێن، 
چونكە بە گوتەی ئەو زۆربەیان پێشــتر هاوكاریی 
داعشــیان كردووە، بــەاڵم ســەرۆكی ئەنجوومەنی 
پارێزگای نەینەوا دەڵێت حەشدی شەعبی بۆی نییە 

بەرپرس بگۆڕێ.
حەشــدی شــەعبی دەڵێن ئۆپەرســیۆنەكەیان 
لە رۆژئاوی مووســڵ كۆتایی هاتووە، بەاڵم ئێســتا 
دەیانــەوێ شــوێنپێی خۆیان لــەو ناوچانــە قایم 
بكــەن كە پێشــتر رزگاریان كــردووە، بە تایبەتی 
قەزای بەعاج، بۆیە ئێســتا سەرقاڵی دروستكردنی 
ئەنجوومەنێكن بۆ ئەو ناوچانە كە ناوچەی ئێزدین.

نایف جاسم، فەرماندەی كەتایبی ئێزدیخان لەنێو 
حەشدی شــەعبی كە موختاری گوندی كۆچۆیە و 

ســەرۆك هۆزی مەندكانە، بــە )رووداو(ی راگەیاند 
"ئێســتا خەریكــی دامەزراندنــی ئەنجوومەنێكــی 
سیاســیی ئیدارین بۆ ئەم ناوچانە، لە رێگەی ئەو 
ئەنجوومەنەوە بەرپرسی نوێ بۆ یەكە ئیدارییەكانی 
ئــەو ناوچانــە دادەنێیــن، رێگە نادەین بەرپرســە 

كۆنەكان بگەڕێنەوە، چونكە كاتی خۆی خیانەتیان 
لێكردین و دەستیان لەگەڵ داعش تێكەڵ كرد".

بەاڵم بەشــار كیكــی، ســەرۆكی ئەنجوومەنی 
پارێــزگای نەینــەوا دەڵێت: "حەشــدی شــەعبی 
ناتوانــێ یەك بەرپرســی ئــەو ناوچانــە بگۆڕێ، 

هــەر  گۆڕینــی  یاســاییەوە  لــەڕووی  چونكــە 
بەرپرســێكی پارێــزگای نەینــەوا لە دەســەاڵتی 
ئەنجوومەنی پارێزگایە". كیكی بێئاگایی خۆی لەو 

نیازەی حەشدی شەعبی دەربڕی.
نزیكــەی دوو مانگــە حەشــدی شــەعبی ئــەو 
ناوچانــەی ئازادكردوونەتەوە، بەاڵم هێشــتا كەس 
نەگەڕاوەتەوە، قسەی جیاواز لەبارەی نەگەڕانەوەی 
ئەوان دەكرێ، نایف جاســم دەڵێت پێشمەرگە لە 
گەڕانەوەی ئاوارەكان بەرپرسە. ئەو گوتی "تاوەكو 
ئێســتا تەنیا نۆ مــاڵ گەڕاونەتەوە، چونكە رێگری 
لــە گەڕانەوەی خەڵك دەكرێ، چیــدی نابێ كورد 
رێگــری لە گەڕانــەوەی خەڵك بكات. ئــەوان هەر 
بەوە نەوەستاون، بەڵكو دەیانەوێ ئەو گەنجانەش 
پەشــیمان بكەنەوە كە هاتوونەتە ریزی حەشــدی 

شەعبی، بۆیە ئێمە ئەوە قبوڵ ناكەین".
نایف جاسم لەسەرەتای هێرشی داعشدا بۆ سەر 
شــنگال و دەوروبەری ئاوارەی شــاری دهۆك بوو، 
دواتر چووە ئەڵمانیا، بەاڵم دوای ئەوەی حەشــدی 
شەعبی ئۆپەراسیۆنی كۆنترۆڵكردنەوەی باشووری 
شــنگالی راگەیاند، گەڕایەوە و یەكســەر سەردانی 

بەغــدای كــرد و پەیوەندی بە ریزەكانی حەشــدی 
شەعبییەوە كرد و كەتیبەیەكیان بەناوی ئێزدیخان 

بۆ دامەزراند.
نایف باســی ئایندەی كەتیبەكــەی دەكات و 
دەڵێت "بەرپرســە بااڵكانی حەشــد لەم ناوچانە 
بــۆ جەژنی رەمەزان گەڕابوونــەوە ناوچەكانیان، 
بەمزووانــە دێنــەوە، لــە ســەربازگەی گەورەی 
شنگال سەرجەم هێزەكانمان دەست بە مەشق و 

راهێنان دەكەن".
حەشــدی شــەعبی لــە ئۆپەراســیۆنەكەیدا لە 
باشــووری شنگال 13 گوند و چەند كۆمەڵگەیەكی 
ئێزدییــەكان و 3 گونــدی كــوردی موســڵمانیان 
كۆنتــرۆڵ كردەوە. لە گرنگترین ئەو شوێنانەشــی 

كۆنتڕۆڵیان كردەوە قەزای بەعاج بوو.
ئەبوو مەهــدی ئەلموهەندس، فەرماندەی بااڵی 
حەشــدی شەعبی پێشــتر بە )رووداو(ی گوتبوو، 
ســەرجەم ئەو ناوچانەی كۆنتڕۆڵیان كردوونەتەوە 
رادەســتی خەڵكی ناوچەكەیان دەكەنــەوە، بەاڵم 
فەرماندەیەكی كوردی حەشدی شەعبی بە )رووداو(

ی گوت كە حەشد بەڵێنەكەیان نەبردە سەر.

 نایف جاســم لەوبارەیەوە دەڵێت: "حەشــدی 
شــەعبی جدیــن لــە هاوكاریكردنی ئێمــە، هەموو 
جۆرە چەكێكیان بەئێمە داوە، هەروەها بڕیاریانداوە 
مەشقمان پێ بكەن، بۆ ئەوەی لە داهاتوودا بتوانین 

ناوچەكانمان بپارێزین".
لــە ســەرەتای ئۆپەراســیۆنەكەدا، ژمارەیــەك 
كــوردی ئێــزدی چوونە ریزەكانی ئەوان. ســەعید 
موراد كە ئەفسەرێكی پێشمەرگە بوو لە فەرماندەی 
شــنگال و لەگەڵ 20 پێشمەرگە چوونە ریزەكانی 
حەشــد، دواتر خــۆی و 18 پێشــمەرگە گەڕانەوە 

ریزەكانی پێشمەرگە.
ســەعید مــوراد بــە )رووداو(ی گــوت "ئێمــە 
نەچووبووینــە ریزەكانی حەشــد، تەنیــا بۆ ئەوە 
چوویــن كە بەشــداری لە رزگاركردنــی ناوچەكانی 
خۆمــان بكەین و ناوچەكانی خۆمان ببینین، دوای 
25 رۆژ گەڕاینەوە، ئێستا هەموومان پێشمەرگەین".
ســەعید موراد بــە دووری زانی هەتا حەشــدی 
شەعبی لەو ناوچانە بمێنن بگەڕێنەوە و گوتی "هەتا 
پێشمەرگە نەگەڕێتەوە ئەو ناوچانە و نەیانپارێزێ، 
كەس ناگەڕێتەوە ژێر دەسەاڵتی حەشدی شەعبی".

راپۆرت

ناسر عەلی
رووداو - دهۆك

هەندێــك لــەو ئافرەتــە كــوردە ئێزدییانــەی 
لــە دەســتی داعــش رزگاركــراون، منداڵیــان لە 
چەكدارانــی داعــش هەیــە. ژمارەیەك لــەوان لە 
ترسی كاردانەوەی كەســوكاریان، ناوێرن خۆیان 
ئاشكرا بكەن و بگەڕێنەوە ناو كەسوكاریان، بۆیە 
رێكخراوێــك هــەوڵ دەدات ئەو ژنانە راســتەوخۆ 

دوای ئازادكردنیان بگەیەنێتە واڵتانی ئەوروپا.
بەپێــی بەدواداچوونــی )رووداو(، ژمارەیــەك 
لــەو ژنانەی لــە كاتــی پەالمارەكــەی داعش بۆ 
ســەر شــنگال لە ئابی 2014 رفێنــراون و دواتر 
كڕیــن و فرۆشــتنیان پێكــراوە و وەكــو كۆیلەی 
سێكس مامەڵەیان لەگەڵ كراوە، ئێستا منداڵیان 
لــە چەكدارانــی داعــش هەیــە و ئێســتا ناتوانن 

دەستبەرداری منداڵەكانیان ببن.
جگــە لەو ژنــە ئێزدییانە، هەندێــك لە ژنانی 
عەرەبیش لە مووســڵ كە بەشــێكیان بەمدواییە 
ئاوارەی هەرێمی كوردســتان بوون، منداڵیان لەو 
چەكدارانــە هەیــە، زۆربــەی چەكدارەكانیــش لە 

شەڕی مووسڵدا كوژراون.
ســەرچاوەیەك كــە ئــاگاداری كەیســی ئــەو 
ژنە ئێزدیانەیــە، بە )رووداو(ی گــوت "ئاگاداری 
دۆســیەی چەند ئافرەتێكی كوردی ئێزدین كە بە 
زۆر ناچاركــراون منداڵیان لــە چەكدارانی داعش 
هەبێ. هەندێك لەو ئافرەتانە دوای رزگاربوونیان 
دەستبەرداری منداڵەكان بوون و بەجێیانهێشتوون، 

بەاڵم بەشێكیان ناتوانن دەستبەرداریان ببن".
ســەرچاوەكە باســی كەیســی ژنێك دەكات و 
دەڵێــت "مانگێك لەمەوبــەر دوو ئافرەتی كوردی 
ئێــزدی لە رەققە رزگاركــران، هەر یەكێكیان دوو 

منداڵیــان لە چەكدارانی داعش هەبوو، یەكێكیان 
تەمەنــی 23 ســاڵ بــوو، بــۆی باســكردین كــە 
دوای ئــەوەی رفێندراوە، لە چەكدارێكی داعشــی 
تونســی مارە كــراوە، دوو منداڵی لە چەكدارەكە 
بووە، چەكدارەكە ســێ مانگ لەمەوبەر كوژراوە، 
كاتێــك رزگاری بــووە زۆر دوودڵ بــووە، بــەاڵم 
دواجــار منداڵەكانــی لەگــەڵ خــۆی هێنــاون و 
دڵــی نەهاتووە لەوێ بەجێیــان بهێڵێ". ئەو ژنە 
ئێســتاش دەســتبەرداری منداڵەكانــی نەبووە و 
بــە ســەرچاوەكەی )رووداو(ی گوتــووە دەیەوێ 

منداڵەكان گەورە بكات.
ئێســتا چەند رێكخراوێكی بیانی كار لەســەر 
دۆســیەی ئــەو جــۆرە ئافرەتانــە دەكــەن، هەر 

ئافرەتێك لە دەســتی داعــش رزگار ببێ و بزانن 
منداڵــی لــە چەكدارانــی داعش هەیــە، رەوانەی 

واڵتانی ئەوروپای دەكەن.
ئــەو ســەرچاوەیە باســی رەوانەكردنی ئەو 
منــداڵ و ئافرەتانــەی بــۆ دەرەوەی واڵت كــرد 
و گوتــی: "وەكــو كارێكــی مرۆڤایەتــی، چەند 
رێكخراوێكــی بیانی یەكســەر ئەو ژن و مندااڵنە 

دەبەنە دەرەوەی واڵت".
رێكخــراوی ژینــدا بــۆ پاراســتنی ژنانــی 
زەرەرمەندی شــەڕ، یەكێكە لــەو رێكخراوانەی 
بەدواداچــوون بــۆ دۆســیەی ئــەو ئافرەتانــە 
دەكات كــە لە چنگی داعــش رزگاریان دەبێ. 
بەرپرســی رێكخراوەكە دەڵێت تاوەكو ئێســتا 

هاوكاریــی جۆراوجۆریــان پێشــكەش بە 900 
ژنی رزگاربوو كردووە.

چیمەن رەشــید، بەرپرســی رێكخراوی ژیندا 
بە )رووداو(ی گوت: "لە شــەڕی داعشــدا هەموو 
شت روویداوە، رزگاربووی كوردی ئێزدی هەبووە 
منداڵی چەكداری داعشــی لە ســكدا بووە، دوای 
رزگاربوونی هاواری كردووە ئەگەر نەشــتەرگەریم 

بۆ نەكەن و ئەو منداڵە دەرنەهێنن، خۆم بەچەقۆ 
سكم هەڵدەدڕم و دەریدێنم". 

چیمــەن پێیوایە ئەو ژنانەی بەو جۆرەن هیچ 
تاوانێكیــان نییــە و دەبێ رەچــاوی بارودۆخیان 
بكرێ، چونكە ئەوان لەالیەن چەكدارانی داعشەوە 
بــە زۆر دووگیان كراون. گوتیشــی "ئێســتا ئەو 
مندااڵنە جەرگی ئەو ژنانەن، زۆر زەحمەتە بتوانن 

دەستبەرداری جەرگی خۆیان ببن".
بەرپرسی رێكخراوی ژیندا پشتڕاستی كردەوە 
كە ئــەو ژن و مندااڵنە دەبرێنە دەرەوەی واڵت و 
گوتــی :"نەك ئەو ژنانە، بەڵكــو ئەو مندااڵنەش 
دەنێردرێنە دەرەوە كە هەتیون و كەسیان نییە، 
بەاڵم زۆرتر ئەو كەســانە دەنێردرێنە دەرەوە كە 

لێرە مەترسی لەسەر ژیانیان هەیە".

ئەو ژنە ئێزدیانە دەبەنە دەرەوە
كە منداڵیان لە چەكدارانی داعش هەیە

ژنێك دوای رزگاربوونی هاواری كردووە: 
ئەگەر نەشتەرگەریم بۆ نەكەن و ئەو منداڵە 

دەرنەهێنن، خۆم بەچەقۆ سكم هەڵدەدڕم

بەرپرسی رێكخراوێك:
ئەو مندااڵنە جەرگی ئەو ژنانەن، زۆر زەحمەتە 

بتوانن دەستبەرداری جەرگی خۆیان ببن

سەرۆكی ئەنجوومەنی پارێزگای نەینەوا: 

حەشدی شەعبی بۆی نییە هیچ بەرپرسێكی 
ئیداری بگۆڕێ

بەرپرسی كەتائیبی ئێزدیخانی حەشدی شەعبی:
 بەمزووانە لە سەربازگەی كۆنی شنگال راهێنان دەكەین

هەڵۆ كاكەوەیس
رووداو - هەولێر

رۆژی پێنجشــەممەی رابردوو، ژنــە خۆكوژێكی 
داعش كە منداڵێكی ســاوای لە بــاوەش بوو، خۆی 
بە هێزە ئەمنییەكانی عێراقدا تەقاندەوە. ئەو ژنە بە 
منداڵەكەی باوەشییەوە وای نیشان دەدا كە لەترسی 
بۆردومــان هەاڵتــووە و دەیــەوێ خــۆی بگەیەنێتە 

ناوچەیەكی ئارام.
 هێــزە ئەمنییــەكان دەڵێــن ئــەوان كێشــەی 
پشكنینی ئەو ئافرەتانەیان هەیە كە لەژێر دەسەاڵتی 

داعش رادەكەن. 
لــە  گەورەیــە  وەرچەرخانێكــی  رووداوە  ئــەم 
لــە  داعشــدا  كــردەوە خۆكوژییەكانــی  مێــژووی 
بەرامبەر نەیارەكانی، چونكە پێشــتر كاركردنی ژن 
لەچوارچێوەی ماڵ و چەند كارێكی دەستەی پۆلیس 

و چاودێریكردنی ژنە زیندانییەكاندا بوو.
رائیــد ئەحمەد مەعمــووری، ئەفســەر بە پلەی 
رائیــد لــە هێزەكانــی دژەتیــرۆری عێراق كــە لەو 
هێرشــەی ئافرەتەكەدا ئامانجە ســەرەكییەكە بووە 
و ئێســتا برینــدارە، بــە )رووداو(ی گــوت ''ئێمــە 
هێزەكانمــان بــەرەو نێــو جەرگەی مووســڵی كۆن 
لە پێشــڕەویدا بــوون، دەیان خێــزان بەرەوڕوومان 
هەڵدەهاتــن. تێبینیمــان كرد ژنێك كــە منداڵێكی 
ســاوای لەباوەش گرتووە، هەڵســوكەوتی ئاســایی 
نییە، لەوكاتەی قسەمان لەگەڵ دەكرد، دەستبەجێ 

خۆی تەقاندەوە''.
بــە گوتەی رائیــد ئەحمەد مەعمــووری ئەو ژنە 
دوو جانتای لەشــان بــووە، دەســتێكی پێچرابوو، 
هەســتیان كــردووە شــتێكی نامــۆ هەیــە، بــەاڵم 
بەرلەوەی دەستگیری بكەن، خۆی تەقاندووەتەوە و 
بەو هۆیەشەوە شەش كارمەندی دژە تیرۆری عێراق 

بریندار بوون.
ئەو ئەفســەرە دەڵێت ''هەرگیز باوەڕم نەدەكرد 
ژنێك منداڵی لەباوەشــدابێت و خۆی بتەقێنێتەوە، 

بەاڵم داعش هەرچی سەیر و نامۆیە كردی''.
بەپێی ئامارەكانی پۆلیســی فیدراڵی و دژەتیرۆر 
و بەرپەرچدانــەوەی خێــرا، مانگی رابــردوو 38 ژن 
لە مووســڵ خۆیان تەقاندووەتــەوە، هەفتەیەك بەر 
لەئێســتاش ژنــە خۆكوژێكی داعش لــە كەمپێكی 

پەنابەران لە رۆژئاوای بەغدا 14 كەسی كوشت.
ســەالم عوبێــدی، فەرمانــدە لە ئۆپەراســیۆنە 
تایبەتەكانــی دژەتیــرۆری عێــراق بــە )رووداو(ی 
راگەیاند: ''حەوت هەوڵی ژنە خۆكوژەكانی داعشمان 
لە مووســڵ پووچەڵ كردوونەتەوە، بە دەیانیشــیان 

خۆیان تەقاندووەتەوە''.
ســەالم عوبێدی دەشــڵێت ''ئــەو خۆكوژانەی 
داعــش ناچارمــان دەكــەن بەهەموو شــێوەیەك 

رووبەڕوویان ببینەوە''.

كەتیبەی ژنە خۆكوژەكانی داعش

داعــش دوو كەتیبەی بەناوەكانی خەنســا و ئوم 
رەیحان بۆ ژنە خۆكوژەكان لە سووریا دروستكردبوو. 
ئــوم میقداد، بەرپرســی ژنە خۆكوژەكانی داعشــە 
و تەمەنــی 45 ســاڵە، بــە رەگــەز ســعودیە. ئوم 

هاجەریش بەرپرســی كەتیبەی خەنســایە و بە 60 
ژنی راهێنراوەوە هاتە عێراق و بە رەگەز تونسیە.

چاودێرانی تەكتیكەكانی داعش دەڵێن ژن ئاسانتر 
لــە پیاو جموجۆڵ دەكات و چاودێریكردنی ئاســان 
نییە، بۆیە ئاسانتر دەگاتە ئامانجەكانی. تۆ ناتوانی 

بزانیت چی لەژێر جلوبەرگەكانیدا حەشارداوە.
راپۆرتێكــی ناوەنــدی لێكۆڵینەوەی ســتراتیژی 
لەبــارەی تیرۆرەوە ئاماژە بــەوە دەكات كە زۆربەی 

ژنانی داعش تونسین.

پشتێنێكی بۆمبڕێژ.. 
مارەیی ژنە خۆكوژەكان

ئۆپەراســیۆنە تایبەتەكانــی لیبیــا لــە دادگای 
شــەرعیی شــاری ســرت دەســتیان بەســەر چەند 
بەڵگەنامەیەكدا گرتووە، لە یەكێك لە بەڵگەنامەكاندا 

دەركەوتووە، مارەیی مەریەمی نەیجیری پشتێنێكی 
بۆمبڕێژكــراو بــووە كاتێــك بووەتــە هاوژینی ئەبو 

مەنسووری تونسی.
دوای راگەیاندنــی خەالفــەت لــە ســاڵی 2014 
لەالیەن داعشــەوە، بە ســەدان بیانی لە كوڕ و كچ 
روویان لە سووریا و عێراق كرد. بەپێی مەزەندەكانی 
وەزارەتــی دەرەوەی ئەمریــكا، لــە كــۆی 4 هەزار 
بیانــی 550 ژن لە تەواوی جیهانــەوە پەیوەندییان 
بە داعشــەوە كــردووە كە لە 50 واڵتــی جیاوازەوە 
چوونەتە نێو داعش، تەمەنی ئەوانەش لە نێوان 16-

24 ساڵ دەبێت.
فەرەنسا پشكی شێری بەركەوتووە و زۆرترین ژن 
لەوێوە پەیوەندییان بە داعشەوە كردووە، بەجۆرێك 
رێژەكــەی دەگاتــە 40% ، لەپاش ئــەو بەریتانیا و 
ئەڵمانیا لەڕیزی پێشەوەی ئەو واڵتانەدان كە زۆرترین 

ژن لێوەی پەیوەندییان بە داعشەوە كردووە.

ژنانی داعش بە منداڵە ساواكانیانەوە خۆیان دەتەقێننەوە

ئەنجوومەنێك بۆ ئێزدییەكان دادەمەزرێنێ 

حەشدی شەعبی بەرپرسە ئیدارییەكانی ناوچەی شنگال دەگۆڕێ

                 مانگی رابردوو
                 ژن لە مووسڵ خۆیان تەقاندووەتەوە

فەرماندەیەكی ئۆپەراسیۆنە تایبەتەكانی دژەتیرۆری عێراق: 

حەوت هەوڵی ژنە خۆكوژەكانی داعشمان لە 
مووسڵ پووچەڵ كردوونەتەوە
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ته ندروستی

لە كوردستان رووداوەكانی هاتوچۆ سێیەم هۆكاری مردنن

سەروەر ساالر
رووداو - تاران، سلێمانی

كارمەندانــی  لەالیــەن  كەســێك  چەنــد 
فڕۆكەخانــەوە هێنرانــە نێو ئــەو فڕۆكەیەی لە 
سلێمانییەوە بەرەو تاران دەفڕی، ئەوانە نەخۆش 
بــوون و چاویــان لە چارەســەرێكی باشــتر بوو 
لــە ئێران. لــە گەڕانەوەشــدا، جگە لــەو جۆرە 
سەرنشینانە، خەڵكی دیكەش لە نێو فڕۆكەكەدا 
بوون كە توند نێوچەوانیان پێچابوو، سەریشیان 
پڕ برینی ورد ورد بوو، ئەوانە لە روواندنەوەی قژ 

تەواو بووبوون و بەرەو كوردستان دەگەڕانەوە.
ئێســتا بەشــێكی بەرچاو لەوانەی نەخۆشن 
یان گومانی نەخۆشــییان هەیە، بۆ دەستنیشان 
و چارەسەری نەخۆشییەكەیان روودەكەنە ئێران، 
بەشــێكیان دەڵێن نائومێد بووینە لە پزیشك و 
نەخۆشخانەكانی كوردستان، بەشێكی دیكەش لە 
ناچاریدا دەچن، پزیشكانیش دەڵێن چاولێكەری 

و رۆڵی خراپی مێدیا هۆكاری سەرەكین.
لەنێو فڕۆكەخانەی ســلێمانی یاوەری یەكێك 
لە نەخۆشەكان باسی مەبەستی سەفەرەكەیانی 
بۆ )رووداو( كرد. ئەو بڕوای نەبوو رۆشتنەكەیان 
موعجیــزە بێ و باوكی بگێڕێتەوە دۆخی جارانی 
"هــەر دەبــوو بڕۆیــن لەبــەر قســەی خەڵكی، 
هەرچــی دەهــات، دەیگوت ئەی بــۆ نایبەن بۆ 
ئێران؟ دەترســین بەو نەخۆشییە بمرێ و ببێتە 

نەنگییەكی گەورە كە نەمانبردووەتە دەرەوە".
)د.ش( پزیشكە و لە مەبەستی ئەو هاوواڵتییە 
بــاش تێــدەگات، ئــەو باوكــی نەخۆشــییەكی 
كوشــندەی هەبوو كە لە هەموو جیهاندا هەمان 
چارەســەری هەبــوو، بــەاڵم هێندە لە قســەی 
خەڵكــی بێزار بووە، پەشــیمانە لــەوەی باوكی 
نەبردە دەرەوە و ئێستا لە ژیاندا نەماوە "رەنگە 
مردنەكــەی باوكــم هێندەی تانە و قســەی ئەو 
خەڵكە بە ئازار نەبووبێ، خۆ ناشكرێ یەك یەك 
بچی ئەو هەزاران خزم و كەسە تێبگەیێنی، بۆیە 
دەڵێــم خۆزگە بمبردایە تەنانەت ئەگەر تاوەكوو 

سەرسنووریش بمایە".
ئێستا داهاتی "گەشتیاری پزیشكی" لە ئێران 
لە هەڵكشــاندایە، بە جۆرێك بەپێی ئامارێك كە 
ئاژانســی دەنگوباســی فارس باڵویكــردەوە، لە 
ســاڵی 2012دا ژمارەی ئەوانەی بۆ دەستنیشان 

و چارەســەری نەخۆشــی روویــان لــە ئێــران 
كــردووە 30 هــەزار كەس بووە، كەچی ســاڵی 
2015 بەپێی ئاژانســی ئیرنا ژمارەكە گەیشــتە 
نزیكەی 200 هەزار كەس، بەگوتەی بەرپرسانی 
وەزارەتــی تەندروســتیی ئێران، پالنیــان هەیە 
ژمارەكــە بگەیێننە 500 هەزار كــەس! ئەوەش 

سەرچاوەیەكی باشی داهات دەبێ بۆ دەوڵەت.

نەشارەزایی گرفتی گەورەیە

بەشــێك لــە نەخۆشــەكان بــۆ هەندێــك لە 
پشــكنین و چارەسەری دەچن كە لە كوردستان 
نییــە، ئەوانە لەالیەن پزیشــكی كوردســتانەوە 
رێنمایی دەكرێن و دەكرێ بگەنە شوێنی دروست، 

بەاڵم هەندێكی دیكە بە پێچەوانەوە.

لە زۆربەی حاڵەتەكانــدا كۆمپانیا و گرووپی 
گەشــتیاری خەڵكی دەبەنــە دەرەوە و بە وردی 
لــە سرووشــتی نەخۆشــیی كەســەكە و ئــەو 
نەخۆشخانەیەی دەبێت چارەسەری لێ وەربگرێ، 
شارەزا نین "من بۆ نەخۆشیی دەمار باوكم هێنا 
و ئێمەیان هێنایە الی پزیشكێكی نەشتەرگەریی 
گشتی، بەشــێك لەو كۆمپانیا و گرووپانە تەنیا 
لە خەمی وەرگرتنی پــارەی خۆیاندان و باكیان 
بە چارەنووســی نەخۆشەكە نییە" ئەوە گوتەی 
سامانە كە بە نائومێدییەوە لە تاران دەگەڕایەوە.
بێســەروبەری  بــۆ  ئامــاژە  پزیشــكێكیش 
و بەرباڵویــی رێــكالم دەكات بــۆ پزیشــك و 

نەخۆشخانەكانی دەرەوەی كوردستان. 
د.محەممــەد بابــان، پزیشــكی جومگــە و 
رۆماتیــزم دەڵێ "چەندینجار مــن خۆم ریكالمم 

بینیوە لە دەوروبەری نەخۆشخانەی فریاكەوتن و 
فێركاریی سلێمانی بەسەر خەڵكدا دابەشكراوە و 
ئاماژە بە چەندین پسۆڕی و ئاسانكاری كراوە بۆ 

گواستنەوی نەخۆش بۆ ئێران".
دەگوتــرێ ئەوانەی لە كوردســتانەوە دەچنە 
دەرەوە بــۆ چارەســەر، بەهــۆی نەشــارەزاییان 

پارەیەكی زۆریان لێ دەكێشرێتەوە.
د.فەریــد حــەدداد، پزیشــكی پســپۆڕ لــە 
چاندنــی گورچیلــە دەڵێ "لە توركیــا بووم، لە 
نەخۆشخانەیەكی ئەنقەرە دەوامم دەكرد، دەمدی 
رۆژانە لە هەولێر و سلێمانی و دهۆكەوە نەخۆش 
دەهاتــن، دەمدی چــۆن پارەیان لێدەســەندرا، 
گاڵتەشیان پێدەكردن و دەیانگوت بیری نەوتیان 
هەیــە هەموو ژمارەیەك زەربی چوار بكەن، واتە 

نرخەكە ئەوەندە زۆر بكەن لەسەریان".

سیستمی تەندروستیی 
كوردستان پاڵنەرە

ژمارەیەكــی بەرچاوی پزیشــكان سیســتمی 
تەندروســتیی كوردســتان بە پاڵنەرێكی بەهێز 
دەزانــن كە هــەم كواڵیتــی خزمەتگوزارییەكان 
كەمدەكاتەوە و هەم پەڵنەری نەخۆشە تاوەكوو 

بەدوای چارەسەری دیكەدا بگەڕێ.
د.ئاڤار سەاڵح بە )رووداو( ی گوت "سیستمی 
تەندروســتیی كوردســتان و عێراق سیستمێكی 

كۆنە و تێیدا ئەولەوییەت بۆ نەخۆش نییە".
د.ئیسرا شا محەممەد، پسپۆڕ لە خۆراكناسی، 
كە لە بەریتانیا پسپۆڕییەكەی خوێندووە، دەڵێ 
بە گشتی كورد بڕوای بەو باوەڕە هەیە كە دەڵێ 
"گڵی دوور دەرمانە، واتە تا دوورتر بڕۆی، چارەی 
باشتر هەیە"، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا نایشارێتەوە 
كــە لــە واڵتانــی دەرەوە الیەنی پەرســتاری و 
خزمەتــی نەخــۆش و چاودێریكردنــی باشــترە 
"گرفتی سەرەكی كوردستان نەشارەزایی پزیشك 
نییە، بەڵكو الوازیی چاودێری و پەرســتارییە بۆ 

نەخۆشەكە لەكاتی مانەوەی لە نەخۆشخانە".
بەشــێك لە پزیشــكانیش كەمیــی مووچە و 
خراپیــی بژێوی پزیشــك بە هۆكاری ســەرەكی 
پەنابردنی نەخۆشەكانی كوردستان بۆ پزیشكی 

بیانی دەزانن.
دكتۆر پێشەوا غەفوور دەڵێ "پشتگوێخستنی 

توانای پزیشــكانی خۆمان لەالیەن حكومەتەوە 
هۆكارێكی سەرەكییە، لێرە شێوازی ماندووبوون 

و پاداشتكردن پەیڕەو ناكرێ".
پزیشــكێكیش كە نەیویســت ناوی ئاشــكرا 
بكرێ، بە )رووداو(ی گوت "تۆ دوای 25 ســاڵ 
دكتۆرایــەك دەهێنــی كە دەبینــی مووچەكەت 
400 هــەزار دینــارە، ئیــدی چــۆن خولیــای 

پێشكەوتنت دەبێ".
وەزارەتــی تەندروســتی حكومەتــی هەرێمی 
كوردســتان بــە یــەك چــاو تەماشــای هەموو 
حاڵەتەكان ناكات و دەڵێ هۆكارەكان بەپێی هەر 

حاڵەتێك دەگۆڕێن.
د.خاڵس قادر، گوتەبێژ و بەڕێوەبەری گشتیی 
دیوانــی وەزارەتی تەندروســتی بــە )رووداو(ی 
گوت: "زۆربــەی ئەوانەی دەچنە دەرەوە بەهۆی 
چاولێكەری و پڕوپاگەندەی نادروستە، بەتایبەتی 
هەندێك میدیا نازانین مەبەستیان چییە كە كار 
لەسەر كەمكردنەوەی متمانەی نێوان نەخۆش و 
پزیشكان دەكەن". بەاڵم بە گوتەی بەرپرسەكەی 
وەك  "بەشێكیشــیان  تەندروســتی  وەزارەتــی 
بەشێك لەمافی خۆیان كە توانای ماددییان هەیە 
بۆ چارەســەر روودەكەنە دەرەوە، ئەوە شتێكی 

ئاساییە و لە هەموو دونیا هەیە".
دوا گــرووپ كــە د.خاڵــس باســیان دەكات 
ئەوانەن كە "بۆ هەندێك جۆری نەشتەرگەری كە 
لە هەرێمی كوردستان ناكرێت، یان پشكنینەكە 

لێرە نییە، بۆیە دەچنە دەرەوە".

كورد داهاتی "گەشتیاریی پزیشكی" لە ئێران 
بۆ 10 هێندە بەرز دەكەنەوە

رووداو - دۆیچەڤیللە

پســپۆڕانی خــۆراك دەڵێن تەنیــا جۆر و 
بڕی خواردن هۆكار نین بۆ زیادبوونی كێش، 
بەڵكــوو كاتــی خواردنیــش كاریگەرییەكــی 

بەرچاوی هەیە.
وەك ئــەوان دەڵێــن، نابێ لە ماوەی ســێ 
كاژێری بەر لە خەوتندا خواردن بخورێ، چونكە 
لەو بارەدا توانای جەستە بۆ كاربۆهێدراتەكان 
كەمە و ئەو وزەیەی دەیدەن بەشێوەی چەوری 
لە لەشدا كۆدەبێتەوە و دەبێتە هۆی قەڵەوی.

توێژینەوەیەكــی زانكــۆی پەنســلڤینیا لە 
ئەمریكا دەریخســتووە ئەگەر خواردنەكانمان 
لەنێوان كاژێر هەشــتی بەیانی و 7ی ئێوارەدا 
بخۆیــن، ئەگــەری قەڵەوبوونمــان كەمترە بە 
بــەراورد بــەوەی هەمان بڕ و جــۆری خواردن 
لەنێــوان 12ی نیوەڕۆ و 11ی شــەودا بخۆین، 
لەگــەڵ ئەوەی لە هەردوو بارەكەدا ماوەكە 11 

كاژێرە.
مۆنیكا بیشــۆف، پســپۆڕی خۆراكناســی 
لە نێوەندی پزیشــكیی خــۆراك لە میونیخی 
ئەڵمانیــا دەڵێ شكســتهێنانی هەندێك كەس 
لــە دابەزاندنی كێش ســەرەڕای پەیڕەوكردنی 
رێجیم، بۆ هەندێك هەڵەی بچووك دەگەڕێتەوە 
"بۆ نموونە خواردن لە شەواندا ئەگەر بە بڕی 
كەمیــش بێ زیاتر دەبێتە هــۆی قەڵەوی، بە 

بەراورد بە خواردنی كاتی رۆژ".
خواردنی شــەوانە تەنیا كێشــی جەســتە 
زیاد ناكات، بەڵكو لــە رێگەی بەرزكردنەوەی 
ئاستی هۆرمۆنی ئەنسۆلینەوە بە تێپەڕبوونی 
كات، وادەكات جەســتە بۆ كاری ئەو هۆرمۆنە 
هەستیار نەبێ و ئەنجامەكەشی ئەگەری زۆرە 

كەسەكە تووشی نەخۆشیی شەكرە بكات.
هەروەهــا  ئەمریكییەكــە  توێژینــەوە 
دەریخستووە ئەگەر بڕی كالۆرییەكانی شەوانە 
كەمبكەینــەوە و زیاتــر بیانخەینــە رۆژ، ئەوە 
ئاسانتر كێشمان دادەبەزێنین. ئەوەش واتا وا 
باشترە سفرەی نانی ئێوارە خاڵی بێ لە برنج، 
پەتاتە، ماكەرۆنی و ئەو خواردنانەی دیكە كە 

بە كارۆهێدراتەكان دەوڵەمەندن.

جگــە لە كاتی نان خــواردن، ماوەی نێوان 
ژەمەكانیش گرنگە. بە گشتی وا باشە لە نێوان 
دوو ژەمــی خواردنــدا النیكــەم 4 – 5 كاژێر 
خواردنــی دیكــە نەخۆی، ئــەوەش بۆ ئەوەی 
یارمەتیی جەستەت بدەی ئاستی ئەنسۆلینی 

خۆی رێكبخات.
وەرزش و جوڵەی نێوان ژەمەكانیش گرنگە 
بۆ رێكخستنی ئاســتی ئەنسۆلینی جەستە و 

دووربوون لە قەڵەوی و شەكرە.
پسپۆرە ئەڵمانییەكە دەڵێ الیەنی بایۆلۆژیی 
جەســتەی مرۆڤیــش گرنگە بۆ ســەركەوتنی 
رێجیم و دابەزاندنی كێش. "جەستەی هەندێك 
كــەس وەهایە خۆگــرە و لەنێــوان ژەمەكاندا 
هیچــی نــاوێ بۆ خــواردن، كەچــی هەندێك 
جەستەی دیكە وەها هەڵكەوتوون كە زوو زوو 
خاوەنەكەیــان بێزار دەكــەن و زوو زوو داوای 

خواردنی لێدەكەن".

كوڕی نەخۆشێك: 
باوكم لەبەر قسەی خەڵك دەبەم

پزیشكێك لە سلێمانی: لێرە بە ئاشكرا 
ریكالم بۆ نەخۆشخانەكانی ئێران دەكرێ

كاتی نانخواردنت 
بگۆڕە

بۆ ئەوەی قەڵەو نەبی
چۆن خۆمان دڵخۆش بكەین؟

د.خاڵس قادر*

هــەر كەســێك لە ئێمە پێناســە و قەناعەتــی تایبەت بە 
خۆی هەیە بۆ دڵخۆشــبوون و باشــبوون، بەاڵم ئێمە لێرەدا 
باســی رێگایەكی زانســتی دەكەین بۆ چۆنیەتی دڵخۆشبوون 
و باشــبوون كە لە فاكتەرە بایۆكیمیاییەكانەوە ســەرچاوەی 

گرتووە. ئەو مادە كیمیاییانەی لە لەشــدا دروســت دەبن، لە 
كردارە ناوخۆكانی لەشــدا لە مێشــك و دەمارەكان، هەست و 

سۆز و رەفتارەكانی مرۆڤ دیاریی دەكەن.
ئەو مــادە كیمیاوییانــەی پێیاندەگوترێت )گــوازەرەوەی 
دەماری( ئەركیان گواســتنەوەی پەیام و تەزووە دەماریەكانە 
لــە نێــوان خانە دەمارییەكانی مێشــك و كۆئەندامی دەماری 

لــە جەســتەدا، پێنــج مــاددەی هــەرە گرنــگ و كاریگەر لە 
جەســتەدا هــەن كە بریتین لە: دۆپامیــن )ماددەی كیمیایی 
چێژوەرگرتن(، سیرۆتۆنین )ماددەی كیمیایی دڵخۆشبوون(، 
ئیندۆرفین )مۆرفینی سروشتیی نێو جەستە(، ئۆكستۆسین 
)ماددەی كیمیایی خۆشەویســتی( و گابا )ماددەی كیمیایی 

خاوبوونەوە(.

كەمكردنــەوەی  بــۆ  هۆكارێكــە 
ئازار و ژان لەگەڵ كەیفخۆشــبوون و 

باشبوونی مەزاج.
سەرچاوە سروشتیەكانی 

زیادبوونی لە لەشدا: 
- وەرزشكردن 

 - خەندە و پێكەنین 
- خۆراكی دروست، ئەوانەی ڤیتامین 

C یان زۆر تێدایە وەك مزرەمەنییەكان. 
هەروەها خواردنە تیژەكان، چوكلێتی رەش .

- سێكسكردن

پێیدەگوترێ ڤالیۆمی سروشــتیی نێو جەســتە، 
مێشك خاو دەكاتەوە، دڵەڕاوكێ و ترس ناهێڵێ. رێگا 
سروشــتییەكانی زیادبوونی ئەو مادەیە لە جەستەدا 
بریتییە لە خواردنەوەی چای ســەوز، خواردنی مۆز، 

بڕۆكلی و چەرەزات.

دۆپامین:

دۆپامیــن رۆڵــی ســەرەكی هەیــە لــە چێــژ 
وەرگرتــن، بەئاگابوون، تەركیزكــردن، جووڵە و 
چاالكی، دڵخۆشــی، بیرەوەری. كەمیی دۆپامین 
هۆكارە بۆ نەخۆشیی پاركینسۆن )كەمبوونەوەی 
جووڵە، رەقبوون، لەرزۆكی و نەمانی هاوسەنگی 

و خەمۆكی(.
ئاڵوودەبــوون هۆكارەكــەی بــۆ ئــەو مادەیە 
هۆشــبەرەكان  مــاددە  چونكــە  دەگەڕێتــەوە، 
لەڕێگەی زیادكردنی دۆپامین هەستكردن بە چێژ 

و كەیفخۆشیی دروستكراویان بۆ پەیدا دەبێت.
رێگە سروشــتییەكانی زیادكردنی دۆپامین لە 

جەستەدا بریتین لە:
- وەرزشكردن: رۆیشتنی خێرا بۆ نیو كاژێر 

رۆژانە.
- تەئەمولكردن، رۆژانە )10 - 20( خولەك.

- گوێگرتن لە مۆسیقا )خاو(
- خەوتن بۆ هەشت كاژێر لە شەودا 

- خواردنی وەك گۆشت، چەوریی بەسوود وەك 
ئۆمێگا 3. ڤیتامین )E( كە لە مۆز، گێزەر، 
بڕۆكلی، فڕاولە، بیبەر، گوڵەبەڕۆژە و بادامدا 

هەیە.
- شەكر و شیرینەمەنییەكان دۆپامین كەم 

دەكەنەوە، بەاڵم چوكلێتی رەش دۆپامین زیاد 
دەكات.

- سوپاسگوزاری و گەیشتن بە ئامانجەكان 
هەرچەند بچووكیش بێت.

سیرۆتۆنین

ماددەی دڵخۆشــبوون، باشــبوونی مەزاج، باشبوونی 
خــەو، ئــارەزووی خــواردن، تەركیزكردنــە. كەمی ئەو 

ماددەیە دەبێتە هۆی خەمۆكی.
سەرچاوە سروشتییەكانی سیرۆتۆنین بریتین لە:

- وەرزشكردن، رۆیشتنی خێرا بۆ 30 خولەك ڕۆژانە 
- بەسەربردنی كات لە شوێنی كراوە و بەر خۆر رۆژانە 

بۆ ماوەی نیو كاژێر.
- تەئەمولكردن.

- خۆراكی دروست، وەك گۆشتی كەم چەوری، ماسی، 
شیر، پەنیر، هێلكە، چەرەزات و مۆز.

- خەوتن )شەوانە هەشت كاژێر( 
- بیركردنەوە لە شتی باش

گابا

* پزیشكی شارەزای هەناوی 

ئــەو  ئۆكسیتۆســین 
ماددەیەیــە كە لــە كاتی 
سروشــتیدا  لەدایكبوونی 
رۆڵــی ســەرەكی هەیە و 

پێویستی سەرەكییە، هەروەها لە كاتی شیرپێدانی سروشتی بەڕێژەی زور 
دەردەدرێت و هۆكارێكە بۆ زیادبوونی سۆز و خۆشەویستی نێوان دایك و 
كۆرپەكەی. رۆڵی گرنگی هەیە لە خۆشویستن، پەیوەندیی بەهێزی نێوان 
مرۆڤەكان، كەیفخۆشبوون و كەمكردنەوەی سترێس و شڵەژانی دەروونی. 

متمانە و باوەڕبەخۆبوون، كەمكردنەوەی ترس و دڵەڕاوكێ.
رێگا سروشتییەكانی زیادبوونی ئۆكسیتۆسین لە جەستەدا:

- مۆسیقای خاو و كەشی رۆمانسی 
- پێكەنین

- تەئەمولكردن 
- گوێگرتن بە تاسەوە بۆ 

كەسێك یان بابەتێك 
- خواردنی دروست وەك مۆز، 

بیبەر و هێلكە.
- بۆنە كۆمەاڵیەتییەكان و 

دیداری دۆستان.

ئۆكسیتۆسین:

ئیندۆرفین:

 لە هەندێك نەخۆشخانەی دەرەوە چوار قات پارە لە نەخۆشی كورد وەرگیراوە 
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رووداو - هەولێر

ئاســەوارەكانی بەشــداری ســەربازیی ئێــران لە 
كێشــەكانی جیهانی عەرەبیدا خەریكە دەردەكەون و 
فراوانكردنەوەی بەشداریی ئێران لە قەیرانی سووریا، 
ناتوانێ مەترسی هێرشی گرووپە توندئاژۆكان لەسەر 

ئێران البدات.
لە چەند ساڵی رابردوودا ئێران بەردەوام ئەمریكای 
بە هۆكاری پەیدابوونی گرووپە توندئاژۆ ســوننەكان 
لەقەڵەم داوە، هەر بەمدواییە عەلی خامنەیی، رێبەری 
كۆماری ئیســالمیی ئێران، لە گوتارێكدا گوتی: "كێ 
داعشــی دروســتكرد؟ ئەمریكا". ئالێكــس وەتەنخا، 
لێكۆڵەر لــە پەیمانــگای رۆژهەاڵتی نێوەڕاســت كە 
ئامادەكاری راپۆرتێكە بۆ گۆڤاری )فۆرین پۆڵسی(ی 
ئەمریكی، پێیوایە كاتی ئەوە هاتووە ئێران دان بەوەدا 
بێنێــت كە "كێشــەی تیرۆر لە ئێران بە هاویشــتنی 
مووشــەك بۆ رۆژهەاڵتی ســووریا و هەڕەشەكردن لە 
ئەمریكا چارەســەر نابێــت". وەتەنخا دەڵێت "ئەگەر 
تاران دووربین نەبێت، لە داهاتوودا بۆ ماوەیەكی درێژ 

دەبێتە ئامانجی هێرشی گرووپە جیهادییەكان".
بە بۆچوونی وەتەنخا، هێرشەكەی داعش بۆ سەر 
مەزارگەی ئیمام خومەینی و پەرلەمانی ئێران لە تاران 
لــە حەوتی حوزەیرانــی رابردوو "بەڕوونــی ئەوەمان 
بیردەخەنەوە كە دەســتتێوەردانی ئێران لە كاروباری 
نێوخۆیی واڵتانی عەرەبی، كاریگەریی قورس لەسەر 

رەوشی نێوخۆیی ئێران دادەنێ".
رۆژی حەوتــی حوزەیرانی رابردوو پێنج چەكداری 
داعــش هێرشــیان كــردە ســەر پەرلەمانی ئێــران و 
مەزارگەی خومەینی لە تاران. لە ئاكامی ئەو هێرشەدا 
23 كــەس كــوژران كە پێنجیــان لــە ئەنجامدەرانی 
هێرشــەكە بوون. هەمان رۆژ داعش بە باڵوكردنەوەی 

ڤیدیۆی هێرشەكان بەرپرسیارێتی خۆی راگەیاند.
هەر پێنج هێرشبەرەكەی داعش لە تاران، كوردی 
رۆژهەاڵتی كوردستان بوون و ناوچەكانیان دراوسێیە 
لەگــەڵ عێراق كە لە دوای ســاڵی 2003وە مۆڵگەی 
شەڕێكی تایفی قورسە. ئەم شەڕە لە ساڵی 2012 دا 
شەڕی نێوخۆی سووریاشی هاتە سەر. وەتەنخا دەڵێت 
بەشداری و دەستتێوەردانی ئێران لە قەیرانەكانی ئەم 
دوو واڵتە "شەڕەكانی درێژتر و قورستر كردووەتەوە".
لــەو گرتــە ڤیدیۆییــەی داعــش بەرپرســیارێتی 
هێرشەكە لە ئەستۆ دەگرێ، ژمارەیەك چەكدار بەڵێن 
دەدەن "تــاران دەبێ بە مەیدانێكی كراوە بۆ شــەڕی 

سەربازانی دەوڵەتی ئیسالمی". بەبۆچوونی وەتەنخا 
ئەوە ئاماژەیە بەوەی داعش بە نیازی هێرشی زیاترە 

لە ئێران.
وەتەنخــا پێیوایــە ژمــارەی زۆری دانیشــتووە 
سوننەكانی ئێران، شــوێنی جوگرافیایان لە ئێران و 
كێشەكانیان لەگەڵ سیاسەتەكانی حكومەتی ناوەندیی 
ئێران، هۆكارن بۆ ئەوەی داعش بتوانێ هەڕەشەكانی 
خۆی بباتە سەر. لە كۆی 80 ملیۆن دانیشتووی ئێران 
نزیكەی 10%یان سوننە مەزهەبن، زۆربەیان لە ناوچە 
سنوورییەكانی ئێران نیشــتەجێن، واتە بەلوچستان 
لە باشــووری رۆژهەاڵتی ئێران، ناوچە كەنارئاوەكانی 
باشــووری ئێــران و كوردســتانی ئێران كــە زۆربەی 
سنووری نێوان ئێران و عێراق دەكەوێتە ئەو ناوچەیە.
بەپێــی راپۆرتەكــە، كۆمەڵگەی ســوننەی ئێران 
كێشــەیان لەگەڵ حكومەتی ناوەندی زۆرە، لەوانەش 
"پەراوێزخستنی سیاسی و بێبەشبوون لە سەرچاوە 
كۆمەاڵیەتــی و ئابوورییەكانــی واڵت". بــەاڵم بــەم 

حاڵەشەوە "سوننەكانی ئێران بەردەوام خۆیان وەكوو 
بەشێك لە ئێران دەبینن و هیواخوازن رۆژێك لە رۆژان 
چاكسازی جیدی لە ئێراندا رووبدات". لێكۆڵەرەكەی 
پەیمانــگای رۆژهەاڵتی نێوەڕاســت پێیوایە "لە خۆڕا 
نەبووە كــە رووحانی لــە هەڵبژاردنەكەی ئەمجارەی 
سەرۆكایەتی ئێراندا دوو لە گەورەترین سەركەوتنەكانی 

لە بەلوچستان و كوردستان بوون".
لــە دوو دەیــەی رابــردوودا گۆڕانكارییــەك لــە 
بزووتنەوە چەكدارییەكانی كوردستان و بەلوچستان 
لــەدژی حكومەتــی ناوەنــدی دروســتبووە، كاتێك 
ژمارەیەكــی زۆر لە بەلوچ و كورد چوونە ناو گرووپە 
ســوننە جیهادییەكانی عێراق، لەوێشــەوە فۆكەسی 
دژایەتی ئەوان لەگەڵ ئێران لە دەوڵەتێكی فارسییەوە 

بۆ هێزێكی شیعەمەزهەب گۆڕا".
سەرهەڵدانی داعش لە 2014 ئەو رەوتەی خێراتر 
و بەهێزتر كرد. لە كاتێكدا لە بەلوچســتان گرووپی 
)جوندوڵــاڵ( بەئاشــكرا پڕوپاگەنــدەی بــۆ داعش 

دەكرد. لە كوردستانیش گرووپی )ئەنسارولئیسالم( 
بەیعەتیان بە داعش دا. ئامادەكاری راپۆرتەكە دەڵێت 
:"هەرچەنــدە ئەم دوو گرووپە بــە بچووكی مانەوە، 
بــەاڵم گۆڕانی جەوهەریی ئەو دوو گرووپە پەیوەندی 
راستەوخۆی بە شەڕە تایفییەكانی ناوچەكەوە هەبوو، 
كە ئێران خۆی وەكوو الیەنگرێك تاوانبارە تێیاندا".

لــە راپۆرتەكەدا ئاماژە بۆ ئەوە كــراوە كە تاران 
ئــاگای لە پەرەســەندنی داعش لە نێوخــۆی ئێران 
هەبــووە "چونكە ئەو كاتەی میلیشــیا شــیعەكانی 
ئەفغانســتان و پاكستانیان بۆ شەڕ لە بەرژەوەندیی 
ئەســەد دەبــردە ســووریا، ئەو چەكدارە ســوننییە 
پاكســتانی و ئەفغانیانەیــان دەســتگیر دەكــرد كە 
بــە نیازبوون لــە ئێرانەوە خۆیــان بگەیەننە عێراق 
و ســووریا". بەاڵم هێرشــەكەی حەوتــی حوزەیران 
ســەلماندی داعش تەنیا بۆ گواستنەوەی چەكداران 
بۆ سووریا و عێراق ئەو واڵتەی بەكارنەهێناوە، بەڵكو 
توانیویەتــی "بناغەیەكــی لۆجیســتیكیش لە ئێران 

دامەزرێنێت كە بۆ هێرشەكانی تاران پێویست بوون".
پۆڵســی  فۆریــن  راپۆرتەكــەی  بەگوێــرەی 
"تــاران چەندیــن ســاڵە بە دروشــمێك پاســاو بۆ 
دەســتتێوەردانەكانی لــە كاروبــاری نێوخۆیی واڵتە 
عەرەبییەكانــی ناوچەكــە دەهێنێتەوە. دروشــمەكە 
دەڵێــت: لە ئێران و عێراق شــەڕی گرووپە چەكدارە 
جیهادییــەكان دەكەیــن، بــۆ ئــەوەی ناچــار نەبین 
لــە نێوخــۆی واڵتــدا رووبەڕوویــان ببینــەوە، بەاڵم 
هێرشەكەی تاران بێمانابوونی ئەو ستراتیژەی ئاشكرا 

كرد".
بەبۆچوونی لێكۆڵەرە ئەمریكییەكە، ئێران ئێستا 
دوو بــژارەی لەبەردەمــە: "یەكەمیــان ئەوەیــە بــە 
سیاسەتی دەستدرێژیی خۆیدا بچێتەوە. دووەمیشیان 
سیاسەتی دەســتتێوەردانەكانی خۆی لە ناوچەكەدا 
بەهێزتــر بكات، كە بە سیاســەتی بەرگری لە هێڵی 

پیشەوە ناوی دەركردووە".
ئــەوەی لــە لێدوانــی بەرپرســان و فەرمانــدە 

ســەربازییەكانی ئێرانــدا بەدیدەكرێــت، ئەوەیە كە 
تــاران هەتا ئێســتاش ســوورە لەســەر ئــەوەی لە 
"سیاسەتی بەرگری لە هێڵی پێشەوە" بەردەوام بێت. 
سوپاساالری هێزە سەربازییەكانی ئێران بەڵێنی داوە 

وانەیەك بە داعش بدەن كە لەبیر نەكرێت.
بەپێی راپۆرتەكە، دوای سەركەوتنی میانڕەوەكان 
لــە هەڵبژاردنــی ســەرۆكایەتی ئێرانــدا، خامنەیــی 
دەرەوەی  سیاســەتی  ئــەوەی  لەســەر  ســوورترە 
ئێران زیاتر گوزارشــت لە تێڕوانینەكانی "شۆڕشــی 
ئیســالمیی ئێران" بكات، ئەمەش بــەو مانایەیە كە 
لەمەودوا "دەستی كەسانی وەكوو قاسم سولەیمانی، 
فەرماندەی هێزەكانی قودســی ئێران، وااڵتر دەكات 
بۆ ئەوەی سیاسەتی ئێران بەرامبەر جیهانی عەرەبی 

جێبەجێ بكەن".
كــورت  ســوپادا  لــە  هەوڵەكانــی  خامنەیــی 
نەكردووەتەوە، لە مانگی تشرینی دووەمی پارساڵەوە 
كیومــەرس حەیدەری بــە فەرماندەی نوێی ئەرتەش 
دانا. ئەرتەش هێزێكی فەرمیی ئێرانە و زۆرتر ئەركی 
پاراســتنی ســنوورەكانی پێدراوە، بــەاڵم حەیدەری 
كە پێشــینەی كاركردن لە سوپای پاسدارانی هەیە، 
پالنــی دروســتكردنی هێزێكی لەنــاو ئەرتەش هەیە 
كە لە چاالكییە ســەربازییە دەرەكییەكاندا بەشداری 
بــكات، وەكــوو ئەوەی ئێســتا ســوپای قــودس لە 
ســووریا، عێراق و لوبنان دەیكات. وەتەنخا پێیوایە 
ئــەو گۆڕانكارییانە ئاماژەن بۆ ئــەوەی ئێران چاوی 
لە شــەڕێكی درێژخایەنی ناوچەیی بێت، بەاڵم دەبێ 
بیرێكیش لە خەرجیی شــەڕەكە و كاریگەری لەسەر 
ئاسایشــی نێوخۆیــی ئێران بكاتــەوە، لەبەر ئەوەی 
ناتوانــێ پشــت بــە هاوپەیمانەكانی خــۆی )وەكو 
رووسیا( ببەستێت، چونكە رووسیا بۆ بەرژەوەندییە 
جیۆپۆلیتیكییەكانی خۆی لە سووریایە و رێگە نادات 
ئێران لە رۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا سیاسەت بۆ مۆسكۆ 

دابنێ.
ئالێكــس وەتەنخــا دەڵێــت ئێــران دەبێــت بــۆ 
دۆزینــەوەی هــۆكاری بەهێزبوونی گرووپە ســوننە 
سیاســەتە  ســەیری  ئێــران  لــە  جیهادییــەكان 
نێوخۆییەكانــی خــۆی بــكات، سیاســەتی تونــدی 
ئەمنیی ســوپای پاسداران لە 2008ەوە هەتا ئێستا 
شكستی هێناوە، شكستی ئێران لە پوچەڵكردنەوەی 
هەڕەشەكان دەریدەخات ستراتیژێك لەسەر بنەمای 
زەبروزەنگ دانرابێت ناتوانێ لێكەوتەكانی كێشەكان 
و توندوتیژیی گرووپە جیهادییەكان چارەسەر بكات.

رووداو - هەولێر

هەفتەی پێشــوو ئێران بۆ ماوەیــەك ئاوی زێی 
بچووكی گرتەوە و پاشان رێژەیەكی كەم لە ئاوەكەی 
بەردایــەوە. لەگەڵ باڵوبوونەوەی هەواڵی گرتنەوەی 
ئاوەكــە، دەنگۆی ئەوە پەیدا بوو كە ئێران دەیەوێ 
ئاو وەكوو كارتی گوشــاری سیاسی لەسەر هەرێمی 
كوردســتان بەكاربهێنــێ، بەاڵم وەكــوو لە راپۆرتی 
ناوەندێكــی ئەمریكیدا دەردەكەوێــت، ئێران لەگەڵ 
زۆربەی واڵتانی دەوروبەری خۆی، هەمان كێشــەی 

هەیە.
پەیمانگای رۆژهەاڵتی نێوەڕاســت لە راپۆرتێكدا 
ئاماژە بۆ ئەوە دەكات كە كێشەی كەمئاوی لە ئێران 
گەیشتووەتە خاڵێكی قەیراناوی، بەجۆرێك كێشەكە 
چیدی وەكوو كێشــەیەكی كۆمەاڵیەتی ـ سیاسی و 
ئەمنی لــە نێوخۆی ئێراندا نەماوەتەوە و كاریگەری 
لەســەر پەیوەندییەكانی دەرەوەی ئەو واڵتە لەگەڵ 

دراوسێكانیشی داناوە.
هەفتەی پێشوو حەسەن روحانی، سەرۆككۆماری 
ئێران، لە كۆنفرانسی بەرەنگاربوونەوەی تۆز و خۆڵ 
لە تاران، واڵتانی دراوسێی ئێران، بە تایبەتی توركیا 
و ئەفغانستانی بەوە تۆمەتبار كرد كە بەبێ راوێژكردن 
بــە ئێــران، ژمارەیەكی زۆر بەنداو دروســتدەكەن و 
ئەوەش كاریگەریی نێگەتیڤی لەسەر ژینگەی ئێران 
دانــاوە. روحانــی وەك ئاماژەیەك بۆ توركیا گوتی: 
"ئەوە راستییەكە كە واڵتانی دراوسێمان كار لەسەر 
دروستكردنی 22 بەنداو دەكەن و ئەمەش كاریگەریی 
زۆر خــراپ لەســەر رووبارەكانــی دیجلــە و فورات 

دروست دەكات".

قەیرانی ئاو لە ئێران

هەرچەندە لە پەیوەســت بــە قەیرانی كەمئاویدا 
لە ئێران هەمیشــە پەنجە بۆ پارێزگاكانی خوزستان 
لە باشــووری رۆژئاوا، سیســتان و بەلوچســتان لە 
باشــووری رۆژهەاڵتــی ئێــران درێژ دەكــرێ، بەاڵم 
وەكوو لــە راپۆرتــی رێكخــراوە نێودەوڵەتییەكاندا 
دەردەكەوێت، كەمئاوی لە ئێران بووەتە دیاردەیەكی 

سەرتاســەری و هەڕەشەی جدی لەسەر كەرتەكانی 
تەندروستی، كشتوكاڵ، ئابووری و ئاسایشی ئێران 

دروستكردووە.
پێشتر نوێنەرێكی بااڵی نەتەوە یەكگرتووەكان لە 
ئێران هۆشداری دابوو كە ئەگەر قەیرانی ئاو لە ئێران 
ئــاوڕی لێنەدرێتەوە، لە 20 ســاڵی داهاتوودا ئێران 
تووشــی كێشــەی گەورە دەبێت. سێرجی ناكوزی، 
نوێنــەری رێكخــراوی خۆراك و كشــتوكاڵی نەتەوە 
یەكگرتــووەكان لە ئێران، هــۆكاری ئەم قەیرانە بۆ 
بەرزبوونەوەی ژمارەی دانیشــتووان، بەرزبوونەوەی 
پلەكانی گەرمای گــۆی زەوی، ئیدارەكردنی خراپی 
ســەرچاوە ژێرزەمینییەكانــی ئــاو و هەوڵەكانــی 
حكومەت بۆ پشتبەخۆبەستن لە بواری كشتوكاڵ و 

خۆراك دەگەڕێنێتەوە.
لــە مــاوەی یــەك دەیــەی رابــردوودا ئێــران 
و  خــۆراك  ســەرچاوەكانی  لــەڕووی  هەوڵیــداوە 
بەرهەمە كشــتوكاڵییەكانەوە ســەربەخۆ بێت و لە 
بواری هەناردەكردنیشــدا سەرچاوەی نوێی ئابووری 
بدۆزێتــەوە، ئەم پالنەش كاریگەریی راســتەوخۆی 
لەســەر شێوازی ئیدارەكردنی ســەرچاوەكانی ئاوی 
ئێــران هەبووە. لەبەر ئەوەی بۆ جێبەجێكردنی ئەو 
پالنــە دەبووایە ژمارەیەك بەنداو دروســتبكرێن كە 
پێویستیان بە گلدانەوەی ئاوی رووبارەكان و گۆڕینی 
ئاراستەی رووبارەكان هەبووە. 92%ی بەكارهێنانی 

ئاو لە ئێران بۆ بواری كشتوكاڵە.
بەپێی راپۆرتێكی وەزارەتی وزەی ئێران، ئێستا 
500 شــار و شارۆچكەی ئێران كێشەی كەمئاوییان 
هەیــە كە لەدرێژخایەندا دەكرێ كاریگەریی گەورەی 
لەســەر دیمۆگرافیــی ئێــران و زیادبوونــی رێــژەی 

بەبیابانبوون لە ئێران هەبێ.

قەیرانی ئێران و 
پەیوەندییە دەرەكییەكان

روحانــی حكومەتی توركیای بەوە تۆمەتبار كرد 
كە بۆ دروســتكردنی بەنداو لەســەر دیجلە و فورات 
لێكۆڵینەوەی زانســتییان لەســەر كاریگەرییەكانی 
بەنداوەكان لەســەر ناوچەكە، بەتایبەتیش لەســەر 

ئێران و عێراق نەكردووە و بە دروســتكردنی بەنداو 
مافــی واڵتانی حەوزەی خــوارەوەی رووباری دیجلە 
و فورات دەخوات. توركیا 19 بەنداوی لەســەر ئەو 
دوو رووبارە دروستكردووە و پالنی دروستكردنی سێ 

بەنداوی دیكەشی هەیە.
بەاڵم توركیا پێیوایە ئاو و چۆنێتی ئیدارەكردنی 
سەرچاوە ئاوییەكان كێشەیەكی نێوخۆیی واڵتانە و 
جەخــت لەوە دەكەنەوە كە تارانیش ژمارەیەكی زۆر 
بەنداوی لەســەر رووبارەكانی ســەر سنووری نێوان 

ئێران و عێراق دروستكردووە.
بــۆ  توركیــا  دەرەوەی  وەزارەتــی  نوێنــەری 
كاروباری باشووری ئاسیا، لە كۆنفرانسەكەی تاراندا 
لەســەر ژینگە، گوتی بەنداوەكانــی توركیا لە دوای 
لێكۆڵینــەوەی ورد و هەمەالیەنــە دروســتكراون و 
ئەنقەرەش پابەند نییە بەوەی لەبارەی بەنداوەكانیەوە 

گەرەنتی بە ئێران بدات. ئەو گوتی ئێرانیش كاتێك 
بەنداو دروســت دەكات، پرس بە واڵتانی دراوســێی 

ناكات و هیچ گەرەنتییەكیشیان ناداتێ.
واڵتێكــی دیكە كە تاران كێشــەی ئــاوی لەگەڵ 
هەیە ئەفغانستانە. عەبدولبەسیر عەزیمی، بریكاری 
وەزارەتــی وزە و ئــاوی ئەفغانســتان لــە وەاڵمــی 
قســەكانی روحانیدا رایگەیاند "ئەفغانستان لەسەر 
بنەمــای بەرژەوەندیــی نیشــتمانی و رێزگرتــن لە 
پەیماننامە نێودەوڵەتییەكان، سیاســەتی ئیدارە و 

كۆنتڕۆڵی سەرچاوەكانی ئاوی خۆی دادەڕێژێ".
ئێــران بە تایبەتی كێشــەی لەگــەڵ دوو بەنداو 
هەیە كە لە پارێزگاكانی نیمروز، فەرەح و هێلمندی 
ئەفغانستان دروســتدەكرێن. بە گوتەی بەرپرسانی 
ئەفغانی، هەوڵەكانی ئێران بۆ رێگری لە تەواوبوونی 
پڕۆژەی بەنداوەكان تەنیا هەوڵی دیپلۆماســی نین، 

بەڵكــو تــاران كەڵك لــە بزووتنــەوەی تاڵیبانیش 
وەردەگرێ بۆ ئەوەی كێشــە بۆ پڕۆژەكان دروســت 
بكات. حەیاتوڵاڵ حەیات، پارێزگاری هێلمند، ئێران 
بــەوە تۆمەتبــار دەكات كە چەكی قورســی داوەتە 
تاڵیبــان تاوەكــو ژمارەیــەك لە بەنداوەكانی ســەر 

رووباری هێالماند لەكاربخات.
ئەحمــەد مەجیدیــار، لێكۆڵــەر لــە پەیمانگای 
رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت دەڵێت پاش تێكشــكاندنی 
داعش لە عێراق و سووریا، ملمالنێی سەرەكیی نێوان 
واڵتانــی رۆژهەاڵتی نێوەڕاســت بــۆ كۆنتڕۆڵكردنی 

سەرچاوەكانی ئاوی ناوچەكە دەبێت.
حەســەن روحانی لەبارەی سیاســەتی ئیدارەی 
ئــاوی واڵتان لــە ناوچەكەدا گوتی "لــەم ناوچەیەدا 
مومكیــن نییــە بــە شــێوازێك مامەڵــە بكەیت كە 
یــەك واڵت كەڵك لە ســەرچاوەكانی ئاو وەربگرێت 

و واڵتانــی دیكەی لێ بێبەش بن"، بەم حاڵەشــەوە 
ئێران هەمان سیاسەت بەرامبەر هەرێمی كوردستان 
پەیڕەو دەكات. كۆتایی هەفتەی رابردوو ئێران وەكوو 
هەموو ساڵێك ئاوی ئەڵوەنی گرتەوە و چەند رۆژێك 
پێش ئەویش ئاوی زێی بچووكی گرتبووەوە و رۆژی 

دواتر تەنیا 15%ی ئاوەكەی بەردایەوە.
بەگوێــرەی رێككەوتنــە نێودەوڵەتییەكان واڵتی 
حــەوزەی ســەرەوەی ســەرچاوەی ئــاو )واتە ئەو 
واڵتــەی ســەرچاوەی رووبارەكــەی تێدایــە( نابێت 
واڵتانــی حــەوزەی خــوارەوەی رووبارەكــە لــە ئاو 
بێبەش بكات. كێشــەی دابەشكردنی سەرچاوەكانی 
ئاو هەتا ئێســتاش بەشێوازی دیپلۆماتیك و لەسەر 
ئاســتی پەیوەندیــی نێــوان واڵتــە پشــكدارەكان 
چارەســەر دەكرێــت، نــەك بە گوشــاری رێكخراوە 

نێودەوڵەتییەكان.

ئـــێـــران.. ئامانجی داهاتووی 
گرووپە جیهادییەكان

 هێرشەكەی داعش بۆ سەر تاران مانایەكی بۆ ستراتیژی "سیاسەتی بەرگری لە هێڵی پێشەوە" نەهێشتەوە

  تاران چەكی قورسی داوەتە تاڵیبان بۆ ئەوەی لەو بەنداوانە بدات كە ئەفغانستان لەسەر ئاوەكانی ئێران دروستیان دەكات

ئێران كێشەی ئاوی تەنیا 
لەگەڵ هەرێمی كوردستان هەیە؟
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دەنیس دراگۆڤیچ، بەرپرســی پێشووی كاروبارە 
مرۆییەكان لــە نەتەوە یەكگرتووەكان و شــارەزای 
شــەڕە نێوخۆییەكانــی رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت و 
ئاسیا و ریچارد ئایرن، پلەداری سەربازیی پێشووی 
بەریتانی، لە وتارێكدا لە گۆڤاری ناشناڵ ئینترێست 
باس لە بژارەكانی بەردەستی هاوپەیمانان لە سووریا 

دەكەن و وێنەیەكی لێڵ و تاریك نیشان دەدەن.
بەگوێــرەی بابەتەكە ئەگەری ســەقامگیركردنی 
ســووریا یەكجــار كەمە و "ســووریا بــەو مانایەی 
كە پێشــتر هەبــوو، مــردووە". هــۆكاری ئەمەش 
دەگەڕێتــەوە بــۆ ئەوەی كە شــەڕی ســووریا زۆر 
قووڵتــر بووەتەوە لەوەی كۆمەڵــگای نێودەوڵەتی 
بتوانێت بیگەڕێنێتەوە دۆخی پێش شەڕەكە، چونكە 
هەم لەڕووی ســەرچاوە و هەم لەڕووی ئیرادەشەوە 
كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی توانای نەماوە ئەمە بكات.

دراگۆڤیــچ و ئایرن پێیانوایە بۆ دامەزراندنەوەی 
مــەرج  ســێ  نێوخۆیــی  شــەڕی  دوای  واڵتێــك 
پێویستن )دەوڵەتێكی خاوەن رەوایەتی، ئاسایش 
و دابینكردنــی خزمەتگوزارییــە بنەڕەتییــەكان(. 
نەبوونی هەركام لەم ســێیە جارێكی دیكە واڵتەكە 
بــەرەو ناســەقامگیریی نــوێ دەبــات. بەبۆچوونی 
ئــەو دوو نووســەرە "ئەزموونــی ئەفغانســتان و 
عێــراق ئاماژەیەكــن بــۆ ئــەوەی بــۆ تێپەڕاندنــی 
تەحەدا گەورەكان، دەبێ ســنوورەكان ســەرلەنوێ 
بكێشــرێنەوە". بۆیــە پێشــنیاز دەكــەن "گرووپە 
جیاوازەكان رێگەیان پێبدرێت ئیدارەی سەربەخۆی 
خۆیــان دامەزرێنــن و بــە پشــتگیریی كۆمەڵگای 
نێودەوڵەتی رێگە بۆ نەخشەڕێیەك بۆ سەربەخۆیی 

هەرێمەكان خۆشبكرێ".
لە بەشــێكی دیكەدا، هەردوو نووســەر جەخت 
لــەوە دەكەنەوە كــە ریككەوتننامەكانی ســایكس 

پیكۆ و ســیڤەر چیدی وەاڵمــدەرەوەی ئەو واقیعە 
نوێیــەی رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت نیــن، ئەمە جگە 
لەوەی "نەخشەكان بەرهەمی ئەو مێژوو، سیاسەت 
و كولتوورانــەن كــە بە بەردەوامــی دەگۆڕێن، بۆیە 
نەخشــەكانیش نەگۆڕ نیــن"، رەخنە لە كۆمەڵگای 
نێودەوڵەتیــش دەگــرن كــە هەتا ئێســتا لە بری 
شەرعیەتی نێوخۆیی پشت بە شەرعیەتی دەرەكیی 
دەوڵەتان دەبەستن بۆ ئەوەی دەوڵەتێك بە شەرعی 

بزانن.
یەكێــك لــەو ئەڵتەرناتیڤانــەی بــۆ ســووریا 
باســدەكرێت، پێكهێنانی حكومەتێكی بنكەفراوانە 
كە شوێنی حكومەتەكەی ئێستا بگرێتەوە. وتارەكە 
جەخــت لەوە دەكاتــەوە كە كۆكردنــەوەی هەموو 
الیەنە ناكۆكەكانی ســووریا لەســەر یەك پالتفۆرم 
كارێكــی مەحاڵــە، لەبەرئەوەی شــەڕی نێوخۆیی 
سووریا بە پێچەوانەی شەڕە نێوخۆییەكانی دیكەوە، 
پاڵنــەر و رەهەنــدی جیاجیــای هەیــە، لەوانــەش 
جیاوازیــی چینایەتی، چەوســانەوەی نەتەوایەتی، 
توندڕەویــی ئاینی و دوژمنایەتیــی مێژوویی. جگە 
لەمــەش "زۆربەی ئەو گرووپە ناكۆكانەی ناوچەیان 
بەدەستە )وەكوو كورد، رژێمی ئەسەد و هەندێك لە 
گرووپە سوننەكان( لە ناوچەكەی خۆیاندا جۆرێك لە 
دەسەاڵتیان دامەزراندووە كە كۆمەڵگای نێودەوڵەتی 

دەبێ پشتگیرییان بكەن".
پاراســتنی  بــۆ  نێودەوڵەتیــش  كۆمەڵــگای 
ســووریایەكی یەكپارچــەی ســەقامگیر، دەســتی 
بەستراوە. ســووریا 22.8 ملیۆن دانیشتووی هەیە 
كــە نیوەیان ئــاوارە، كۆچبــەر و پەنابەرن. بەپێی 
ســتانداردی پەســەندكراو بــۆ بەرەنگاربوونــەوەی 
گرووپە یاخییەكان لە قۆناغی دوای شەڕدا پێویستە 
بۆ هەر 1000 دانیشتوو 20 سەربازی ئاسایشپارێز 
هەبێــت. بەم پێیەش ســووریا پێویســتی بە 450 
هەزار چەكداری پارێزەری ئاسایشە. دوو شارەزاكە 

پێیانوایە "ئەگەر دوو لەســەر سێی ئەو هێزەش بۆ 
خەڵكی سووریا دابین بكرێ، دیسانیش پێگەیاندن 
و راهێنانیــان پێویســتی بــە پارە و كاتــە". 150 
هەزار هێزە ئەمنییەكەی دیكەش دەبێت كۆمەڵگای 
نێودەوڵەتــی دابینی بكات كــە "پێناچێت واڵتانی 
رۆژئاوایــی دوای زیاتــر لــە 10 ســاڵ لــە جەنگی 
ئەفغانستان و عێراق چیدی خوازیاری ئەوە بن هێز 
رەوانەی ناوچەیەك بكەن كە بەردەوام چارەنووسی 

نادیارە".
دەرەكییــە  دەســتێوەردانە  ئەمجــۆرە 
پێویســتی بــە كۆدەنگیی ئەنجوومەنی ئاسایشــی 
نەتەوەیەكگرتووەكانــە، بــە تایبەتیش رووســیا و 
ئەمریــكا. حاڵــی حــازر ئــەم كۆدەنگییــە نییە و 
پێناچێت لە داهاتوویەكی نزیكیشدا دروست ببێت. 
بۆیەش هەردوو شارەزاكە پێیانوایە "هیچ بژارەیەكی 
ئاســان یان باش لەبەردەست نییە بۆ ئەوەی دوای 
ئاگربەســت یان ئاشتی، ســووریایەكی یەكپارچەی 

سەقامگیر دابمەزرێ".
لە بەشــی كۆتایی وتارەكەدا، دراگۆڤیچ و ئایرن 
باســی بژارەكــەی خۆیــان دەكەن كە ســەرلەنوێ 
كێشانەوەی سنوورەكانە. لەو حاڵەتەشدا ژمارەیەك 
دەوڵەتی نــوێ دادەمەزرێن كە بریتین لە دەوڵەتی 
عەلەوییەكان لە دیمەشق، كورد لە باكووری سووریا 
و سوننەكان لە رۆژهەاڵت، هەرچەندە دەكرێ كورد 
و عەرەبــە ســوننەكان یەك بگرن و دەســەاڵتێكی 
بنكەفــراوان لە باكــوورەوە بۆ رۆژهەاڵتی ســووریا 

دامەزرێنن.
بەپێــی وتارەكە، خاڵــی پۆزەتیڤی ئەو بژارەیە 
ئەوەیــە كــە ســوننەكانی لێدەرچێت، هــەركام لە 
هێزەكان لە ناوچەكەی خۆیان شەرعییەت و هێزی 
ئەمنیــی یەكگرتووی خۆیان هەیــە، جگە لەمەش 
ســنوورەكانیان لە ماوەی شەش ســاڵی رابردوودا 
بەشــێوەیەكی سروشــتی دیاریكراوە. بە بۆچوونی 

دوو نووســەرەكە، بۆ دروســتكردنی هێزی ئەمنی 
لــە ناوچە عەرەبە ســوننەكانیش، واڵتانی عەرەبی 
ســوننەی ناوچەكە دەتوانن رۆڵی ئەرێنیی خۆیان 

بگێڕن. 
یەكێك لەو ئەگەرانەی بۆ سووریایەكی دابەشبوو 
باســی لێدەكرێت، دروستبوونی ناكۆكییە لە نێوان 
دەوڵەتە نوێیەكاندا، بەتایبەیش لە نێوان دەوڵەتی 
عەلەوییــەكان و دەوڵەتــی عەرەبــە ســوننەكان. 
بەگوێرەی وتارەكە، مێژووی هەوڵە ئاشتیپارێزەكانی 
نەتەوە یەكگرتووەكان سەلماندوویەتی ئەم رێكخراوە 
"لە پاراســتنی ئاشــتیی نێــوان دەوڵەتەكاندا زۆر 

سەركەوتووتر بووە تاوەكو ئاشتیی نێوان كۆمەڵێك 
الیەنی ناكۆك كە لە یەك واڵتدا لەدژی یەك شــەڕ 

دەكەن". 
نووسەرەكانی بابەتەكە ئەوەش دەخەنەڕوو كە 
بــۆ گەیاندنی هاوكارییە مرۆییەكان و گەڕاندنەوەی 
خزمەگوزارییەكانیش دروستكردنی سێ دەوڵەت لە 
ســووریا بژارەیەكی باشترە لەوەی یەك حكومەتی 
ناوەندی ئەمە بكات. لەبەرئەوەی لەو حاڵەتەدا هەر 
كام لە دەوڵەتەكان خزمەتگوزاری و هاوكارییەكان 
بە خەڵكی خۆی دەگەیەنێ، بێ ئەوەی مەترســی 
ئــەوە دروســت ببێت كــە حكومەتــی ناوەندی بە 

مۆنۆپۆڵكردنــی ناوەندەكانــی حوكــم، كەمینــە و 
پێكهاتەكانی دیكە بچەوسێنێتەوە. 

 وتارەكــە باس لە نیگەرانییەكانی توركیاش لە 
دروستبوونی دەوڵەتی ســەربەخۆی كوردستان لە 
سنوورەكانی باشووری توركیا دەكات و دەڵێت هەر 
ئێســتاش كورد دەوڵەتێكی دیفاكتۆی لە باكووری 
سووریا هەیە، رەواندنەوەی نیگەرانییەكانی توركیا 
و رێگریكردن لە ڤیتۆی توركیا دەكەوێتە ئەستۆی 
كۆمەڵــگای نێودەوڵەتــی "چونكە ئەمە باشــترین 
دەرفەتە بۆ ســەپاندنی ئاشتییەكی درێژخایەن لە 

سووریای ئێستادا".

لــە 8ی ئۆکتۆبەری 1991 بــە چەند رۆژێک 
بەر لە رووخانی یەکێتیی ســۆڤیەت، رێکخراوی 
 СНГ-( پێکەوەکارکردنی دەوڵەتانی سەربەخۆ
CIS( لەالیەن کۆمارەکانی رووسیا، بیالرووسیا 
و ئۆکرایناوە کە بە هاوپەیمانێتی بێاڵڤیژسکایە 
شــارەزایانی  زۆربــەی  دامــەزرا.  ناســراوە، 
سیاســی ئەم بەروارە بە رۆژی هەڵوەشانەوەی 
ئۆتۆماتیکیی یەکێتی سۆڤیەت لەقەڵەم دەدەن، 
چونکــە ناوەڕۆکی هاوپەیمانییەکــە و تەنانەت 
ناونیشانی رێکخراوەکەش ئاماژەیەکی روون بوو 
بۆ دروســتبوونی دەوڵەتی تــازە لەناو یەکێتی 
ســۆڤیەتدا. پاش راگەیاندنی ئەم هاوپەیمانیە، 
زۆربــەی کۆمارەکانی دیکەی یەکێتی ســۆڤیەت 
بوونــە ئەندامــی، ئەمــە جگە لــە کۆمارەکانی 
ناوچەی بەڵتیک: )ئیستۆنیا، التڤیا و لیتوانیا( 

و تەنیا مۆڵدۆڤا بووە ئەندام لەم رێکخراوە. 
دامەزراندنی ئەم رێکخراوە بۆ چارەسەرکردنی 
کێشــە جوگرافــی و سیاســی و ئابوورییەکانی 
نێــوان کۆمــارە تــرازاوەکان، یاخــود دەوڵەتە 

سەربەخۆکانی یەکێتیی سۆڤیەت بوو. 
الی زۆربەمان ئاشکرایە مۆسکۆی پایتەختی 
رووسیا سەنتەر و پایتەختی یەکێتی سۆڤیەتی 
پێشــوو بوو، تەواوی کاروبار و رێنمایی و یاسا 
و بڕیارە سیاسی و ئابوورییە گرینگەکان لەوێوە 
دەردەچــوون و دەگشــتێندران بەســەر تەواوی 
کۆمارەکانی ســۆڤیەتدا. هەر بۆیەشــە هەمیشە 
کــە باســی یەکێتی ســۆڤیەت دەکرێــت، زیاتر 
گرێدەدرێتــەوە بــە رووســیاوە، لە کۆتاییشــدا 
هەر کۆماری رووســیا بــووە میراتگری یەکێتی 
ســۆڤیەت هــەم لــە ئەنجوومەنــی ئاسایشــی 
لەالیەنــی  هەمیــش  و  نەتەوەیەکگرتــووەکان 
ئابووری و توانا ســەربازییە گەورەکەی یەکێتی 

سۆڤیەتەوە.
و  ســۆڤیەت  یەکێتــی  رووخانــی  پــاش 
دامەزراندی رووسیا نوێ، بەتایبەتی دوای هاتنە 
ســەر دەســەاڵتی پوتیــن، بەهێزیی رووســیای 
فیدراڵ گەیشــتە رادەیەکی وا بەهێز کە شوێنی 
یەکێتی ســۆڤیەتی پێشوو بگرێتەوە لە تەواوی 
رێککەوتننامە و رێکخــراوە نێودەوڵەتییەکاندا، 
تەنانەت کاربکات بۆ فراوانکردنی جیۆسیاســی 
لەنــاو واڵتانــی دەوروبــەر و زۆربــەی واڵتانــی 
جیهان بە هەمان سیاسەتی سۆڤیەتیانە، بەاڵم 
بە بەرگێکی نوێی سەرمایەداری و مۆدێرنەوە.

دەوڵەتــە  لــە  چــاو  هەمیشــە  رووســیا 

جیابووەکانــی ســۆڤیەتی پێشــوو دەکات وەک 
بەشــێک لــە واڵتەکەی هەم لــەڕووی هاریکاری 
ئابــووری بۆیان، هەمیش لە ڕووی پاراســتن و 
بەرگری لە سەروەرییان، تەنانەت لە رێکخستنی 
پەیوەندییــە دیپلۆماســیەکانیان لەگەڵ واڵتانی 

جیهان.
بــە دڵنیاییــەوە واڵتانــی زلهێزی تــر لەوانە 
ئەمریکا و واڵتانــی ئەوروپا و تەنانەت کۆماری 
چینــی میللیــش تارادەیەکی زۆر کە دراوســێی 
دەوڵەتانــەن  ئــەم  زۆری  بەشــێکی  نزیکــی 
چاویــان بڕیوەتــە دەستخســتنە نــاو کاروباری 
ئــەم دەوڵەتانــە و قۆرخکردنیــان بــە ئامانجی 
بەرژەوەندییــە بااڵکانیــان بەهــۆی هەڵکەوتەی 
الوازیــی  و  جوگرافییــان  شــوێنی  گرینگــی 
بــاری ئابــووری و ســەربازییان وەک واڵتانــی 

تازەپێگەیشتوو.
بێگومــان رووســیا و چیــن لــە زۆر بــواردا 
هاوئامانجــن، بەتایبەتــی لــە دژایەتیکــردن و 
الوازکردنــی کاریگەرییەکانــی ئەمریکا لەســەر 
جیهان، هەردوو الیــەن پێکەوە لەیەک بەرەدان 

و خاوەنــی یــەک بیرۆکەن، تەنانــەت لە بواری 
ســەربازی و ئابووری زۆر پرۆژەی هاوبەشــیان 

هەیە لەم رووەوە.                       
سیاســەتمەدارانی  و  شــارەزایان  بــەاڵم 
رووســیا بــە گومانن لــە هاوپەیمانێتــی لەگەڵ 
چین، زۆر جار ترســی خۆیان نەشــاردووەتەوە 
لەوەی رووســیا ببێتە شــەریكێکی بچووک نەک 

هاوپەیمانێکی ستراتیژیی چین لە داهاتوودا.
کێشــەی جۆرجیا و رووسیا لە ساڵی 2008 
و کێشــەکانی رووســیا و ئۆکراینــا لــەم چەند 
ســااڵنەی دوایــی، بــە تایبەتی لەســەر نیمچە 
دوورگــەی کریــم رەنگدانــەوەی زۆری تموحــی 
ئــەم دەوڵەتــە زلهێزانەیە. کاریگــەری و رۆڵی 
رووســیای فیدراڵ تاوەکو ئێستا رێگری کردووە 
لە فراوانخوازی و دەستدرێژیی زلهێزەکانی دیکە 

بۆ سەر ئەم دەوڵەتانەی سۆڤیەتی پێشوو.
دروســتبوونی  و  هەڵپەســاردن  پــاش 
تەنگوچەڵەمەیەکــی زۆر لــە نێــوان رووســیا و 
هەردوو کۆماری پێشــووتری یەکێتی سۆڤیەت: 
جۆرجیــا و ئۆکراینــا، ئێســتا پەیوەندییەکانی 

بیالرووس و رووسیا بە قۆناغێکی زۆر هەستیار 
و ناســکدا تێدەپــەڕن، بەجۆرێــک لــە ئــان و 

ساتدایە بۆ تەقینەوە.
ســەرچاوەی  لەبیربچــێ  ئەوەمــان  نابێــت 
سەرەکیی کێشە و قەیرانەکانی ئۆکراینا دووریی 
بەرژەوەندییەکانــی رۆژئاوا و رووســیا بوون لە 

یەکترەوە.
 پارســاڵ مینســکی پایتەختی بیالڕووســیا 
لەالیــەن واڵتانــی رۆژئــاواوە وەک ســەنتەری 
کۆبوونەوەکانی رووسیا و ئۆکراینا و واڵتانی تری 
جیهان سەبارەت بە چارەسەرکردنی کێشەکانی 
ئۆکراینــا دیاری کرا، ئەمە لە کاتێکدا مینســک 
ماوەیەکــی زۆر بوو لەالیەن واڵتانــی رۆژئاواوە 
فەرامۆشکرابوو، تا رادەیەکیش خرابووە لیستی 
رەشــی واڵتانــی رۆژئاوا، بەاڵم بــەم هەنگاوەی 
رۆژئــاوا ئاســۆیەکی گەش بەڕووی بیالڕووســدا 
کرایەوە و لۆکاشــێنکەی ســەرۆکی بیالڕووسیا 
ئەمەی وەک هەلێکی زێڕین قۆستەوە و دەستی 
کرد بە کارکردن لەگەڵ واڵتانی رۆژئاوا. هەر لە 
نزیکتریــن ماوەدا تەواوی گەمارۆ ئابوورییەکانی 

ســەر بیالڕووســیا و شەخسی ســەرۆکی واڵت 
ئەلێکســاندەر لۆکاشــێنکۆ هەڵگیــران لەالیەن 
واڵتانی رۆژئاواوە. لە بەرامبەریشــدا ســەرۆکی 
بــێ  و  تاکالیەنــە  بەشــێوەیەکی  بیالڕووســیا 
پێکەوەکارکردنــی  رێکخــراوی  بــۆ  گەڕانــەوە 
دەوڵەتــە ســەربەخۆکان CIS ، ڤیزای لەســەر 
80 واڵتی جیهان بۆ ســەفەرکردن بۆ واڵتەکەی 
هەڵگــرت، لەنــاو ئــەم واڵتانەشــدا ئەمریــکا و 

زۆربەی واڵتانی ئەوروپای تێدایە. 
ئــەم هەنــگاوەی بیالڕووســیا بــووە مایەی 
و  رووســیا  دەســەاڵتدارانی  بــۆ  نیگەرانــی 
کاردانــەوەی لێکەوتــەوە، چونکــە هەموو ئەو 
کەســانەی بەبــێ ڤیزا ســەردانی بیالڕووســیا 
نــاو  بێنــە  بەئاســانی  دەتــوان  دەکــەن، 
رووسیاشــەوە، هــەر بۆیــە رووســیا بڕیــاری 
دا لەمــەودوا ســنووری نێــوان هــەردوو واڵت 
وەکــو پێشــتر بەبــێ چاودێــری و ئــاگاداری 
کارمەندانــی تایبــەت بە ســنوور و پاســپۆرت 
بەڕێــوە نەبردرێــت، تەنانــەت بــۆ هێڵەکانــی 
فڕۆکــەش دەبێــت بە هەمان یاســا و رێنماییە 
ســنوورییەکانی نێــوان دوو دەوڵەتدا بڕۆن کە 
پێشــتر ئــەم رێنمایــی و یاســایانە جێبەجێ 
نەدەکران بــە رووی هاوواڵتیانی نێوان هەردوو 
فڕۆکەوانــی  هاتوچــۆی  وەک  بەڵکــو  واڵت، 
ناوخــۆی ناو یەک واڵت مامەڵەی لەگەڵ دەکرا 
بــە گوێــرەی هاوپەیمانێتــی یەکێتــی خاکــی 

رووسیا و بیالڕووس لە ساڵی 1996.
 ئەمــە جگــە لــە ناکۆکی نێوانیان لەســەر 
نرخــی نــەوت و گازی سروشــتی و پااڵوگــە 
نەوتییەکانی دروستکراوی سەردەمی سۆڤیەت 
کە نەوتیان لە رووسیاوە بۆ هەناردە دەکرێت. 
رووســیا داوا لــە بیالڕووســیا دەکات بەبــێ 
ئــاگاداری و نەگەڕانەوەی داتا و حســاباتەکان 
نــەوت و بەنزینــی ئــەم پااڵوگانــە هەناردەی 
ئەوروپا نەکات. لەالیەکی تریشەوە بیالڕووسیا 
داوای داشــکاندنی نرخــی گازی سروشــتی و 
نــەوت دەکات کــە بــە هەمان نرخــی ناوخۆی 
رووســیا بێت. ناکۆکییەکانی نێوانیان لەســەر 
نەوت و گاز گەیشتە ئاستی راگرتنی هەناردەی 

نەوت و گاز بۆ بیالڕووسیا لە ساڵی 2016. 
ئەمە جگە لە پرســەکانی تــری تایبەت بە 
بەرهەمە کشــتوکاڵییەکان و میوە کە رووســیا 
قەدەغــەی کردوون لــە ئەوروپــاوە هەناردەی 
واڵتەکــەی بکرێن، بەاڵم بە ئاســانی لە رێگای 

بیالڕووســیاوە هاوردەی ناو بازاڕەکانی رووسیا 
دەکرێن.

دواتریــش پشــتگیرینەکردنی رووســیا لەکاتــی 
کێشــەکانی کریمیا بۆ هاتنە ســەر خاکی رووسیا. 
هەمــوو ئــەو ناکۆکییانە بە پێشــهاتی مەترســیدار 
دادەنرێــن بــۆ داهاتــووی پەیوەندییەکانــی نێــوان 

هەردوو واڵتی رووسیا و بیالڕووس.
بێگومان مێژوویەکی درێژ و لێکدانەبڕاو هەیە لە 
نێــوان گەلــی رووس و بیالڕووســدا، ئەمە جگە لە 
هاوپەیمانێتــی دوو قۆڵیی نێوانیان بەناوی یەکێتی 
رووسیا و بیالڕووس بۆ هاوبەشی و پێکەوە کارکردن 
لــە بوارەکانــی سیاســی و ئابــووری و ســەربازی 
و گومــرگ و دراوی هاوبــەش و یاســا نوێیەکانــی 
نێوانیــان و بواری کولتــووری هاوبەش. بە جۆرێک 
بیالڕووسەکان زمانی نەتەوەی خۆشیان لەبیرکردووە 
و زمانی رووســی زمانی فەرمیــی واڵتە. ئەمە جگە 
لە هاوبەشــی و تێکەڵیی هەردوو کولتووری رووسی 
و بیالڕووس بەهەمان شــێوەی تێکەڵیی کولتووری 
رووســی لەگــەڵ کولتــووری ئۆکرانــی و نزیکییان 
لەگەڵ هی جۆرجی. لە بیرشمان نەچێ ئەوەی بووە 
هۆکاری ســەرهەڵدانی قەیرانەکانی نێوان رووســیا 
و ئۆکراینــا و رووســیا و جۆرجیــا، هەمــان بابەتی 

ناکۆکیی نێوان رووسیا و بیالڕووسیای ئەمڕۆیە.
کۆمــاری بیــالڕووس بــە یەکێــک لــە کۆمــارە 
گرینگەکانی یەکێتی ســۆڤیەتی پێشــوو دادەنرێت 
هەم لەالیەن رووسیاوە هەمیش بۆ ئەمریکا و واڵتانی 
ئەوروپا، ئەوەش بەهۆی هەڵکەوتەی جوگرافیی ئەم 
واڵتــە کــە دەبێتە هاوســنووری رووســیا و واڵتانی 

ئەوروپا و یەکێتی ئەوروپا.
 هــەردوو الیەنــی ئەمریکی و رووســی لەهەوڵی 
ئــەوەدان دەســەاڵتدارانی بیــالڕووس رازی بکــەن 
سیســتەمی دژە مووشەکی لەسەر سنوورەکانی ئەم 
واڵتــە دابمەزرێنن، بە یەکالییکردنەوەی ئەم بابەتە 
راستەوخۆ بارودۆخەکە لە نێوان رووسیا و بیالڕووس 

یەکالدەبێتەوە.
بــە پێچەوانەشــەوە لــە ئەگــەری چەســپاندنی 
سیســتەمی دژە مووشــەکیی ئەمریکا لــەم واڵتەدا 
وەک چۆن لە پۆڵەندا و باقی دەوڵەتانی تر دانراون 
و رووســیا بە هەڕەشــە لەخۆی دەزانێت، پێشبینی 
دەکرێــت هەمــان ســیناریۆی رووســیا و جۆرجیا، 

رووسیا و ئۆکراینا دووبارە ببێتەوە.        
                          

*خوێندکاری دکتۆرا لە زانستە سیاسییەکان 
و پسپۆڕی کاروباری سیاسیی رووسیا.

"سـووریا بەو مانایەی
 كە پێشتر هەبوو، كۆتایی هاتووە"

 باشترین بژارە دابەشكردنی سووریایە
 بۆ سێ دەوڵەتی كوردی، عەلەوی و سوننی

قەیرانی ئۆكراینا و جۆرجیا 
لە بیالڕووس دووبارە دەبێتەوە؟ دانەر ئەبوبەكر*
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ئەم وتارانە گوزارشت لە رای نووسەرەكانیان دەكەن و بەهیچ شێوەیەك دەربڕی بۆچوونی تۆڕی میدیایی رووداو نین.

شرۆڤە و بۆچوون

ئەگەر لە مێژوودا تەنیا جارێك دەرفەتێك 
سـێكوچكەی  كـە  رەخسـابێت  كـورد  بـۆ 
هەرێمایەتـی  و  (نێودەوڵەتـی  هەلومەرجـی 
بـۆ  بووبـن  گونجـاو  پێكـەوە  ناوخۆیـی)  و 
ئـەوە  كوردسـتان،  دەوڵەتـی  دروسـتكردنی 
لـە كۆتایـی جەنگـی یەكەمـی جیهانیدا بووە. 
سیاسـەتی ئەوكاتی نێودەوڵەتـی یارمەتیدەر 
دەوڵەتـی  چەندیـن  دروسـتكردنی  بـۆ  بـوو 
تـازە، دۆخـی هەرێمایەتیـش بەهۆی شكسـت 
خەالفەتـی  هەڵوەشـانەوەی  لەبەریـەك  و 
عوسـمانی، بەجۆرێـك تێكچووبـوو كـە هیـچ 
كاریگەرییەكیان لەسـەر بڕیـاری زلهێزەكان و 
براوەكانـی جەنـگ نەبێت لە بڕیاردان لەسـەر 
پیـاوە  ویالیەتەكانـی  پاشـماوەی  و  الشـە 

نەخۆشـەكە. بەهۆی سـەرهەڵدانی یاخیبوونە 
و  شـۆڕش  بەرپابوونـی  و  خێڵەكییـەكان 
راپەڕینـی جەماوەریـی كـورد، هەلومـەرج و 
زەمینـەی ناوخۆییـش لەبـار بـوو لـە یەكێـك 
لـە ویالیەتـە كوردنشـینەكان دەوڵەتێـك بـۆ 
كـورد دروسـتبكرێت هاوشـێوەی ئـەو گـەل و 
نەتەوانـەی تـری ژێـر قەڵەمڕەوی عوسـمانی.
هەرچەنـدە لـە زۆر ناوچـەی كوردسـتان، 
بەشـێوازی جۆراوجـۆر خەبـات بـۆ رزگاری و 
خواسـتی كـورد بـۆ دامەزراندنـی حوكمێكـی 
بـەاڵم  هەڵدابـوو،  سـەری  خۆبەڕێوەبـەری 
زەمینـەی  زیاتـر  هەموویـان  لـە  ئـەوەی 
كوردسـتان  باشـووری  هەبـوو،  چەسـپاندنی 
بـوو كـە ئـەوكات شـێخ مەحمـوودی حەفیـد 

رابەرایەتـی شـۆڕش و یاخیبوونـی باشـووری 
كوردسـتانی دەكـرد. لـەو سـاتەدا هەمان ئەو 
زەمینانـەی بـۆ دامەزراندنـی دەوڵەتێـك لـە 
ویالیەتەكانـی بەسـرە و بەغـدا بۆ عەرەبەكان 
لەئـارادا بـوو، هەمـان ئەو واقیعـە بە زیادەوە 
بۆ ویالیەتی مووسـڵیش هەبوو كە بەو جۆرە 
بڕیار لە چارەنووسـی بدرێت خەونی كورد لە 
بەدیهێنانـی دەوڵەتـی كوردسـتان بێنێتەدی، 
بـەاڵم كـورد خـۆی هـۆكاری ئـەوە بـوو ئـەو 
دەرفەتـەی لەدەسـت بچێـت و چارەنووسـی 
بـەو جـۆرە بـێ كـە ویالیەتەكەی پـاش پێنج 
عێـراق،  دەوڵەتـی  دروسـتبوونی  لـە  سـاڵ 
بـێ لەبەرچاوگرتنـی مـاف و خواسـتەكانی، 

بخرێتـە سـەر ئـەو دەوڵەتـە تازەیـە.
ئەوكاتـەی ویالیەتەكانـی بەسـرە و بەغـدا 
پێكـەوە بەسـترانەوە و بڕیـار درا دەوڵەتـی 
عێراقـی لـێ دروسـت بكرێـت، لەنـاو هەمـوو 
سـەرۆك خێـڵ و كەسـایەتییەكانی ئەوكاتەی 
نەبـوو  پیاوێـك  ویالیەتـە  دوو  لـەو  عـەرەب 
بتوانـێ ئـەم دەوڵەتـە تازەیـە بەڕێوەبەرێـت، 
بەریتانییـەكان چـوون لـە بنەماڵـەی هاشـمی 
پادشـای  بـە  كردیـان  و  هێنـا  كەسـێكیان 
عێراق. ئەوكاتە جگە لەوەی شـێخ مەحموود 
و  رابـەر  و  شۆڕشـگێڕ  كەسـایەتییەكی 
سیاسـییەكی سـەردەمەكەی خـۆی بـوو، هەر 
ئەوكاتـە لەنـاو شۆڕشـەكە و لـە دەوروبـەری 
شـێخ مەحمـوود چەندیـن كەسـایەتی كـورد 
هەبـوون كـە شـیاویی ئەوەیـان هەبـوو واڵت 
بەڕێوەبـەرن. بـەاڵم بەشـێك لـە منەوەرانـی 
ئـەو سـەردەمە دژی ئەوەبـوون دەوڵەتێكـی 
مەلەكـی هاوشـێوەی عێـراق بـۆ كوردسـتان 
شـێخ  ئـەوەی  بەپاسـاوی  دروسـتبكرێت، 

مەحمـوود پیاوێكـی خێڵەكییـە، دژایەتییـان 
كـرد و چوونـە ژێـر باڵـی مەلیكـی عێراقەوە. 
نزیـك  عێـراق  مەلەكیەكـەی  دەوڵەتـە 
بـە چـل سـاڵ بـڕی كـرد و لەوكاتـەوە بـۆ 
شـێوازی  و  سیسـتەم  چەندینجـار  ئێسـتا 
چەندیـن  گـۆڕدراوە.  عێـراق  لـە  حوكمڕانـی 
نـەوەی جیـاوازی سیاسـی هاتـن و رۆیشـتن، 
و  چوارچێـوە  مایـەوە  خـۆی  وەك  ئـەوەی 
ناسـنامەی دەوڵەتێكە بەنـاوی عێراق. ئەگەر 
ئەوكاتـەش لەخراپتریـن حاڵەتـدا دەوڵەتێكی 
مەلەكـی لـە كوردسـتان بـۆ شـێخ مەحمـوود 
لەوكاتـەوە  دابمەزرایـە،  بنەماڵەكـەی  و 
بـۆ ئێسـتا دەیـان بنەماڵـەی تـر و نـەوەی 
رۆیشـتبوون،  و  بووبـوون  پەیـدا  سیاسـی 
ئـەوەی بـۆ میللـەت دەمایـەوە چوارچێـوە و 
ناسـنامەی دەوڵەتـی كوردسـتان بـوو. بـەاڵم 
لەبەرئـەوەی كـورد خـۆی دژی دامەزراندنـی 
دەوڵەتێكـی لەوشـێوەیە بـوو، ئـەو مێـژووە 
سـەت  نزیـك  ئازاربەخشـەی  و  خوێنـاوی 

بـۆ مایـەوە. رابـردووی  سـاڵی 
ئەگـەر تەماشـایەكی دۆزی فەلەسـتین و 
ئیسـرائیلیش بكەیـن، لەوكاتـەوەی كێشـەی 
هەیـە،  ئیسـرائیل  دەوڵەتـی  و  فەلەسـتین 
و  حكومـەت  كابینـەی  دەیـان  جـووەكان 
گۆڕیـوە،  سیاسـییان  دەموچـاوی  دەیـان 
و  حوكـم  سـەر  هاتنـە  حیـزب  چەندیـن 
ئێسـتا  تـا  عەرەبـەكان  بـەاڵم  رۆیشـتن، 
یـەك تەبەقـەی سیاسـی و یـەك قوتابخانـە 
تەمەنیـش  ئەگـەر  دەكات.  نوێنەرایەتیـان 
بهێنێـت،  كارەكتەرێـك  رۆڵـی  بـە  كۆتایـی 
هاوخەباتەكانـی یـان قوتابیانـی رێبازەكـەی 
درێـژە بـە كاروانەكـەی دەدەن. هۆكارەكـەی 

چوارچێوەیەكـی  دەوڵـەت  كـە  روونـە 
دەسـتووری و یاسـایی هەیـە و گۆڕانـكاری 
لـە دەسـەاڵتداران و حاكـم و حوكمڕانـەكان 
مەسـەلەی  بـەاڵم  روودەدات،  ئاسـانی  بـە 
ئـەوەی  پاسـاوی  هەمیشـە  نەتەوایەتـی 
هەیـە شـەرعیەتی شۆڕشـگێڕی پارێزبەنـدی 
بۆیـە  بێـت.  سیاسـی  نەوەیەكـی  مانـەوەی 
عەرەبەكانی فەلەسـتین لەوكاتەوە بۆ ئێسـتا 
و تـا كێشـەی فەلەسـتینیش بـەردەوام بێت، 
هـەر مەحكومـن بـەوەی لـە بازنـەی هەمـان 
ئـەو قوتابخانـە قەومچییـەدا بخولێنـەوە كـە 
بـەو دۆخـە  چارەنووسـی فەلەسـتینییەكانی 

گەیانـد.
لـەو  جگـە  كوردسـتانیش  لـە  ئەگـەر 
پارتـی  مەحمـوود،  شـێخ  وێناكردنـەی 
دیموكراتـی كوردسـتان وەك تەمەندرێژتریـن 
لـە  نموونـە،  بـە  بكەیـن  كـوردی  حیزبـی 
ناوەڕاسـتی چلەكانی سـەدەی رابردووەوە كە 
پارتـی دامـەزراوە، بەهەشـتی مـەال مسـتەفا 
سـەركردایەتی دەكرد و دوای خۆیشـی كوڕی 
نـەك  ئەمـە  نەوەكانـی،  ئەویـش  دوای  و 
وایـە،  پارتـی  سیاسـی  ژیانـی  بـۆ  بەتەنهـا 
بەڵكـوو بۆ نوێنەرایەتی مەسـەلەی نەتەوەیی 
كوردیـش راسـتە، لەبەر ئـەوەی كورد نەبووە 
بـە دەوڵـەت، لەوكاتـەوە تا ئێسـتا بنەماڵەی 
نوێنەرایەتـی  پێشـەوەی  لەریـزی  بارزانـی 
مەسـەلەی نەتەوایەتـی كورد راوەسـتاون، تا 
كێشـەی كوردیـش بـەردەوام بێـت، تەمەنـی 
سیاسـی ئـەم بنەماڵەیـە نـەوە لـەدوای نـەوە 
بە پاسـاوی شەرعییەتی شۆڕشگێڕی و رێباز 
بەردەوامییـان  كوردایەتـی  قوتابخانـەی  و 
دەبێـت. ئەگـەر گریمـان ئـەو رۆژەی پارتـی 

دامەزرابـا  كوردسـتانیش  دەوڵەتـی  دامـەزرا 
و مـەال مسـتەفا ببووایـە بـە سـەرۆكی، ئایـا 
لـەو كاتـەوە بـۆ ئێسـتا دەوڵەتی كوردسـتان 
هـەر لـە دەسـتی بنەماڵەی بارزانیـدا دەبوو؟ 
بێگومـان نەخێـر، هاوشـێوەی هەموو واڵتانی 
تـری جیهـان و ناوچەكـە كـە لەسـەر بنەمای 
بنەماڵەیـش  و  پشتاوپشـت  فەرمانڕەوایـی 
دەوڵـەت  و  هـات  كۆتاییـان  دامەزرابـوون، 
كەوتەوە دەسـتی گەلەكانیـان. كام دەوڵەتی 
ناوچەكـە چەنـد بەهێـز بووبێـت لـە چلەكانی 
ماوەتـەوە  ئێسـتا  تـا  رابـردووەوە  سـەدەی 
دەوڵـەت  كوردسـتان  ئەگـەر  حوكـم؟  لـە 
بووایـە وەك خراپتریـن گریمانـە حوكمێكـی 
ئەتاتـورك  لـە  هەبووایـە،  دیكتاتۆریانەشـی 
چارەنووسـی  نەدەبـوو،  بەهێزتـر  سـەدام  و 

ئـەوان بەكـوێ گەیشـت؟
بەهـۆی  كەسـێك  هـەر  كوردسـتان  لـە 
ئـەو  و  حیـزب  ئـەم  هەژموونـی  بوونـی 
سیاسـی،  دۆخـی  لـە  نیگەرانـە  بنەماڵـەوە 
یاخـود كەسـانێك گـوێ بە قۆسـتنەوەی ئەو 
دەرفەتانـە نـادەن كـە بـۆ كـورد دێنـە پێـش 
بەهـۆی ئـەوەی گومانیـان لـەوە هەیـە هـەر 
كیانێـك دروسـتبێت دەكەوێتـە دەسـتی خێڵ 
و بنەماڵەكان، یا تەنانەت دژی سـەربەخۆیی 
بـۆ  نەتەوەییـن  قـەوارەی  دروسـتبوونی  و 
تەمـەن  ئـەوەی  پاسـاوی  بـە  میللەتەكەیـان 
درێـژ  سیاسـییە  نـەوە  ئـەم  دەسـەاڵتی  و 
تەنهـا  دڵنیابـن  لـەوە  دەبێـت  دەكاتـەوە، 
رێگـەی دەربـاز بوون لە سیسـتەمی خێڵەكی 
و حوكمڕانـی  حاكـم  و  بنەماڵـە  و حوكمـی 
خـراپ، ئەوەیـە كوردسـتان ببـێ بەخاوەنـی 

خـۆی.  دەوڵەتـی 

لـەالی مـن هیـچ دەزگایـەك نییـە  هێنـدەی 
كۆمیسـیۆنی "سـەربەخۆ"ی هەڵبژاردنەكان چ 
لـە عێـراق بێـت یـان لـە  هەرێمی كوردسـتان، 

گرنـگ و بەبایـەخ بێـت.
 ئەم دەزگایە لە هەرسێ سەرۆكایەتییەكەش 
ئـەو  دانانـی  وەسـیلەی  چونكـە  گرنگتـرە، 
واڵتێكـی  هەمـوو  لـە  سـەرۆكایەتیانەیە. 
دیموكراسیدا ئەم دەزگایە هەوێن و داینەمۆ و 
پارێزەری سیستمی دیموكراسی و میكانیزمی 

هەڵبژاردنـە.
نـاوی نییـە و لەبەرچاو نییە، بەاڵم بێ ئەم 
میكانیزمـە دنیای دیموكراسـی بەڕێوەناچێت، 
جـا ئەگـەر دەزگایەكی راسـتەقینە و راسـتگۆ 
بـوو، ئـەوە دەتوانێـت دادوەرێكـی راسـتەقینە 
ئـەوا  بـوو،  ناڕاسـتگۆش  ئەگـەر  خـۆ  بێـت، 
راسـتەقینە  چەواشـەكارێكی  دەتوانێـت 
تێكدانـی  مەترسـیداری  وەسـیلەیەكی  و 

بێـت. دیموكراسـی 
بـەاڵم پرسـیاری گرنـگ لـەالی مـن ئەوەیـە 
ئایا ئەم دەزگایەی كە لە هەرێمی كوردسـتان 

ناوی دەسـتەی هەڵبژاردن و راپرسـییە، خۆی 
بـەم شـێوەیە لـە خـۆی دەڕوانێـت؟ ئایـا ئـەم 
دەزگایـە و ئـەم دەسـتەیە خۆی بەم شـێوەیە 
و لـەم ئاسـتەدا هەسـت بـە گرنگیـی خـۆی 

دەكات؟
نـەك هـەر گومانم هەیە ئەم دەسـتەیە بەم 
شـێوەیە هەسـتی بە گرنگی و گەورەیی خۆی 
و رۆڵـی خۆی لە دروسـتكردنی كۆمەڵگایەكی 
دیموكراتیی راستەقینە یان درۆزنانە كردبێت، 
بەڵكـو بەپێـی ئەزموونی ئـەم چەند مانگە كە 
بـۆ یەكەمجـار ئـەم دەسـتەیە كەوتووەتـە بەر 
ئەزموونكـردن، یەقینـم هەیـە ئـەم دەسـتەیە 
خـۆی زۆر لـەوە بە بچووكتر و الوازتر دەزانێت 
ئەندازیـاری دیموكراسـی و پارێـزەری ژیانـی 

سیاسـی و مەدەنـی بێت.
ئەم دەسـتەیە ، ئێسـتا وەك بێ مۆراڵترین 
دەزگای هەرێـم و بـێ هەڵوێسـتترین یەكـەی 
هەرێـم خـۆی نمایـش دەكات. وای دەبینم ئەم 
دەسـتەیە لەبری ئەوەی بێت و لەڕووی حزبی 
و سیاسـییەوە بێالیـەن بێت، هاتـووە لەڕووی 

بیركردنـەوەی  و  مـۆراڵ  لـەڕووی  و  یاسـایی 
دیموكراتیانـەوە بێالیەنـە و نایەوێت خۆی لەم 

سەرئێشـەیە بدات!
 مەترسـیدارترین شـت بـۆ میكانیزمەكانـی 
دیموكراسـی ئەوەیە ئەم میكانیزمانەی دنیای 
دیموكراسـی لـە  رۆحییەتـی دیموكراتیانـە و 
مۆراڵـی یاسـاپارێزیی خۆیـان خاڵـی ببنـەوە، 
واتـە تەنیـا بـە بـۆدی بمێننـەوە، لـە مـۆراڵ 
دەزگایەكـی  وەك  تەنیـا  و  ببنـەوە  خاڵـی 
كاتیـش  ئـەو  بمێننـەوە،  جێبەجێكـردن 

باشـترە. نەبوونیـان 
 دەسـتە ی هەڵبـژاردن و راپرسـی هەرێمـی 
كوردسـتانیش بەپێـی ئەزموونـی ئـەم چەنـد 
ناكارایـی  و  ریفرانـدۆم  پرسـی  كـە  مانگـە 
پارلەمان و پرسـی یاسای سەرۆكایەتی هەرێم 
تیایـدا گەرمـە، هیـچ دیـدگا و هەڵوێسـتێكی 
لـێ  دیموكراتیانەیـان  و  مۆراڵـی  و  سیاسـی 

بـەدی ناكرێـت.
 مـن داوای ئـەوە ناكـەم ئـەم دەزگایـە بێت 
دەزگایەكـی  وەك  یـان  رۆشـنبیرێك  وەك  و 
سیاسـی  پارتێكـی  وەك  یـان  فەرهەنگـی 
دیـدی خـۆی بـۆ ئـەو كێشمەكێشـە سیاسـی 
روون  هەیـە  كوردسـتان  لـە  یاسـاییەی  و 
بكاتـەوە، بەڵكو سـەرنجی من لەسـەر ئەوەیە 
كـە ئـەم دەزگایە بە چاوپۆشـی لـەو لەتبوونە 
سیاسـیەی لـە هەرێمـی كوردسـتاندا هەیـە  و 
بـە خۆدزینـەوە لەو كێشـە یاسـاییانەی هەن، 
هیـچ  بـێ  و  كێشـەیەك  هیـچ  بـێ  هاتـووە 
پرسـیارێك دەسـتبەكار دەبێـت! بـۆ؟ چونكە 
پـارەی تێكراوە، چونكـە لەالیەن ئەنجوومەنی 

وەزیرانـەوە بودجـەی بـۆ سـەرفكراوە.
تەنیـا  كـە  دەسـتەیەك  كۆمیسـیۆنێك، 
یاسـایی  خەمـی  و  هەیـە  لۆجسـتی  خەمـی 
نییـە، بەبـێ پـارە ناتوانێـت كاربـكات، بـەاڵم 
بەبـێ یاسـا دەتوانێـت كار بـكات، ئایـا ئـەم 

كۆمیسـیۆنە بـێ مـۆراڵ نییـە؟ 

هەر لەیەكەم تاقیكردنەوەدا ئەم دەسـتەیە 
لـە  ئـەوەی  لەبـری  كـرد  یاسـای  پێشـێلی 
هەنگاوێـك  جـۆرە  هیـچ  پارلەمانـدا  غیابـی 
نەنێـت بەوپێیـەی مەرجەعـی یاسـایی ئـەوان 
پارلەمانـە، بەڵكو راسـتەوخۆ لەگەڵ تێكردنی 
بڕێك پارە، ئەم دەسـتەیە كەوتە ئیشـكردن، 
بێ ئەوەی پرسـیار بكات، بێ ئەوەی باس لە 
رەهەندی یاسـایی و شـەرعیەتی یاسـایی ئەو 
فەرمانـە بـكات كە بۆی دەرچووە. راسـتەوخۆ 
كەوتـە كار، چونكـە چەند پنسـێكی تێكراوە.
لەڕاسـتیدا ئـەم دەسـتەیە وەك ماشـێنێك 
ئیـش  بەپـارە  كـە  دەكات  خـۆی  تەماشـای 
پێبكـە،  ئیشـی  و  تێبكـە  پـارەی  دەكات، 
هەروەك ئەو دەزگا و ماشێنە ئەلیكترۆنیانەی 
دنیـای تەكنەلۆژیـا كە هیچ عەقڵ و مۆراڵێكی 
ناوەكـی و ئیرادەیەكـی زاتییـان تێـدا نییـە، 
بەڵكـو لەسـەر بەپرۆگرامكـردن كار دەكـەن و 

تـا پارەشـیان تێنەكەیـت كار ناكـەن.
دەسـتەیەك لەناو ئەم هەموو كێشمەكێشە 
سیاسـی و یاسـاییەی كوردسـتاندا، لەناو ئەم 
لەتبوونـە قورسـەی كۆمەڵـگادا بەسـەر دوو 
بەرەی ریفراندۆم و دژەڕیفراندۆم، دروستبووە، 
لەنەبوونی زەمینەی یاسایی و سیاسیدا، هیچ 
قسـەیەكی نەبێت و تەنیا كێشـەی ئەوە بێت 
ئامادەكارییـەكان  بدرێتـێ  پارەیـان  ئەگـەر 
دەكـەن و ئەگـەر پـارەش نەبێـت هیچیـان بـۆ 
ناكرێت، دەبێت مۆراڵ و بەهای ئەم دەستەیە 
لەكوێدابێـت؟ دەبێـت ئـەم دەسـتەیە جگە لە 
ماشێنێك كە بە ریمۆنتكۆنترۆڵ دەجوڵێنرێت 

چیدیكـە بێت؟
و  هەڵبـژاردن  دەسـتەی  یاسـا  بەپێـی 
و  بەرپرسـە  پارلەمانـدا  لەبـەردەم  راپرسـی 
دەبێـت كارەكانـی لەژێر چاودێریـی پارلەماندا 
كـە  كاتـەدا  لـەم  ئـا  بـەاڵم  بەڕێوەبەرێـت، 
لەبـەر  دەسـتەكە  نییـە،  لـەكاردا  پارلەمـان 
ئەوەی پارەی تێكراوە دەجوڵێت و كاردەكات!

دەبـوو ئـەم دەسـتەیە یەكـەم الیـەن بێـت 
و  ریفرانـدۆم  بڕیـاری  شـەرعیەتی  لەسـەر 
شـەرعیەتی شـێوەی كاركردنـی لـە پرۆسـەی 
ریفراندۆمـدا قسـەی هەبێـت، بـەاڵم وا دیـارە 
دواهەمین كەسـیش نابێت كە قسـەی هەبێت، 
چونكـە ئـەو خـۆی وەك ماشـێنێك دەبینێـت 
كە بیر و هەسـتی نییە و تەنیا بە پارە ئیش 
دەكات. كێشـەكانی لۆجسـتین نـەك مۆراڵی. 
هەر كە كێشـە لۆجسـتییەكانی چارەسـەر كرا 
دەجوڵێـت و دەڕوات، چونكـە ئـەو ماشـێنە،  

نـەك دەزگایەكـی خـاوەن بەهـا.
لەڕاسـتیدا دەستەی هەڵبژاردنەكانی هەرێم 
لە یەكەم ئەزمووندا شكستی هێنا و متمانەی 
دۆڕانـد، نەیتوانـی لـەڕووی حزبییـەوە بێالیەن 
بێت و لەڕووی یاسـاییەوە پابەندی یاسـا بێت 

و توندگیر بێت لەباری یاسـاوە.
دەبـوو  كـە  یاسـاییەی  پرسـیارە  ئـەو 
دەسـتەكە ئیسـتی لەبەردەمـدا بـكات، بڕیاری 
ئەنجامدانـی ریفرانـدۆم بـوو بـێ پارلەمـان و 
بێكۆدەنگیی سیاسـی لە هەرێمی كوردسـتان.
پێـش تەواوبوونـی وتارەكەشـم، دەمەوێـت 
رێ لـە هـەر كەسـێك بگـرم كـە دێـت و پێـم 
بارزانـی،  دەڵێـت: بەهەمـان شـێوەی بەڕێـز 
بەڕێز یوسـف محەممەدیش داوای ئەنجامدانی 
ریفراندۆم و هەڵبژاردنی ئاراسـتەی دەسـتەكە 
كـردووە، ئـەم قسـەیە الی مـن هیـچ مانایەكی 
بەپێـی  دەسـتەكە  یەكـەم:  چونكـە  نییـە، 
نامەكەی بەڕێز بارزانی دەسـتبەكار بووە نەك 

نامەكـەی یوسـف محەممـەد.
دووەم: لـەالی مـن هـەردوو نامەكـە وەك 
بارزانـی  بەڕێـز  چونكـە  نایاسـایین،  یـەك 
كـە  دەنێرێـت  نامەیـە  ئـەم  لەوەختێكـدا 
و  خۆشـی  و  نییـە  یاسـایی  شـەرعییەتی 
هەمـوو الیـەك دان بەمـەدا دەنێیـن، هەروەهـا 
یوسـف محەممەدیش لەكاتێكـدا ئەم نامەیەی 
ئاراسـتەی كۆمیسـیۆن كـردووە كـە پارلەمـان 

كۆنەبووەتـەوە، واتـە لە ئەنجامدا بە سـیفەتی 
شەخسـی نامەكـەی نـاردووە نـەك بـە بڕیاری 
پارلەمـان، بۆیـە دەبێـت هـەردوو نامەكـە الی 
یاسـاییدا  پرسـیاری  لەژێـر  كۆمیسـیۆنەوە 
دانەیەكیـان جێبەجـێ بكرێـت و  نـەك  بـن، 
دانەیەكیـان پشـتگوێ بخرێـت، ئەمـە ئـەو بێ 
مۆراڵییەیـە كـە ئێمـە لەبەرامبـەر دەسـتەی 

رادەگـرێ. هەرێمـدا  هەڵبژاردنەكانـی 
ئـەم دەسـتەیە شـوێن جێگـری سـەرۆكی 
پارلەمـان دەكەوێـت و گـوێ لـەو دەگرێـت، 
چ  و  پارلەمـان  سـەرۆكی  چ  لەكاتێكـدا 
دیفاكتـۆ  بـە  و  یاسـا  بـە  سكرتێرەكەشـی 
بوونیـان هەیـە و هیـچ كێشـەیەكیان نییـە، 
جگـە لـە رێگرییـەك لـە گەڕانەوەیان بۆ سـەر 
كارەكەیـان. كەواتـە ئـەم دەسـتەیە لەخـۆی 
ناپرسـێت لەكاتێكـدا پارلەمان بڕیـاری نەداوە 
ریفرانـدۆم بكرێت، ئێمە بۆچی لەگەڵ جێگری 

كۆبووینەتـەوە؟ پارلەمـان  سـەرۆكی 
بۆیـە لـە هەركوێـوە هەڵوێسـتەكانی ئـەم 
دەسـتەیە دەخوێنیتەوە و تەماشای دەكەیت، 
و  یاسـا  و  مـۆراڵ  جـۆرە  هـەر  لـە  خاڵییـە 

بەهایـەك.
ئـەم دەسـتەیە كـە دەبێـت یەكـەم بـەردی 
و  بێـت  دیموكـرات  كۆمەڵگایەكـی  بناغـەی 
ئێسـتاوە  لـە  بێـت،  دیموكراسـی  پارێـزەری 
بێدەنگیـدا  و  لەتاریكـی  بـراوەو  بەالڕێـدا 
و  مـۆراڵ  بـێ  و  دەكات  لەیاسـا  خیانـەت 

كار. كەوتووەتـە  بەرژەوەندیخوازانـە 
 ئەگـەر بـەم شـێوەیەش بڕوات و ئیسـتێك 
نـەكات و بیرێكی مۆراڵیانە لەخۆی نەكاتەوە، 
ئەوا پێموایە لە ئەنجامدا دەبێت بە دەزگایەك 
بـۆ دروسـتكردنی دیموكراسـییەكی درۆزنانـە 
نـەك راسـتەقینە. ئەویـش لەبـری چارەسـەر 
هەرێمـی  دیكـەی  بەكێشـەیەكی  دەبێـت 
كوردسـتان. لەبـری بەخشـینی شـەرعییەت، 

خـۆی دەبێتـە دەزگایەكـی ناشـەرعی. 

ئەگەر پارتیت، ئەگەر یەکێتیت، ئەگەر 
گۆڕانیت، ئەگەر ئیسالمیت..
ئەگەر توڕەیت، ئەگەر رازیت!

ئەگەر الیەنگری دەسـەاڵتی ئێسـتایت یان 

هەوڵ بـۆ گۆڕانکارییـەک دەدەیت..
لـە بیـرت بێـت ئێمە هەمـوو پێش ئـەوەی 
بیـن،  گـۆڕان  بیـن،  یەکێتـی  بیـن،  پارتـی 
ئیسـالمی بیـن، تـوڕە بیـن یـان رازی بیـن، 

کوردیـن و خاوەنـی یـەک مێژوویـن..
مێژوویـەک کـە بـە درێژایـی سـەدان سـاڵ 
تیایـدا سـتەممان لێکـراوە، خوێنمان مـژراوە، 
سـڕدراوەتەوە،  ناومـان  کراویـن،  پاکتـاو 
کیمیاویمان بەسـەردا کراوە و پۆل پۆل لەژێر 
تۆز و خۆڵی بیاباندا هەناسەمان قەتیسکراوە 
و خنکێندراویـن.. تەنهـا لەبەرئـەوەی کـورد 

بووین..

ئەی رۆڵەی نیشتیمانی كورد!

بـاش بزانـە ئەمـڕۆ تـۆ لەبـەردەم بڕیارێکی 
مـان  دووڕیانـی  لەبـەردەم  مێژووییدایـت.. 
هەڵبژاردنـی  لەبـەردەم  نەماندایـت..  یـان 
ئایندەدایـت، نـەک تەنهـا بـۆ خـۆت، بەڵکـو 
بـۆ منـداڵ و نەوەکانیشـت.. ئەمـڕۆ تـۆ بڕیـار 
دەدەیت، نەوەکانت بە ژێردەسـتی و کۆیلەیی 
بژیـن، یـان بـە سـەربەرزی و سـەربەخۆیی..
و  دیموکراسـییەت  دەڵێیـت،  تـۆ  کاتێـک 
پێویسـتە  دەسـەاڵت  دەستاودەسـتکردنی 
نابێـت  دەڵێیـت  کاتێـک  واڵتـە،  ئـەم  بـۆ 

پـاوان  دەسـەاڵت  دووان  یـان  بنەماڵەیـەک 
بکـەن، کاتێـک داوای ئـاو و کارەبـا و داهـات 
دەکەیت، کاتێک دەڵێیت دەبێ وەک مرۆڤێک 
کەرامەتت پارێزراو بێت، تۆ لەسەر حەقیت.. 
ئەو مافانە هێندەی شـیری دایکت حەاڵڵن بۆ 
تـۆ، بـەاڵم کـێ پێـی گوتـووی مانـەوە لە نێو 

عێراقـدا، زامنـی ئـەو مافانەتـن؟!
عێراقـدا،  لـە  مانـەوە  وتیـت،  پێـی  کـێ 
کوردسـتان دەکاتـە بەهەشـت؟ کام دوژمـن، 
ئـەم بیـرە ژەهراوییـەی بـە خشـپەیی چرپاند 
بـە گوێچکەتـدا و هەمـوو رابـردووی تاڵـی ژێر 
دەسـتەییتی لەبیـر بردیتـەوە؟! چ زوو بیـرت 
چـووەوە، لـە چاوتروکاندنێکـدا پێنـج هـەزار 
جـار گیانـت کێشـرا؟ چ زوو بیـرت چـووەوە 
182 هەزار هەناسەت لە چۆڵستانی باشووری 
برایـت،  کوژرایـت،  خنکێنـدرا؟  عێراقـدا 
خنکێندرایـت، لەناوبرایـت، بـەاڵم یـەک کەس 
لەسـەر رووی زەوی نەبـوو گوێـی لـە هـاوار و 
ناڵـەت بێـت، چونکە ئەوەی تـۆی لەناودەبرد 
ژێردەسـتە  گەلێکـی  تـۆش  بـوو،  دەوڵـەت 
بوویـت.. ژێردەسـتەیی بوو ژیانی لـە هەزاران 

ژێـر  سـەندەوە..  نیشـتیمانە  ئـەم  گەنجـی 
دەسـتەیی بوو ئایندەی سـەدان هەزار مرۆڤی 
دزی.. ژێـر دەسـتەیی بـوو، بـووە مۆتەکـەی 
سەرسـەری تـاک بـە تاکی ئەم گەلـە.. چ زوو 

ژێردەسـتەییت لەبیرچـووەوە؟
هاودەنگـی  و  هاوبیـری  رۆژی  ئەمـڕۆ 
نییـە  ئـەوە  رۆژی  تۆیـە..  هاوکردایـی  و 
هەوێنـی  بـە  بکەیـت  دوێنێـت  کینـی 
هەنگاونانـە  رۆژی  سـبەی..  لەناوبردنـی 
بـەرەو سـەربەخۆیی.. رۆژی هەنگاونانـە بـۆ 
بنیاتنانـی واڵتێـک کە یاسـا تیایدا سـەروەرە 
و پێشـمەرگە یـەک پێشـمەرگەیە و داهـات 
تیایـدا عادیالنە دابەشـکراوە. رۆژی بنیادنانی 
دەوڵەتێکـە کـە تیایـدا پەرلەمـان پەرلەمـان 
بێت و حکومەت حکومەت بێت و دادگا دادگا 
بێـت.. هەنگاو بنـێ و دەوڵەتێک دابمەزرێنە، 
دەرگای  نەتوانێـت  پارتێـک  هیـچ  تیایـدا 
پەرلەمـان دابخـات.. نە تۆ، نـە ئەو.. واڵتێک 
دابمەزرێنـە کـە هەمـوو تیایدا یەکسـان بین و 
یاسـا زامنـی کەرامەتـی هەموومـان بێـت..

تـۆ کـە لـە سـاڵی 1992 دەنگـت دا بـۆ 

سـەربەخۆیی، تـۆ کـە لـە 2005 دەنگـت دا 
بـۆ سـەربەخۆیی، چ خێـرە ئەمـڕۆ دەڵێیـت 
نەخێـر؟ هێندە بێزاریت لەمـڕۆت، بڕیار بدەی 
بڕووخێنـی؟  خـۆت  دەسـتی  بـە  سـبەینێت 
هێندە لە سەرۆکەکەت توڕەیت، ژێردەستەیی 
و نەمانـی خـۆت هەڵبژێـری بـۆ زیانـی ئـەو.. 
تـۆ هەرچییـەک دەڵێیـت بڵـێ، من نـەک ئەو 
سـەرۆکەی تـۆ رەخنـەت هەیـە لێی، سـەددام 
حسەینیش پێم بڵێ سەربەخۆییت دەوێ یان 
ژێردەسـتەیی، هێنـدەی گـەرووم رێگـەم بدات 
هـاوار دەکـەم: سـەربەخۆیی، سـەربەخۆیی..

و  منـداڵ  ئاینـدەی  زامنـی  سـەربەخۆیی 
نەوەکانمانـە، نـەک لەبـەر خاتـری ئـەم و لـە 
رقی ئەو، لە پێناوی ئایندەی منداڵەکانماندا، 
مـن کـە لـە ژیانمـدا دەنگـم بـۆ هیـچ پارتێـک 
نـەداوە، بەشـداری لـەم ریفراندۆمـەدا دەکـەم 
ئـەوەی  پێـش  تـۆش  بەڵـێ..  دەڵێـم  و 
بڕیاربدەیـت، دوو جـار بیربکـەرەوە، دەسـتت 
بخـەرە سـەر ویژدانـت و بڕیارێـک بـدە کـە 
سـبەی بوێـری سـەیری چـاوی منداڵەکانـت 

بکەیـت!

دەوڵەتەكەی 
شێخ مەحموود

 كۆمیسیۆنی بێ مۆراڵ

ئەی رۆڵەی
 نیشتیمانی كورد!

عارف قوربانی
 arifqurbany@yahoo.com

بێستوون عوسمان
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شرۆڤە و بۆچوون

رێبوار كەریم وەلی
 rebwar.karim@rudaw.net

ئێران قۆڵی لێ هەڵماڵی

یەكێتــی جامبازی سیاســییە و لەســەر 
چەندیــن پەت گەمە دەكات، ئەوەی ئێســتا 

یەكێتــی دەیكات، دەقاودەق جێبەجێكردنی 
میراتی سیاسیی مام جەاللە. مام جەالل لە 
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2

3

وەك راگەیەنــدراوە، بڕیــارە ئــەم هەفتەیە، 
تاڵەبانی لەســەر داوەتی بەرپرســانی كۆماری 
ئیســالمی )نــەك حــەزی شەخســیی خۆی( 
ســەردانی تاران بــكات. ئامانجی ســەردانەكە 
روون نەكراوەتــەوە (ئەگەرچــی دەگوتــرێ بۆ 

پشــووە(، بەاڵم ئەگــەر هێرۆ برایــم ئەحمەد، 
لــەو ســەفەرەدا هاوڕێیەتــی تاڵەبانــی بكات، 
پێدەچێ بانگهێشــتنامەكە بۆ ئەو هاتبێت نەك 
بــۆ تاڵەبانــی و، هەمدیــس مام جــەالل وەك 
چۆن لــە رێككەوتنی دەباشــان وەك دیكۆری 

ژیانی سیاســیی خۆیدا و بەناوی سیاسەت 
و دیپلۆماســییەوە، هــەر رۆژە قســەیەكی 
دەكــرد. دەچووە ئانكارا قســەی بە ئێران 
دەگوت، لە تارانیش قســەی بە توركەكان 
دەگوت و نكوڵیشــی لە قسەكانی پێشووی 
دەكــرد. ئــەوە ئەو میراتەیە كــە تاڵەبانی 
بــۆ بنەماڵــە و حیزبەكــەی بەجێیهێشــت 
بۆیــە  كوردســتانیش(.  بــۆ  )ئەڵبەتــە 
هەڵوێســت و كاری سیاســیی یەكێتــی لە 
بارودۆخــی ئێســتای كوردســتاندا، جێــی 
سەرســوڕمان نییــە، بگــرە پێچەوانەكەی 

راستە.
چاوەڕوانیی ئەوەی كــە یەكێتی بتوانێ 
)بە ئاشــكرا( خۆی یەكالیی بكاتەوە، زۆر 
ئەســتەمە. بگــرە دەبێ ئــەو پەتانەی كە 
یەكێتی یارییان لەسەر دەكات، بپچڕێندرێن، 
ئەوكاتــە دەردەكــەوێ كە یەكێتــی لەكام 

لەگــەڵ  سیاســی  رێككەوتنــی  بەرەیــە. 
گۆڕانــدا و درێــژەدان بەشــەراكەت لەگەڵ 
پارتیــدا )دەبێ گۆڕان لەوە تێگەیشــتبێت 
كە یەكێتی دەســتبەرداری پارتی نابێت(، 
ئەمــڕۆی  سیاســیی  كەرەســتەی  تاكــە 
یەكێتین. لەوەشــدا رۆڵی یەكالكەرەوە الی 
بزووتنــەوەی گۆڕان دەبێت كە یەكالیەنە و 
هەر بەپێی بڕگەیەكی ناو رێككەوتنەكەیان، 
هەم خۆیان و هەم خەڵكی كوردســتان لەو 
سەرلێشــێواوییەی كە بەهــۆی یەكێتییەوە 
بەرۆكی كوردستانی گرتووە، رزگار بكەن. 
بــەاڵم گرفتەكە لێرەدایە كــە گۆڕانیش لە 
رووی سیاســییەوە چاوشكاوە و موحتاجی 
ئەو سووكە مەرحەبایەی یەكێتییە. ئەگەرنا 
هیچ لۆژیكێك لە درێژەدان بەو سیاسەتەدا 
نییە و هەق نییە گۆڕان ئەوە قەبوڵ بكات 
كە بكرێتە كەرەستەی موزایەدەی سیاسی.

خاڵی ســەرنجڕاكێش لەو هاوكێشانەدا، 
ئەوەیە كە هەموو ئەو قەیران و رێككەوتنانە 
كەســەوە  یــەك  و  بــاڵ  یــەك  لەالیــەن 
ســەركردایەتی دەكرێــن )دواییش خەڵكی 
دیكــەی ناو یەكێتی پێ تۆمەتبار دەكەن و 
پێیان دەڵێن رەفتار پارتی!(، واتا ئەوانەی 
تا سەرئێســقان شەریكی پارتین و نیوەڕۆ 
كوڕەكەیــان لەگەڵ بارزانی لەســەر مێزی 
كۆمیتەی ریفراندۆمە، هەر ئەوانە بۆ ئێوارە 
و دوای چەنــد ســەعاتێك لەگــەڵ گــۆڕان 
كۆدەبنەوە و باســی یەكڕیزیی نیشتمانی و 
لیستی هاوبەش بۆ هەڵبژاردنەكان دەكەن. 
هەمــان ئەوانــەی كــە خۆیــان ئاگایان لە 
ورد و درشــتی گرێبەســتی نــەوت و دینار 
بە دیناری ئەو واڵتە و تێشــیدا شــەریكن، 
ئۆباڵــی بێمووچەیی و گەندەڵــی دەخەنە 

ئەستۆی پارتی!

رێككەوتنەكــە بەكارهێنــرا، ئــاواش لە تاران 
هێرۆخان و شــاندی یاوەری تەڕەفی سەرەكی 
بن نەك مام جەالل. ئێران زیرەكانە دەیەوێ تا 
دوا هەناسە كەسایەتیی مام جەالل )هەر وەكو 
بنەماڵەكەشــی وایان كــردووە( بەكاربێنێت، 
ئەگەرنــا بە دەردی تورك دەڵێن )ســوڵتانی 
كەڕ(یــش گوێی لــێ بووە كە مــام جەالل نە 
توانای قسەكردنی هەیە و نە دەتوانێ بۆچوون 
دەربڕێــت. ئەگەر مام جەالل ئــەو توانایانەی 
مــاوە، بۆ رۆژێك ئاوێكی بــەو ئاگرەدا نەكرد 
كە لەناو حیزبەكەیدا بەرپا بووە و چوار پێنج 

رستە كۆتایی بە زۆر شت دەهێنا! بەاڵم ئێران 
دەیەوێ وەك كەرەستەیەك، كۆمەڵێك پەیام 
و قســەی خۆی بەو جۆرە و )بە حزووری بێ 

حزووری( مام جەالل بگەیەنێت.
ئەو ســەفەرە لــەو كاتە هەســتیارەدا كە 
ئێران دژایەتیی خۆی بۆ پرۆسەی ریفراندۆم و 
سەربەخۆیی كوردستان راگەیاندووە، تەنانەت 
ئەگەر دیدارێكی تەشریفاتی یان گەشتیاری یان 
ئەوەتا وەرگرتنی چارەسەریش بێت، بە دەیان 
تەئویل و تەفســیر هەڵدەگرێــت و نیازەكانی 
پشــتی پــەردەی ئێران لــە داهاتوویەكی زۆر 

نزیكــدا دەردەكــەون و لەوەشــیاندا، ئێــران 
یەكێتی و ناوچەی ســلێمانی بۆ ملمالنێیەكی 

سەخت و ماڵوێرانكەر رادەكێشێت.
سەران و بڕیاربەدەستانی یەكێتی نەدەبوو 
ئەو بانگهێشتەیان قەبوڵ كردبایە و دەیانتوانی 
ئەگــەر خۆیــان حەزیان لە ســەردانی ئێرانە، 
سەردانی ئێرانیان كردبایە و رێگەیان نەدابایە 
ئێران وەك كەرەســتەیەكی سیاســی مامەڵە 
لەگەڵ مام جەالل بكات، بەاڵم پێدەچێ ئەوان 
خۆشــیان ئامادەگیی ئەوەیان تێدایە و دەبێ 

قەرزی ئەو چەند ساڵەیان بدەنەوە.

دوو خاڵی سەرنجڕاكێش لە راگەیەندراوە 
سێ خاڵییەكەی رۆژی 8ی مانگی كۆمیتەی 
گشتپرسیدا هەبوو. یەكەمیان ئەوە بوو كە 
باســی كاراكردنەوەی پەرلەمان نەكرابوو، 
دووەمیشــیان ئــەوە بوو كە گشتپرســی 
لــە رۆژی دیاریكــراوی خۆیــدا دەكرێت و 
پاشــگەزبووەنەوەی تێدا نییە. ئەگەرچی 
ئــەوەی دواییــان بۆ بارزانــی و ئاییندەی 
گەلی كوردســتان بڕیارێكی زۆر قورســە، 
بەاڵم ئەوە نیشان دەدات كە بارزانی خۆی 
بۆ هەموو ئەگەرێك حازر كردووە. بارزانی 
ئەمجارەیــان رێگە نادات، گشتپرســی بە 
دەردی دەســتووری كوردســتان بچێــت، 
لەســەرەوە لەگــەڵ بــن و دواییــش بڵێن 
"ئەوەنــدە دەستاودەســتی پــێ دەكەین 
تــا وادەی ســەرۆكایەتیی هەرێــم تــەواو 
دەبێ!"، بۆیە ئەگــەر گەرەنتییەك هەبێ 
و الیەنەكان راست دەكەن، ئەم قەیرانەی 
ئێســتا بە یەك دانیشــتنی پەرلەمان بە 
سەرۆكایەتیی یوســف محەممەد كۆتایی 
دێت. لە یەك دانیشتندا دەكرێ گشتپرسی 
پەســەند بكەن و ئەوەش كۆتا دانیشتنی 
پەرلەمان بێت و هیچ دەســتەیەكی نوێش 
هەڵنەبژێرن تــا هەڵبژاردنی داهاتوو. ئەو 
كاتە هەموو قسەی خۆیان بردووەتە سەر 

و، هەمووانیش تەنازولی خۆیان كردووە.

پەرلەمان بۆ یەك رۆژ

مامی گەورە لە تاران و 
مامی گچكە لە پیرمام!

ئەگەر داعش لە رەقە و دێرەزوور هەڵبكەنرێت 
و شــوێنی مانــەوەی لــە عێراقیش ســنووردارتر 
بكرێت، ئەوسا، شەڕكەرە باكوورییەكان و تەنانەت 
قەفقاســی و ئێرانییەكانی ناو داعــش، هەم وەك 
شوێنی تێپەڕبوون و هەم وەك جێی مانەوە سەیری 
باكــووری كوردســتان دەكــەن. ئەگــەر ئەمەیش  
رووبدات، لەوانەیە شەپۆلێكی داعشگەرایی لە ملی 
باكووری هەرێمی كوردســتان، واتا دهۆكەوە بێتە 
نــاو هەرێمی كوردســتان و بەمــەش قەڵەمڕەویی 
زەینــی داعش لە ســێ الوە هەرێمی كوردســتان 
گەمارۆ بدات كە هەركاتێ فرســەتی هێنا دەتوانێ 
بۆ قەڵەمڕەوێكی جوگرافی و سیاسی بگۆڕێت، یان 

تەگەرە بۆ قەڵەمڕەوی كوردی دروستبكات.
جەنگــی داعــش چەنــدە دەرفەتــی بــۆ كورد 
بــۆ  مەترســیی  ئەوەنــدەش  رەخســاندبێت، 
دروستكردووە كە یەكێكیان ئەگەری لۆكاڵیبوونی 
ئــەو رێكخراوەیــە لــە پارچەكانــی كوردســتان. 
هەوڵەكانــی داعــش بــۆ ئــەوەی بــەرەو هەرێمی 
كوردســتان مــل بنێــت، شكســتی هێنــا، بەاڵم 
كۆتاییان نەهاتووە. هەرگیز نیازی خۆگەیاندنیشی 
بــە رۆژهــەاڵت نەشــاردووەتەوە و ژێرخانێكــی 
رێكخســتنی بۆ حازر كردووە. پرسیار ئەوەیە كە 
ئایا لە داهاتوودا بەرەو باكووریش دەڕوات یان نا؟ 
لە بنەڕەتیشــدا زەمینــەی لۆكاڵیبوونی داعش لە 

یازدە ساڵ دوای كۆچكردنی لە مەككەوە بۆ 
مەدینە، رۆژی دووشەممە 12ی ڕەبیعی یەكەم، 
پەپامبــەری ئیســالم كۆچــی دوایــی دەكات. 
بوخــاری لە عەمری كوڕی حاریس دەگێڕێتەوە 
كــە گوتوویەتی: "پێغەمبەری خودا )د.خ( كە 
مرد، نە دینار و نە درهەمی جێهێشت، نە بەندە 
و كۆیلــە و نە شــتی دیكەش. ئــەوەی هەبوو 
هێســتر و شمشێر و پارچە زەوییەكی خێراتێ 
بوو" البخاری )2739(. ئەم ڕیوایەتە ئاماژەیە 
بۆ ئەوەی پێغەمبەر تەنیا چەند شتێكی كەمی 
لە پاشی خۆی بەجێهێشتووە و دەستنیشانی 

میراتە ماددییەكانی كردووە.
گەلێك لە ڕیوایەتەكان باس لە ســەردەمی 
دوای پێغەمبەر، ڕۆژگاری ســەحابە و تابیعین 
دەكەن، تا ئەو سەردەمانەی دواییش، باس لەوە 
دەكەن لەنێو هەموو سەردەمەكاندا، موسڵمانان 
هێنــدێ كەلوپەلی پێغەمبەر و چەند شــتێكی 
لەشــی ئەویــان وەك موتفــەڕك پاراســتووە، 
ماوەمــاوە خەڵكی تەبەڕووك )التبرك(یان پێ 
كــردووە. بەاڵم بەشــی زۆری ئــەم ڕیوایەتانە 
سەحیح نین، جا چ بەهۆی زوعفی ڕاوییەكانەوە 
بێت، یان ئەوەی كە نەسەلمێنراوە ئەم ئاسەوار 

و كەلوپەالنە هیی پێغەمبەر بن.
ئەحمــەد تەیمور پاشــا لە الپــەڕەی 68ی 
كتێبە بەناوودەنگەكەی )اآلثار النبوية(دا، دوای 
باسكردنی ئاسارەكانی پێغەمبەر لە ئیستانبوڵـ  
قوستەنتینییەی پێتەختی خیالفەتی هەنگینێی 
عوسمانییەت ـ دەڵێت: "ال يخفي أن بعض هذه 
اآلثــار محتمــل الصحة..." ئەوە ناشــاردرێتەوە 
كە ڕاســتی و درووستیی بەشێك لەو ئاسارانە 
بەرئەگەر )محتمل(ی ڕاســتین نەك یەقین .. 
بەگوێرەی ڕیوایەت و بەسەرهاتەكانی سیڕەتی 
نەبەوی بێت، بەشی زۆری شمەك و كەلوپەلی 
پێغەمبەر، لە ژیانی خۆی و دوای وەفاتیشــی، 
ون بوون. بەگوێرەی سەرچاوە ئیسالمییەكان، 
بەشــی زۆری ئاسەوارەكانی پێغەمبەر، بەهۆی 
شەڕ یان فەرامۆشكردن و بزركردنەوە، نەماون 

و لەنێوچوون. 
ـ لە ســەحیحی موســلیم و بوخارییەوە لە 
ئیبنوعومــەڕ ڕیوایەت كراوە كــە گوتوویەتی: 
"پێغەمبــەر ئەنگوســتیلەیەكی هەبــوو، بــۆ 
مۆركردنیش دەكاری دەبرد و لێی نووســرابوو 
محمــد رســول اللــە. دوای پێغەمبــەر كەوتە 
دەستی ئەبوبەكر، پاش وی عومەر لە پەنجەی 

داعش  دەگاتە باكوور؟

بازرگانی بە لەشی 
پەیامبەر

باكوور چەندە؟
گریمانــەم وایــە كە باكــووری كوردســتانیش 
زەمینــەی لەخۆگرتنی داعشــی تێدایــە و ئەگەر 
پەكەكــە لە شــاخەكان نەمێنێت، ئەوســا داعش 

دەتوانێ خۆی لەوێ قایم بكات.

كوردستان و داعش
خەریكە ئەو ســەردەمەی كە داعش كۆنترۆڵی 
جوگرافیایــی لەدەســتدا بوو، بــەرەو كۆتایی یان 
الوازبوون دەچێت. هێشتا دیار نییە كە لە قۆناغی 
داهاتوو دا، نەخشــەیەكی بێ داعــش لە ناوچەكە 
دروســتدەبێت یــان نــا، بــەاڵم جــارێ داعش لە 
قەڵەمڕەوی زەینی ئەم ناوچەیەدا دەمێنێتەوە و لە 
هەندێك ناوچەشدا حزوورێكی فیزیكیی سنوورداری 

دەبێت. 
پەالماری داعش بۆ هەرێمی كوردستان لە ملی 
باكووری رۆژئاوای هەرێمی كوردستانەوە، شكستی 
خــوارد و ئێســتا خەریكە خاڵــی قەیرانی داعش 
بەرەو ســنوورەكانی باشــووری رۆژئاوای هەرێمی 
كوردســتان دەڕوات. لەوانەیە حەمرین- دیالە ئەو 
شــوێنە بێت كە داعش بیەوێ بیكاتە مەســكەنی 
نوێی خۆی. بەمەش، چاوەڕوان دەكرێت لە قۆناغی 
داهاتــوودا داعــش لە ملی باشــوور و باشــووری 
رۆژئاوای هەرێمی كوردســتانەوە تەگەرە بۆ كورد 

دروستبكات و گەرمیان بكاتە ئامانجی خۆی. بۆیە 
هێشتا داعش تەهدیدێكی ستراتیژییە و تا كۆنترۆڵ 

نەكرێت، كوردستان ئارام ناگرێت.
جگــە  لەوە، ویســتی ئێــران بــۆ بەكارهێنانی 
رەوتــە جیهادییەكان لە دژی هەرێمی كوردســتان 
و چاوپۆشــییەكانی لە رێكخســتنەكانی داعش و 
ســتەمی ئەتنیكــی – مەزهەبی و ئەو بۆشــاییە 
سیاســییەی كــە بەهــۆی دووریــی جواڵنــەوەی 
كوردییەوە دروستبووبوو، بووە هۆی ئەوەی داعش 
بتوانــێ گەرای خۆی لە رۆژهەاڵتی كوردســتانیش 
دانێت. ئەمەش  ماتەوزەی ئەوەی تێدایە كە داعش 
بكاتــە هێزێكی خۆجێیــی لەوێ، بــەاڵم ئەگەری 
گەشەكردنەوەی جواڵنەوەی نەتەوەگەرایی كوردی 

دەتوانێ رێی لێ بگرێت.
 لە باكوور چی دەگوزەرێت؟

ئومید ئویزداغ، پەرلەمانتاری توركیا و سەرۆكی 
ناوەندی توێژینەوەی توركسام، پێشتر راپۆرتێكی 
ســەبارەت بە ژمــارەی ئەو هاوواڵتیانــەی توركیا 
باڵوكردبــووەوە كە چوونەتە ناو بەرەی نوســرە و 
داعــش.  بەگوێرەی ئەو، ژمارەی ئەو كەســانە لە 
نێوان 5-9 هەزار كەســدایە. ئەگەر النیكەمی ئەو 
ژمارەیە واتا 5 هەزار كەس لەپێشچاو بگرین و وای 
دانێین كە لەو 5 هەزارەش تەنها هەزاری مابێتەوە، 
ئــەوا ژمارەیەكــی گرنــگ دەكات كــە دەتوانێــت 

ئەنجامی سیاسی- سەربازیی گرنگی بەدواوە بێت. 
بەپێی هەندێك لە ســەرچاوەكان، لە ماوەی چەند 
ســاڵی رابردووشــدا زیاتر لە 700 كــوردی باكوور 
لەنێو داعش و بەرەی نوسرەدا كوژراون. ئەگەر ئەم 
ژمارەیە راســت بێت، دەتوانین پێشبینی ئەوەش 
بكەین كــە النیكەم نزیكەی -250 300 كەس لەو 
ژمارە هەزار كەســییە گریمانەییــەی هاوواڵتیانی 
توركیــا كــە لەنێــو داعــش و بــەرەی نوســرەدا 

ماونەتەوە، كوردی باكوورن. 
رەفیــق كاراكــۆچ، ســەرۆكی هاكپــار كە لەم 
رۆژانەدا ســەردانی هەرێمی كوردســتانی كردووە، 
پێیگوتم كە رێكخستنەكانی داعش لەنێو شارەكانی 
باكووردا، بەتایبەتی ئادیامان، تا ماوەیەك بەر لە 

ئێستاش شتێكی شاراوە نەبوو.
مەیلی ئیسالمی رادیكال لە باكووری كوردستاندا 
زیاتــر لە هێڵی ئادیمان، ئورفا- دیاربەكر- باتمان- 
مووشــدایە. ئەم هێڵە باكــوور دەكاتە دوو كەرت 
و لــە رۆژئــاوای باكــووری كوردســتانەوە بــەرەو 
رۆژهەاڵتەكــەی درێژ دەبێتــەوە. لە ملی باكووری 
ئــەم هێڵەدا زیاتر كــوردە عەلەوییەكان و لە ملی 

باشووریشیدازیاتر كوردە سوننییەكان هەن.
 لــەم هێڵــەدا رەوتــی ئیســالمیی جیهــادی 
بــەردەوام لەگەڵ رەوتی نەتەوەگەرایی كوردیدا لە 
ملمالنێدا بوون  و پێشتریش لە سااڵنی نەوەدەكاندا 

ملمالنێیەكــی خوێنــاوی لــە بەینــی حیزبوڵاڵ و 
پەكەكەدا  بە تایبەتی لە دیاربەكر، باتمان و ماردین 

هەبووە.
بێشك زەمینەی فیكریی دەركەوتنی حیزبوڵاڵی 
نوێ یان داعشی باكوور لە ئارادا هەیە و باشترین 
پێنوێــن بــۆ ئەمەش رێــژەی دەنگەكانــی پارتی 

دادوگەشەپێدان و رێژەی دەنگەكانی هوداپارە. 
خاڵێكــی دیكــە ئەوەیە كە ئەگەر شــەڕەكانی 
ئەمدواییەی توركیا- پەكەكە بەوە كۆتایی بێت كە 
پەكەكە لە شــاخەكان هەڵبكەنرێت، ئەوسا شوێن 
بۆ حەرەكەتێكی ئیســالمیی چەكداری لەوێ چۆڵ 

دەبێت.
جگە لەوە باكووری كوردستان رێڕەوێكی گرنگە 
بۆ داعش بۆئەوەی لەوێوە جواڵنەوەكەی بگەیەنێتە 
ســنوورەكانی یەكێتی سۆڤیەتی جاران و تەنانەت 
رۆژهەاڵتی كوردســتان. واتا باكووری كوردســتان 
دەرگای گەیشــتنی داعش بە قەفقاســیا و ئێرانە. 
بۆیە لەو رێڕەوەدا رێكخستنی خۆی دروستدەكات.

لەوانەیە مەسەلەی دروستبوونی داعشی باكوور 
یان حیزبوڵاڵی نوێ بابەتێكی نزیك نەبێت، بەاڵم 
ئەگــەر بیــری نەتەوەگەرایی كــوردی الواز بێت و 
بۆشــاییەكی سیاســی و ســەربازی لەوێ دروست 
بێــت، یەكێك لــە كاندیدەكانــی پڕكردنەوەی ئەو 

بۆشاییە دەبێت.

نا، دواتر كەوتە مستی عوسمان، تا ئەو كاتەی 
لێــی كەوتە نێو بیــری ئەریــس"رواة البخاري  

.5378
ـ لە پایانێی خیالفەتی عەباســیدا، فەروە و 
عەبا و گۆپاڵی پێغەمبەر كە تەتەر ساڵی 656 
بەغدایان سووتاند، لەم قڕكردنەدا لەنێوچوون - 

البداية والنهاية البن الكثير  )٨/٦(
ـ  ساڵی 803 لەگەڵ ئاژاوەی تەیمورلەنگ لە 
دیمەشق، جووتە نەعلی پێغەمبەر فەوتا- فتح 
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ـ هۆكارێكی دیكەی نەمانی ئاســەوارەكانی 
پێغەمبەر ئەوەیە كە ئەو كەســەی شــمەك و 
كەلوپەلەكانی لە كن بوو، وەسیەتی دەكرد كە 
مرد لەگەڵ تەرمەكەی لەنێو گۆڕێ بیشێرنەوە - 

الذهبي، سير اعالم النبالء 337/11.
لــە ڕۆژگاری خیالفەتی عوســمانیدا، زیاتر 
هەرمێنیــان بە "مــوو"ی پێغەمبــەر دەدا، بە 
گوێرەی كتێبــی "االثار النبوية" بێت، ســاڵی 
1327ی كۆچــی، 43 تاڵەمــووی قژ و ڕیشــی 
پێغەمبەر لە شاری ئیستەنبۆڵ هەبووە، دواتر 
15ی لــێ كراوە بــە دیاری و تەنیــا 18ی لێ 
ماوەتەوە. ســاڵی 1886 ی زایینی، ســوڵتان 
عەبدولحەمیــد، ئــەم 15 تاڵــە مووە بەســەر 
ژمارەیــەك مزگــەوت و مــەزاری بەناوودەنگی 
جیهانی ئیسالمیدا وەكو دیاریی دابەش دەكات. 
ســەرچاوەكان باس لــەوە دەكەن كە بەشــی 
عێــراق لەم مووانە پێنج تــاڵ بووە و دراون بە 
مزگەفتەكانی ئەبوحەنیفە، گەیالنی، موســای 

كازم، كەربەال و نەجەف.
ئەوەی من دەمەوێت قســەی لەسەر بكەم، 
لێــرەوە دەســت پــێ دەكات. هەنووكــە لــە 
كوردستانی خۆماندا، خەریكە حاڵەتێك دەبێت 
بــە دیــاردە و ناوەناوە لێرە و لەوێ لە تیڤی و 
سۆشیال مێدیا دیمەنی ئەوەمان بەرچاو دەكەوێ 
كە فاڵنە شوێن و فاڵنە كەس، مووی پێغەبەری 
الیــە و بۆ ئەوەی موســڵمانان تەبەڕووكی پێ 

بكەن، فاڵنە شــەو و لەو كاژێرەدا، مەراسیمی 
بۆ دەگێڕدرێت. زۆربەی ڕیوایەت و ســەرچاوە 
مێژووییــەكان باس لە نەمانــی كەلوپەلەكانی 
پێغەمبــەر دەكەن، چجای بگات بــە ئەندام و 
ئــەو شــتانەی پێوەســتن بە لەشــییەوە، جا 
تاڵەمــوو بێــت یــان ددان. ســەردەمانی زوو، 
لــە ڕۆژگاری ئومەوییەكانــدا بەتایبەتــی، هەر 
یەكــە و بــۆ هاتنــەدی بەرژەوەندیــی خــۆی، 
وەك ئەوەی ســكەی پارە لە كارخانە لێ بدا، 
دەچوو چەند ڕستەیەكی ڕیز دەكرد و دەیگوت 
پێغەمبــەری خــودا وەهای فەرمــووە. دواجار 
ئەوانەی بە فەرموودەناس ناسراون، شتێكیان 
دانــا بەنــاوی "الجــرح والتعدیل" و لــە حاڵی 
حەدیســگێڕەوەكانیان دەكۆڵییەوە. قل قل لە 
"الرجال"ی ســەنەدەكەیان دەكۆڵییەوە، ئاخۆ 
كامیان جێی متمانەی گێڕانەوە نییە. ئەگەرچی 
ئەوەی ناوی نراوە "زانســتی جەرح و تەعدیل" 
و "عیلمــی ڕیجــال" پــڕ لە گرفتــی مێتۆدی و 
كێماســییە، وەلێ النیكەم فلتەر و چاودێرێك 
بووە بەســەر ڕێوایەتی زارەكیدا. بەاڵم بۆ ئەم 
كەلوپەل و ئاسارانەی پێغەمبەر، چ فلتەر و چ 
میتۆدێك بۆ سەلماندنی پێڕەو كراوە؟ بێگومان 
هیــچ، هــەر كێ بۆی لــوا بێ و بــۆی بلوێت، 
بانگەشەی ئەوە دەكات ئاسەوارێكی پێغەمبەری 
خودای لەالیە. مرۆڤی ئیماندار دەبێت ژیر بێت، 
هــەر وا بــە ســادەیی و ســاویلكەییەوە باوەڕ 
بــە چیرۆكی ئەم تاڵەمووانــە نەهێنێت، جا چ 
ئەوانــەی لە كۆنــەوە گوایە لە كوردســتان لە 
تەكیــە و خانەقایەكان پارێزراون، یان ئەوانەی 
ئێستە كەســایەتییە دینییەكان بانگەشەی بۆ 

دەكەن.
ئەم بابەتــە دەبێت بە چاویلكەی گومانەوە 
ســەیری بكرێــت، بانگەشــەی خاوەندارێتیی 
ئاســەواری پێغەمبــەر، بــە درێژایــی مێژووی 
موســڵمانان، ئامرازێــك بــووە بــۆ فریودانی 
خەڵكی ڕەشۆك و بەدەستهێنانی پێگەی دینی 

و دونیایی. كاتی خۆیشــی سوڵتانی عوسمانی 
خاواندارێتیی ئەم تاڵەمووانەی بۆ بەرژەوەندیی 

سیاسی هەڵدەقۆستەوە.
 موســڵمانی باو، مەعریفە و هۆشیارییەكی 
قووڵی دینیی نییە تا ســۆزی دینی ڕادەســتی 
خورافاتی نەكات، كاتێ پێغەمبەر موقەددەسە، 
هەرچی لــەو بەجێمابێت موقــەدەس و پیرۆز 
دەبێــت لە دیــدی موســڵمانی تەقلیدییەوە و 
موقەدەسیش هەردەم جڵەوی دەستی پیاوانی 
ئاینی بووە بۆ ئاراستەكردنی خەڵكی ڕەشۆك 
لەڕێی بانگەشەی خاوەندارییەتی موقەدەسەوە، 
بۆ بەرزكردنەوەی پێگەی كۆمەاڵیەتی، سیاسی 

و ئابووری.
ئەم نەریتە پێشان لەنێو كوردەواریدا زیاتر لە 
خانەقای نەقشبەندیی بیارەدا باو بوو، بەاڵم لەم 
سااڵنەی دوایی، هەر بابایە و تەكیەیەكی قادری 
لێمان قیت دەبێتەوە و بانگەشەی ئەوە دەكات 
كــە تاڵەمــووی پێغەمبــەری الیە. بــێ ئەوەی 
بــە ئەرگیۆمێنت و بەڵگەیەكی زانســتی بۆمان 
بســەلمێنێت دوای 1400 ساڵ ئەوە تاڵەمووی 
پێغەمبــەرە ماوە، ئەم خەڵكــەی مە هۆڕ هۆڕ 
لەدیار ئەو شووشە و سندووقە دەگرین كە گوایە 
مووەكەی تێدا هەڵگیراوە. ئەم نەریتە خورافییە 
لەنێو ئیسالمی سۆفیزم، لە سۆفیزمیش لەنێو 
ڕەوتــی ســۆفیزمی میللــیـ  تەریقەتــی باوە. 
ئیســالمی ســەلەفیزم دژ بەم نەریتەیە، بەاڵم 
گوتاری ســەلەفیزم لە ســۆنگەی كافركردن و 
موشــریككردنەوەیە، لەوەیاندا هەڵەن. دیاردە 
الرەكانــی نێــو كۆمەڵگــە و فــەزای دینی، لە 
دیدی ریفۆڕمییەوە ڕادەماڵدرێن نەك بە ئامرازی 

تەكفیر و تەفسیق.
مــن داوای لێبــووردن لە عەقڵــم دەكەم كە 
رۆژگارێك بەهۆی سۆزێكی نادرووستی دینییەوە 
بــە باوەڕهێنــان و بەرگریكردن لــەم خورافاتە 
ماندوو و شــەكەتم كــردووە. مرۆڤــی ئیماندار 
كاتێ هۆشــیارییەكەی بــەرەو بااڵیــی هەنگاو 

دەنێ، درك بــەوە دەكات كە ئەوەی موعجیزە 
و خاریقولعــادات دەخولقێنێــت هــەر عەقڵ و 
ئیرادەكەی خۆیەتی، نەك تەبەڕووك و موتفەڕك 
بە پارچە قوماشــێكی پۆشــاك و تاڵەمووێكی 
پێغەمبــەر دروودی لێ بێت. شــێخ مەحەمەد 
غەزالی گوتەنی: "ئیسالم بریتییە لە عەقڵێكی 
زیتەڵ و دڵێكی پاكژ" ئیدی ئەگەر دینداریی لەم 
فۆڕمە نەبێت، بەرگەی شەپۆڵەكانی جیهانگیری 

و ژیانی مەدەنیی سەردەم ناگرێت.
دكتۆر حەسەنی هاوڕێم بۆی گێڕامەوە كاتێ 
چووەتە پاكستان، زیاتر لە 80 مزگەفت، تەكیە 
و خانەقــا گوتویانە ئەمە )ددانی پێغەمبەرە(، 
باشە كەســیان لەخۆیان ناپرسن بۆ پێغەمبەر 
مرۆڤێكی ئاســایی نەبووە؟ ئەی بۆچی هەشتا 
ددانــی بــووە؟ لەهێندێ وتــاری عەرەبیی نێو 
سۆشــیال میدیا بــاس لەوە دەكــرێ، ژمارەی 
ئەو ددانانەی لە جیهان بانگەشــەی ئەوەی بۆ 
دەكرێــت كە هیی پێغەمبەرن، گەیشــتوون بە 

300دانە.
 دۆگم و سۆزی ئیدلۆجی سەیر مرۆڤ نابینا 
و بێ زمان دەكەن، چۆكی گومان بۆ بااڵی یەقین 
دادەدەن. ئیدی بۆی هەیە، یەكدوو ساڵی دیكە، 
ژمارەی تاڵەمووەكانی پێغەمبەر لە كوردستان، 
زۆر زێتــر لەوە تێبپەرێنێت كە لە ژیانی خۆیدا 
لە سەر و ڕیشی پێغەمبەر شوێنیان بووبووەوە!
بەجێمــاوی  شــتی  و  شــوێنەوار  ڕاســتی 
پێغەمبــەر، ئەگەر ســەلمێنراش ڕاســتە و هی 
وییــە، هەنگینێش هیی ئــەوە نییە بیكەیت بە 
موتفــەڕك و تەبەڕووكــی پێ بكەیــت، بەڵكوو 
وەك كەلەپوورێكــی بە بەها لە ئەنتیك یان لە 
ئەرشیفخانەیەكی گشتی، پارێزی لێ دەكرێت، 

وەك شوێنەوارێكی گرنگ، چاوی لێ دەكرێت.
تەبەڕووك بە پێغەمبەر ئەوەیە بتوانی دیوە 
جوانەكانی ژیانی ئەو لەخۆت بەدیبهێنیت، نەك 
بێیــت بازرگانی بە لەشــی پێغەمبەر بكەیت و 

لەپەنایدا لە دین و دونیا بخۆیت.

زریان رۆژهەاڵتی

عەبدوڵاڵ عااڵیی
 abdullahalayi@gmail.com
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ئەمریكا چین

داهاتی بۆكس ئۆفیس

سكرین

خێرا و تووڕە Fast and Furious 8( 8( لە پێشەنگی بۆكس ئۆفیسی چینە، لە چارەكی دووەمی 2017دا 
نزیكەی 393 ملیۆن دۆالری داهات هەبووە، دوای ئەویش فیلمی دانگال )Dangal(ی هیندی دێت، هیچ 
فیلمێكی دەرەوەی هۆلیــوود نەبووە هێندەی ئەو فیلمە داهاتی هەبووبێت. دانگال لە ماوەی ســێ 

مانگی دووەمی ئەمساڵدا 189 ملیۆن دۆالر داهاتی هەبووە..

لە ئایفۆن 8 بە دەموچاوت مۆبایلەكەت دەكەیتەوە

ئایفۆن 8 كە بە ئایفۆن ئیدیشن ناسراوە  
بە دەموچاوت قفڵەكە بكەوە:

8 لــە رێگــەی ســكانەوە  كامێــرای ئایفــۆن 
لــە دەموچــاوی خاوەن  زیاتر  وردەكارییەكــی 
مۆبایلەكــە هەڵدەگرێت، بۆیــە پارێزراوترە لە 

سیستەمی پەنجەمۆر

كامێرای ستریۆسكۆپیكی پێشەوە: 
ئەو كامێرایە دوو لێنزی هەیە و حەساسێكی سێ رەهەندی لەسەرە كە 
سكانی رووخساری خاوەن مۆبایلەكە هەڵدەگرێت، هەر ئەمەش دەبێت 

بە كلیلی كردنەوە و بەكارخستنی مۆبایلەكە.

دەنگــۆی ئەوە هەیە لە ئایفۆنــی 8دا دوگمەی كردنەوە و حەساســی پەنجەمۆر البدرێت و 
لەبری ئەمە سیستەمێكی ســیكیۆریتی بۆ دابنرێت كە بە سكانی نەخشەی سێ رەهەندی 

دەموچاوی خاوەنەكە، مۆبایلەكە بكرێتەوە.

دوگمەی  بێدەنگكردن 

147 میلیمەتر

دوگمەكانی دەنگ

شوێنی دوگمەی كردنەوە 
دەدرێت بە دوگمەی ماڵەوە

   كامێرای ستریۆسكۆپیكی      
    پشتەوە :

بــە دوو لێنــز توانــای وەرگرتنــی 
بەهۆی  هەیــە،  زۆریــان  وردەكاری 
لــە IOS 11 بــەم هۆیــەوە   ARKit
بەشێوەیەكی جێگیر وێنەی جوواڵو 

تۆماردەكات.
قەراغەكانی مۆبایلەكە لە 

ئیستیلی دژە ژەنگ دەبێت

رووتەختی پشتەوە:
 توانای وەرگرتنی شــەحنی هەیە، چونكە 
پشتەوەی  دیوی  رووتەختەكەی  پشت  لە 
مۆبایلەكە سپرینگی موگناتیسی دانراوە.

شاشەیەك لەمبەر بۆ ئەوبەر :
لەهەمــوو   -  HD OLED رێتینــای 
ئایفــۆن  پێشــووی  شاشــەكانی 

ناسكتره.

زۆنی وەرگرتنی شەحن
لە پشت رووتەختی 

پشتەوە

ئەگەری ئەوە هەیە 
ئاپدەیتی ئایفۆن 

7 و ئایفۆن 7 پاڵس 
لە مانگی ئەیلول و 

ئایفۆن 8یش لە مانگی 
تشرینی یەكەم 

بكەوێتە بازاڕەكان.
%60ی داهاتی ئەپڵ 
لە رێگەی فرۆشتنی 

ئایفۆنە.

هۆلیوود و بۆلیود 
سینەماكانی چین 

داگیر دەكەن
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شــوباتی 2012: ئەمریــكا و چیــن رێككەوتنێكیان واژۆكــرد، بەپێی 
رێككەوتنەكە رێگە دەدرێت سااڵنە 34 فیلمی بیانی لە سینەماكانی 
چین نمایش بكرێت و هاوبەشبوون لە داهاتی فیلمەكانیش لە نێوان 
ئەو دوو واڵتەدا لە 13% بۆ 25% بەرزكرایەوە. ژمارەی فیلمە بیانییەكان 

لە كۆتایی 2016 بۆ 39 فیلم بەرزكرایەوە.

3.69 $ ملیار
نیوەی یەكەمی

2017

Graphic News :سەرچاوە

Graphic News :سەرچاوە


