
کæس بæهۆی (رووداو)ەوە واز 

نن شان دەه لæ جگæرەک

ژمارە (465)   دووشæممæ 2017/7/17 - 26ی پووشپæڕ  2717   (750) دینار

رووداو- ھولررووداو- ھولر
بر لوەی داعش پالماری ھرمی كوردستان بدات، بڕوەبرایتی چاكسازیی ئافرەتان و نوجوانانی ھولر تنیا نزیكی 
200 كسی لخۆگرتبوو، زۆربشیان ئو منداڵ و ئافرەتان بوون ك بھۆی مادەی ھۆشبر، لشفرۆشی، دزی و ھندكجار 
 كتییرایوەبڕناكاو بل ،راسیۆنی ئازادكردنی مووسكردنی ئۆپدوای دەستپ م لوە دەستگیركرابوون، بتاوانی كوشتن

پ بوو ل مرمنداڵ و ئافرەت ك گومان دەكرت ل تاوانكانی داعشدا بشدار بووبن. 
ژمارەی ئوان ك نزیكی 300 كس، ھندكیان تاوانی بچووكیان كردووە، وەكوو قسكردنی ئۆنالین لگڵ داعش، 
وەرگرتنی مشقی سربازیی داعش یان ئوانی ناچاركراون كاریان لگڵ بكن، بم ژمارەیكیشیان ل تاوانی گورەدا 
 ل ژمارەیك  مووسدا.  شڕی   ل عراق  سوپای  سربازانی  كوشتنی  یان  برینداركردن   وانل كردووە،  بشدارییان 

مرمندا بندكراوەكان بیاری دادگاشیان بۆ دەرچووە و ئستا ل قۆناغی جبجكردنی سزاكانیاندان.
بڕوەبرایتی چاكسازیی ئافرەتان و نوجوانانی ھولر، ئستا سرگرمی جبجكردنی پرۆگرامك بۆ 

ئوەی ئو مرمندان بۆ ژیانكی ئاسایی پاش قۆناغی گرتووخان ئامادە بكاتوە.
بسر  زۆر  گۆڕانی  كات  تپڕینی   ب دەت،   چاكسازیی ئو  بڕوەبری  محممد،  دیمن 
بیركردنوەی توندی ئو منداندا ھاتووە و ئستا ھندكیان داوا دەكن قژیان لسر مۆدل 

بۆ چاك بكرێ.
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نراپۆرتæ هæواڵراپۆرتæ هæواڵ لæ قæزای خæبات دوو ئامۆزا دەخنک

رووداو- ھولررووداو- ھولر
ئفسری برگریی شارستانی بنكی خبات رایگیاند، دوو ھاووتی قزای خبات ك ئامۆزای یكدین ل ئاوی زی گورەدا خنكان. حیدەر 

ئبوبكر، ئفسری برگریی شارستانی بنكی خبات، ب (رووداو)ی راگیاند "كاژر 7:00ـی ئوارەی رۆژی یكشمم 2017/7/16 دوو گنجی 
خبات ل نزیك گوندی سوفیی و لنو گۆماوكی نزیكی دوو متری قوی زی گورەدا خنكان". بگوتی ئفسری برگریی شارستانی بنكی 
خبات، یكك ل گنج خنكاوەكان ناوی (جیھاد نسرەدین عبدولەحمان)ـ و لدایكبووی 1999ـە، گنجكی دیكش ناوی (عومر عبدولمناف 

عبدولەحمان)ـ لدایكبووی 1997ـە. ترمی دوو گنجك دوای دەرھنانیان رادەستی كسوكاریان كراوەتوە. 

ناسر علیناسر علی
رووداو - دھۆكرووداو - دھۆك

چكدارانــی داعش ھندە بــ بزەیی بوون 
برامبــر كوردی ئــزدی، تنانت دەســتیان 
ل كســانی خاوەن پداویســتی تایبتی وەكو 
(سارا)ش نپاراستووە. ســارا كڕوال، دوای 
رفاندنی لالین داعشــوە، چكداركی داعش 
لــ تلعفر كیویتییــوە، دواتر چكداركی 
 تییوە و بردووییوەتكدارەی كو چل دیكــ
رەققــ. ئــو كچــ بــ رگایكــی زۆر ســیر 
رزگار كــراوە، ئــو كســی رزگاری كــردووە، 

چیرۆككی بۆ (رووداو) گایوە.
ســارا، تمــن 26 ســاڵ، ناوی خــوازراوی 
كچكــی كــوردی ئزدییــ، ل كاتــی پالماری 
داعش بۆ ســر شــنگال ل ئابی 2014، لگڵ 
كســوكارەكی كوتــ دەســتی داعــش. ئو 
ھرچندە كڕوالڵ بووە، بم داعش دەســتی 
لــ نپاراســتووە و لگــڵ ھــزاران كــوردی 
دیكــی ئزدی لــ شــنگالوە دەیگوازنوە بۆ 

تلعفر. 
عبدو شریم ك ب بھزترین قاچاخچی 
رزگاركردنــی كــوردی ئزدی ناســراوە، دەت 
تاوەكو ئستا 329 ئافرەتی ل عراق و سووریا 
ل دەســتی داعش رزگار كردووە. شریم باسی 
ســارا دەكات و دەــت "دوای مانگك، داعش 
ســارای بردبــووە بــازاڕی كیــن و فرۆشــتنی 
ئافرەتانــی كــوردی ئــزدی، لــوێ بازرگانك 

."رەقق ت و دەیباتدەیك
 تدەبر كی دیكجار شاری رەقق ســارا ل
بــازاڕی كیــن و فرۆشــتن، لــوێ داعشــكی 

خكــی رەققــ دەیكــێ، عبدوــ دەــت 
"لــ رەققــ ئــو كچــ وەكــو ســبی لــالی 
چكداركــی داعش دەمنتــوە، لبر ئوەی 
نیدەتوانــی قســ بــكات و گوشــی لــ ھیچ 
ندەبوو، بۆی تنیا ئگر شــتكی پویســت 
بووب بــ ئاماژە تیگیاندووە، بۆ نموون ھر 
كاتك ویستوویتی دەســتدرژیی بكات سر، 

دۆشككی بۆ راخستووە".
عبدو باســی چۆنیتــی رزگاركردنی ئو 
كچــی بــۆ (رووداو) كــرد و گوتــی "ھمــوو 
و  دۆزینــوە  بــۆ  تاقیدەكــردەوە  رگایكــم 
رزگاركردنی ئو ئافرەتانی ل دەســتی داعشدا 
بــوون. ژنكم دەناســی خكی رەقق بوو. ئو 
 ڕا كدا دەگو كــچ و ژناندوای ئردەوام ببــ
داعش رفاندبوونی، ل ھر شونك رفندراوكی 

بدۆزیبایوە، پیوەندیی پوە دەكردم".
رۆژكیان ئــو ژن پیوەندی ب عبدووە 
دەكات و دەــت كچكــم دۆزیوەتــوە لــالی 
 وەیئ كشــم كبــ ،كــی داعشــكدارچ
 بدوم. عڵ بكگی لو ناتوانم قس ڕوالك
داوای ونیكــی ئو كچ ل ئافرەتك دەكات 

و ئویش ونكی بۆ دەنرێ.
عبدوــ دەت "كــ ونكی بــۆ ناردم 
بدوای كسوكارەكیدا گڕام، تنیا براژنكیم 
 و كچزمانــی ئ و زۆربــاش لوە. ئــدۆزییــ
تدەگیشــت، بۆی پارچ ڤیدیۆیكمان تۆمار 
كــرد و پیامكمــان بۆ ئو كچ نــارد ك ئو 
ئافرەتــ دــت تــۆ رزگار دەكات. دوای ئوەی 
 و كچــوان ئنكمان لڤیدیۆی نــد پارچــچ
 و كچوگۆڕ كــرد، توانیمان ئی ئاكــو براژن

رزگار بكین".
قســی  زۆر  براژنــی  رزگاركردنــی،  دوای 
لگڵ ســارا كردووە لبــارەی ژیانی ك لالی 
ئــو چكدارە بووە. عبدوــ دەت "براژنی 
ئــو كچــ دەیگایــوە دەیگــوت چونك ئو 
زمانــی نبــووە، زۆرجــار لدانــی بدەســتی 
چكــدارە داعشــك خــواردووە كــ ســاڵ و 
نیوــك لــالی بــوو. ئــو چكــدارە تنیا بۆ 
دەستدرژی ئو كچی بردبووە الی خۆی، ھر 
كاتكیش بیویســتای دەستدرژیی بكات سر، 
دۆشــككی بۆ رادەخست، بۆ ئوەی خۆی بۆ 

ئامادە بكات".
عبدوــ لــ زاری براژنــی ســاراوە باســی 
یكــك ل رۆژە ناخۆشــكانی ســارا دەكات و 
دەــ: "ئو كچ بــۆ براژنكــی گابووەوە، 
شــوك ھشــتا زوو بووە، چووەتــ ژوورەوە 
بینیویتــی چكدارەكی داعش دۆشــككی 
راخســتووە، ئویش ناچار بووە خۆی بۆ ئامادە 
بكات، جلكانی داناوە، لو كاتدا یكسر دوو 
چكــداری داعش ھاتوونتــ ژوورەوە. ئویش 
 كداعش ترســاوە و رایكردووە بۆ دەرەوە، ك
ئــوی بو شــوەی بینیــوە، زۆری لــداوە و 
ھاواری كردووە: تۆ ئابووی منت برد. ئستاش 
بھۆی ئو لدانوە ببەی پشتی ژان دەكات".
جگ ل سارا، عبدو دەت س ئافرەتی 
دیكی كڕوی رزگار كردووە و ئســتا ل نو 
كســوكاریاندان. عبدوــ ئامــادە نبوو بی 
ئــو پارەی ئاشــكرا بكات ك لــ رزگاركردنی 
ھــر ئافرەتكدا خرجــی دەكات، بم گوتی 
"ھموویــان ب پارەی نووســینگی ســرۆكی 

حكومت رزگاركراون".

گæی  زدی لæ ر ی کوردی ئ کی کæڕوال گæی کچ زدی لæ ر ی کوردی ئ کی کæڕوال کچ

ڤیدیۆوە ئازاد دەکرێڤیدیۆوە ئازاد دەکرێ

ناسر علی ناسر علی 
رووداو - ھولررووداو - ھولر

مردمنداكــی كوردی ئــزدی ك لالین 
 كی كراوەتنراوە و پاشــان چوە رفداعشــ
شان پش ئوەی ل شاری رەقق رزگار بكرێ، 
بســرھاتی خۆی لنو داعش دەگتوە و 
دەت ناخۆشترین ھوســت ك برەوڕووی 
دەبــووەوە ئــو كاتــ بــوو چكدارانی داعش 
باسی "نامووســی ئزدییكان"یان دەكرد. ئو 
مرمندا دەت لنو داعش گۆڕانكاری زۆری 
بســردا ھاتبوو، چند جارك داوای كردبوو 

.غدادی ببینكر ببووبئ
(ع.ق) تمــن 16 ســاڵ، مرمنداكــی 
كــوردی ئزدیی، لــ كاتی پالمــاری داعش 
بۆ ســر شــنگال و دەوروبری ل ئابی 2014 
، لالیــن چكدارانی ئــو ركخراوەوە لگڵ 
خوشــككی و چوار براژن و مام و ئامۆزاكانی 
رفنراوە. دواتر ل كسوكارەكی جیاكراوەتوە 
و لگــڵ چندیــن مندای دیك نــردراون بۆ 

كمپكانی مشق و راھنانی سربازی.
(ع.ق) ك خكی شنگال، باسی ئو رۆژە 
دەكات كــ لالین داعشــوە رفنــراوە. ئو 
ك ئســتا ل شــاری دھۆك، گوتی "ئو رۆژە 
 داعــش ھات، ب ی مامــم بووم كما مــن ل
 م لــی مامم دەرچووین، بی ماتراكتۆرەك
 وتینین و كمانتوانی خۆمان رزگار بكگا نر
دەســت چكدارانــی داعــش. دوای ھفتیك 
ئمیان بردە تلعفر، لوێ ل كسوكارەكم 

جیاكراموە".
(ع.ق) سیری ئو خا دەكات ك لسر 
دەســتی كوتراوە و چاوەكانی پ ل فرمسك 
دەبن و بدەنگ دەب، پاشــان دەت "كاتك 
لــ تلعفر بوویــن، براژنكم ئــو خای 
 یو نیشانیگوتم با ئر دەستم كوتی، پسل
وەكــو یــادگاری لــالت بمنتــوە، نــوەك 
 ساڵ دەچ وە بۆ ســوە. ئبینینكدی نی
نمبینیوەتــوە. ئو كاتشــی لــ ریزەكانی 
داعشدا بووم، زۆر ھومدا خوشكم و براژنكانم 

بدۆزموە، بم بسوود بوو".
(ع) دوای جیاكردنوەی ل كسوكارەكی، 

دەكرت چكداری داعش. ئو دەت "نزیكی 
مانگك ل تلعفر ماینــوە، دواتر ئمیان 
بــرد بۆ رەقق، لــوێ رۆژكیــان چكداركی 
داعش ھات و ناوی نووسین. ئم نزیكی 45 
كــس بوویــن، 15مان كوردی ئــزدی بووین، 
ئمیان برد بۆ ســربازگیك، شــش مانگ 
مشــق و راھنانیان پكردین، رۆژان ل كاژر 
ھشــتی بیانی ھتــا چواری ئــوارە ل نو 

مشقدا بووین".

سبارەت ب جۆری مشقكان، (ع) گوتی 
"بیانیــان دوو كاژــر مشــقی جســتییان 
پدەكردین، دواتر قورئانمان دەخوند، پاشان 
ڤیدیۆی شڕ و كوشتاریان پ نیشان دەداین". 
(ع) باســی ئرككــی ل نــو داعش كرد و 
گوتی "ئم زیاتر پاسوانی بارەگاكانی داعش 

."بقو ت رەقق بووین، ل
ئو باسی ناخۆشترین بسرھاتی نو داعش 
دەكات و دەــت :"ژیــان لــوێ ھمووی ھر 
ناخــۆش بوو، بم ناخۆشــترین كاتمان ئوە 
بوو ك باسی نامووسی ئزدییكانیان دەكرد، 
یان دەیانگوت ئوان ھموویان كافرن و دەبت 
بیانكوژین". ئو دەت:"بردەوام پیاندەگوتم 
 گینا دەچوویتمان، ئموسو باش بوو بوویت

دۆزەخ".
ل ماوەی ئو ســاڵ و نیــوەی ل ریزەكانی 
داوە  ھوــی  زۆر  (ع)  بــووە،  داعشــدا 
ھیچــی  بــم  بدۆزتــوە،  كســوكارەكی 
دەســتنكوتووە و دەــت :"دوای ســاك، 
ئــوان متمانی زۆریان پكــردم، زۆر بدوای 
 مزانی لم نڕام، بــكانمدا گســخزم و ك

كون". 
داعــش لــ مــاوەی ئــو ســاڵ و نیــوەدا 
كاریگرییكــی زۆریــان لســر بیــر و ھزری 
ئــو مرمنداــ ئزدییــ دانــاوە، ئــو زۆر 
تامــزرۆ بــووە ئبوبكــر بغدادی، كســی 
یكمــی داعــش ببین. (ع) دەت "ســای 
 می ئلیفموویــان دەیانگــوت خم ھكــی
ل مووســ، راســتییكی زۆر حــزم دەكرد 
ئبوبكــر بغدادی ببینم، چونكــ ئوان زۆر 
مدحیــان دەكرد. زۆرجار داوام لكردن بمبن 
 بیتتا نیاندەگوتم ھم پب ،لیفبۆ الی خ
ئمیركــی گورە ناتوانــی ئبوبكر بغدادی 

ببینی".
(ع) باســی چۆنیتی رزگاربوونی خۆی بۆ 
(رووداو) كرد و گوتی "پیوەندیم لگڵ باوكم 
ھبــوو، زۆرجار داوای لدەكردم رابكم، بم 
نمدەتوانــی. ھتا پــش ماوەیك داعش زۆر 
الوازبــوون، زۆربیــان كــوژران. ھموو رۆژك 
چــاوەڕێ بوویــن بمانكوژن، ســوپاس بۆ خوا 

دەرفتكم بۆ ھكوت و رامكرد".

ئافرەتی  ســتا 329  ئ تاوەکو  قاچاخچییــæك: 

کوردم رزگار کردووە

ســارا: کæ دۆشــæکیان بۆ دادەنام دەمزانی 

ژیکردنæ سæرم ئæوە ئاماژەیæ بۆ دەستدر

ناسر علیناسر علی
رووداو - دھۆكرووداو - دھۆك

ب بشــداریی نزیكــی 500 كس ل ســرجم 
پكھاتكانی عراق و باشووری كوردستان، یكمین 
كۆنگرەی پارتی ئزیدیی دیموكرات ك سكرترەكی 
حیدەر ششۆی ل دھۆك بڕوەچوو، ل كۆنگرەكدا 
 كری حیزبوەبڕنــی بنجوومس وەكو ئ17 كــ
دەستنیشــانكران. حیــدەر ششــۆ دەــ پارتی و 

یكتی ئاگاداری دامزراندنی حیزبكی ئون.
كاتــك داعــش لــ ئابــی 2014 ھرشــی كردە 
ســر شنگال، حیدەر ششۆ، ئندامی ئنجوومنی 
ناوەندی یكتی بوو، لگڵ ژمارەیك كوردی ئزدی 
 نو كی برگریینا و توانییــان بكھكیــان پزھ
ل مزاری شــخ شــرفدین ل بناری چیای شنگال 
بكن، ششــۆ لوێ بووە ناوكی دیار. ل سرەتای 
2015 ھزكــی بنــاوی ھزی پاراســتنی ئزدیخان 
دروستكرد ك سرەتا ھاوكاریی ل بغدا وەردەگرت، 
بۆی بۆ ماوەیك لالین ئاسایشــی پارتی ل دھۆك 

دەستگیركرا و دواتر ئازاد كرا.
 ــزە كــو ھك لــشــمســاڵ، برەتای ئســ
 ر بكی ســلیوای س بوو، بوونزار كژمارەیــان ھ
وەزارەتی پشمرگ. حیدەر ششۆ دواتر حیزبكی 
بنــاوی حیزبی ئزدیی دیموكرات دروســتكرد، رۆژی 
15\07\2015 ل ھۆی كۆنگرەكان ل شاری دھۆك، 

یكمین كۆنگرەی ئو حیزب بسترا.
حیدەر ششــۆ باســی ھۆكاری دامزراندنی ئو 
پارتی كرد و گوتی "دوای ئو كارەســاتی بســر 
ئزدییكانی شــنگال ھات، ھســتمكرد ئزدییكان 
پویســتیان ب پارتك ك بتوان خزمتی ئزدییان 
بكات و برگرییان ل بكات. ســرەتا وەكو ھزكی 
ســربازی بوویــن، دوای كمبوونــوەی مترســیی 
داعش، ھســتمانكرد پویســتمان بــ دامزراندنی 

."كی سیاسییپارت
پارتكی ششۆ، ناوەكی ئزدیی، بم ششۆ 
دەــت دەرگای بــۆ ھمــوو نتــوە و كمینیك 
كراوەیــ "ئم پارتــ تنیا بۆ ئزدیان نابت، بكو 
لــ ســرجم پكھاتكانی عراق، عــرەب، كوردی 
موسومان، كریستیان، ئوانی پش ئستا برگریان 
ل ئم دەكرد، ئســتا بشدارن لناو پارتی ئم و 

."یتیان ھرپرسیارب
ئــو حیزبــ مۆتــی لــ كۆمیســیۆنی بــای 
ھبژاردنكانــی عراق وەرگرتــووە، حیدەر دەت 
"بپــی یاســای دامزراندنــی پارت، شــش مانگ 
لموبر پیەوی ناوخۆمان پشكشــی كۆمیسیۆن 
كردبــوو، ئســتا مۆتــی فرمیمان ل كۆمســیۆن 

وەرگرتووە". 
ســبارەت بــ مۆــت وەرگرتن ل كوردســتان، 
ششــۆ گوتی "تنیا پویســتی ب ئاگاداركردنوەی 
 وەزارەتی ناوخۆشــمان ب ،یــوەزارەتــی ناوخــۆ ھ
فرمی ئــاگادار كردووەتوە. بســتنی كۆنگرەكش 
ل دھۆك بــ رەزامندیی پارتی و وەزارەتی ناوخۆی 

حكومتی ھرمی كوردستان بووە".
بــارەگای حیزبكی حیدەر ششــۆ ل شــاری 
سلمانیی، بم حیدەر ششۆ دەت ل نزیكترین 
دەمدا بارەگا ل ھولر و دھۆكیش دەكنوە. ششۆ 
گوتی "پاش تواوبوونی رەزامندی وەزارەتی ناوخۆ، 
بارەگا ل دھۆك و ھولریش دەكینوە. لبر ئوەی 
ئزدییكان نزیكن ل دھۆك بۆی مكتبی سیاسیمان 

."دھۆك دەب ل
سبارەت ب بشــداریكردنیان ل ھبژاردنكان، 
حیــدەر ششــۆ گوتی "لــ ھبژاردنــی داھاتووی 
پرلمانی عراق و كوردستان بشدار دەبین، ناتوانین 
 یــن، چونكــژەی دەنگــی خۆمان بكشــبینی رپ
ل شــنگال پارتــی و یكتــی و زۆر پارتی دیكش 
جمــاوەری خۆیــان ھی، بم ھتا ئســتا ئزدی 

زۆربیان پشتگیریمان دەكن".

لــ یكــم كۆنگــرەی حیزبكی ششــۆدا 17 
كس وەكــو ئنجوومنی بڕوەبردن دەستنیشــان 
كــران، ك چواریان خكی بغدان و ھندكیشــیان 
خكی مووسن. ششۆ گوتی "500 كس بشداریی 
كۆنگرەكیــان كــرد، ئو ســتاف 17 كســییی بۆ 
بڕوەبردنــی حیزب دەستنیشــانكراون كاتین، ھتا 
كۆنگــرەی داھاتوو كــ رەنگ ل ناوەڕاســتی 2018 

ببسترێ".
تی پشتیوانی  پارتی و یæک

دەکæن ل

یكــم كۆنگــرەی ئــو پارت بشــوەیكی زۆر 
ئاشــكرا نبــوو، ھیــچ پارتكی سیاســی و نونری 
وتان بانگھشــت نكرابوون. ششــۆ لو بارەیوە 
گوتی "یكم كۆنگرەمان بوو، نمانویست كس بانگ 
بكین، كۆنگرەك زۆر ب سركوتوویی بڕوەچوو. 
راست ھتا ئستا كس پیرۆزبایی لنكردووین، بم 
خــۆی رپدان ب كردنوەی بارەگامان ل ســلمانی 
 وەیی ئدھۆك، نیشــان وەچوونی كۆنگرە لڕو ب
ك پارتی و یكتی پشــتگیریمان دەكن". ھروەھا 
گوتــی: "پــش ئســتا مســعود بارزانی ســرۆكی 
ھرمی كوردستانم ئاگادار كردووە، ئویش ئاگاداری 

."یم پارتزراندنی ئدام
پشتگیری لæ گشتپرسی دەکæین

دوای ھرشی داعش بۆ سر شنگال، گۆڕانكارییكی 
زۆر بسر نخشی سیاسی ناوچكدا ھات، پشتر 
تنیــا پارتی لوێ حاكــم و دەســتدار بوو، بم 
ئســتا نزیكــی 15 پــارت و گرووپــی ســربازی و 
سیاسی ل شنگال ھن، 64%ی خاكی شنگال لژر 
دەستی پشمرگدای و 21%ی ل ژر دەستی 
پككدایــ، ھروەھا 15%یشــی لژر دەســتی 

.عبیدایشدی شح
 ستیشــی لــوبــارەی ھشــۆ لیــدەر شح
گشتپرســی دەت: "ھــر پــارت و الینك ھوی 
دابینی شــنگال بدات ل كوردستان، من ب خیانتی 
دەزانم، داوا ل حكومتی ھرمی كوردستان دەكین، 
وەكو ھموو ناوچكانی دیك، گشتپرسی ل شنگالیش 
 ك پشــتیوانی لموو توانایھ ب مئ ،وەبچــڕب

گشتپرسی دەكین".

داعشæکان باسی داعشæکان باسی 

مæیان دەکرد مæیان دەکردنامووسی ئ نامووسی ئ

حیزبæکæی حæیدەر شæشۆ یæکæم کۆنگرەی خۆی لæ دهۆك بæست
زدی کæ کرابووە چæکداری داعش: کی کوردی ئ رمندا م

بژاردنæکانی  æشداریی هæکانی بæبژاردن æشداریی هæب

راق دەکæین راق دەکæینکوردستان و ع کوردستان و ع

حæیدەر شæشۆ: 

  سارا ساڵ و نیوك لالین چكداركی داعش دەستدرژی دەكرای سر
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تراپۆرتراپۆرت ڕ نی بگ ی ئæر ت رۆ ران دەتوان چیرڤان بارزانی:  ئ ن

رووداو - ھولر رووداو - ھولر 
سرۆكوەزیرانی ھرمی كوردستان لگڵ بایۆزی نوی كۆماری ئیسالمیی ئران ل عراق كۆبووەوە و دەربارەی كش ھواسراوەكانی نوان 

ھولر و بغدا رایگیاند، كۆماری ئیسالمی ئران بۆ چارەسركردنی كشكان، دەتوانت رۆی ئرنی بگت. نچیرڤان بارزانی، سرۆكوەزیرانی 
ھرمی كوردستان، پیوەندییكانی نوان ھولر و تارانی برز نرخاند، ھروەھا پاپشتیی خۆی بۆ كار و چاالكییكانی نیشاندا و ھیوای سركوتنی 

ل ئرك نوكیدا بۆ خواست. لبارەی كش ھواسراوەكانی نوان ھولر و بغدا، بارزانی گوتی "چارەسركردنی ئم كشان پویستی ب دیالۆگكی 
جددی ھی و كۆماری ئیسالمیی ئران دەتوانت رۆكی ئرنی بگت".

محموود یاسین كوردیمحموود یاسین كوردی
رووداو - ھولررووداو - ھولر

بیــارە رۆژی 2017/7/25 ل ســایادی 
یكم بشداریی گۆڕان ل پرۆسی ھبژاردن 
كــ ھبژاردنی پرلمانی كوردســتان بوو، 
گــۆڕان  بزووتنــوەی  نیشــتمانیی  جڤاتــی 
كۆببتوە بۆ ھبژاردنی خانی راپڕاندن، 
دواتریش كســك ل خانكــ ب ركخری 
گشتی ھدەبژردرێ، بھزترین كاندیدیش 
بۆ ئــو پۆســت ھریك ل قــادری حاجی 
علی و عومری ســید علی، ھسوڕاوانی 

بای بزووتنوەكن.
ئاوات شــخ جناب، ھســوڕاوی دیاری 
ھبژاردنــی  كاتــی  گــۆڕان،  بزووتنــوەی 
ركخری گشــتی بۆ (رووداو) ئاشكرا كرد و 
گوتــی: "تنیا یك موعیدمان ھی ئویش 
25ی مانگ، ئو پرۆسی بپی دەستووری 
نوخــۆی گــۆڕان بــ ســركتوویی ئنجام 

دەدەین".

ژوورەكان، ســكرتری كاروبــاری خــك و 
ســرۆكی جڤاتی گشــتی). لو 7 ئندامی 
خانــی راپڕاندن تنیا جمــال محممد، 
ســكرتری جڤاتــی نیشــتمانی و رەئــووف 
 رۆكی جڤاتــی گشــتی بــعوســمان، ســ

ھبژاردن ل پۆستكانیان دانراون.
 بپــی ماددەی چوارەم، بشــی نۆیم 
لــ دەســتووری گــۆڕان، ركخری گشــتی 
خانــی  كۆبوونوەكانــی  سرپرشــتی 
راپڕانــدن و جڤاتــی نیشــتمانی دەكات و 

لبردەم جڤاتی نیشتمانیدا برپرسیارە.
بپی قسی ســرچاوەیكی ئاگادار بۆ 
(رووداو)، بــ فرمــی ھیچ ھســوڕاوكی 
گۆڕان خۆی بۆ خانی راپڕاندن و ركخری 
 كیش لسكردووە و ھیچ كگشتی كاندید ن
برژەوەندیی كســكی دیك نكشاوەتوە، 
 ك لریر ھســم چــاوەكان زیاتــر لبــ
قادری حاجی علی و عومری سید علین.
 ل ژ كتــی گرووپی راو(رووداو) زانیوی
ســركردە و ھاوڕكانی نوشیروان مستفا 
پكھاتوون، لگڵ ژووری یاســایی و ژووری 
چۆنیتــی  بــۆ  میكانیزمیــان  ھبــژاردن 
 ئامادە كردووە ك كوەچوونی پرۆســڕب
خۆی ل چوار الپڕە دەبینتوە. رۆژی 20ی 
ئــم مانگــ دەرگای خۆپاوتن دەكرتوە، 
ھســوڕاوانی گۆڕان ئوانی مرجكانیان 
تدای دەتوانن ل رگای فۆرمكوە خۆیان 
كاندید بكن، یكك لو مرجانی دانراوە، 
دەت پویســت كاندیدی خانی راپڕاندن 

.بمتر ن30 ساڵ ك نی لمت
چاالكــی موھندیــس، ئندامــی جڤاتــی 
نیشــتمانیی گۆڕان بــ (رووداو)ی راگیاند: 
"یكك ل مرجكان بۆ خۆكاندیدكردن بۆ 
 وەیری گشتی ئكخڕاندن و ری راپخان

لــ غیابــی نوشــیروان مســتفادا وەكــو 
كســی یكمی بزووتنوەكــ دەركوتووە. 
نوشــیروان مســتفا كــ ل لنــدەن بوو، 
بریكارنامی بۆ كردبوو بۆ ئوەی ئیشكانی 
بزووتنوەك ك پیوەســتن بــ ھبژاردن 
و كۆمیســیۆن جبج بكات، بم قادری 
حاجی علــی نخشــداڕژەر و ئندازیاری 
پشــتی پــردەی ھمتكانــی راگیاندنی 
گــۆڕان بــووە، ھموو جوویكی سیاســی 
نوشــیروان  نخۆشــكوتنی  مــاوەی   لــ
مستفادا دەستی ئوی تدابووە. ب قسی 
ھسوڕاوانی گۆڕان، بپی پشینی كاری 
لــ دەزگای زانیاریی یكتــی، قادر حاجی 
علــی وردبینتــرە، ھرچــی عومی ســید 
علــی مامــی نرمترە. بھــۆی تمنی 
وەكــو بــرا گورەیك لنو ســركردەكانی 
 ش نزیكنجانو گوتــووە، لگۆڕاندا دەرك
 ت لمــان و حكومرلپ پۆســتیان لــ ك
ھولــر و بغــدا وەرگرتووە، بــم قادری 
حاجــی علــی ل بنكی جمــاوەری گۆڕان 
 گرتنی لنزیكتــرە و توانای دانیشــتن و گو

.فایوشیروان مستوەی نك ھاوشخ
بشــك ل ھســوڕاوانی گۆڕان باســی 
رككوتنكــی پشــوەختی ھاوڕیكانــی 
نوشــیروان مســتفا بۆ ھبژاردنی خانی 
راپڕانــدن دەكــن، بۆئــوەی بــ یــك 
كاندیــدی توافوقی بچن كۆبوونوەی رۆژی 
25ی مانــگ، بــم ژمارەیــك ســركردە 
ك قســیان بــۆ (رووداو) كــردووە، بوونی 
كاندیــدی پشــوەخت بۆ ركخری گشــتی 

رەتدەكنوە.
ی  حیزبæکان چاوەڕ

ن کخæری نو ر

تنیــا جمــاوەر و ھســوڕاوانی گۆڕان نین 
چاویــان لــ پكردنــوەی پۆســتی ركخــری 
گشــتیی، بكو حیزب و الین سیاســییكانی 
دیكــش چاوەڕــی 25ی تمــووز دەكــن بــۆ 
ئوەی بزانن ركخری دوای نوشیروان مستفا 

.یك
فــازڵ بشــارەتی، ئندامــی ســكردایتی 
پارتــی بــ (رووداو)ی راگیانــد: "ئمــ وەكو 
بزووتنوەیكی سیاســی مامــ لگڵ گۆڕان 
دەكیــن، نــك وەكــو تــاك، ئومــد دەكیــن 
كســانی میانەو لو پرۆســی ســربكون و 
گۆڕان بــ سیاســت و پیوەندییكانی لگڵ 
پارتیــدا بچتوە، بــۆ ئــوەی بۆچوونكانمان 
بۆ سرخســتنی گشتپرســی یكبخین، گۆڕان 
خاوەنــی 24 كورســی و دەبــ لــ پرۆســی 
سیاســی رۆــی خۆیان بــ ئاراســتیكی باش 

ببن".
ھروەھــا ســیروان كوخــا نجــم، ئندامی 
 ــك لــكتــی گوتــی: "یكتی یركردایســ

 زراندنــی گۆڕان لرچــی جــاڕی دامگئ
2009/4/11 ل ھڤپیڤینكی نوشــیروان 
مستفادا لگڵ رۆژنامی شرق ئلئوست 
ھــات، بــم رۆژی 2009/7/25 بشــداری 
یكــم ھبژاردنی پرلمانی كوردســتانی 
كرد و وەكو عورفك ئو رۆژە بووەت رۆژی 
دامزراندنــی بزووتنوەكــ. ھروەھا رۆژی 
2010/5/31 مۆتــی یاســایی ل وەزارەتی 
ناوخۆی حكومتی ھرمی كوردستان، وەكو 

بزووتنوەیكی سیاسی وەرگرت.
شــۆڕش حاجی، گوتبــژی بزووتنوەی 
گۆڕان لبارەی ھبژاردنی ركخری گشــتی 
و ئندامانــی خانــی راپڕاندن ب (رووداو)
ی گــوت: "ھبژاردنی خانــی راپڕاندن و 
ركخری گشــتی پرسكی نوخۆیی، بپی 
دەســتووری نوخــۆی بزووتنــوەی گــۆڕان 
 وێ لــت و نامانــڵ دەكرگــی لــمام

میدیاكانوە قسی لسر بكین".
کخæری گشتی ر

æیæتی ه æك دەسæی 

خانــی راپڕانــدن كــ حــوت ئندامی 
ھیــ، رۆــی مكتبی سیاســی دەبین و 
 جــبیارەكانــی جڤاتــی نیشــتمانی جب
بزووتنــوەی  دەســتووری  بپــی  دەكات، 
گــۆڕان، ھــر دوو ســاڵ جارــك ئندامانی 
خانكــ ھدەبژردرــن، ئندامــان بۆیان 

ھی بۆ س خول خۆیان كاندید بكن. 
بپــی بشــی نۆیــم لــ مــاددە 13ی 
 ــت لكدپ كــدەســتووری گــۆڕان، خان
حوت كس: (ركخری گشتی، سكرتری 
كاروبــاری جڤاتــی نیشــتمانی، ســكرتری 
ســكرتری  فراكســیۆنكان،  كاروبــاری 
كاروباری باژــەكان، ســكرتری كاروباری 

ك پویست ھسوڕاوكی برچاو و جگای 
متمانــی گۆڕانخــوازان بت، ناب پۆســتی 
دیكــی ھب، ئگر بۆ ئو پۆســت خۆی 
كاندید كرد، پویســت دەســت ل پۆســتی 

حكومی و پرلمانی ھبگرت".
چاالكــی موھندیس گوتیشــی:"ھریك 
ل ســرۆكی پرلمانی كوردستان، جگری 
ســرۆكی پرلمانی عــراق، پرلمانتار و 
وەزیرەكانی كوردســتان و عــراق، ھروەھا 
ئندامانــی ئنجوومنــی پارــزگاكان، یان 
 ،بی گشتی ھوەزیف كی دیكســر كھ
لنو بزووتنوەی گۆڕانیش پلی حیزبییان 
ھبــت، ناتوانــن خۆیــان كاندیــد بكن بۆ 

خانی راپڕاندن".
قادر حاجی عæلی یان عومæری 

سæید عæلی

ھرچنــدە تاوەكوو ئســتا كاندیدەكانی 
پۆســتی ركخــری گشــتی دەرنكوتوون، 
بم ھر ل ئســتاوە باس ل دوو كاندیدی 
بھز دەكرێ، ئوانیش قادری حاجی علی 

و عومری سید علین.
عومری ســید علی، ســرۆكی زۆربی 
بــووە،  گــۆڕان  دانوســتاندنی  شــاندەكانی 

ئامانــج و ئاواتــی ئمــ كــ ل ســركردایتی 
 وەمانكگرتنتیــش باســمان كــردووە، یكی
لگڵ گۆڕان، چونك گۆڕان ل ھناوی یكتی 
ھاتووەتــ دەرەوە، ئومــد دەكیــن ركخری 
داھاتوو لسر ربازی كاك نوشیروان مستفا 
بردەوام بت و زیاتر ل یكتی نزیك ببتوە. 
ب ھردووالمان رككوتنی نوانمان وەكو خۆی 
جبج بكین، لســر پرس چارەنووسساز و 

ستراتیژییكان زیاتر ھاوھوست بین".
مســتفا عبدوــ، ئندامــی ئنجوومنــی 
ئیســالمی  یكگرتــووی  جبجكردنــی 
گوتــی  لوبارەیــوە  كوردســتانیش 
"دەستنیشــانكردنی ركخــری گشــتی گــۆڕان 
پرســكی تایبت ب نوخۆی گۆڕان، ئم رز 
ل بیاری گۆڕان دەگرین ھر كسك ھبژرن 
و دەستنیشــان بكن، ئم مامیكی ئرنی 
لگــڵ دەكیــن ھــر وەكــو كاك نوشــیروان 
مســتفا، پــرە بــ پیوەندییكانمــان لگڵ 

گۆڕان دەدەین".

زترین کاندیدن عومæری سæید عæلی و قادری حاجی عæلی بæه

رێ دەبژ æر هæکخ رێهæفتæی داهاتوو گۆڕان ر دەبژ æر هæکخ هæفتæی داهاتوو گۆڕان ر

æیæکی  ی 1955 لæ بنæما  سا

مانی لæدایکبووە. ناسراوی سل

نج خوشکی هæن،  نج برا و پ  پ

 æرگæشم نج براکæ بوونæتæ پ پ

کیان هونæرمæندی  کæ یæک

کۆچکردوو حæمæجæزا بوو.

 دەرچووی بæشی جیۆلۆجی 

æمانیی زانکۆی سل

ی 1972 بووەتæ ئæندامی   سا

æ æکۆم

ی 1974-1975   سا

شمæرگæی شۆڕشی ئæیلوول  پ

نانی  بووە، دوای هæرەسه

شۆڕش، گæڕاوەتæوە زانکۆ بۆ 

ندن. تæواوکردنی خو

 æکی دیک ی 1980 جار  سا

 æوە شاخ و بووەتæچووەت

æرگæشم پ

یæمی   لæ کۆنفرانسی س

æ کæ تæمæنی 28  æکۆم

ساڵ بووە، بووەتæ ئæندامی 

æ و  æتی کۆمæرکردایæس

 æتی. بووەت سæرکردایæتی یæک

 æک ل سæرپæرشتیاری یæک

.æو حیزبæندەکانی ئæب æم

 æڕین بووەتæش راپ  پ

ئæندامی مæکتæبی سیاسی 

تی. یæک

 æی 1990 بووەت  لæ سا

تی. بæرپرسی راگæیاندنی یæک

ی 1994 دەزگای زانیاری   سا

دامæزراندووە و کæسی یæکæمی 

ئæو دەزگایæ بووە.

 1997-1996 بæرپرسی 

پæیوەندییæکانی دەرەوەی 

تی بووە. یæک

ڕی  ی 1998 � 2000 کارگ  سا

تی  مæکتæبی سیاسی یæک

بووە.

 لæ سæرەتای دامæزراندنی 

کۆمپانیای وشæ لæ دوای 

نæوشیروان مستæفا بæ کæسی 

 æوەیæو بزووتنæدووەمی ئ

ت، پæیامی سایتی  دادەنر

سبæی و بزووتنæوەی گۆڕانی 

نووسیوە.

نæری سæرجæم   دامæزر

میدیا نووسراو و بینراو و 

بیستراوەکانی بزووتنæوەی 

گۆڕان بووە.

 دووجار هاوسæرگیریی 

کردووە، خاوەنی س کوڕە

ی 1945 لæ گæڕەکی   سا

مانی لæدایکبووە. خان لæ سل ش

 æی مامۆستایانی لæخان 

مانی تæواو کردووە. سل

 æی 1974 بووەت  سا

شمæرگæی شۆڕشی ئæیلوول  پ

تا نسکۆی شۆڕش.

ی 1975 بووەتæ ئæندامی   سا

.æ æتیی کۆمæرکردایæس

کخستنæکæیان  ی 1976 ر  سا

ت و لæگæڵ شæش  ئاشکرا دەب

ران  æ دەچنæ ئ æرکردەی کۆمæس

ن و  و لæوێ دەستگیر دەکر

نæوە. راق دەکر رادەستی ع

 لæ 11/7/1976 بæ شæش 

ت،  ساڵ بæندکردن سزا دەدر

بوردنی  ی 1979 بæر ل سا

گشتی دەکæوێ و ئازاد دەکرێ. 

 دوای ئازادبوونی لæ زیندان 

بæ ئæندامی سæرکردایæتی 

تی  æ، سæرکردایæتی یæک æکۆم

ردراوە. بژ æه

ی 1980 بæهۆی   سا

بۆردومانی فڕۆکæ لæ بناری 

وەڕەش بریندار بووە،  ک

د کراوە،  پاشان رەوانæی سو

کخستنæکانی  سæرپæرشتی ر

تی کردووە لæ ئæوروپا. یæک

 لæ هæموو کۆنگرەکانی 

تی بæ ئæندامی  یæک

سæرکردایæتی و پاشان 

مæکتæبی سیاسی 

ردراوە. بژ æه

 ماوەیæك سæرۆکی شاندی 

تی بووە بۆ گفتوگۆکردن  یæک

لæگæڵ پارتی بۆ پرۆسæی 

ئاشتی.

ی 1992 بووەتæ ئæندامی   سا

پæرلæمانی کوردستان.

بæندی  æرپرسی مæك بæماوەی 

تی بووە. مانی یæک یæکی سل

 بæرپرسی مæکتæبی دارایی 

تی بووە. یæک

 æی 2009 دەستی ل  سا

تی مæکتæبی سیاسی  ئæندام

شایæوە. تی ک یæک

ی 2009 لæسæر لیستی   سا

گۆڕان خۆی کاندید کرد و دواتر 

کشایæوە.

 سæرپæرشتیاری 

فراکسیۆنæکانی گۆڕان بووە.

عومæری سæید عæلیقادر حاجی عæلی

20ی ئæم 

مانگæ دەرگای 

وتن  خۆپا

تæوە دەکر

حæز دەکæین 

کی میانڕەو  کæس

کخæری  تæ ر بب

گشتی

هیوادارین لæسæر 

بازی نæوشیروان  ر

مستæفا بæردەوام 

ت  ب

ک  هæر کæس

کخæر  تæ ر بب

æیæکی  æمام

نی لæگæڵ  ئæر

دەکæین

تی:پارتی: یæکگرتوو: یæک

  ركخری گشتی سرپرشتی كۆبوونوەكانی خانی راپڕاندن و جڤاتی نیشتمانی دەكات و لبردەم جڤاتی نیشتمانیدا برپرسیارە        (فۆتۆ: رووداو)
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نوزاد محموود نوزاد محموود 
رووداو- سلمانی رووداو- سلمانی 

كورد برگی داخستنی سنووری ئران 
و توركیا دەگرێ؟ ئم پرسیارە ل مشكی 
 وە كتدا دەخولســانو كی ئــزۆربــ
خكــی باشــووری كوردســتانن و رۆژی 
 شــداریی لــیلولــی داھاتــوو ب25ی ئ
 ن. چونكخۆییدا دەكربگشتپرسی ســ
داخستنی دەرگای ئران و توركیا، بمانای 
گمارۆیكی سخت دێ. سكرتری حیزبی 
كوردســتان،  دیموكراتــی  سۆشیالیســت 
داخســتنی ســنوور ب كارتكی توركیا و 
ئران دەزان، بم دەت ل پنج مانگ 
 رژەوەندییر ببزیاتــر خۆیان ناگرن و ل

ئابوورییكانیان دەروازەكان دەكنوە.
 كــ محمــوود  حاجــی  محممــدی 
حیزبكــی كورســییكی لــ پرلمــان 
ھیــ و لــ حكومتدا نییــ، نونركی 
 .ی گشتپرســیدایكۆمیت ی لــكحیزب
ئو پیوای ھ تگیشــتن ھی كاتك 
دەگوتــرێ شــاندی ھرمــی كوردســتان 
لــ فــن وت ســركوتوو نبــووە یان 
 دە كراوە، چونكنشــوازیی باشی لپ
شاندەكانی گشتپرسی بۆ ئوە ناچن پرس 

 من ئیــان دەن "پك بكــتھیچ و بــ
25ی ئیلولــی داھاتوو گشتپرســی دەكین، 
80 ساڵ لگڵ حكومتی سوننی عرەب و 
 یشتینگن تی شیعڵ حكومگ13 ساڵ ل
ئنجــام بۆ ئوەی لگڵ عــراق بمنینوە، 

."ویستوەمان پپشتیوانیی ئ
ھفتی پشــوو، شــاندكی كوردســتان 
بــ ســرۆكایتی بارزانی لــ بلجیكا چند 
دیداركیــان ئنجامــدا. محممــدی حاجــی 
محموود، دیاریكردنی برۆكسل وەك یكمین 
 وە كتوە دەگبۆ ئ ی شــاندەكستگو
 ."یوروپــا و ناتۆی لتیی ئكبــارەگای ی"
بم بۆچی ل وت دراوسكانوە دەستیان 
پــ نكــرد؟ كاك حمــ دەت: "ھشــتا 
شاندی كوردستان سردانی ئران و توركیا و 
عراقی نكردووە، ئوان رەتیانكردەوە، بم 
ئوروپییــكان جگ ل ســۆزیان بــۆ كورد، 
خاوەنــی جاڕنامــی جیھانیی مافــی مرۆڤن 
و تدەگــن كــ نتوەیك بیــار ل مافی 

."چارەنووسی خۆی دەدات، مانای چیی
ئو بیارەی كورد لبارەی گشتپرسییوە 
داویتی، بووەت قسیكی گرم ل نوەندە 
سیاسی و میدیایی جیھانییكاندا. ب جۆرك 
ك رۆژان ل ھۆی كۆنگرە رۆژناموانییكانی 
جیھانوە ھوستی لبارەوە رادەگینرێ. 

ھــر دەچین بــۆ ئــوەی نــن ئاگاداریان 
 26 مئ ین كــشــیان دەوە. پكردینــن
ســا نیمچ ســربخۆین و جگ ل سوود 
 م دەببووە، بوە نمان بۆ ئھیچــی دیك
 وت بك نرمیلرەوە بل ك رانیش بزانئ
25 دۆالر دەڕوات بــۆ ئــو وتــ ل كاتكدا 

نرخی نوت 40 دۆالری تپڕاندووە".
ھروەھــا لبارەی توركیاوە دە: "ئوان 
نرمتــر نین لــ ئران برامبر گشتپرســی، 
بــم توركیــا برژەوەندیــی زۆرتــرە، 800 
كۆمپانیا و 30 ھزار كركاری لرەی، شــاند 
ھر دەچت الیان ئگر رەتیشی بكنوە".

و  كۆدەنگــی  نبوونــی  رەنگدانــوەی 
یكگوتاریی حیزب سیاسییكان، دابشبوونی 
خكی برھمھناوە ل برامبر پرســكی 
ئاوا چارەنووسسازدا. ھویش ھن بۆ ئوەی 
 و ناكۆكییچــن و ئــدەســت نكان لكاتــ
نبرتــ بــردەم ســندووقكانی دەنگــدان. 
دواخســتنی  داوای  لھاتــووە  وای  ئســتا 
گشتپرسی ل نوخۆی كوردستانوە دەكرێ. 
سكرتری حیزبی سۆشیالیست دیموكراتی 
كوردســتان، دواخستنی گشتپرسی ب "چاڵ" 
ناودەبــات و پیوای كــورد خۆی تیدەكوێ 
 دواخســتن، مانای وای رازی بوویــن ب كــ"
 كی دیكی خیار نیت و قستۆ خاوەنی ب

نتواوەتوە؟ محممدی حاجی محموود 
دەــ: "لبــر ئــوەی ھندــك لنــاو 
حیزبــكان ھــن دژایتــی پارتــی كاری 
لپشــینیان و پیانوایــ دژایتیكردنی 
گشتپرسی و سربخۆیی بمانای دژایتی 
پارتــی دــت، پرلمان لــ 24ی ئیلول 
وادەی تــواو دەب، دەب پش ئو رۆژە 
پرلمــان رۆژی ھبــژاردن دیاری بكات، 
كچی زۆربی الینكان لسر دواخستنی 
ھبژاردنــكان كۆكن و ئوەش ب مانای 
درژكردنوەی ئو خول دێ بۆ دوو سای 
دیك ك ئوە زۆر خراپ، چونك ب مانای 

درژكردنوەی كشكانیش دت".
لوەتی شڕی داعش دەستیپكردووە، 
محمــوود  حاجــی  محممــدی 
سرپرشــتیكردنی یكك لــ برەكانی 
شــڕی لــ كركــووك پــ ســپردراوە. 
ئو ھمیشــ دەت كــورد دەب لدوای 
 تیــی نكۆنفیدرا متــر لك داعــش ب
دەرەوە ل دانوستاندنكانی لگڵ بغدا. 
ببــوای ئــو "لــو ناوچانی بدەســت 
 شك بوەن، گشتپرســی برگشــمپ
ئنجام دەدرێ. ئو ناوچانشــی بدەست 
پشــمرگوە نین، ئوەنــدە كوردی تدا 

نماوە تاوەكو گشتپرسی تدا بكرێ".

ھشــتا ســركردەكانی كــورد نائومد نین و 
پیانوای گویان ل لدوانك نبووە لســر 
 مریــكا و رووســیا كوروپــا و ئئاســتی ئ

.دابتی بۆ گشتپرسی تدژای
محممــدی حاجی محموود ئاراســتی 
 داھاتووی شــاندی گشتپرسی باس دەكات ك
بریتی دەبن ل ئمریكا، بریتانیا، رووســیا، 
 خاوەنی ڤیتۆن و ل وانرەنســا "ئچین و ف
ركخــراوی نتوەیكگرتووەكان كاریگرن و 
رەنگ ئوان نن پشتیوانتان دەبین، بم 
ئامانجــی ئم ئوەی دژ نبن". گوتیشــی: 
"ئوان تاوەكو ئستا ھر باسی كات دەكن، 

مانای وای گۆپی سوزیان ھكردووە".
لدوای كوتنی حكومتی سددام حوسن 
و ھاتنی داعش، ھاوكشــ نودەوتییكان 
گــۆڕان. چیــدی كــورد ناــ چوارگۆشــی 
دژبــری ئران و توركیا و ســووریا و عراق، 
چونك ســووریا لبر دۆخی نوخۆی خۆی، 
نایپرژت سر ھیچ وتكی دیك، عراقیش 
یخســیری دەســتی تاران بــووە. بۆی كورد 
دەبــ ھمــوو ھوكانــی لگڵ تــاران و 

ئنقرە بخاتگڕ.
 :ــدە محمــوود  حاجــی  محممــدی 
"دەزانین ئوان دژایتی خۆیان بۆ گشتپرسی 
بــم  نابــن،  رازی  پــی  و  راگیانــدووە 

ســردەكوێ، بۆی ھر دەب لكاتی خۆیدا 
بكرێ".

ببــوای ئــو، دەســتبرداربوونی پارتی 
لــ مرجكانی بۆ كاراكردنــوەی پرلمان 
ھنگاوكــی  كشــكان  یكالكردنــوەی  و 
 كستو بشــتا ئم بۆچی ھب ،باشــ

محموود یاسین كوردیمحموود یاسین كوردی
رووداو- ھولررووداو- ھولر

نازم عومر دەباغ، نونری حكومتی 
ھرمــی كوردســتان لــ ئــران دەــت 
ســردانی شــاندەكی یكتی بــۆ تاران 
 رانر داوای كۆمــاری ئیســالمیی ئســل
و دەمك برنامی بۆ دانراوە. دەشــت 
شــاندی لیژنی بای گشتپرسی سردانی 
تارانیــش بكــن، ھــر یــك وەمیــان 

دەستدەكوت.
رۆژی یكشــمم شــاندكی یكتــی 
بــرەو تارانی پایتختی ئران بڕكوت. 
نازم عومــر، نونری حكومتی ھرمی 
نونــری   كــ تــاران   لــ كوردســتان 
یكتیشــ، باســی ئجندای ســردانی 
شــاندەكی یكتــی دەكات و دەــت: 
"دەمك برنامی ئو ســفرە داڕژراوە 
ك ل دەرفتكدا شاندكی بای یكتی 
ب ســرۆكایتی جنابی كاك كۆســرەت 
رەســوڵ بنــ ئــران، بــم ئجندای 
سردانك ھســنگاندن و تاوتوكردنی 
دۆخــی سیاســی ناوچكــ و پیوەندیی 
نــوان ھرمــی كوردســتان و كۆمــاری 

ئیســالمیی ئــران، بــ تایبتــی پیوەندی 
."رانتی و ئكی

ھرمی كوردســتان رۆژ بــڕۆژ ل وادەی 
ئنجامدانــی گشتپرســی نزیــك دەبتــوە، 
كۆمــاری ئیســالمیی ئران ھــرزوو دژایتی 
خۆی بۆ پرۆســك نیشاندا، علی خامنیی 
ربــری ئران، ھروەھا گوتبژی وەزارەتی 
دەرەوە بــ ئاشــكرا ھوســتی وتكیان 
برامبر ئو ھنگاوەی ھرمی كوردســتان 

دەربی.
ھیــچ   دەزانــ بــدووری  دەبــاغ  نــازم 
گۆڕانكارییك لو ھوستی ئراندا رووبدات 
و دەت "تاك شتك ك كۆماری ئیسالمیی 
 وەیوە، ئجیا دەكات تانی دیكو ران لئ
كــ ھوســتی بســتراوەتوە بــ دوایین 
ھوستی حكومتی عراقوە". نازم دەباغ 
ھروەھــا دەــت: "ئــران لو ھنــگاوەی 
ســركردایتی  و  كوردســتان  ھرمــی 
حیزبكانــی كوردســتان نیگرانــ، ئــوەی 
مــن ئــاگادارم پیامــی بۆ پارتــی، یكتی، 
یكگرتــوو، كۆمڵ، حیزبی سۆسیالیســت و 

بزووتنوەی ئیسالمی ناردووە".
 ــت: "دەبووایروەھا دەنازم دەبــاغ ھ
لیژنی بای ریفراندۆم زووتر سردانی ئران 

و بازرگانی دوایین شــت بیری ل بكرتوە، 
بتایبتی لالین كۆماری ئیسالمییوە".

 دوانــل  لــ یكتــی  برپرســانی 
 رانی لردەوام نیگكانیانــدا بــڤانیرۆژنام
ئنجامدانی گشتپرسی نیشان دەدەن و ترس 
و دڕاوكــ و ھڕەشــی وتانی دەوروبر 
 یانوایران پچاود زۆر ل وە كنزەق دەك
ئو ترس و نیگرانی لجی خۆیدا نیی، بۆ 
ئمش مسلی فیدرایت ل سای 1992 
بــ نموون دەھننوە ك ســرەتا زۆر وت 
دژی بــوون، بــم دواتر مامیــان لگڵ 

كرد، وەكو ئمری واقیع.
"پموایــ نــك  نــازم دەبــاغ دەــت: 
بشــك ل ســركردایتی یكتــی، بكو 
ســركردایتی الین سیاسییكانی دیكش 
ئــو نیگرانییانیان ھی، بــم برنامی 
فیدراــت پــش راپڕیــن و لنــو برەی 
كوردســتانی ب ئاگاداریی ئران و كســانی 
دیكــ دانــرا، رەزامندی و پشــتیوانیی زۆر 
وتــی لگڵ بوو، بم ئو گشتپرســییی 
ئســتا تنیا ســركردایتیی كــورد بیاری 

لسر داوە".
نــازم دەبــاغ رەتیكــردەوە یكتی لگڵ 
 كواقیع مــت و گوتی "ئبگشتپرســی ن

 مو وەلــ بزانن جگ م دەبــن، ببكــ
 ویســتپ وەرناگرن ك كی دیكمھیــچ وە
ھرمی كوردستان ل چوارچوەی دەستوور 
و یكپارچیی عراق بیار ل چارەسركردنی 

كشكانی خۆی بدات".
بشك ل سیاســتوانان و شرۆڤكاران، 
ئنجامدانی گشتپرســی ب ھڕەشــ لســر 
ھرمی كوردســتان دەزانن و پیانوای ئران 
 وە گوشــار لعبییشــدی شــی حگر ل
 تی لتایب می كوردســتان دەكات، بــرھ

ناوچ ناكۆكی لسرەكان.
نــازم دەباغ لو بارەیــوە دەت "ناتوانم 
پشتاســتی بكمــوە، بــم دەتوانــم بم 
 توئاسانی ناك ر گشتپرسی بســران لئ
شڕ، بكو ھوستی ئران بستراوەتوە 
بــ ھوســتی حكومتی عراق ك ســوپا 
و حشــدی ھی، بشــك ل فرماندەكانی 
ئم ســوپای بیركردنوەی بعســیانیان بۆ 

."یی كورد ھشركردنی كچارەس
یككی دیك لو نیگرانیان، داخســتنی 
ھرمــی  بــڕووی   رانــئ ســنوورەكانی 
 داخستنی سنوور ل بارەت بكوردستان. س
حاتی ئنجامدانی گشتپرســی، نازم دەباغ 
دەــت: "ب قناعتی خــۆم بواری ئابووری 

دەخونینــوە نــك لگــڵ گشتپرســی 
نبیــن، ئــوە قناعتــی خۆمــ، ھــر 
و  گشتپرســی  پشــتیوانی  كســك 
 ت لكات خیانخۆیی كوردستان نربس
گلی خۆی دەكات، بم كی و چۆن ئو 

گشتپرسیی بكرت؟".
لــ ماوەی رابــردوودا ئــران ئاوی زی 
بچووكــی گرتــوە، ھندك الیــن وایان 
لكدایوە ك ئوە ئینزاری ئران بووە بۆ 
ھرمی كوردســتان ك ئگر گشتپرسی 
بــكات، برســی و تینــوی دەكات، بــم 
نــازم دەباغ رەتیكــردەوە گرتنوەی ئاوی 
زــی بچــووك پیوەنــدی ب مســلی 
 و گوتــی "داوام ل بــوە ھگشتپرســیی
وەزارەتــی كشــتوكاڵ و ئیدارەی پشــدەر 
كــردووە خۆیــان بنــ ئــران و ســیری 
بنــداوەكان بكن، ئــم بابت پیوەندی 
 ن لبا ب ،وە نییگوشــاری سیاســیی ب
نزیكوە كشكان چارەسر بكن، ئران 
10 ســا پرۆژەی ھی بۆ دروســتكردنی 
زیاتــر لــ 20 بنــداوی بچــووك، ئــو 
بنداوانــش پویســتیان بــ گلدانوەی 
ئــاو ھی، بۆی ئو بابتــ دوور و نزیك 

."وە نییگشتپرسیی یوەندی بپ

نج مانگ  ران و تورکیا ناتوانن لæ پ ئ

زیاتر سنوور دابخæن

ری حیزبی سۆشیالیست دیموکراتی کوردستان: محæممæدی حاجی مæحموود، سکرت

ران بۆ رووداو:  می کوردستان لæ ئ نæری حکومæتی هæر نازم دەباغ، نو

دۆخــی سیاســی ناوچكــ و پیوەندیی 
نــوان ھرمــی كوردســتان و كۆمــاری 

 دەبووای نازم دەبــاغ ھروەھا دەــت: 
زووتر سردانی ئران  لیژنی بای ریفراندۆم

حاتی ئنجامدانی گشتپرســی، نازم دەباغ 
دەــت: "ب قناعتی خــۆم بواری ئابووری 

محæممæدی حاجی مæحموود، س

شاندەکæی 

کوردستان 

سæردانی 

ئæمریکا، 

بæریتانیا، 

رووسیا، 

فæرەنسا و چین 

دەکات

ران نæرمتر نییæ بæرامبæر گشتپرسی تورکیا لæ ئ

 بــ میدیــاكان   لــ ھندــك 
تایبتی ئران بشــوەی جیاواز باســی 
ســردانكی مام جاللیــان بۆ تاران كرد 
و ب بابتی سیاســییانوە بستوە، بم 
 یوەندی بپ كردانت سنازم دەباغ دە

سیاستوە نبووە.
ئــو  "ئوانــی  گوتــی  لوبــارەوە 
 كونی چۆلوە خنودەكب ندانپروپاگ
دەبینن، سردانك دوور ل سیاست بوو، 
بۆ گۆڕینی جو و كشوھوای جنابی مام 
جــالل بوو. مام جالل توانای قســكردن 
 مــئ نابــ ،و گفتوگــۆی سیاســی نییــ
بوە ھیالكــی بكین، ئم كاری مكتبی 

."تییكسیاسی ی
نــازم دەباغ زیاتر لبارەی تندروســتی 
مام جالل قســی كرد و گوتی "دەتوانت 
جو بكات و تندروســتی برەو باشبوون 
رۆیشــتووە، ب تایبتی دەســت و ســری 
دەجونــ، كاتــك قســی بــۆ دەكی 
 باش یار بدات بوەی بئ بدەگات، بت
 نــد رۆژە لو چمن ئ .خراپ یاخــود بــ
 نو شــومان ئھ تیــدا بــووم، لــخزم
دەمایوە ك پشــتر بۆی دەھات. زۆریشم 
پــ ناخــۆش بوو ك زوو گڕایــوە، بم 
بھــۆی ھاتنی شــاندی مكتبی سیاســی 
یكتــی بۆ ئــران و بۆ تكنبوونی ئو 

دوو پرس، گڕایوە كوردستان".

ک پشتیوانیی  هæر کæس

æکات خائینæگشتپرسی ن

داو: 

 بــ میدیــاكان   لــ

ستا بارزانی تاکæ سوارە سæرکردایæتی  ئ

می کوردستان دەکات هæر

مام جæالل توانای 

æبڕیاردانی نیی

نæکرا æی کوردستان ه لæ کۆنفرانسی کæنæکæ ئا

رووداو- سلمانیرووداو- سلمانی
ب بشداری ھر پنج پارت گورەكی باشووری كوردستان و پارتكانی دیكی س پارچكی دیكی كوردستان، رۆژی 2017/7/61 كۆنگرەی 

نتوەیی كوردســتان KNK ل شــاری سلمانی كۆتایی بكارەكانی ھنا. ملكۆ بازیانی، سرۆكی پارتی سوزی كوردستان، تبینی لسر شوازی 
بڕوەچوونی كۆنفرانسك ھی و ب رووداوی راگیاند: "ئم ل باشووری كوردستان لكاتكدا برەو گشتپرسی و سربخۆیی دەڕۆین، تبینیمان كرد 
ل كۆبوونوەیكی وادا ئای كوردستان داننراوە، تنیا ئایكی بچووكی بقد دەبیكی ئاو لسر مز دانراوە، بۆی ناكرت ل كۆبوونوەیكی لو 

شوەی ئای كوردستان ھنكرت".

راپۆرتراپۆرت
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رووداو: ھفتــی رابــردوو یكتی بیاری رووداو: ھفتــی رابــردوو یكتی بیاری 
پكھنانــی شــاندكی حیزبیــی دا كــ بــۆ پكھنانــی شــاندكی حیزبیــی دا كــ بــۆ 
مســلی گشتپرسی سردانی وتان بكات. مســلی گشتپرسی سردانی وتان بكات. 
ئو شــاندە پیوەنــدی لگــڵ كۆمیتكانی ئو شــاندە پیوەنــدی لگــڵ كۆمیتكانی 
گشتپرســی ھی كــ لالین ســرۆكایتی گشتپرســی ھی كــ لالین ســرۆكایتی 
ھرمــوە دیاریكــراون و نونــری حیزب و ھرمــوە دیاریكــراون و نونــری حیزب و 

كمینكانی تدای؟كمینكانی تدای؟
فرید ئسســرد: فرید ئسســرد: ئو شــاندە شاندكی 
ئندامانــی   لــ و   تییــكی  بــ تایبــت 
سركردایتیی یكتی پكدێ و نونرایتی 
لالیــن  شــاندە  ئــو  دەكات.  یكتــی 
ســركردایتی یكتییوە بیاری پكھنانی 
كۆمیتیكــی  بھیــچ  پیوەنــدی  و  دراوە 
پكھنــراو بــۆ گشتپرســی نییــ، ھروەھــا 
پیوەندی ب ھیچ حیزبكی دیكوە نیی. ئو 
وتان دیاری دەكرن ك شاندەك سردانیان 
 لــ ش بریتییــركــی شــاندەكدەكات و ئ
روونكردنوەی ئامانجی گشتپرســی، ھروەھا 
پیداكردنی الینگر بۆ پرۆسك لو وتانی 

سردانیان دەكن.
شــاند  لكاتكــدا  یكتــی  شــاند رووداو:  لكاتكــدا  یكتــی  رووداو: 
ھوــی  و  دروســتدەكات  گشتپرســی  ھوــی بــۆ  و  دروســتدەكات  گشتپرســی  بــۆ 
 تانی دراوسو نانی پشتیوانی لدەســتھب تانی دراوسو نانی پشتیوانی لدەســتھب
دەدات كــ لھمانكاتــدا پداگیریــی دەكات دەدات كــ لھمانكاتــدا پداگیریــی دەكات 
لســر ئــوەی پرلمــان كارا بكرتــوە و لســر ئــوەی پرلمــان كارا بكرتــوە و 
پرلمــان یاســا بــۆ گشتپرســی دەربــكات، پرلمــان یاســا بــۆ گشتپرســی دەربــكات، 
چــۆن دوو ھوــی لــم جۆرە لیــك كاتدا چــۆن دوو ھوــی لــم جۆرە لیــك كاتدا 

دەگونجن؟دەگونجن؟
فریــد ئسســرد:فریــد ئسســرد: ئم لســر ھردوو 
ئاســت كاردەكیــن، راســت وامانگوتــووە و 
شــاندیش دروســت دەكین، بــم بۆچوونی 
ئم لبارەی گشتپرســی ئوەی ك قۆناغی 
 وە. چونكتمان كارا بكررلپ م دەبكی
پمانوایــ ببــ كاراكردنــوەی پرلمــان 
 ین لت وەرناگرێ و دوودرعیگشتپرسی ش
 توانن ك كگشتپرســیی شــداریكردن لب
 وەیت بــۆ خۆی دابیــن بــكات. ئرعیشــ
وامــان لــدەكات پداگیریــی بكین لســر 

كاراكردنوەی پرلمان.
 ،رانــئ تــی لــككی یرووداو: شــاند ،رانــئ تــی لــككی یرووداو: شــاند
پتوانییــ ئران ھوڵ بدات گوشــار لســر پتوانییــ ئران ھوڵ بدات گوشــار لســر 
 وە لزبوونتی دروســت بكات بۆ پاشگكی وە لزبوونتی دروســت بكات بۆ پاشگكی

گشتپرسی؟گشتپرسی؟
 ران روونستی ئورد: ھسسرید ئرد:فسسرید ئف
و پویســتی بــوە نییــ ك یكتــی بوات 
بــۆ ئوەی بیخنــ ژر گوشــاری خۆیانوە. 
ئوان پشــتر و ب ئاشكرا رایگیاندووە دژی 
گشتپرســی و دابشــكردنی عراقن. پویست 
بــوە نــاكات یكتــی بــوات بالینكانــی 
دیك ب ئــم دەوت بۆچوونی وای و ئو 
 تانو دەوئ چونك ،بۆچوونی وای تدەو
بۆخۆیان لســر ئاســتكی بند ھوستی 

خۆیان ب ئاشكرا راگیاندووە.
رووداو: شــاندەكتان بــۆ لــ ســردانی رووداو: شــاندەكتان بــۆ لــ ســردانی 
كۆماری ئیسالمیی ئرانوە دەستپدەكات؟كۆماری ئیسالمیی ئرانوە دەستپدەكات؟

فریــد ئسســرد: فریــد ئسســرد: ئم دەب ســرەتا 
لــ دراوســكانمانوە دەســتپبكین. كاری 
 وەیــئ گشتپرســی  لپنــاو  دانوســتاندن 
ســرەتا ل دراوســكانتوە دەســتپبكی. 
ھرمی كوردســتان درژترین سنووری لگڵ 
ئران و توركیــا ھی. ئگر ئران و توركیا 
رەزامندی لسر گشتپرسی بدەن یان جۆرە 
نرمییــك بنونن، كاریگریی دەب لســر 
ھوســتی بغــداش. بگومــان ئیشــكردن 
لسر ھوستی بغدا وادەكات ك دژایتی 

دەوــت و ھزە جیھانییكان ھیچ بایخكی 
 .نمن

ئــران  دەرگای  كرنــوەی   واتــ ئــران رووداو:  دەرگای  كرنــوەی   واتــ رووداو: 
رەزامندیــی  دەرگای  كردنــوەی  رەزامندیــی بمانــای  دەرگای  كردنــوەی  بمانــای 

بغداش دێ؟بغداش دێ؟
وتكــی  ئــران  ئسســرد:  ئسســرد:فریــد  فریــد 
كاریگــری ناوچكیــ و ھوســتی خــۆی 

جارــك  راگیانــدووە.  دووجــار  بفرمــی 
لســر زاری گوتبــژی وەزارەتــی دەرەوە 
 لــ  .گشتپرســیی دژی   كــ رایگیانــدووە 
توركیــاش رەجب تیب ئردۆگان، ســرۆك 
كۆمــاری توركیــا دوو جــار دژایتی خۆی بۆ 
ئنجامدانی گشتپرسی سربخۆیی كوردستان 
 یــش، دووپاتیكردەوە كG20 یــوە. لدەرب

.دژی گشتپرسیی
رووداو: بــم ھندــك دەن رووداو: بــم ھندــك دەن 2020 ســای  ســای 

دیكش كورد باســی گشتپرســی بــكات ئم دیكش كورد باســی گشتپرســی بــكات ئم 
جــۆرە لدوانانــ ھــر دەبیســتین لبــارەی جــۆرە لدوانانــ ھــر دەبیســتین لبــارەی 

دژایتیكردنی گشتپرسی؟دژایتیكردنی گشتپرسی؟
فریــد ئسســرد: فریــد ئسســرد: لــو ھلومرجــی 
ئســتا مــن بۆچوونم ئوەی ك ئم ئســتا 
تووشــی ھپی گشتپرســی بوویــن. ئگینا 
 كلسیری موەی واقیعی ســشــر بگئ
بكین، دۆخك گونجاو نیی بۆ گشتپرســی. 
بــو بگیی كشــی نوخۆیــی ئوەندە 
زۆرە ك كشــ و تگــرەی زۆری لبردەم 
ناڕەزایتیــی  و  دروســتكردووە  گشتپرســی 
نودەوتیــش ئوەنــدە زۆرە كــ تاوەكــو 
ئستا ھیچ دەوتك پشتگیریی نكردووین، 
بــم رەنگــ پیوەندی بــ ھندك الینی 
 كلســوێ مدەی ك بــدیاریكــراوەوە ھ
برەو گشتپرســی ببات. وات بابتك زۆرتر 
بــ حیزبی و شخســی كــراوە زۆرتر لوەی 
ك واقیعكــ خوندرابتوە و بتوێ بپی 

تگیشتن ل واقع گشتپرسی بكی.
رووداو: كشی نوخۆیی، ملمالنی نوان رووداو: كشی نوخۆیی، ملمالنی نوان 
الینكان بگشــتی ك ملمالنــ كۆنكانیان الینكان بگشــتی ك ملمالنــ كۆنكانیان 
دەخنــ نــو بازنــی گشتپرســییوە یــان دەخنــ نــو بازنــی گشتپرســییوە یــان 

مبستت پرلمان؟مبستت پرلمان؟
پرلمــان  ئگــر  ئسســرد:  ئسســرد: فریــد  فریــد 
كارا بكرتــوە، ئســتاش دەرفتــی زۆرمان 
لبــردەم مــاوە بــۆ ئنجامدانی گشتپرســی 
لكاتــی دیاریكــراوی خۆیــدا، بــم ئگــر 
گوشاری دراوســكانمان و نودەوتی زۆرتر 
بب، رەنگ پویســت بوە بــكات دوابخرێ، 

و  گوشــارەكان  رۆژ  لــدوای  رۆژ   چونكــ
كاردانوەكان زۆرتــر و توندتر دەبن برامبر 

گشتپرسییكی ھرمی كوردستان.
رووداو: ببوای تۆ ل كۆتاییدا گشتپرسی رووداو: ببوای تۆ ل كۆتاییدا گشتپرسی 

لوادەی خۆیدا دەكرێ، یان دوادەخرێ؟لوادەی خۆیدا دەكرێ، یان دوادەخرێ؟
 ر دۆخی سیاسی لگرد: ئسسرید ئرد:فسسرید ئف
ھرمی كوردســتان وەكو ئستا بمنتوە و 

نوانی الینكان ھروا خراپ ب، گشتپرسی 
ھۆیكانیــش   .نابــ ئنجامدانــی  چانســی 
پیوەنــدی بــ گوشــاری دەرەكــی نییــ و 
.یوە ھوخۆییباری خراپی ن یوەندی بپ

رووداو: ئگر گۆڕان و یكتی بشوەیكی رووداو: ئگر گۆڕان و یكتی بشوەیكی 
مبدەئی لگڵ گشتپرسی نبن، ل سلمانی مبدەئی لگڵ گشتپرسی نبن، ل سلمانی 
و ھبجــ گشتپرســی ســركوتوو دەب؟ و ھبجــ گشتپرســی ســركوتوو دەب؟ 

دەنگی ب وەك پویست دەب؟دەنگی ب وەك پویست دەب؟
مبســتت  ئگــر  ئسســرد:  ئسســرد:فریــد  فریــد 

كارانكردنــوەی پرلمــان بــ، بگومــان 
ســ الینی ســرەكی ك یكتــی و گۆڕان 
و كۆمن، بشــداری ل گشتپرســی ناكن. 
ئوكات بدنیاییوە ناكرێ گشتپرسی ل دوو 
پارزگادا سركوتوو بت و ل دوو پارزگادا 
سركوتوو نب. ئوكات پرۆسك ھمووی 
بــی  ناتوانــی  و  پكیدەكــوێ  بگشــتی 

گشتپرسی كراوە.
 زگایــپار دوو  لــم   واتــك پارزگایــ رووداو:  دوو  لــم   واتــك رووداو: 
ســركوتوو نابــت و دەنگــی نخــر زۆرتر ســركوتوو نابــت و دەنگــی نخــر زۆرتر 

دەب؟دەب؟
فرید ئسسرد:فرید ئسسرد: پموانیی دەنگی نخر 
زۆر ب، بكو بایكۆت زۆر دەب. وات خك 

زۆرتر بشــداریی ناكن نك بشداریی بكن 
و ب نخر دەنگ بدەن.

رووداو: ماوەیكــ پارتی ب راســتوخۆ و رووداو: ماوەیكــ پارتی ب راســتوخۆ و 
ناڕاســتوخۆ رایدەگین ك دەســتبرداری ناڕاســتوخۆ رایدەگین ك دەســتبرداری 
مرجكانــی بــووە و داوا دەكات پرلمــان مرجكانــی بــووە و داوا دەكات پرلمــان 

ســرۆكایتی  دەســتی  و  ســرۆكایتی كارابكرتــوە  دەســتی  و  كارابكرتــوە 
ئســتا بچنوە ســر كارەكانیــان بۆ ئوەی ئســتا بچنوە ســر كارەكانیــان بۆ ئوەی 
گشتپرســی ســركوتوو بت، كچی ھشتا گشتپرســی ســركوتوو بت، كچی ھشتا 
ئم رككوتنی الینكان نابینین؟ كشــی ئم رككوتنی الینكان نابینین؟ كشــی 

نوێ چیی؟ نوێ چیی؟ 
خاــی   رەنگــ ئسســرد:  ئسســرد:فریــد  فریــد 
كاراكردنــوەی   لــ  دیكــ رانگینــدراوی 
بمرجی پرلماندا ھبن ك وەك مرج وان 
و پارتی دەستی ل برنداون. ناتوانم لوەش 
دنیابم، چونك ھشتا پارتی پرۆژەی بمرج 
كاراكردنــوەی پرلمانی نداوەت یكتی و 
گۆڕان. لبرئــوەی مرج نیی زانیارییكانم 
دروســت بن، ناموێ لو بارەیوە زۆرتر بم 

.
 شــژە دەكدر م دۆخئ واترووداو: ك شــژە دەكدر م دۆخئ واترووداو: ك
و پــش ئنجامدانــی گشتپرســی رككوتنی و پــش ئنجامدانــی گشتپرســی رككوتنی 

الینكان ئستم بووە؟الینكان ئستم بووە؟
فرید ئسســرد: فرید ئسســرد: من دنیام ل كۆتاییدا 
پارتی رازی دەب ب كاراكردنوەی پرلمان 
بــو شــوەیی الینكانی دیكــ دەیانوێ. 
ببــ مــرج و بوشــوەیی كــ یكیزیی 

نیشتمانی ل بكوتوە.
رووداو: كی ئوە روودەدات؟رووداو: كی ئوە روودەدات؟

 وەی پارتی لنیام لرد: دسسرید ئرد: فسسرید ئف
كۆتاییدا ئوە دەكات، بم خۆی دەب ئوە 
لكاتــ گونجاوەكدا بكات. پش ئنجامدانی 
گشتپرســی بــۆ ئــوەی بتوانیــن ھموومان 
 وتووانركســ كوەبین و گشتپرســییكپ
بكین. ئگر پارتی بیوێ گشتپرسی بھر 
نرخــك بت بكرێ، دەب لگڵ بزووتنوەی 
كشــكانی  ھمــوو  و  ركبكــوێ  گــۆڕان 
لگــڵ گۆڕان چارەســر بــكات. بب ئوە 

بدنیاییوە گشتپرسی سرناگرێ.
رووداو: ئستا بزووتنوەی گۆڕان سرقای رووداو: ئستا بزووتنوەی گۆڕان سرقای 
دیاریكردنــی خانــی راپڕانــدن و ركخری دیاریكردنــی خانــی راپڕانــدن و ركخری 
گشــتیی. ئایــا پــش دیاریكردنــی خانــی گشــتیی. ئایــا پــش دیاریكردنــی خانــی 
 ری گشتی، پارتی دەتوانكخڕاندن و رراپ ری گشتی، پارتی دەتوانكخڕاندن و رراپ
گفتوگــۆ بــۆ رككوتــن لگــڵ بزووتنوەی گفتوگــۆ بــۆ رككوتــن لگــڵ بزووتنوەی 

گۆڕان بكات؟ گۆڕان بكات؟ 
فریــد ئسســرد: فریــد ئسســرد: بــ بزووتنــوەی 
گــۆڕان وەك حیزبــك یان ھزكی سیاســی 
پویســتی ب ناوەنــدی بیاردانــی یكگرتوو 
و یكالكــرەوە ھیــ، لــم ھلومرجــدا 
زۆر ئســتم گــۆڕان بتوانــ بیــار بدات و 
یكالیــی ببتــوە لســر پرســك، بــم 
كاتك ركخری گشتی ھدەبژرێ و خانی 
 وكات دەتوانڕانــدن دیــاری دەكات، ئــراپ

بیار بدات.
دیاریكردنــی  ســرقای  گــۆڕان  دیاریكردنــی رووداو:  ســرقای  گــۆڕان  رووداو: 
ركخری گشتی و خانی راپڕاندن، ئوەش ركخری گشتی و خانی راپڕاندن، ئوەش 
بــ مانای ئوە دێ ك چیدی یكتی باســی بــ مانای ئوە دێ ك چیدی یكتی باســی 

یكگرتنوەی لگڵ نكات؟یكگرتنوەی لگڵ نكات؟
 لــ  مــئ ئسســرد:  ئسســرد: فریــد  فریــد 
كۆبوونوەكانمــان لگڵ گــۆڕان ھیچ كاتك 
ھیــچ  نكــردووە.  یكگرتنوەمــان  باســی 
ماددەیــك نییــ باســی یكگرتنــوە بكات 
و تنیــا باســی یكخســتنی فراكســیۆنكان 

دەكرێ.
رووداو: بــم بــاس ل ئگــری بھزی رووداو: بــم بــاس ل ئگــری بھزی 

دواخستنی ھبژاردنكان دەكرێ؟دواخستنی ھبژاردنكان دەكرێ؟
فریــد ئسســرد: فریــد ئسســرد: تاوەكــو ئســتا ھیچ 
الیــك ئــم بابتــی پشــنیاز نكــردووە، 
بــم ئگــری زۆریش ھی بۆ دواخســتنی 
ھبژاردن. ھۆیكش ئوەی ئستا الینكان 
الینــكان  ســرقان.  گشتپرســییوە   بــ
دواخســتنی  پرســی  نافرمــی  بشــوەی 
ھبژاردنكان دەردەبن، ئستا ل عراقیش 
.یبژاردن ھشنیازی دواخستنی ھروا پھ
ھبــژاردن  دواخســتنی   واتــك ھبــژاردن رووداو:  دواخســتنی   واتــك رووداو: 
تمنــی  درژكردنــوەی  تمنــی بمانــای  درژكردنــوەی  بمانــای 

سرۆكایتییكان دێ؟سرۆكایتییكان دێ؟
فریــد ئسســرد:فریــد ئسســرد: ئگــر ھبــژاردن 
لســر  بیــار  پرلمــان   دەبــ نكــرێ، 
درژكردنــوەی تمنــی خــۆی و حكومــت 
بدات، بم بۆ مسلی سرۆكایتی ھرم 
 نــادات، دەب گی روەی یاســاكر ئبــل
رگاچــارەی دیكــ بدۆزرتوە. یــان ئوەتا 
الینــكان دەســتدەكنوە ب دانوســتاندن 

 رۆك لــســ كــ ری یاســاكبــۆ چارەســ
پرلمانــوە دیــاری بكــرێ، یــان كســك 
دیــاری دەكن ببتــ ســرۆكی ھرم، یان 
ئوەتــا چند مانگك ھبــژاردن دوادەخرێ 

و بھبژاردن یكالیی دەكرتوە.
رووداو: كواتــ پارتی و یكتی چاوەڕی 
ركخری گشتی نوی بزووتنوەی گۆڕانن؟ 

فرید ئسســرد: نازانم چاوەڕی ئوەن 
 چاوەڕێ بین، چونك ر دەبم ھیان نا، ب
ھیــچ حیزبــك ناتوانــ بب كســی یكم 

بیار بدات.
رووداو: ل سلمانی كۆنفرانسی راوژكاریی رووداو: ل سلمانی كۆنفرانسی راوژكاریی 
كنك ھبوو تۆش بشــداریت كرد، ئوەی كنك ھبوو تۆش بشــداریت كرد، ئوەی 
دەیبینــی لبــارەی دروســتكردنی كۆدەنگی دەیبینــی لبــارەی دروســتكردنی كۆدەنگی 

سیاســی و نتوەیــی، پتوایــ كارك یان سیاســی و نتوەیــی، پتوایــ كارك یان 
پرۆژەیكی ھروا ئاسان ب؟پرۆژەیكی ھروا ئاسان ب؟

فریــد ئسســرد:فریــد ئسســرد: ئمــ كۆنگــرە یان 
كۆبوونوەیكی گرنگ و الینكانی ھر چوار 
پارچی كوردستان كۆدەكاتوە، بم ئگر 
قســ لســر ئوەب ئایا ھموو پارتكانی 
ھــر چوارپارچی كوردســتان لســر یك 
ستراتیژی كاركردن كۆبكاتوە، ئوە كاركی 
ئســتم و قورســ، چونك ھر پارچیك 
ھلومرجكــی تایبتی خــۆی ھی. ئوەی 
بۆ كوردســتانی عــراق گونجــاوە، رەنگ بۆ 
كوردســتانی توركیا یان سووریا نب، بم 
گرنگــ بۆچوون جیــاوازەكان لیــك نزیك 

بكاتوە و ئرككی پیرۆزە.
باشــووری   لــ گــرم  مــژاری  باشــووری رووداو:   لــ گــرم  مــژاری  رووداو: 
كوردســتان گشتپرســیی، لــرە باســی ئو كوردســتان گشتپرســیی، لــرە باســی ئو 

پرس ناكرێ، بۆچی؟پرس ناكرێ، بۆچی؟

فریــد ئسســرد: فریــد ئسســرد: مــن ناتوانــم بــم 
بۆچــی. بم ل ھرمی كوردســتان بابتی 
سرەكی گشتپرسیی و دەمانوێ ب ئامانجی 
زۆریــش  تگــرەی   .نــیبگ دروســتمان 
لبردەمــی ھی و ئگــر بتوانین یكیزی 
بھز ل ھرمی كوردســتان دروســتبكین، 
دەتوانــ دژایتییــ نودەوتییــكان كم 

بكاتوە.

 بæم دۆخæ سیاسییæی 

ستاوە چانسی ئæنجامدانی  ئ

æمæگشتپرسی ک

تی نیشتیمانیی کوردستان بۆ (رووداو) : فæرید ئæسæسæرد، ئæندامی سæرکردایæتی یæک

هæڤپæیڤینهæڤپæیڤین

تی نیشتیمانیی کوردستان بۆ (رووداو) : ردایæتی یæک

 æوە و ناکۆکییæت وادەی ئæنجامدانی گشتپرســیی ســæربæخۆیی لæ باشووری کوردســتان نزیک دەب

داگیریی  تی لæالیæك پ ۆزن و بæ چارەســæرنæکراوی ماونæتæوە. یæک شــتا زۆر و ئا وخۆییæکانیش ه ن

ناوە  که کیشی پ لæســæر کاراکردنæوەی پæرلæمان دەکات بۆ پشــتگیریکردنی پرۆســæکæ و شاند

تانی دراوس بکات بۆ قسæکردن لæسæر گشتپرســی. فæرید ئæسæسæرد،  تاوەکوو ســæردانی و

یوایــæ رازیبوونی بæغدا  تــی لæم هæڤپæیڤینــæدا لæگــæڵ (رووداو) پ ئæندامی ســæرکردایæتی یæک

 æبارەت بæوە. ســæران بæ گشتپرســییæکæی باشــووری کوردســتان بæندە بæ رەزامæندیی تورکیا و ئ

تæوە  وەیæ کارا بکر ت: "لæ کۆتاییدا پارتی رازی دەب پæرلæمان بæوش کاراکردنæوەی پæرلæمانیش دە

کæ حیزبæکانی دیکæ دەیانæوێ".

هæڤپæیڤین: نæوزاد مæحموود

مانی  رووداو - سل

ویست بکات  رەنگæ پ

گشتپرسی دوابخرێ

                                                         

’’

ککæوتنی پارتی و گۆڕان  بæب ر

گشتپرسی سæرناگرێ
’’

تی پæیوەندی بæ هیچ  شاندەکæی یæک

æنراو بۆ گشتپرسی نیی که ’’کۆمیتæیæکی پ

’’ æین ل دوود

بæشداریکردن 

لæ گشتپرسی

’’ æگشتپرسی ب

حیزبی و شæخسی 

مæ تووشی ’’کراوە ئ

پæی  æه

گشتپرسی 

بووین ئæگæرنا 

کاتی نæهاتووە

ئæگæری زۆرە ’’

بژاردن دوابخرێ æه
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ئæمریکا کۆدی چæکæکانی دەداتæ تورکیا

کæ هæوڵ  نراوە، یæپæگæ دەم کانتۆنی عفرین لæ هــæردوو کانتۆنی جزیرە و کۆبان دابڕ

م سæرکæوتوو نæبووە، بۆیæ ناچاربووە  æوە، بæک بۆ کانتۆنی عفرین بکات دەدات کۆریدۆر

تæ عفرین. بæ قاچاخ چæك بگæیæن

گواســتنæوەی ئæو چæکانæ بــۆ عفرین تورکیای نیگــæران کــردووە، لæوبارەیæوە گلæیی 

رێ،  ک بۆ یæپæگæ بن نی داوە لæمæودوا هــæر چæک æمریکا بæئ æمریکا کردووە، بۆیــæئ æل

کۆدەکæی بداتæ تورکیا. 

سی  ی رابردوودا، سوپای تورکیا 17 کæسی لæسæر سنووری درب لæ دیســæمبæری سا

بووە و دەیانویســت ئاودیوی  و باکووری کوردســتان دەســتگیر کرد کæ چæکــی تاویان پ

سنووری بکæن. س لæوان بæ ناوەکانی (خالید چæکرۆ، مæعرووف یæحیا و محæممæد عæلی 

مستæفا) لæالیæن تورکیاوە کوژران.

ت لæ زیندانæکانی  دەچ ســتاش چارەنووسی 14 لæو قاچاخچییانæ دیار نییæ و پ تاوەکوو ئ

م هــæم حکومæتــی تورکیا و هæم پæیæدەش باســæکæیان داپۆشــی و  æتورکیادابــن، ب

کاری کانتۆنی جزیرە  بæج هیچیان لæبارەوە نæگوت، تæنیا هاوســæرۆکی ئæنجوومæنــی ج

کی فæیسبووکدا نووســیبووی: "گæنجæ شæهیدەکانی ســæر سنوور، ئæرکی  لæ پۆســت

نا". ه نیشتمانپæروەرییان بæج

کی ئæوروپی ت æدەمیرتاش کاندیدە بۆ خ

رووداو - برۆكسلرووداو - برۆكسل
سالحددین دەمیرتاش، ھاوسرۆكی ھشت مانگ بندكراوی پارتی دیموكراتی گالن (ھدەپ) كاندیدكراوە بۆ ختی مافی مرۆڤی یكتیی ئوروپا. گرووپی 

یكتیی چپەوەكانی ئنجوومنی كۆنسی پرلمانتارانی یكتی ئوروپا، سالحددین دەمیرتاش ھاوسرۆكی ھدەپی كاندیدكردووە بۆ وەرگرتنی ختی 
"ڤاكالڤ ھاڤل" بۆ مافی مرۆڤی یكتی ئوروپا ك بیارە رۆژی 29ی ئابی2017 ل روڕەسمكدا ببخشرت. پشتر ل روڕەسمكدا 8 كسایتیی بۆ بدەستھنانی 

.تم خكاندیدەكان بۆ وەرگرتنی ئ ل ككددین دەمیرتاش یالحوە و سكاندید مان نیا سین كران و تدیاریكرابوون، دواتر پۆ كتخ

راپۆرتراپۆرت

ماش دەكاكماش دەكاك
رووداو - ئامدرووداو - ئامد

نیشــتجبوون  كۆمگكانــی  فرمانگــی 
(TOKI) دەســتیكردووە ب دروستكردنی چندین 
كۆمگی نیشــتجبوون لو شارانی باكووری 
كوردستان ك ل ماوەی رابردوودا بھۆی شڕەوە 
بــرەوڕووی كاولكاری بوونتــوە، بم ئوانی 
زیانیــان بركوتــووە، ل كارەكانــی تۆكی رازی 
نین و ھندكیــان داوا دەكن خانووی خۆیان بۆ 

دروست بكرتوە".
ئو شڕە ك ل نوان سوپای توركیا و الینگرانی 
پكك لژر ناوی یدەگھ و یپس روویدا، نك 
شــارەكانی باكووری كوردســتانی وران كرد، بكو 
 ل نا كری ئاشتی ھی چارەسپرۆســ كۆتایی ب

ئاداری 2013 دەستی پكردبوو.
 ی ھاتوچۆ لدەغك قڕەدا بۆ ماوەیــو شــل
گڤر، سلوپی، جزیر، شرنخ، نسبین، كربۆران، 
فارقین، درك، ھزەخ، سوور راگینرا، ل ئنجامی 
ئو شــڕەدا ك دوو ســای خایانــد، نزیكی 500 

ھزار كس ئاوارە بوون.
نیوەی شڕنæخ ئاوارەن

ئــوەی لو شــڕەدا زۆرترین زیانــی بركوت، 
شارۆچكی شــرنخ بوو. ژمارەی دانیشتووانی ئو 
شــارە 80 ھزار كســ، 42 ھزار كسیان بھۆی 
شــڕەكوە ئاوارە بــوون. ل كۆی 15 گڕەك تنیا 
3 گــڕەك وران نبوون. 14 ھــزار خانوو زیانیان 
پگیشت و 6000 خانوو ب تواوی خاپوور بوون.

ل شــرنخ ھشــت مانــگ قدەغــی ھاتوچۆ 
راگینــرا، ب ھر الیكی شــارەكدا دەڕۆی خانوو 
و دووكانــی رووخــاو دەبینــی، ئســتا فرمانگی 
 كی باكوور بخ بوون كجكانی نیشــتگكۆم
تۆكی ناوی دەھنن، سرقای دووبارە بنیاتنانوەی 
 م بب ،و خانووە رووخاوەكان خانخانــوو و با

شوەیكی جیاواز ل رابردوو.
ئوانی ئو شــڕەیان بینیوە دەن بری رەنج 
و ماندووبوونــی دەیــان ســایان بــ چنــد رۆژك 

لدەستچوو. ئو رۆژان قت لیاد ناكن.
بــدری جانــر، گنجكــی تمــن 35 ســای 

شــرنخ، دەت: "من تمنم 35 ســا، ل گوند 
بووین و گوندمان وران كرا، ك ھاتین شار شاریش 
وــران كــرا، تاوەكو ئســتا چوار جــار ورانبوونی 
شونی نیشتجبوونی خۆم ب چاوی خۆم بینیوە. 

ئم زۆر زەرەرمند بووین".
شمسددین باریش ك پش شڕەك دووكاندار 
بووە، گوتی "خانووەكم رووخا، دووكانم لنوچوو. 
بایــی چوار ترلیۆن لیرە كلوپــل ل دووكانكمدا 

ھبوو، ھمووی لنوچوو".
لــ شــرنخ جگــ لــ خانــوو، بپــی ئامارە 
نافرمییكان نزیكی 1000 دووكانیش وران بوون، 
ئستا حكومت دەیوێ سرلنوێ شرنخ ئاوەدان 
بكاتــوە. بپی پۆژەی حكومت، تۆكی، پارك و 
باخچ و رگی فراوان ل شرنخ دروست دەكات و 

1000 دووكانیش دروست دەكات.
ئكــرەم ئرتــاش، ســكرتری گشــتیی ھۆبی 
دووكاندارانی شــرنخ دەت "جگ ل دروستكردنی 
دووكان، پویســت قرەبــووی دووكاندارەكانیــش 
بكرتــوە، ئــوان نزیكــی 15 مانگ ھیــچ كار و 
كاســبییكیان نكــردووە، زۆرجــار تلفۆنمان بۆ 
دەكن دمان بۆیان دەســووت، ھندكیان ئســتا 

كركاری دەكن".
ھندك كس مرجكانی تۆكییان قبوڵ كردووە، 
ھندكیش دەیانوێ لــ رگی پارزەرانوە مافی 

خۆیان ل دەوت وەربگرن.
علــی بایــرام، پارــزەری مغــدووران دەت 
دەوــت  بركوتــووە،  زۆری  زیانــی  "خــك 
تاوەكو ئستا روشــونكی بۆ قرەبووكردنوەی 

ھاووتیان دانناوە. كاتك سردانی فرمانگكان 
 ۆن سكاوە و بینرەبووتان ناكن قن، دەدەك

تۆمار بكن".
نت دەکæن جزیری داوای مۆنیوم

لــ كاتی شــڕەكدا نزیكــی 200 كوڕ و كچی 
كــورد لــ ژرزەمینــی دوو باخاندا لــ جزیرە، 
 یخانو دوو بانی ئستا شــوقوربانی. ئ بوون
زەوییكــی چۆ، تۆكی دەیوێ شــوقی لســر 
 كنن شوداوا دەك ككم خدروست بكات، ب
.و كارەساتوەی ئك بۆ یادكردننتمۆنیۆم تبكر
شــڕ ل جزیرە زۆرتر لــ گڕەككانی جوودی، 
سوور، نوور و یاسف بوون، بۆی زۆربی خانووەكانی 
ئــو چوار گڕەك رووخاون و خككشــی ئاوارە 
بوون، ھندكیان چاوەڕی تواوبوونی خانووەكانی 
تۆكیــن بۆ ئوەی بگڕنــوە. دەوت دەت ئو 
خانووانی ئســتا دروســتیان دەكن، باشترن لو 

خانووانی ك پشتر تیدا دەژیان.
حاجــی بایــرام، ســرۆكی یكتــی موختارانی 
جزیرە دەت: "ھندك خك رازین ب پرۆژەكانی 
حكومت، ھندكیشیان ناڕازین، ب تایبتی ئوانی 

مندایــان زۆرە، دەــن لــو شــوقاندا جگیان 
 ،س10 – 15 ك یزان ھخ وە. بۆ نموونتناب
 و شــوقانئ شــیان نــاكات، چونكك بیشــوق

زۆربیان بۆ خزانی 3-4 كسی دروستكراون".
سلۆپی داوای شæفافیæت دەکات

سلۆپی ك ھاوسنوورە لگڵ ھرمی كوردستان، 
لو شڕە بدەر نبوو، لوش خندەق لدرا، بم 
 راورد ب37 رۆژی خایاندا، ب ك ڕەككانی شزیان
شــونكانی دیك كمتر بوون. ل سلۆپیش دەست 
 یــاری داوە مانگانت بئاواكاری كراوە، حكوم بــ
-500 600 لیرە بدات ئوانی ئاوارە بوون، تاوەكوو 
ئــو كاتــی خانوویان بۆ دروســت دەكــرێ. دوای 
تواوبوونی خانووەكان، ئاوارەكان دەتوانن بگڕنوە 
و كلیلی خانوویكی نوێ وەربگرن، بم ئوان داوا 
.وەبچڕفاف بكی شوەیشب كن پرۆسدەك

شتا ئاسایی  بین ه نس

نæبووەتæوە

نسبینی سر ب شارۆچكی مردین، یككی 
دیكی لو ناوچانی ئاگری شڕ ورانی كردووە. 

ئو شڕەی لو ناوچی روویدا، دەنگدانوەیكی 
جیھانیــی ھبــوو. بــ دەیان كس لــ ھردووال 
كوژران. شڕی نسبین شش گڕەكی ب تواوی 
وــران كــرد. نزیكــی 6000 خانوو بــ تواوی 

رووخان.
رۆژی 2015/3/14 قدەغی ھاتوچۆ لو شارە 
 م لبــوو، بــژەی ھنــرا و 17 مانــگ دریراگ
 ،بدولقادر پاشا، قشفورات، ع ،كانی دیجلناوچ
زەینولعابدیــن ھشــتا قدەغی ھاتوچــۆ درژەی 

.یھ
مســعود ئگراكچــ، بڕوەبــری شــارەوانیی 
 ،كراسیۆنت: "دوای ئۆپری دەردین و دەوروبم
لیژنی زەرەر و زیانكانمان پكھنا. بپی ئاماری 
ئم 11 ھــزار و 600 خانوو زیانیان بركوتووە. 
ئســتا تۆكی بشــوەیكی ركوپــك خانووەكان 

دروست دەكاتوە".
ئو كسانی بھۆی خاپووربوونی خانووەكانیان 
دەربدەر بوون و ل خانووی كردان، دەخوازن تۆكی 
یكســر خانووەكانیان رادەســت بكات. ئوان نك 
تنیا خانوو، بكو ھموو كلوپلی نومایشــیان 

لدەستداوە.

برادۆست ئازیزیبرادۆست ئازیزی
رووداو - ھولررووداو - ھولر

بــۆ  ھڕەشــكانی   لــ  ردەوامــب توركیــا 
 یفتم ھرەتای ئفرین، سر عس رشكردنھ
چنــد تۆپكــی ســوپای توركیا گیشــتن نو 
شارۆچكك، برپرسكی بای پككش دەت 
 نوێ دەكریان، ئس رش بكاتر توركیا ھگئ

كۆبانی دووەم. 
دواییــن ھڕەشــی توركیــا بۆ ســر عفرین 
ل زاری گورەترین برپرســی ئــو وتوە ھات. 
رەجب تیب ئردۆغان، سرۆك وەزیرانی توركیا 
 شــداری لســتی ببم ی رابردوو بفتھ كــ
كۆنفرانســی G20 ل ئمانیا بوو، ب پیامنری 
 ڕەشھ فرین بووەت(رووداو)ی گوت: "شاری ع
لســر توركیــا و لوــوە ھرش دەكرت ســر 
شــاری كیلس". گوتیشــی "رگا ب دروستكردنی 

دەوتكی كوردی ل باكووری سووریا نادەین".

رە غان نۆرەی شمش æدوای ق

ھڕەشكانی توركیا بۆ سر عفرین لوكاتوە 
دەســتیپكرد كــ ســای رابــردوو یكینكانــی 
پاراســتنی گــل ھرســ شــارۆچكی منــخ، 
تلفعت و درجمال و چند گوندكی باشووری 
شــارۆچكی ئعزازیان ل دەســتی ئۆپۆزیسیۆنی 
ســووریا دەرھنا ك ل توركیاوە نزیكن. ئســتا 
ئۆپۆزیسیۆنی سووریا دەیوێ ب پاپشتیی توركیا 
دەســت ب ئۆپراسیۆنكی ھاوشــوەی قغانی 

فورات بكات بناوی شمشری فورات.
لیــوای  فرمانــدەی  ســجری،  مســتفا 
ئلموعتســم بــ (رووداو)ی گــوت، ل شــاری 
عفرینوە ھرش كرای سر ئۆپۆزیسیۆنی سووریا 
بۆ جبجكردنی پالنی رووسیا و رژمی سووریا. 
رژم ھاوسنووری عفرین، بم یكجاریش ھرش 

نكرای سر ھزەكانی ئسد ل نوبل و زەھرا".
مســتفا سجری ئاشكرای كرد لگڵ توركیا 
خۆیــان بــۆ ئۆپراســیۆنكی برفــراوان ئامــادە 
كردوووە، بۆ ئوەی ئو ســ شارۆچكیی سای 

ھروا ئاسان نیی، چونك ئگر توركیا بچت نو 
عفرین، بگومان كۆبانی دووەم دەبینن". 

ھڕەشــكان،  ھكشــانی  لگــڵ 
ئامادەكارییكانیــش چتــر دەبــن. یكینكانــی 
پاراســتنی گل، یككــ لــ ركخراوترین ھزە 
چكدارەكانــی نــو ســووریا و لــ نزیكــی 50 
ھــزار چكــدار پكھاتووە. بشــداری ل چندین 
شــڕی ناوچكانی رۆژئاوای كوردســتاندا كردووە 
ك دیارترینیان شــڕی كۆبان و ســركانی بوو. 
 ر بی سكی دیكتند ومریكا و چئ ھاوكاری ل
ھاوپیمانیی نودەوتی دژ ب داعش وەرگرتووە، 
ب تایبتیش چكی سووك و ھاوەن و دژە تانك.

ســووریا  ئــازادی  ســوپای  لبرامبــردا، 
 ل ،كگرتووی نییش و یكی ھاوبتییركردایس
نزیكی 25 ھزار چكدار پكھاتووە و بشــداری 
ل چندین شــڕی چكداریدا كردووە ل ســووریا. 
ھاوكاریــی چك و تقمنی لــ وتانی توركیا، 
 كی دیكتند وو چ ر، ســعودیتمریــكا، قئ

وەردەگرن.

رابردوو یپگ لدەســتی دەرھنان، بیگڕننوە 
ژر كۆنترۆی خۆیان. سجری گوتی "یپگ ئو 
 ی داگیر كردووە و ئامادە نییرەبنشینانع ناوچ

ب دانوستاندن بیانگڕنتوە". 
ماوەیــك لموبــر بناوبژیوانیــی ئمریكا، 
لیوای موعتســم و شاندكی یپگ كۆبوونوە، 
سرەڕای ئوەی لیواك دە رككوتوون لسر 

داوە كــ ســوپاكی ئامادەیــ بچتــ نو خاكی 
سووریاوە و عفرین بكات ئامانج.

ناوچكانــی  گــل  پاراســتنی  یكینكانــی 
تلەفعــت لــ باكــووری رۆژئــاوای حلبیــان 
كۆنتــرۆڵ كــردووە و ئــوەش بگوتــی توركیا، 
ئامانجی ئۆپراسیۆنی قغانی فورات بنیوەچی 
دەھتوە ك ل بنچیندا ئامانج راستقینكی 
بستنوەی باكووری رۆژھتی حلب ب باكووری 
رۆژئــاوای و بینی رگی یپگی لــ رۆژئاوای 

سووریا بۆ ناوچكانی رۆژھتی سووریا.
ھرســ شــارۆچكك منــغ، تلەفعــت و 
درجمــال ھاوســنووری ناوچكانی ژر دەســتی 
حكومتــی ســووریان، ئگــر لالیــن توركیاوە 
كۆنتــرۆڵ بكرن، ئوا عفریــن ب یكجاری گمارۆ 
دەدرــت، لبرئوەی نوبــل و زەھرا، ھم عفرین 

 كوتنككم ربــ ،و ناوچانوەی ئــڕاندنــگ
سری نگرت.

شــاری عفرین ل باكووری رۆژئاوای كوردستان 
بۆ گركورەی ھاوكش سیاسی و سربازییكانی 
نو سووریا گۆڕاوە. لماوەی چند رۆژی رابردوودا، 
 زە كوردییھ ی لڕەشــندین جار ھتوركیــا چ
چكدارەكانــی ئو ناوچی كردووە و ھۆشــداریی 

ب ناوچكانی دیكی رۆژئاوای كوردســتان و ھم 
ب ناوچكانی حكومتی سووریا ل حلب تاوەكو 

دیمشق دەبستتوە.
 بۆیــ توركیــا (بپی نخشــك) ل ھوی 
ئوەدای ئیعزاز لگڵ ھرس شارۆچكك پكوە 
ببستتوە و بشوەیكی بازنیی عفرین گمارۆ 

بدات.
ماوەی چند رۆژك سوپای توركیا چكی قورس 
 ردەوامیشــی ســنووری عفرین دەكات و برەوان
لــ بۆردومانكردنــی عفریــن و دەوروبــری، بم 
پكك ھۆشــداری دەدات توركیا و دەت ئگر 
ھرش بكات ســر عفرین، كۆبانی دووەم دووبارە 

دەبتوە.
موراد قرەین، فرماندەی ناوەندیی ھزەكانی 
پاراستنی گل (بای سربازیی پكك) رایگیاند 
ئۆپراســیۆنی  بشــداریی  دەیوــت  "توركیــا 
كۆنترۆكردنوەی رەقق بكات و ئوەی لدەستی 
 ت باس لووەش دەیوە، بۆ ئــتنچــووە بیھ
داگیركردنی عفرین بكات، بم بگومان ئو كارە 

کی سوپای سووریای ئازاد بۆ (رووداو): بæرپرس

æگæپæر یæس æینæرش دەک رش دەکæینæ سæر یæپæگæ لæگæڵ تورکیا ه  لæگæڵ تورکیا ه

 :æگæپæرکردەکانی یæس

ی دووەم عفرین دەکæینæ کۆبان

کی دانیشتووی سووری ئاماد:  ژن

خانووی تۆکیم ناوێ

سووری ئامæد..سووری ئامæد.. خانووی بلۆك بæ نرخی  خانووی بلۆك بæ نرخی 

ژوویی نæواری م ژووییشو نæواری م شو

ژوویی دەفرۆشنæوە خانووی نوێ بæ خانووی م

نæوارییæکæی  ژوویی و شــو ن لæو شــæڕەدا گæڕەکæ م رەنگــæ زەرەرمæندترین شــو

ر و  کو بæ دەیان د æو دووکان، ب æخانæ ئامæد ب کæ گæڕەکی ســوورە. لæوێ نæك تæنیا با

نæواری لæگæڵ زەوی تæخت بوون.  مزگæوت و خانووی شو

ســتا حکومæت  ت: "ئ هــæردەم دوگــروڵ، ســæرۆکی هۆبæی بیناســازیی ئامــæد دە

ژوویی  شوو دروست دەکæینæوە، خانووی م ت ســوور وەکو پ پڕوپاگæندە دەکات و دە

ژوویی.  تæ خانووی م شــæیæ، ئایا خانووی نوێ چۆن دەب دروست دەکæنæوە، ئæوە خۆی ک

ســتا خانووەکان لæ بلۆك دروســت  خانــووە کۆنæکان لæ بæرد دروســتکرابوون، تۆکی ئ

م ئæو بæردەش لæ کارگæ دروســت دەکرێ،  æــدەدەن، ب دەکæن و رووپۆشــی بæردی ل

."æدا نیی رەنگ و بۆی سووری ئامæدی ت

واندووە.  ژووی ناوچæکæی شــ ن م کی ســوور لæ پرۆژەکانی تۆکی نیگæرانن و دە æخ

ت: "من سوور دەخوازم، من خانووی تۆکیم  سورەیا یæشار دانیشتووی سووری ئامæد دە

ناوێ".

 سوپای سوریای ئازاد دەیوت منخ، تلەفعت و درجمال ل یپگ وەربگرتوە

 دانیشتووانی جزیرە مندایان زۆرن و ل شووقكانی تۆكی جگیان نابتوە                   (فۆتۆ: رووداو)
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رووداو- نیوزویكرووداو- نیوزویك

ل ماوەی ســ ســای حوكمانیــدا، داعش 
كۆششــكی زۆری كردووە بۆئوەی مرمندانی 
ژــر قمــەوی خۆی لســر بیــر و رەفتاری 
 ژە بوە دریو رروەردە بكات و لپ ڕگیرانپ

مانوەی خۆی بدات.
 لــ  ورەیــگ  كۆششــ ئــم  نموونــی   
مرمنداكــی 12 ســانی وەكــوو محممــددا 
بدیدەكــرێ كــ ب حزكــی زۆرەوە ســیری 
ونــ و ڤیدیۆی ســربینكانی داعش دەكات و 
ل راپۆرتكی گۆڤــاری (نیوزویك)ی ئمریكیدا 
دەت "ھســتم دەكرد چوون بۆ جیھاد شتكی 

."خۆش ب
نزیكی ســاك محممــد و دوو براكی و 
 رەیحانلی ل ــی مامیان لما دایــك و باوكی ل
توركیا دەژین ك ل راپۆرتكدا ب (رەعد) ناوی 
ھاتــووە. پاش ھوكــی زۆر، رەعد توانیبووی 
قناعت ب براكی بھنت دەستی خزانكی 
بگرت و رەقق جبھن و روو ل توركیا بكن، 
 شــكی ســم وەی كل رانســتا نیگم ئب

برازاكی بوجۆرە شۆردراوەتوە.

  سینæما، نوق و سæربڕین

ئاساییبوونی دیمنی سربین الی محممد 
و دوو براكی لخۆوە نیی. س ساڵ لموبر، 
پــاش تواوبوونــی قوتابخانــ لگــڵ باوكی و 
ئیبراھیمــی بــرا بچووكی، یان لگڵ مامۆســتا 
ســینمایكی  بــۆ  دەچــوون  ھاوپۆلكانــی  و 
 و نیمچل .ناوەندی شاری رەقق ل رئاوەســ
ســینمایدا دیمنی گرتنی ناوچــكان لالین 
چكدارانــی داعــش، بینــی ســری خــك و 
 وە، لودەكرانكدارانی داعش بخۆشــیی چد
كاتی نمایشــكردنی دیمن خوناوییكانیشــدا، 
بۆ شــیرینكردنی دەمیان نوق و شیرینی بسر 

منداكاندا دابش دەكرا.
 نــۆ مانگ پاش دەرچوونیان ل رەقق، ھتا 
ئیستاش محممد و براكانی، ئیبراھیم و سلیم، 
 ."ینیان ئاساییربكافرن و س وانئ" یانوایپ
رەعــد لــوە نیگرانــ و منداكانــی رەوانی 
قوتابخانیكــی یونســف كــردووە، تنانــت 

دەستی داعشی بۆ بگڕتوە.

æیæکی نæرم بۆ چæسپاندنی  æمام 

بیری توندئاژۆیی

محممد ئحمد ل ســرەتاكانی ســرھدانی 
داعشوە چاودریی سیستمی پروەردە و پگیاندن 
لنــاو ئــو ركخــراوە دەكات. ئــو دەــت داعش 
 دەكرد ك و دایــك و باوكانــی تونــدی لڕەشــھ
منداكانیــان رەوانی قوتابخانــكان و كمپكانی 
راھنانــی داعش ندەكرد، تنانــت ھندكجار كار 
دەگیشــت ســزای دارایــی و ئشــكنجش. بم 

مامی داعش لگڵ منداكاندا نرم بوو. 
برازاكانــی رەعد ماوەی دوو ســاڵ ل مزگوتكی 
دەكــرد.  داعشــیان  وانكانــی  بشــداریی   رەققــ
محممــد دەت "مامۆســتاكم ھیچكات لی ندام 
و مامــی مامۆســتاكان لگــڵ قوتابییــكان زۆر 
باش بوو. خوندنــوەی قورئانیش ختی ھبوو"، 
 نگی پالستیكییان بكجاریش وەكوو دیاری تفندھ

منداكان دەدا. 
 ســاڵ ل مــاوەی ســ لجبــووری كــر ئعومــ
مووس لژر دەستی داعشدا ژیاوە، دەت داعش 
كاریگرییكی زۆری لسر جلوبرگ و ھسوكوتی 
منــدان و قوتابیــان دانابوو. جبــووری پش ھاتنی 
داعــش ل ركخراوكی حكومیی تایبت ب مافكانی 
ئافرەتان و مندان كاری كردبوو، پاش ھاتنی داعش 

ركخراوەكیان داخرا.
ب گوتــی جبووری "منــدان وردە وردە روویان 
ل پۆشــینی جلی رەشــی ئفغانی دەكرد و حزیان 
دەكرد شــتی زیاتر لبارەی جیھــادەوە بزانن. ئگر 
كسك شــتكی پچوانی بانگشــكانی داعشی 
گوتبــا منداكان لــی بدەنگ دەھاتــن و ب الدەر 
ناویان دەبرد. مندای زۆر كم تمنم دەبینی باسی 

گرتنی رۆمای دەكرد".

و داعش زدیی ن نی ئ  مندا

ئحمــد ئمین كــۆرۆ مرمنداكــی تمن 16 
ســای كــوردی ئزدیی كــ داعش ل ھرشــكانی 
2014 بۆ ســر شنگال لگڵ نزیكی 200 منداڵ و 
مرمنداــی دیكی ناوچكیان رفاندبوونی. ئحمد 
ھر زوو بۆ كمپكی مشــق و راھنانی ســربازی 
 ك ی دیكڵ دەیــان منداگوێ لگوازرابــووەوە. ل
ھندكیان تمنیان شش ساڵ بووە، ل خانوویكی 
بچووكدا دەمانوە. بشــك ل مشــقكان لســر 
چۆنتــی بكارھنانی پشــتنی بۆمبژكــراو بووە، 
شــوانیش "ســیری ڤیدیــۆی كوشــتنی خكمان 
 ننابوو و دیمورەیان ھكی گكتۆردەكــرد. پرۆج

ڤیدیۆییكانیان لسر دیوار پیشانی ئم دەدا".
وەكــوو خۆی بــۆ گۆڤــارە ئمریكییكــی باس 
دەكات، كاتــك راھنــرەكان زانیبوویــان ئحمــد 
مۆبایلــی ھیــ 250 قامچییان لدابــوو، بھۆی ئو 
ئشكنجیوە ئسقانی سینی لج دەرچووە. ئو 
مرمندا ئزدیی ل گرتیكی ڤیدیۆیی داعشیشــدا 
دەركوتووە. ل ھمان ڤیدیۆدا مرمنداكی دیكش 
 ت، بودەردەك و پۆلركردەی ئوەكوو س ك یھ
گوتی ئحمد بووە ب داعشــكی تواو و تنانت 
 بازرگانیكــردن ب تی لــكیــش بینیوینــد جارچ

ئافرەت كوردە ئزدییكاندا بشدار بووە.

ئایپادی بۆ كیون، بكو ئو بیركردنوە توندوتیژە 
لــ مشــكیان دەربچت. وەكــوو خۆی بــۆ گۆڤارە 
ئمریكییكــی باســكردووە "ئوان ھتا ئســتاش 
 ناوەتوانم ھبۆچــی ئ ن كر دەكســم لبۆبۆ

ئرە". رەعد دە "ئم كاتی دەوێ".

æ مæترسیدارەکان  مندا

داعش ماوەی ســ ســا حوكمی بشــكی زۆر 
ل عراق و ســووریا دەكات. ل لوتكی دەســت و 
پشەوییكانی خۆیدا دەستی بسر %30ی خاكی 
عراق و سووریادا گرتبوو. داعش ل دوای راگیاندنی 
 كی ئیســالمی، دەســتی بتالفوە وەكو خخۆیــ
دانانــی میتــۆدی خونــدن و راھنانی ســربازی بۆ 
مندانــی ناوچكانــی ژــر كۆنتۆــی خــۆی كرد، 
ژمارەیك لو مندانش كوردی ئزدی و مســیحی 
بــوون ك لكاتــی ھرشــكانی 2014 رفنــراون و 

مشكیان شۆردراوەتوە.
ژــر  ناوچكانــی  2015ەوە  نوەڕاســتی   لــ
 ناوچ وە، لردەوام بچووك دەبنتی داعش بدەس
رزگاركراوەكانیش مندان ســ كشی سرەكی بۆ 
دەســتدارانی ناوچكــ و ھاوپیمانی نودەوتی 
دروســتدەكن: كشــی یكمیــان ئوەیــ ھموو 
مندانی ژر دەســتی داعش ل پروەردەی فرمی 
دووركوتوونتوە، ئم كشــی ل دوای گرتنوەی 
ناوچكان قورساییكی زۆر لسر شانی حكومتكان 
دادەنــت بــۆ ئــوەی لــ قوتابخانكانــدا جگیان 

بكنوە. 
 نو منداكی زۆر لژمارەی وەیی دووەم ئشك
تووشــی دڕاوكی ســخت و نخۆشــی دەروونیی 
قــورس بــوون، بگوــرەی راپۆرتكــی ركخــراوی 
منداپارــزی جیھانی ، بشــكی زۆر لو مندانی 
ئزموونــی شــڕەكانی ئم چند ســای عراقیان 
كــردووە، تووشــی دڕاوكــی قــورس، بدەنگیــی 
درژخاین و ناسروشــتی و جۆرك ل ب ھســتی 

بوون.
كشی ســیمیش ل نموونی محممد و دوو 
براكیدا دەردەكوت ك ھڕەشیكی گورەی نك 
ھر بۆ عراق و ســووریا، بكــو بھۆی گڕانوەی 
چكــدارە بیانییكان، مترســییكی گورە لســر 
ئاسایشــی رۆژئاواش دروست دەكن. وتكی وەكوو 
ھۆنــدا چــاوەڕێ دەكات 80 مندای ناوچكانی ژر 

نی داعش لæ کوردستان  مندا

لكاتی كۆنترۆكردنوەی ناوچكاندا یكم پرسیار 
 كام ل وەیت ئكان دروستدەبمنییزە ئبۆ ھ ك
دانیشتووانی ئو ناوچی بشوەیكی كارا ئندام و 
الینگری داعش بووە. ھندكجار یكالكردنوەی ئم 
 .یژ ھكی دریك و پرۆسكات ویستی بپ پرس
بــر لــ ھرشــكانی داعــش بڕوەبرایتــی 
چاكســازیی ئافرەتان و مندانــی ھولر تنیا 200 
 و منداڵ و ئافرەتانشیان ئدە دابوو. زۆربسی داك
بوون ك بھۆی مادەی ھۆشبر، لشفرۆشی، دزی و 
ھندكجار تاوانی كوشتنوە دەستگیركرابوون، بم 
ل دوای دەستپكردنی ئۆپراسیۆنی مووس، لناكاو 
بڕوەبرایتییكــ پكــرا ل مرمنــداڵ و ئافرەت 
ك گومــان دەكرت ل تاوانكانی داعشــدا بشــدار 
بووبــن. ب گورەی راپۆرتكی (نیوزویك)، ئســتا 

 .دای500 منداڵ و ئافرەتی ت كندیخانب
ل ماوەی یك ســای رابردوودا ژمارەیك راپۆرت 
ســبارەت ب پشــلكردنی مافكانی مرۆڤ لدژی 
ئــو مرمندانــ لــ گرتووخانكانــی كوردســتان 
بوكراونتــوە، لوانــش راپۆرتكــی ركخراوی 
چاودریــی مافكانی مرۆڤ (ھیومــن رایتس وۆچ). 
بــم برپرســكی كورد لــ لدوانكدا بــۆ گۆڤارە 
ئمریكییكــ، وــای رەتكردنــوەی راپۆرتكــی 
ھیومــن رایتس، دەت لو راپۆرتدا یك بگش 
 لكاری كراوە، جگشپ نلمبیس ڕوو كخراوەتن
لوەش ئو مندان "بب ھیچ سنوور و بربستك 
پیوەندیــی بردەوامیــان لگــڵ خاچــی ســووری 

."یتی ھودەون
دیمــن محممــد بایز، بڕوەبری چاكســازیی 
ئافرەتان و مندانی ھولر، ئاشكرای دەكات كاتك 
ل مانگی تشــرینی یكمدا ئــو مرمندان ھنران 
بۆ الیان، ستافی بڕوەبرایتییك لیان دەترسان، 
چونكــ چكــن بــوون، قژیــان درــژ و جلوبرگــی 
 وانی دیكل ندكراوانــو بر بــوو. ئبداعشــیان ل
جیاكرابوونوە، نوەك كاریگری لسر بیركردنوەی 

خكانی دیكی ناو بڕوەبرایتییك دابنن. 
راپۆرتكــ دەــت ژمارەیــك لوانــی بۆ ئو 
بڕوەبرایتییــ گوازراونتــوە تاوانــی بچووكیان 
كردووە، وەكوو قســكردنی ئۆنالیــن لگڵ داعش، 
وەرگرتنی مشقكانی داعش یان ئوانی ناچاركراون 
لگــڵ داعــش كار بكــن. بــم ژمارەیكیشــیان 
 وانشــدارییان كــردووە، لورەدا بتاوانــی گــ لــ
 راق لربازانی سوپای عبرینداركردن یان كوشتنی س
شڕی مووسدا. ژمارەیك ل مرمندا بندكراوەكان 
بیاری دادگاشــیان بۆ دەرچووە و ئســتا ل قۆناغی 

جبجكردنی بیارەكدان. 
دیمــن محممــد بایز دەت لگــڵ تپڕینی 
كاتدا ھســتی ســتافی بڕوەبرایتییك برامبر 
بندكراوە داعشــكان گــۆڕاوە و تنانت لھندك 
حاتــدا دیشــیان بۆیــان دەســووت. بــ گوتی 
دیمن محممد "ژیانی زۆرینی ئو مندان ل ژر 
 نو منداك لندكچووە. ھتی داعشــدا تدەســ
دایــك و بــاوك و خزانیان لدەســتداوە، ھندكیان 
خانووبرەیان نماوە، ھست دەكم ھۆكاری ئوەی 
لرە كشــیكی زۆرمان بۆ دروست ناكن ئوە بت 
ك ل ژر دەســتی داعشدا ئازار و ئشكنجیكی 

زۆریان چشتووە".
بڕوەبرایتیی چاكسازی تنیا شونی راگرتنی 
 یكیشــیان ھكو پرۆگرامب ،نیی نرمنداو مئ
بــۆ ئامادەكردنوەی ئو مرمندان بۆ قۆناغی دوای 

گرتووخان، بۆ ئوەش دەب كۆمك جیاوازی 
نــوان ژیانی ئســتایان و ژیانی ژر دەســتی 

داعشیان تۆخ بكرتوە.
 مئ م شــت كــكــــت: "ین دەدیمــ 
دەیكیــن گۆڕینی جلوبرگ، تراشــینی ریش و 
كورتكردنوەی قژیان. بكورتییكی دەمانوێ 
رواتیان بگۆڕین". قۆناغی دواتر دروســتكردنی 
جۆرك ل تكویی لگڵ بندكراوەكاندا، بۆ 
ئــوەش كك ل توــژەرە كۆمیتییكان و 
ركخســتنی یاریی تۆپی پ وەردەگیرێ. وەكوو 
 وەیئ وەی گرنگــت "ئد دەممن محدیم

ئو مندان ھست ب ئاسوودەیی بكن". 
 وییكم تقۆناغــی دوای دروســتكردنی ئ
 ل كان بریتیییوەندییــوەی پو ئاســاییكردن
پدانــی كۆمك كۆرســی فركردنــی زمان و 
كۆمپیوتــر، مۆســیقا و وەرزش. بڕوەبــری 
چاكســازی ئافرەتــان و مندانــی ھولر گلیی 
ئوەی ھی ك شــونكیان بچووك، ژمارەی 
بندكراوەكان زۆرن و رەوشــی داراییشــیان باش 
نییــ. باخانــی بڕوەبرایتییك بۆ تنیا 
120 بندكراو دروســتكراوە، بــم ھتا مانگی 
ئایاری ئمســاڵ 475 بندكراوی تدا بووە. بم 
حاشــوە بڕوەبرایتییك كارەكانی خۆی 

بڕوەدەبات.
و  پروەردەیــی   پرۆگرامــ ئــو  لپــاڵ 
پیشــییدا، توژەركــی كۆمیتــی ھفتی 
جارك یــان دووجــار ســردانی بندكراوەكانی 
داعش دەكات، ھروەھا دەروونناس، پزیشــك و 
مالیك بســریان دەكاتوە. ب گوتی دیمن 
 "قینباســی "ئیسالمی راست الكد، ممممح
یان بــۆ دەكات. بڕوەبرایتییك ھندكجار 
 ییان بــۆ نمایش دەكات تاوەكوو لگفیلمی ب
فیلمكاندا "پیشانیان بدەین ئایدیۆلۆژیای داعش 
نگریســ و ئــو ركخــراوە شــارەكیان وران 
دەكات و خك دەكوژت". ل كاتی نمایشكردنی 

.تیش ئامادە دەبیژەی كۆمكاندا توفیلم
بڕوەبــری چاكســازیی ئافرەتان و مندان 
ئامــاژە بۆ ئوە دەكات كــ ھندك گۆڕانكاری 
دخۆشــكر ل منداڵ و مرمنداكاندا روویداوە 
"سرەتا كاتك گیشتبوون ئرە، نیاندەویست 
ھیــچ ئافرەتــك ببینن، حكومتكــی ئم و 
ھمــوو ســتافی ئرەیــان ببــ دیــن دەبینی، 
 بووایــ ئــوان  بدەســت  ئگــر  دەیانگــوت 
ھموومانیان دەكوشت"، بم بو دوایی ستافی 
بروەبرایتییك راپرسییكیان ل نوان منداڵ 
و مرمنداكاندا كردووە و دەركوتووە ھموویان 

.شان و مۆسیقاینیگارك زیان لح
وەكــوو بڕوەبرەكــ دەــت، ھندكیان 
بمدواییــ حزیــان لیــ قژیان بــ مۆدل بۆ 
كورت بكرتوە، ل كاتكدا بگورەی رساكانی 
داعش ئم قدەغ بووە "ئوان داوایان كردووە 
ئگــر بكرــت قژیــان وەكــوو فنــ مۆدلی 
فاشــن بۆ كورت بكرتوە. ئم نیشانیك بۆ 
ئوەی بیركردنوەیان خریك دەگۆڕت". بم 
ھندكیــان بو ئاســانیی واز ل بیــری داعش 
 ك لكد یممن محی دیمــگوت نــن. بناھ
كوڕەكان دوای تواوبوونی ماوەی بندكردنكی 
جاركی دیكــ چووبووەوە نو داعش، دواتریش 
دیسان دەستگیركرایوە و سزای نوی بۆ دەرچوو 
"دەرھنانــی ئــو بیركردنوەیــ ل مشــكیان 

كاركی ئاسان نیی و كاتكی زۆری دەوت".

جان ئیلھان كزھان، 
شارەزایكی ئمانیـ  كوردی 

لبواری دڕاوك و تراوما 
و سرۆكی پیمانگایكی 

 یوایدھۆك، پ سایكۆلۆژی ل
 ش كنو مندات ئنانت

 ی كاری لقوو داعش زۆر ب
بیركردنوەیان كردووە، چانسی 

چاكبوونوەیان ھی. ئو 
خۆی مامی لگڵ خراپترین 

كیسكاندا كردووە.
 مانیا لتی ئحكوم

سای 2014 داوای ل جان 
ئیلھان كردبوو دەروونی 

1400 قوربانیی داعشیان بۆ 
ھسنگنت، ك ھموویان 

مسیحی و ئزدی بوون. 
بم حاشوە بشك لو 

مندان ئامادە نبوون جاركی 
دیك لگڵ خزانكانی 

 وەی بر ئبخۆیاندا بژین، ل
"كافر"یان دەزانین.

ب گوتی جان ئیلھان، 
چارەسری ئو جۆرە 
 ویستی بپ نمندا

 كی دوو بۆ سپرۆگرام
سا ھی. ئو ماوەیش 

ب ماوەی "جگیركردنوە"ی 
باری دەروونی منداكان 
 و قۆناغت. ئناودەبردر

قوتابخان، یاری و وەرزش 
و گفتوگۆی بردەوام لگڵ 

دەروونناسكان لخۆ دەگرت، 
ئوەی گرنگ ئوەی "ھست 

بكن خكانك ھن متمانی 
پیان و دەیانوت یارمتییان 

 كی دیكجار بدەن. دەب
بوا ب مرۆڤایتییان بۆ 

بگڕنرتوە".
ئاكۆ فایق، خاوەنی 
كلینیكی دەروونی، بۆ 

پشتاستكردنوەی 
بۆچوونكی جان ئیلھان 
 وە دەكات كئاماژە بۆ ئ

"ئم مندان دژەـ  كۆمگان. 
كۆمگای خۆیان رەتدەكنوە. 

زۆر توندوتیژن و ل ھاوڕێ 
و ئندامانی خزانی خۆیان 

دەدەن". 
ئاكۆ خۆیشی بدەستی 

نخۆشكانی لدانی خواردووە. 
خاوەنی كلینیكك ھۆشداری 

 یشم كر ئگئ" دەدات ك
ئستا چارەسر نكرێ، ئوە 

 ورە بوون زۆر بك گكات
ئاسانی خك دەكوژن".

پۆژەكی جان ئیلھان 
تنیا چارەسركردنی منداڵ و 
مرمنداكانی ژر دەستی 
 كو بوە، بتداعش ناگر

ھاوكاریی حكومتی ئمانیا 
پیمانگایكی پگیاندنی 

شارەزایانی دەروونشیكاریشی 
ل دھۆك كردووەتوە. پۆلی 

یكمی خوندكارانی ئو 
پیمانگای ل 2020 دەردەچن، 

 جان ئیلھان ھیواخوازیش
پرۆگرامی ھاوكارییكانی 
ئمانیا ھتا 2030 درژ 
بكرتوە بۆ ئوەی ھتا 
ئوكات ھزاران شارەزای 

تراوما و دڕاوك ل ھرمی 
كوردستان پبگن. 

سختیی مامكردن لگڵ 
مندانی ژر دەستی داعش 
ل چیرۆككانی نوان رەعد و 

برازاكانیدا دەردەكوت. وەكوو 
خۆی دەگتوە، لگڵ 

گیشتنیان ب رەیحانلی، رەعد 
دەستی سلیمی برا گورەی 

محممدی گرتبوو بردبووی بۆ 
 وێ بنار دەریا تاوەكوو لك

بینینی دیمنی ملی ئافرەتان 
ھندك ل كشی بیركردنوەی 

داعش دەربچت، كچی 
 دەب مانلیم گوتبووی "ئس

 ب ن و ئاوی دەریاكدررببس
خونیان سوور بكرێ".

 رەعد پیوای ل برازاكانی 
خۆی مترسیدارتر ئو 

مندانن ك دایك باوكیان 
 وان لئ" داعش وایان بب
داھاتوودا كش بۆ ھموو 

جیھان دروست دەكن".

æکان مندا

چاك دەبنæوە؟

ی داعش                  مندا

رن لæ گرتووخانæیæکی هæول

وەبæری چاکسازیی  بæڕ

ر: ن و ئافرەتان لæ هæول مندا

æکان  مندا  æل سæرەتا 

دەترساین

کی کورد:  ژەر تو

نæ زۆر  ئæم مندا

 æتوندوتیژن و ل

هاوڕێ و ئæندامانی 

زانی خۆیان  خ

دەدەن

مانی:  æکی ئ ژەر تو

ی  ک مندا هæند

 æسیحی کæزدی و م ئ

داعش رفاندبوونی، 

 æکانیان بæزان ستا خ ئ

کافر دەزانن

وە 
ی
ۆ 
م 
ش
 
ی 
ش 
وو 
ن 
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بانکی ناوەندی 21 تریلیۆن دیناری بæ قæرز داوەتæ حکومæت

رووداو - بغدا رووداو - بغدا 
مزھر محممد ساح، راوژكاری دارایی حیدەر عبادی، سرۆكوەزیرانی عراق رایگیاند، لماوەی دوو سای رابردووی شڕی داعش، بانكی 

ناوەندی 21 تریلیۆن دیناری وەك قرز ب حكومت داوە. مزھر محممد ساح ل پیمانگیكی ئابووری رایگیاند ''بانكی ناوەندی رۆكی گرنگی 
ل شڕی داعش بینی و پاپشتی حكومت بوو بۆ ئوەی تووشی شكستی دارایی نبت''. ئو راوژكارەی عبادی ھروەھا گوتی "دراوی عراق بتواوی 

ب دراوی بیانی پاپشتكراوە و ھیچ مترسییكی لسر نیی، چونك ب درژایی چند سای رابردوو بھای دراوەك ب بھزی ماوەتوە".

ئابووریئابووری

کی نوێ  کی نوێ مامۆستایæکی زانکۆ رووەک مامۆستایæکی زانکۆ رووەک

تæ کوردستان ن تæ کوردستاند ن د

ی رابردوودا  ی رابردوودا لæ حæوت سا لæ حæوت سا

یæك ملیۆن دۆنم دارستان و پاوان سووتاونیæك ملیۆن دۆنم دارستان و پاوان سووتاون

ی ل دروست دەکرێ قاتی شا

بدورەوا عبدورەوا ع
رووداو- ھولررووداو- ھولر

مامۆستایكی زانكۆ ل شاری ھولر، جۆرە 
 تنف دنــاوی كینــی بكــی ریشــارووەك
كوردســتان كــ دۆســتی ژینگیــ. دەتوانرێ 
ریشاكانی رووەكك ببت جگرەوەی مووی 
بزنی مرەز ك بۆ دروستكردنی شاڵ بكاردێ.
 ،ییكــی ریشــارووەك (Kenaf) فكینــ
 (Hibiscus cannabinus) یكناوە زانستیی
 (Malvaceae) یــكزانی تۆخ ر بو ســ
. زیاتــر ل 50 جــۆری ھی، بھۆی ســوودە 
ئابوورییكــی 20 وت گرنگیــی پــدەدەن و 

دەیچنن.
كینــف،  رووەكــی  رەســنی  نیشــتمانی 
كیشــوەری ئفریقــا و باشــووری كیشــوەری 
ئاســیای، بم ئستا لزۆربی وتانی جیھان 
دەچنــرێ. لــڕووی برھمھنانــوە وتانی 
ھیندســتان، چیــن، بنگالدیش، ئیندۆنیســیا، 
تایالنــد، مالیزیا، برازیل، ڤتنام و باشــووری 
ئفریقا لپشوەی وتانی جیھان دن. توركیا 
و ئرانیش لو چند سای دواییدا گرینگییان 
بچاندنی ئم رووەك داوە، ئســتا لزۆر بوای 

پیشسازیدا سوودی لوەردەگرن.
بشــی   لــ مامۆســتا  فتــاح،  د.رابــر 
كشــتوكای  كۆلــژی  كگیــی  بروبوومــی 
زانكــۆی ســالحددین ك دكتــۆرای ل مالیزیا 
رووەكــی  ریشــای  گشــپدانی  لســر 
كینــف بدەســتھناوە، دوای ئوەی ســوودە 
ئابوورییكانی ئــم رووەكی بۆ دەردەكوت، 
نموونی تۆوی رووەكك لگڵ خۆی دنتوە 
و توژینــوەی لســر دەكات. د.رابر فتاح 
دەــت "بۆ توژینــوە 10 جۆر تۆوی رووەكی 
كینفــم لــ مالیزیا ھنا، لناوەڕاســتی مانگی 
چوار لكگی توژینوەی كۆلژی كشتوكای 

بب بكارھنانی پیــن، ل ھكتاركدا 15.7 
تــۆن برھمی ھبووە، جۆری دووەمیش 20.8 
تــۆن برھمی دا، بم ب بكارھنانی پین، 
برھمــی جــۆری یكــم گیشــت 58 تۆن و 

جۆری دووەمیش گیشت 30.5 تۆن.
جوتیــاران  "ئگــر  دەــت  د.رابــر 
 نن و كارگبچ و رووەككی زانستی ئوەیشب
بۆ ســاخكردنوەی پكھاتكانــی دابمزرنین، 
دەتوانین بین ســوودە ئابوورییكانی ل گنم 

و جۆ پترە".
د.رابــر ك خــۆی و خانوادەكی پشــتر 
كاری جۆییــان كــردووە، زیاتــر لــ گرنگیــی 
ئــو رووەكــ تــدەگات و دەــت "دەتوانیــن 
لداھاتووودا لڕگی توژینوە و گشپدان، 

ژینگ دادەنرێ. ســان ب ملیۆنان ھكتار دارستان 
لجیھانــدا دەســووت و لنودەچ، بۆیــ زۆربی 
وتــان ئامری پشــكوتوو بــۆ كۆنتۆكردنی ئاگر 
بكاردنــن، بم ل كوردســتان ئاگری دارســتان و 
پاوانكان ب چدار و بتانی و ب دەكوژندرتوە، 
بۆیــ ل ئگری ھــر ئاگركوتنوەیك رووبركی 

.دارستان دەسووت زۆر ل
 وە لوتنت زیانــی ئاگركدە ــبدوــدار عد
 ،ندەیدوو ھ نی دیكشو راورد بب كوردستان ب
ئویش لبر چند ھۆكارك، لوان كمیی بودج و 
دابیننكردنی لكاتی خۆی، ئو شوازە كالسیكییی 
ئاگــری پــ دەكوژندرتــوە، كمی یــان نبوونی 
رگوبان ل نو دارســتانكان، ھبوونی مین ل نو 
ھندــك ل دارســتانكان و تۆپبارانكانی توركیا و 

ئران بۆ سر ناوچ شاخاوییكانی كوردستان.
ددار عبدو گوتی "بپی بدواداچوونكانمان 

رووەك لماوەی گشــی تا پگیشتنی 30 بۆ 
40 تۆن گازی دوانۆكسیدی كاربۆن ھدەمژێ، 
ئــو بــەش یكســان بــ گازی دەرچووی 20 
ئۆتۆمبــل لســاكدا، بۆی لڕگــی چاندنی 
ئم رووەكــوە بتایبت لــ كگكانی نزیك 
شارەكان، دەكرت ژینگكمان پاك بكینوە".
ئــازوز ئحمــد، بڕوەبــری توژینــوەی 
كشتوكاڵ ل وەزارەتی كشتوكاڵ و سرچاوەكانی 
ئاو، لبارەی ئو رووەكوە دەت "ل كوردستان 
كارگــ بــۆ بكارھنانی رووەك ریشــاییكان 
نیی، بۆی تائســتا گرنگیمان بــ توژینوەی 
رووەك ریشــاییكان نــداوە". بم ئامادەیی 
بڕوەبرایتییكی نیشاندا ك ھاوكاریی ھر 
.و رووەكر ئسوە لژینك بكات بۆ توسك

دەســتكردەكانی نزیــك شــار بدەســتی ئنقســت 
روودەدەن، بــۆ نموون ئمســاڵ ھوكــی زۆرماندا 
رگــری ل كوتنوەی ئاگر ل دارســتانكانی گۆیژە 
بكین، تنانت بنكی پۆلیس و ئاگركوژنوەشمان 
 ری گۆیژە كھۆی فراوانیی رووبــم ببــۆ دانا، بــ
نزیكی 6 ھزار دۆنم، تا ئســتا س جار سووتاوە 

و نزیكی 20 دۆنم دارستان و پاوانی سووتاون".
پارزگای ســلمانی خاوەنی زیاتر ل ســ ملیۆن 
دۆنــم پاوانــی سروشــتی و دەســتكردە، لگڵ یك 
ملیۆن و 670 ھزار دۆنم دارســتانی سروشــتی و 23 

ھزار دۆنم دارستانی دەستكرد.
ئاگركوتنوەكانــی  رەشــید، لبــارەی  جمــال 
شــونكانمان  ھمــوو  "ئامــاری  گوتــی  ئمســاڵ 
بدەســت نگیشــتووە، بــم تنیــا ل قــرەداخ 
نزیكــی 2 تاوەكــو 3 ھزار دۆنم دارســتان و پاوان 
 دارستان كیش لوەیوتنند ئاگركچ سووتاون. ل

ھولــر بب بكارھنانــی ھیچ پیینك وەك 
تاقیكردنــوە چانــدم، خۆشــبختان ھشــت 
جۆریــان زۆر گونجاو بوون لگڵ كشــوھوای 

ھولر". 
د.رابــر لو توژینوەی بــۆی دەركوتووە 
دوو جۆر لو ھشــت جۆر كینفی چاندوونی 
ئاســتی گشیان زۆر باشــتر بووە ل مالیزیا. 
د.رابــر دەــت "خــاك و ئاو و كشــوھوای 
كوردســتان زۆر گونجــاوە بــۆ چاندنــی ئــم 

 ."رووەك
توانــای   ،یــھاوین رووەككــی  كینــف، 
 ،یــك ھموو خاكڵ ھگــخۆگونجاندنــی ل
 4 - 5 مانگ دەگات و ب رایی زۆر خشــگ
برھم، ل ھندێ وت دەتوانرت ل ساكدا 

دووجار بونرێ.
ئــم رووەكــ بگوــرەی جۆرەكانــی 6-2 
متــر برز دەبت و تیــرەی قدەكی لكاتی 
پگیشــتن نزیكــی 2-3 ســانتیمتر دەبت، 
 ندێ جۆریان لھ ،یوە جیاوازی ھی شگ
پنجكانی دەست دەچت، لكاتی پگیشتنی 
گوــی ھمڕەنــگ دەگرت، بــم باوترینیان 

.مییكر
د.رابــر فتــاح دەت "بپی مبســتی 
 كــرووەك پگیشــتنی  كاتــی  بكارھنــان 
دەگۆڕــت، بــۆ نمونــ ئگــر بــۆ مبســتی 
دەســتكوتنی ریشای رستن و چنین بچنرت 
باشترین كوایتی ریشــات لنوان دوومانگ و 
نیو تاوەكو ســ مانگ و نیو دەســتدەكوت، 
مبســتی  بــۆ  ریشــاكانی  ئگــر  بــم 
دروستكردنی تخت بكاربت باشترین كوایتی 
و زۆرتریــن بــی ریشــات ل تمنــی 4 – 5 

مانگی دەستدەكوێ.
د.رابــر ل مالیزیا توژینوەی لســر دوو 
جــۆری كینــف كــردووە (FH-952 ی چینی 
و 4383 ی بنگالدیشــی) لــ جۆری یكمیان 

رەوا عبدوالرەوا عبدوال
رووداو- ھولررووداو- ھولر

برپرســكی وەزارەتی كشــتوكاڵ دەت بھۆی 
دابیننكردنــی بودجی پویســت بۆ دروســتكردنی 
ئاگربــ و پاككردنــوەی دارســتانكان لــ پووش و 
 ك، رەنگر ئاگروەی ھوتنری كگئ ش، لپــ
رووبركــی زۆری دارســتان و پــاوان ل كوردســتان 

.بسووت
بپی ئاماری وەزارەتی كشتوكاڵ و سرچاوەكانی 
ئاو، ل حوت ســای رابردوودا بھۆی ئاگركوتنوە 
یــك ملیــۆن و 58 ھــزار و 866 دۆنم دارســتان و 
پــاوان ل ھرمــی كوردســتان ســووتاوە. زۆرترین 
 ی رابردوو بووە كدوو ســاری ســووتاویش لرووب
نزیكــی 623 ھــزار دۆنــم بووە و دەكاتــ نزیكی 
59%ی تكای رووبری ســووتاوی دارستان و پاوان 

ل ماوەی ئو حوت سادا.
ددار عبدوــ مالزادە، بڕوەبری دارســتان 
ل وەزارەتی كشــتوكاڵ و سرچاوەكانی ئاو، دەت: 
"بھــۆی قیرانی دارایی ماوەی دوو ســا حكومت 
وەك پویســت و ل كاتی خۆیدا بودج بۆ ھمتی 
پاككردنــوە و دروســتكردنی ئاگرب بۆ دارســتان و 
پاوانــكان دابین ناكات، بۆی ئاگر كوتنوە زیانكی 

زۆری ل دارستان و پاوانكان داوە".
بــ گوتی دــدار عبدو، ئمســایش تاوەكو 
 ســتبو مكی بۆ ئت ھیــچ پارەیســتا حكومــئ
GIZ كخراویھاوكاریی رنیا بكردووە، ترخان نت
ی ئمانــی، ھندك كار و پاككردنوە و ھپاچین 
و دروســتكردنی ھــی ئاگربیــان كــردووە، بــم 
ھشــتا 95%ی پــاوان و دارســتانكانی كوردســتان 

پاكنكراونتوە و ئاگربیان بۆ دروست نكراوە.
ئاگر ب گورەترین مترســی لسر كمبوونوە 
و لنوچوونــی دارســتان و تكچوونــی ھاوســنگی 

 و رادەیتا ئ كــكانی رووەكیتی ریشــاكوا
پشبخین ببت جگرەوەی مووی بزنی مرەز 
 ــت، چونككاردبۆ دروســتكردنی شــاڵ ب ك
بۆمــان دەركوتووە بشــك لو قوماشــانی 
لچین ھناردەی وتان دەكرێ، ل ریشای ئم 

رووەك دروستدەكرێ". 

æیæدۆستی ژینگ  

كینــف توانایكی زۆر باشــی بۆ ھمژینی 
 ب ر بۆیھ ،یگازی دوانۆكســیدی كاربۆن ھ

دۆستی ژینگ ناسراوە.
د.رابــر فتاح دەت "بپی توژینوەكان 
دەركوتــووە ھــر ھكتاركی چنــدراوی ئم 

دەركوتــووە 35%ی ئــو دارســتان و پاوانانی لو 
چند سای دوایی سووتاون، بھۆی تۆپبارانكانی 

ئران و توركیا بووە".
 وە لــوتنــــی ئامــارەكان زۆرتریــن ئاگركپب
ســنووری پارزگای ســلمانی روویانداوە و ل حوت 
ســای رابــردوودا 534 ھــزار و 213 دۆنــم پاوان و 

دارستانی ئو پارزگای سووتاوە.
جمال رەشید، بڕوەبری دارستان ل پارزگای 
ســلمانی ب (رووداو)ی گوت "بھۆی سختیی ئو 
شــونانی ئاگریــان لدەكوتــوە، نبوونی رگا، 
ھروەھــا مینــی چنراو ل ھندێ ناوچ، ســاكاریی 
ئامرازەكانــی ئاگر كوژاندنوە، زۆربی جار ئاگرەكان 
تشــن دەكــن و رووبركــی زۆر ل دارســتان و 

پاوانكان دەسووتن".
"بشــك  دەــت:  ھروەھــا  رەشــید  جمــال 
 دارســتان  لــ بتایبــت  ئاگركوتنــوەكان   لــ

و   ژینگــ پاراســتنی  بــۆ  وت  ھندــك 
كمكردنوەی گوشــاری بینوەی دارستانكان 
 نف بكوە رووەكی كینــنــوە دەكبیــر لــ
 ،ختز و تك بۆ دروســتكردنی كاغگرەوەیج
چونك گشــی زۆر خرای و برھمكشــی 
زۆر لو درەخت زیاترە ك چندین ساڵ خزمت 

دەكرێ.
د.لوقمان عوســمان، پســپۆڕی گشپدانی 
 یوانل بوونی كارگھۆی نت: "بئابووری دە
 و رووەكوە سوود لنی ئابوورییالیتوانین لن
 ت بۆ پاراســتنی ژینگم دەكروەربگریــن، ب
 للوپو كندێ لوەی ھاوردەی ھمكردنــو ك
ســاكارانی لو رووەك دروستدەكرن، سوودی 

ل وەربگرین".

دەستكردەكانی دووكان و بانی مقان و پاركی وەیس 
نزیكی 8 ھزار و 945 دار سووتاون". 

و  كمترخمــی  رەشــید،  جمــال  بگوتــی 
ناھۆشــیاریی بشــك ل گشــتیاران و گوندنشینان 
وایكــردووە ژمــارەی ئاگركوتنــوەكان زیاتــر بت، 
و  جوتیــار  "ھنــدێ  دەــت  ئــو  وەك   چونكــ
گوندنشــین، تنیا بۆ ئوەی كســكی دیك ســوود 
لپاشــماوەی دانو و پاوانكان وەرنگرت، ئاگر 
 نشت ردەدەن، زۆرجار ئاگرەكزەكانیان برپ ل
دەســن و رووبركــی زۆر لــ دارســتان و پــاوان 

."دەسووت
 ــر لولــزگای ھی رابــردوودا پاردوو ســا لــ
ســووتانی دارســتان و پاوان ژمارەی پوانیی تۆمار 
كردووە، لم دوو ســادا نزیكی 279 ھزار و 421 
دۆنم دارســتان و پاوانی سووتاوە. تنیا ل 20 رۆژی 
رابردوودا حوت ھزار و 174 دۆنم دارستان و پاوان 

ل چیای سفین و ناوچی سوس و ھندێ ناوچی 
قزای سۆران سووتاون. 

و  دارســتان  بڕوەبــری  حســن،   ــبدوع
پاوانــی پارــزگای ھولــر دەــت: "مــاوەی دوو 
ســا نمانتوانیــوە ھیــچ پاككردنــوە و ئاگربك 
بۆ دارســتان سروشــتییكان بكیــن، ئمش زیانی 

ئاگركوتنوەكانی زیاتر كردووە".
"ئمســایش تائســتا ھیــچ  عبدوــ گوتــی 
بودجیكیــان بــۆ دابیــن نكردوویــن، لــ ھفتی 
رابــردووەوە بــۆ دروســتكردنی ئاگربــ، شــۆف و 
گردەرمــان ناردووەت دەوروبری قزای شــقوە 
و ناحیــی پیرمــام، بــم گاز نیی لــ ئامرەكانی 

بكین".
 ــبدوع ئاگركوتنوەكانیــش  ھــۆكاری  بــۆ 
گوتــی "ھۆكارەكانــی ئاگركوتنــوە زۆرن، بــم 
زۆربیــان بھۆی كمترخمی و پاشــماوەی ئاگری 
 ت لتایبكیشــی بشوە روودەدەن، بشــتیارانگ
ناوچ سنوورییكان بھۆی تۆپبارانی توركیا و ئران 

روویانداوە".
لوقمان شــروانی، گوتبژی دەســتی پاراستن 
و چاككردنــی ژینگ ل ھرمی كوردســتان، دەت 
 ورەترین زیان بكان گسووتانی دارســتان و پاوان"
 ك دەبنالیل نن، چونكیكان دەگی ناوچژینگــ
ھــۆی لناوچوونی ســتان جۆر بانــدە و زیندەوەر، 
لالینكی دیكش دەبن ھۆی گۆڕانكاری لپكھاتی 
خــاك و ئــاوی ناوچــكان، زیانــی زۆریــش بمرۆڤ 

."دارستان وەكو سیی مرۆڤ وای نن چونكیدەگ
فرمانگكــی لوقمان لــ ھفتــی داھاتووەوە 
ھمتــك لڕگــی فیســبووكوە رادەگینــن، 
 روەھا لك. ھند سپۆتوەی چوكردنب ویش بئ
رگی ئوقافوە داوا ل مامۆســتایانی ئاینی دەكن 
ك خك ھۆشــیار بكنوە و ئاگایان ل دارستان و 

.كان بپاوان

یلی ھی 20 ئۆتۆمبك سامژینی گازی دوانۆكسیدی یف توانای ھكتار كینك ھی  

رووەكی كینف دوو جۆرە ریشای ھی: دارك (Bast Fiber) و نیان 
(Core Fiber) كــ لــ بوارە جیاوازەكانی رســتن و چنین وەك قوماش، 
رایــخ، كیــس و پت بكاردت. ھروەھا ل پیشســازیی دروســتكردنی 
تخت، دیكۆرات، كاغز، فایبری ئۆتۆمبیل، دروستكردنی پارە بكاردت. 
گكانیشــی ب ســوزی دەخــورێ، ل ھندك وتیش لــ ئامادەكردنی 
زەت ل چشتخانكان بكاردت. دوای وشككردنوەشی دەتوانرت وەكوو 
 ،دایوەی زەیتوونی تكی نایابی ھاوششــی زەیتوە، تۆوەكتچا بخور
ھروەھا گكانیشی وەكو ئالیكی ئاژەڵ بكاردێ. كینف ل دروستكردنی 
شامپۆ و سابوون و جوانكارییكانی ئافرەتانیشدا سوودی ل وەردەگیرێ.

تایبæتمæندییæکانی کینæف

نæبوونی ئاگربڕ مæترسی لæسæر دارستان و پاوانæکانی کوردستان دروستکردووە

تاوەکو 2016) رووبæری سوتانی دارستان و پاوان بæدۆنم (2010

زگا رساڵ / پار مانیهæول کۆی گشتیگæرمیاندهۆكسل

201027.039126.2148.747.522.029184.029.5

20118.04065.4975.34951079.296

201231.27044.4944.4748.20088.438

20136.37526.6924.52550038.092

20144.261.537.139.54.463.7045.864.7

2015125.597.5117.81470.789262314.462.5

2016153.824116.4633.397.2535.000308684.25

356.407534.213.5101.745.4566.5011.058.866.95کۆی گشتی
  59%ی ئو دارستان و پاوانانی سووتاون ل دوو سای رابردوودا بووە
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وزەوزە

دەکæنن æیان هæکæوتنæکک ک چاڵ بۆ ر دەکæننئæندامانی ئۆپ æیان هæکæوتنæکک ک چاڵ بۆ ر ئæندامانی ئۆپ

æیæه æکæوتنæکک ککæوتنæکæ هæیæمæترسی لæسæر ر مæترسی لæسæر ر

ک رووی  ک رووی بæرهæمی نæوتی ئۆپ بæرهæمی نæوتی ئۆپ

æوەیæرزبوونæب æلæوەیæرزبوونæب æل

نانیاندا نæچنæوە و لــæ کۆبوونæوەی ئæمجارەی  نی نæوت بæ سیاســæتی بæرهæمه تانــی بæرهæمه ئæگæر و

نی، دوور نییæ نرخی نæوت بۆ 40 دۆالر دابæزێ کی ئæر رووسیا نæگæنæ ئæنجام
یادگار سدیق

تا دت ھڕەشــكانی سر بازاڕی نوت زۆرتر 
دەبــن، ســرەڕای زیادبوونی چاالكیــی كۆمپانیا 
نوتییكانی ئمریكا بۆ برزكردنوەی ئاســتی 
برھمھنان، وتانی دیكی برھمھنی نوت، 
گوشاركی بھزترن بۆ سر بازاڕ و نرخی نوت، 
لوانش لیبیا و نیجیریا ك ئاستی برھمھنانیان 
برژەیكی برچاو برزبووەتوە ب براورد لگڵ 
رككوتننامكــی وتانی ركخــراوی ئۆپك و 
 ل ك كخراوەكتانــی دەرەوەی رو ك لشــب
تشــرینی دووەمی رابردوو بــ كمكردنوەی یك 
ملیۆن و 800 ھزار برمیل لرۆژكدا ئیمزا كرا و 
ل ناوەڕاســتی ئمســادا بۆ ماوەی نۆ مانگ درژ 

كرایوە.
ئستا چند برھمھنكی ئۆپك و دەرەوەی 
ئۆپك، دەیانوت بربستكی دیك لبردەم ئو 
خستنڕووە زۆرەی نوت ك ئستا ل بازاڕەكانی 
جیھانــدا كك بــووە، دابنن، ب تایبتی لیبیا 
و نیجیریا. ھفتی رابردوو، ســكرتری گشتیی 
 ی وزە لنكۆنگرەی ســا ك لكخــراوی ئۆپر
 كفریقییئ تردوو ویاند، ھئیســتانبوڵ رایگ
 م مانگوەی 22ی ئشــتكراون بۆ كۆبوونبانگھ
كــ وا بیــارە لــ شــاری ســان پیترســبورگی 
 دەركراون لب ك تــو دوو ورووســیا بكرێ. ئ
رككوتنی راگرتنی ئاستی برھمھنانی نوت، 
داوایان لدەكرێ بن نو رككوتنك و ئاســتی 
برھمھنانیان زیاتر نكن،  بم شــرۆڤكاران 
دەن زەحمت ئو دوو وت ب داواكی ئۆپك 

رازی ببن.
 لــ چنــد رۆژی رابــردوودا نرخــی نــوت 
 وە بینیوە و لخۆیــمی بكــی كوەیرزبوونب
ئاســتكانی 46 دۆالر جووی كــردووە. ئمش 
زیاتــر ل ژــر كاریگریی كمبوونــوەی یدەگی 
نوتی كۆگاكراوی ئمریكادای. بگورەی ئاژانسی 
وزەی ئــو وت، یدەگی نوتی كۆگاكراو ببی 
6.7 ملیۆن كمی كردووە، ئم ل كاتكدا پشتر 
ببــی 6.3 كمی كردبوو، یدەگی بنزین ببی 

برھمھنانی رۆژانــی ئۆپك 32 ملیۆن و 611 
 شــی لیبیا بووە كرمیل بووە. ھۆكارەكزار بھ
 یاندووەتحوزەیراندا گ نانی لمھرھئاســتی ب
852 ھزار برمیل ل رۆژكدا، ئمش 127 ھزار 
برمیلی زیاترە براورد ب مانگی ئایار. نیجیریاش 
بھمانشوە بی برھمھنانی برزكردووەتوە 
بــۆ یك ملیۆن و 733 ھــزار برمیل ل رۆژكدا 
و بــراورد بــ مانگــی ئایار 96.7 ھــزار برمیل 
برزبوونوەی بخۆیوە بینیوە. چند ئندامكی 
دیكــی ئۆپكیش ل پاڵ ئو دوو وت ئاســتی 
 ش سعودیوانوە. لرزكردووەتنانیان بمھرھب
ب 51.3 ھزار برمیل، ئنگۆال 66 ھزار برمیل، 
عــراق 60 ھــزار برمیــل و ئــران 16.7 ھزار 

برمیل.
لــرەدا پرســیارك دتــ پش: ئایــا وتانی 
برھمھنی نوت بو ھوستیان چۆن دەتوانن 

كراوە"، بم شــا ل وەمی ئو نامیدا گوتی: 
"دەزانیــن وزە چنــد گرنگ بۆ ئابووریی جیھان و 
سقامگیركردنی، بم دەبت ئوەشمان لبرچاو 
بت، رەنگ ئو سامان سروشتیی دوای 30 سای 

دیك لنوبچت".
ئایا ئستا ئۆپك دەتوان ئو ھماھنگیی بكات 
و ل پناوی ھاوسنگیی بازاڕ رككوتننامیكی 
نوێ ئیمزا بكات؟ یان ســعودی ســیناریۆی سای 
1985 دووبــارە دەكاتــوە كاتك ل دوای ســای 
1983 ئــران و عــراق ببیانــووی جنــگ بــی 
برھمھنانیان زیاد كرد، بشك ل كۆمپانیاكانی 
جیھان كوتن كبكــ و نرخی نوتیان دابزاند 
و ئاســتی برھمھنانیان زیاد كرد. ل حوزەیرانی 
1985 وەزیرانی نوتــی وتانی ركخراوی ئۆپك 
لــ تائیف كۆبوونوە، لــ كۆبوونوەكدا وەزیری 
نوتی سعودی نامیكی شای وتكی خوندەوە 

1.6 ملیــۆن كمی كردووە كــ بگورەی ھمان 
ئاژانس پشــتر ببی 2.7 كمــی كردبوو، بم 
بھۆی برزبوونوەی خرای ســكۆ نوتییكانی 
 تو وردینی ئوتی بكانی نڕەشریكا، ھمئ
بردەوامــن ك بپــی دوایین ئامــار ژمارەك بۆ 
765 سكۆ برزبووەتوە و ئاستی برھمھنانی 
رۆژانی نوتی ئمریكا گیشتووەت 9.38 ملیۆن 
برمیل. ئمش ھۆكاركی دیك بوو بۆ مانوەی 
نرخی نوت ل ئاســتكی نزمدا، چونك ناتوانین 
 یگای متمانوە و جرزبووەتوت بین نرخی نب
تاوەكوو ل خوار ئاستكانی 50 دۆالر بمنتوە.

لالیكی دیكــوە بــی برھمھنانی نوتی 
ئۆپك ل مانگی حوزیران برزبووەتوە. بگورەی 
راپۆرتی مانگانی ركخراوەك، مانگی رابردوو بی 
برھمھنــان ب براورد ب مانگــی ئایار 393.5 
ملیۆن برمیل ل رۆژكدا برزبووەتوە. ئاســتی 

ھاوسنگی بۆ بازاڕ بگڕننوە؟
نرخی نوت ل سانی حفتاكان و ھشتاكانی 
ســدەی رابردوو ئوە دەســلمنت كــ ئگر 
ئندامانــی ئۆپــك مبســتیان بــ، دابزین و 
برزبوونــوەی نرخــی نــوت ب دەســت خۆیان 
دەبــ. ســای 1971 نرخی یــك برمیل نوتی 
خــاوی ئۆپــك ب كمتر ل ســ دۆالر مامی 
پــوە دەكرا، بم بھۆی كۆبوونوەكانی ئۆپك 
 ك لشران و بتاران و ســووربوونی شــای ئ ل
ئندامانی ئۆپك لسر برزكردنوەی نرخ، نرخی 
برمیلــك نوتی ئو ركخراوە ل ســای 1973 
گیشت 11.65 دۆالر. ئوكات سرۆكی ئمریكا 
نامیكی بۆ شــای ئران نارد و داوای لكرد چاو 
ب بیارەكدا بخشــننوە "برزكردنوەی نرخی 
نــوت، كاركی نائاقنی لــ قۆناغكی وەھادا 
ك ب ئنقست بی خستنڕووی نوت كۆتوبند 

ك گوتبووی: "ئگر بشــك لــ وتانی ئندام 
پیانوای دەســتیان كراوەی ب ئــارەزووی خۆیان 
 ویســتپ واتن، كنان زیاد دەكمھرھی ببــ
ھموومــان چژ لو دۆخ وەربگرین، ســعودیش 
برژەوەندیــی خۆی لبرچــاو دەگرت". ئوكات 
ســعودی بی برھمھنانــی بڕژەیكی برچاو 
كمكردبــووەوە بۆ 2.2 ملیۆن برمیل ل رۆژكدا، 
ل كاتكدا توانای ھبوو رۆژان 10.5 ملیۆن برمیل 
 سعودی وەیو كۆبووندوای ئ .نم بھرھوت بن
و وتانی دیكی برھمھنی نوت بازاڕی نوتیان 
نغرۆ كرد ل نوت. ســعودی بــی برھمھنانی 
برزكردەوە، دوای ئــو كۆبوونوەی نرخی نوت 
رووی ل دابزین كرد، ب جۆرك نرخی برمیلك 
 یشــتی 1986 گســا ك لوتــی خاوی ئۆپن
 30 ی 1983 بســا كدا لكات وت دۆالر، لحــ
دۆالر مامــی پــوە دەكرا. تاوەكوو ســرەتای 
نوەتكان سعودی بی برھمھنانی بۆ سرووی 
ھشــت ملیۆن برمیــل ل رۆژكــدا برزكردەوە، 
ئمریكا رۆكی كارای گا ل ھسوكوتكانی 
 نان. بۆیمھرھی بب لــ تو وئ
 ســعودی وەیســتا ترســی بازاڕ لئ
ھمان ســیناریۆی ئو ســا دووبارە 
بكاتــوە كــ لــ رككوتننامكــی 
ئمجــارەدا رۆكــی باشــی گــاوە،  
 ســعودی تانو وئــ ریكــخ بۆیــ
 ك وە وایش وەك ئمــھانــدەدەن، ئ
ئندامانی ئۆپك ب دەستی خۆیان چاڵ 
بۆ رككوتننامكیان ھبكنن لبارەی 
برھمھنــان،  ئاســتی  ســنوورداركردنی 
ئویش ب مبستی گڕاندنوەی ھاوسنگی 
بۆ بازاڕی نوت. بۆی ئگر وتانی برھمھنی 
 وە و لچننانیاندا نمھرھتی بسیاس وت بن
كۆبوونوەی ئمجارەی رووسیا نگن ئنجامكی 
ئرنــی، دوور نییــ نرخــی نــوت بــۆ 40 دۆالر 

دابزێ.

رووداو- ھولررووداو- ھولر

وتانــی  ركخــراوی  پشــوو  ھفتــی 
ھناردەكاری نوت (ئۆپك) راپۆرتی مانگانی 
ركخراوەكــی بوكردەوە كــ تیدا ئاماژە بۆ 
برزبوونــوەی ئاســتی برھمھنانــی نوتی 
ئۆپك لــ مانگی حوزەیــران دەكات، ئمش 
ل كاتكدا ھوكانی ئۆپك بۆ كمكردنوەی 
برھمھنــان لچوارچــوەی رككوتنكی 

.ردەوامی رابردوودا بسا
بگوــرەی راپۆرتكــی ئۆپــك، ئاســتی 
 مانگی حوزەیران ب ل كخراوەكنانی رمھرھب
رژەی 1.4% لچاو مانگی ئایار برزبووەتوە و 
گیشتووەت 32.16 ملیۆن برمیل ل رۆژكدا. 
ھۆكاری ســرەكیی ئمش بــۆ برزبوونوەی 
برھمھنانی نوت ل لیبیا، نایجیریا، ئنگۆال، 
عراق و ســعودی دەگڕتــوە. مانگی رابردوو 
ئۆپك 393 ھزار برمیلی زیاتر ل مانگی ئایار 

برھمھنابوو. 
بــر لــ بوبوونــوەی ئــو راپۆرتــش، 
بدگومانییكــی زۆر ھبــوو لــوەی ئۆپك و 
رووســیا بتوانــن كاریگرییكی ئوتۆ لســر 
ھاوسنگیی نوان خواستی بازاڕ و خستنڕووی 
نــوت دابنن. ئۆپــك 14 وت لخۆدەگرت 
و زیاتــر لــ %35ی یدەگــی نوتــی جیھان 
لژر خاكی ئندامانی ئم ركخراوەدای، بم 
ســرھدان و گشــی پیشســازیی نوتــی 
لیتیــی وای كــردووە بیــار و ھنگاوەكانــی 
ئۆپك كاریگرییكی خرا و برفراوان لسر 

بازاڕەكانی نوت داننن.
ئۆپك ل راپۆرتكانی خۆیدا پشــت ب دوو 
سرچاوە دەبست، یكمیان داتای وەزارەتی 
نوتــی وتانی برھمھن كــ زۆربی جاران 
بواپكراو و ورد نین و سرچاوەی دووەمیشیان 
ئو كۆمپانیا و ناوەندە سربخۆ نودەوتییانن 
ك چاودریی رەوشی بازاڕەكانی نوت دەكن. 
بۆ ئــم راپۆرتیان (رووداو) پشــت ب جۆری 
 راپۆرت ل ت كسترچاوەكان دەبدووەمی س

مانگانكی ئۆپكیشدا ھاتووە.
 ك، لیبیا لی ئۆپو راپۆرتــــرەی ئگوب
مانگــی حوزەیراندا رۆژان 127 ھــزار برمیل 
ئاســتی برھمھنانی برزكردووەتــوە، دوای 
لیبیا نایجیریا دت ك نزیكی 97 ھزار برمیل 
لــ رۆژكــدا برھمھنانــی نوتــی وتكی 
برزكردووەتوە. نایجیریا و لیبیا ل رككوتنی 

كمكردنوەی ئۆپكدا بشدار نین.
بیــار وای ھفتــی داھاتوو شــش وتی 
ئۆپك و دەرەوەی ئۆپك ك ل رككوتنكی 
ئۆپكــدا بشــدارن، لــ ســان پیترســبورگ 
كۆببنــوە. یكــك لــو بژارانــش كــ لــو 
كۆبوونوەیــدا تاوتــوێ دەكــرێ ئوەیــ داوا 

وتانی رۆژھتی نوەڕاست نوت سرچاوەی 
ســرەكی دابینكردنــی وزەی كارەبایــ، نــك 
برزكردنــوەی ئاســتی ھنــاردە. چاودرانی 
 وە كنوە دەكخت لوت جســازیی نپیش
ھوســتی رووسیا و ســعودی رۆی سرەكی 
دەبین ل چارەنووسی رككوتنك، ھر دوو 
وتكش ھتا ئســتا ھوســتی ئرنییان 

برامبر پاراستنی رككوتنك ھبووە.
 رز، ســعودیكــی رۆیتــرەی راپۆرتگوب
 ی لكتنــاردەی ویــاری داوە ئاســتی ھب
مانگی ئابدا ب بی 660 ھزار برمیل ل رۆژكدا 
كم بكاتوە. سرچاوەیك ل وەزارەتی وزەی 
ســعودی ب رۆیترزی راگیانــدووە "بۆ ئوەی 
ســعودی بتوان داوای نوخۆیــی پبكاتوە و 
بتوانت ب رككوتنكی ئۆپكیشوە پابند 
بــت، بیارمان داوە ئاســتی برھمھنان كم 
بكینــوە". ئمــش دەكــرێ ئاماژەیك بت 
 كوتنككخوازیــارە ر وەی ســعودیبــۆ ئــ

بپارزت. 
لالیكی دیكوە ئالكساندەر نۆڤاك، وەزیری 
 (CNBC) تۆڕی میدیایــی وتی رووســیا بــن
راگیاندووە "ئگر پویست بكات رككوتنی 
كمكردنــوەی برھمھنانــی نــوت لوەش 
درژتــر دەكینوە ك ھتا ئســتا لســری 
رككوتووین و ئاستی كمكردنوەكش زیاتر 
دەكیــن". ل مانگی ئایاری ئمســادا ئۆپك 
و 10 وتــی دەرەوەی ئۆپــك لــ ســرووی 
ھمووشیانوە رووسیا رككوتن لسر ئوەی 
رككوتن شــش مانگییكی ئمساڵ بۆ نۆ 

مانگی دیكش درژبكنوە. 
بناغــی رككوتنكی ئۆپــك و وتانی 
دەرەوەی ئۆپــك ل كانوونــی یكمی 2016 
 ل ك (جگتانی ئۆپیار درا ویدا بت دانرا ك
نایجیریا، لیبیا و ئــران) و 11 وتی دەرەوەی 
 شــیان بنانی ھاوبمھرھك، ئاســتی بئۆپ
بی نزیــك 1.8 ملیۆن برمیل ل رۆژكدا كم 
 تورمیلی دەكە 1.2 ملیۆن بو بوە. لنبك
ســر شــانی ئۆپــك و 558 ھــزار برمیلی 

.ی دیككتستۆی 11 وئ تودەك
 ند مانگی رابردوودا ســعودیمــاوەی چ ل
پشكی شــری ل كمكردنوەی برھمھنانی 
نــوت بركوتووە و بــ درژایی پنج مانگی 
 ش سعودیكوتنكككردنی رجبمی جكی
زیاتر لــو رژەیی ل برھمھنانی وتكی 
كمكردبــووەوە ك لــ رككوتنكدا بنی 
دابوو. ئســتا سعودی بنیازە بۆ سووككردنی 
باری ســر شــانی وتكــی، ھــردوو وتی 
لیبیا و نایجیریاش ھان بدات ل كۆبوونوەكی 
ســان پیترسبورگ رەزامندی دەرببن ئاستی 
برھمھنانی وتكیان لو ئاســتی مانگی 

حوزەیران رابگرن و برزتری نكنوە.

بكرت لیبیا و نایجیریاش بن ناو رككوتنكی 
ئۆپكوە ك بیــارە ھتا كۆتایی مانگی ئاداری 
2018 كاری پبكرــت. لــ مانگــی حوزەیراندا، 
نایجیریا رۆژان یك ملیۆن و 733 ھزار برمیل و 

لیبیا 852 ھزار برمیلیان برھمھنابوو.
لــو وتانــی لــ رككوتنــی دابزاندنــی 
 نگۆال لراق پاش ئشــدارن، عناندا بمھرھب
پلی دووەمی برزكردنوەی ئاستی برھمھنانی 
نــوت دت ك لــ مانگی حوزەیرانــدا 60 ھزار 
برمیلــی ل رۆژكدا ل چاو مانگــی ئایار برزتر 
كردبووەوە. عراق ل مانگی حوزەیراندا 4 ملیۆن 
و 502 ھــزار برمیــل نوتــی برھمھنابــوو. 

ھزار برمیل كمی كردووە. 
 ش رۆژانــمانگــی حوزەیرانــدا ســعودی لــ
51 ھــزار برمیــل زیاتــر لــ مانگی پشــتری 
 وتی سعودیی نمی رۆژانرھنابوو. بمھرھب
لــ حوزەیراندا نــۆ ملیۆن و 950 ھــزار برمیل 
 رەی داتاكانی وەزارەتی وزەی سعودیگوبووە. ب
ئاســتی برھمھنانــی نوتی شانشــین لوەش 
برزتر بووە و گیشتووەت 10.07 ملیۆن برمیل 

ل رۆژكدا. 
ئگر داتاكانی ســعودی خۆی جی بوا بن، 
ئوە یكمجارە ل ماوەی شش مانگی رابردوودا 
 و ئاســتی لكتنانی ومھرھریاز ئاســتی ب

 كانی خۆی بندیینیــا 30% پابش تیو پبــ
رككوتنی ئۆپك جبج كردووە. 

بپچوانــی ئاســتی برھمھنــان، بــی 
ھناردەكردنی نوتی عراق ل مانگی حوزەیراندا 
رووی لــ دابزیــن بــووە. بگوــرەی داتاكانــی 
 راق لوتی عناردەكردنی نرز، ئاســتی ھرۆیت
حوزەیرانــدا 3 ملیۆن و 140 ھزار برمیل بووە، 
واتــ 60 ھــزار برمیــل ل چاو مانگی پشــتر 
دابزیوە. بپی داتاكانی ھمان سرچاوە، ئاستی 
 می كوردســتانیش لروتی ھناردەكردنــی نھ
مانگی حوزەیراندا گیشتووەت 480 ھزار برمیل 
 30 ی مانگی ئایــار، واتزارەكچــاو 510 ھ لــ

برزتــر بت ك ل چوارچــوەی رككوتنكی 
ئۆپكدا بنی دابوو. بگورەی رككوتنكی 
ئۆپك، ســعودی دەبووای ئاستی برھمھنانی 

وتكی بۆ 10 ملیۆن برمیل دابزنت.

 کاریگæری لæسæر 

ک ککæوتنæکæی ئۆپ ر

ھۆكاری سرەكیی برزبوونوەی برھمھنان 
و دابزینــی ھناردەكردنی نوتی وتانی ئۆپك 
ل ســ مانگــی ھاویندا بۆ برزبوونــوەی داوای 
نوخۆیی دەگڕتوە، ل كاتكدا ل بشی زۆری 

ئمریكا رۆكی كارای
ئو وت ل
ئســتا تر
ھمان ســ
بكاتــوە ك
ئمجــارەدا
بۆیــ خری
ھانــدەدەن،
ئندامانی ئۆپ
بۆ رككوتننا
ســنوورداركردنی
ئویش ب مبس
وت. بۆیبۆ بازاڕی ن
نوت ب سیاستی بر
كۆبوونوەی ئمجارەی
ن نــی، دوور نییــرئ

دابزێ.

وتانی رۆژھتی نو
ســرەكی دابینكردنــی
برزكردنــوەی ئاســت
پیشســازیی نوت ج
ھوســتی رووسیا و
دەبین ل چارەنووسی
وتكش ھتا ئســت
برامبر پاراستنی رك
ــرەی راپۆرتگوب
بیــاری داوە ئاســتی

0مانگی ئابدا ب بی 660
كم بكاتوە. سرچاو
ســعودی ب رۆیترزی
ســعودی بتوان داوای
وتنككر ت ببتوان
بــت، بیارمان داوە ئا
بكینــوە". ئمــش
وەی ســعودیبــۆ ئــ

بپارزت. 
ئال دیكوە لالیك
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ھیوا سحھیوا سح
رووداو- ھولررووداو- ھولر

دەرھنركی كورد ئكترانی چوار وت 
لــ شــانۆگرییكی نیشــتمانیی ئمانیــدا 
كۆدەكاتــوە كــ بودجكــی 400 ھــزار 
یورۆی، تۆڕی میدیایی رووداویش سپۆنسری 

.یمیدیایی كارەك
ئیحسان عوســمان، دەرھنركی كوردە 
و چنــد ســاك لموبر وەكــوو ھزاران 
كــوردی دیكــ بــ رگــی قاچــاخ خــۆی 
گیاندووەتــ ئمانیا، بۆ ئوەی ئو خون 
و ئــارەزووە لمژینیی بــۆ كاری ھونری 
ھیتی بیكات راســتی، ئو ب زەحمتی و 
نھامتییكی زۆر گیشت خونكانی، ھر 
بۆی ئســتا ئو نھامتیانــ ل كارەكانیدا 

رەنگدەدەنوە.
دەرھنــرە  ئــو  كاری  دواییــن 
شانۆگرییك بناوی "لژر باراندا چاوەڕێ 
دەكیــن". ئــوەی ئیحســان كردوویتــی، 
رەنگ بــ نتوە یكگرتووەكانیش نكرێ، 
چونكــ ئو لــو شــانۆگرییدا ئكترانی 
كۆكردوونتــوە،  ناكۆكــی  وتــی  چــوار 
ئیســرائیلی و فلســتینی لالیك و تورك 
و ئمان لالیكی دیك. ئیحســان عوسمان 
بــ (رووداو)ی گــوت "حكومتــی ئمانیا 
و شــانۆی نیشــتمانیی ئمانیا 400 ھزار 
 دابین كردووە ك رییم شانۆگیورۆی بۆ ئ
بیــارە رۆژی 2017/8/8 ھمــوو ئكتران 
و ســتافی ئم شــانۆگریی ل ئستنبوڵ 

كۆببنوە و دەست ب پرۆڤ بكن.
یكــم نمایشــی شــانۆگرییك، رۆژی 
2017/9/13 لــ برلین دەبــت، دواتریش 
لــ ئیســرائیل، توركیا و فلســتین. بم 
 ری لمان شانۆگھ وەیونی ئیحسان ئخ

كوردستانیش نمایش بكات.

æکæرییæیامی شانۆگæپ  

پیامی ئم شانۆگریی مژاركی گرمی 
 .وروپایتی ناوەڕاست و ئســتای رۆژھئ

 ،ری جیھاننرت باشــترین دەرھت "رۆبدە
 كی باشیان لشــوازییو پموو كارەكانی ئھ

ئمریكا و ئوروپا لدەكرێ". 
ئــوە دوا كاری ئیحســان نابــ لگڵ ئو 
دەرھنرە ئمریكیی، ئیحسان دەت :"لگڵ 
ئو دەرھنرە ل گفتوگۆداین بۆ ئوەی كاركی 
شــانۆیی لســر كورد بكین ك نزیكی 500 
ھــزار دۆالری دەوــت، بۆیــ لوانیــ لگڵ 
 رییم شــانۆگمانیا ئوەیــی ئتشــانۆی ن

پشكش بكین".
رۆبــرت ولســن ســای 1941 لــ ئمریكا 
لدایك بووە، یكك ل شــانۆكار و دەرھنرە 
ناودارەكانی ئمریكا، ھاوكات وەكو راھنركی 
ســما لگڵ چندیــن گۆرانیبــژ و ئكتری 
ھۆیوود كاری كردووە، لیدی گاگا یكك لو 
گۆرانیبژانی ك لسر دەستی رۆبرت سما 

فر بووە. 

  ئیحسان ئæندامی شانۆی 

æمانیای æنیشتمانیی ئ

ئیحسان عوســمان، خكی شاری دھۆك و 
لســای 1991ەوە ل ئمانیــا دەژی، بھۆی 
ئــو كارانــی لمــاوەی رابردوودا پشكشــی 
شانۆی ئمانیی كردووە، بووەت ھبژردراوی 
شانۆی نتوەیی ئمانیا، بتایبتی دوای ئو 
ئۆپرایی لسر شانۆكانی ئمانیا پشكشی 
كــرد كــ لــ رۆمانكانــی ســلمان روشــدی 
وەریگرتــوون و چندین ئكتــری كوڕ و كچی 

ئمانی بشدارییان تدا كردووە.
ئیحســان ھــر بــ ئندامبوون ل شــانۆی 

ب پشتگیریی راستوخۆی سرۆكی ئای تی ئای 
بڕز بیانكون، سرەڕای دژایتیكردنی توركیا 
و ســووریا و ئران، بــم كوردیان ب ئندامی 

كارا وەرگرت".
 International " ی جیھانی بۆ شانۆیمانگپ
 كی جیھانییكخراور "Theatre Institute ITI
 ،كخراوی یونسكۆیر ر ببۆ شــانۆكاران، ســ
لــ ســای 1948 دامــزراوە، تاوەكــو ئســتا 
 نندامــن، ســایــدا ئت ت90 و زیاتــر لــ
كسایتییكی شانۆكاری دیاری دونیا، پیامی 
ســاڵ دەنووســت. ركخراوەك ســان دەیان 

بــاران:بــاران: بــ، بــۆ نــا، مــن خــۆم بازرگانیم 
 بــازرگان و ل ــت ببمودەم نــدووە، بۆیــخو
 متی مكیاژ دەخكی تایبكی نزیكدا براندماوەی
بــازاڕەوە، ئســتا چنــد كاركــی مــاون دەبت 

ئنجامبدرن.
 یمكیاژ ھ ل و رادەیرووداو: شارەزاییت تا ئ یمكیاژ ھ ل و رادەیرووداو: شارەزاییت تا ئ

ك براندی تایبت ب مكیاژ بكیتوە؟ك براندی تایبت ب مكیاژ بكیتوە؟
ھیــو  تــواوم  شــارەزایی   ــب بــاران:بــاران: 

 باس ل رییت: "شانۆگئیحسان عوسمان دە
كۆچبــران دەكات. دەمانوت بــ ھموو ئو 
وتانــی برھمھنــری چكن بین، كاتك 
ئــوە چــك ب وتــ دیكتاتــۆرەكان دەدەن، 
ئــوە لبرامبــر ئــوەدا ئــاوارە و كۆچبــر 
رووتــان تــدەكات، وات ئگر چــك بچنی، 
 ویســتپ وە، بۆیر دەدووریتئاوارە و كۆچب
وت زلھزەكان بچاوكی باشتر ل كۆچبران 

بوانن".

  رووداو تاکæ سپۆنسæرە 

تــۆڕی میدیایــی رووداو وەكو تاكــ كنای 
كوردی و جیھانی بووەت سپۆنســری میدیایی 
ئــم شــانۆگریی و رووماكــی برفراوانــی 
دەكات، ئیحســان عوســمان دەــت "تــۆڕی 
میدیایی رووداو ئســتا لســر ئاستی جیھانی 
ناســراوە، ئم خۆشحاڵ و شــادومانین لگڵ 
ئم كنا پرۆفیشــنا كار بكین، بۆ ئوەی 
دەنــگ و رەنگ و ئازارەكان لڕگی شاشــی 
رووداوەوە بــۆ ھمــوو جیھــان بگوازرتــوە، 
بگومــان ئم دوا ئیشــی ئمــ نابت لگڵ 
رووداو، بكــو كاری برزتر و جوانتر بیكوە 

دەكین".

 æت ن سن د   رۆبæرت و

کوردستان

ئم دەرھنر و شانۆكارە كوردەی دانیشتووی 
ئمانیا، بیارە بشداری ل كاركی دەرھنری 
ناوداری ئمریكی رۆبرت وسن بكات، ئیحسان 
دەت " جگ ل دەرھنان ھندێ جاریش وەكو 
ئكتر بشداری ل شــانۆگریدا دەكم، وەكو 
ئكتر بشداریم ل كاركی دەرھنری ناوداری 
جیھانــی رۆبرت وســندا كــردووە ك بناوی 
بورجــی بابلــ و بیارە ل مانگــی نۆڤمبری 

داھاتوو ل فرانكفۆرت نمایش بكرت".
 رۆبــرت وســن یككــ لــ دەرھنرە 
كارەكانــی   میشــھ جیھــان،  ناودارەكانــی 
بچاوكی برز ســیر دەكرت و دەنگدانوەی 
جیھانــی دەبــت، ئیحســان لبــارەی رۆبرت 

نیشــتیمانی ئمانیا نوەســتا، بكــو توانی 
ببتــ ئندامــی پیمانگــی شــانۆی جیھانی 
 .كخــراوی یونســكۆیر ر بــســ كــ (iTi)
ئیحســان رەزامندی پیمانگكــی وەرگرتووە 
ك شانۆكارانی دیكی كوردیش ببن ئندامی.

 ندە لرچــت "ھئیحســان عوســمان دە
پیەو و پرۆگرامی ئو ركخراوەی یونســكۆدا 
ھاتووە ك تنیا دەوتی سربخۆ دەتوانن ببن 
ب ئندام، بم توانیمان ب پشتگیری وتانی 
رۆژئاوا وەك ئمانیا، ئیتایا، نمسا، ھۆندا 
و لۆكسمبۆرگ و چندین وتی دیك، ھروەھا 

كوردم ندەناســین. ســرەتا ویســتم ب گۆرانیی 
ئینگلیزی دەستپبكم و گۆرانی ئینگلیزیشم گوت، 
 دەستم ب ردەوام بم، بۆیشت بیھم باوكم نب

گۆرانیی فارسی كرد.
رووداو: ماوەیكــی باش ل كوردســتان بووی، رووداو: ماوەیكــی باش ل كوردســتان بووی، 
كوات دەبت ئستا پیوەندیت دروستكردبت بۆ كوات دەبت ئستا پیوەندیت دروستكردبت بۆ 

ئوەی گۆرانی كوردی بی؟ئوەی گۆرانی كوردی بی؟
باران:باران: ب، ئســتا پیوەندیــم ھی، كار بۆ 
 كی دیكم و تــا مانگكــی كــوردی دەكگۆرانیی

بویدەكموە.
رووداو: بیــرت لــوە نكردووەتــوە لگــڵ رووداو: بیــرت لــوە نكردووەتــوە لگــڵ 
ھونرمندكی كورد گۆرانی ھاوبش تۆمار بكن؟ھونرمندكی كورد گۆرانی ھاوبش تۆمار بكن؟
 ل ،ردەســتبكی وام لۆژەیپ بــاران: بــاران: ب
ماوەی رابردوو لگڵ میكائیل برھمكی دوتمان 

.یم ھكی دیكۆژەیستاش پوكردەوە، ئب
رووداو: یكمجارت بوو ســردانی كوردســتان رووداو: یكمجارت بوو ســردانی كوردســتان 

بكیت، چی زۆر سرنجی راكشایت؟بكیت، چی زۆر سرنجی راكشایت؟
باران:باران: ھموو شتك الی من سیر بوو، ھموو 
 چووین شــتر كشــام، پرنجی راكك ســشــت
كندا باوكم ھمیش باسی غریبی و غوربتی بۆ 
دەكردم، ئودەم من تندەگیشــتم، بم ئستا 
تدەگم ك غوربت و غریبی مانای چیی. تازە 
ك ھاتم ناتوانم ب كوردســتان بژیم و دەبت زوو 

زوو ئگر بۆ كاریش نبت، بموە ئرە.
رووداو: جگــ لــ كاری ھونری بیــر ل كاری رووداو: جگــ لــ كاری ھونری بیــر ل كاری 

دیك ناكیتوە؟دیك ناكیتوە؟

فستیڤای جیھانی سازدەكات.
 یــارە لــت: "بروەھــا دەئیحســان ھ
 مســاڵ لمــووزی ئناوەڕاســتی مانگــی ت
ئیســپانیا كۆنفرانســی پیمانگی شــانۆی 
جیھانــی بڕوەبچــ، كــورد وەك ھمــوو 
ئندامانــی دیك بانگھشــت كــراوە و ئای 
كوردستان ھاوشانی ئای وتانی بشداربوو 
دادەنرت، لگڵ ئوەشدا شانۆكارانی كورد 
مافیان ھی خۆیان بۆ سرۆكایتی ئای تی 
ئای، ك سر ب ركخراوی یونسكۆی كاندید 

بكن".

دەرباز یونسدەرباز یونس
رووداو- ھولررووداو- ھولر

 ،تی كوردستانكی شاری مھابادی رۆژھخ
بــم ھــر لــ منداییــوە لگــڵ بنماكی 
چووەتــ كنــدا. ئســتاش بتنیــا لــ لــۆس 
ئنجلس-ی ئمریكا دەژی و ماوە ماوە ســردانی 

خزانكی دەكات.
 بــاران، خاوەنی ناوبانگكــی زۆرە ل ئران و 
وتانی دیكش، ھوادارانی ل كوردســتان گلیی 
ئــوەی لدەكن ك تا ئســتا ھیــچ گۆرانییكی 
بــ كــوردی تۆمــار نكــردووە. ئــو ك بــۆ دوو 
كۆنسرت ســردانی ھرمی كوردستانی كردووە، 
 یاند كڵ (رووداو) رایگگــكدا لیڤینڤپھ لــ

گۆرانییك ب كوردی تۆمار دەكات.
كوردســتانی،   لــ  كــرۆژ چنــد  كوردســتانی، رووداو:   لــ  كــرۆژ چنــد  رووداو: 
كۆنســرتكانت لــ ھولــر و ســلمانی چــۆن كۆنســرتكانت لــ ھولــر و ســلمانی چــۆن 

بڕوەچوون؟بڕوەچوون؟
باران:باران: كۆنسرتكان زۆرباش بوون، بتایبتی 
 ر لــرۆژ بــ ــر ســولی ھكرتكۆنســ لــ
دەســتپكردنی، ھیــچ بلیتــك نمــا و ھموویان 
فرۆشــران. جۆش و خرۆشی خك ھستكی زۆر 

خۆشی پدام.
رووداو: تــۆ كــوردی، چــۆن بــوو بــ گۆرانیی رووداو: تــۆ كــوردی، چــۆن بــوو بــ گۆرانیی 

فارسی دەستتپكرد؟فارسی دەستتپكرد؟
باران:باران: ل كنــدا و لۆس ئنجلس كۆمپۆزەری 

بشوەیكی ئكادیمی ئو كارە دەكم.
رووداو: ســای رابردوو دوو ناسناوت بردەوە، رووداو: ســای رابردوو دوو ناسناوت بردەوە، 
ناســناوی جوانترین خانم ھونرمندی ئران و ناســناوی جوانترین خانم ھونرمندی ئران و 
باشــترین خانم ھونرمندی ئران، كام ناسناو باشــترین خانم ھونرمندی ئران، كام ناسناو 

بۆ تۆ گرنگتر بوو؟بۆ تۆ گرنگتر بوو؟
بــاران:بــاران: ھردوو ناســناو بۆ من دەســتكوتی 
گورە بوون، چونك روڕەسمی ئینترناشناڵ و 
 ژەكم بۆ من باشترین گۆرانیبجیھانی بوون، ب

ھستكی خۆشتر بوو.
 م ناســناوە لكاتی وەرگرتنی ئ رووداو: لــ م ناســناوە لكاتی وەرگرتنی ئ رووداو: لــ
AppleApple MusicMusic AwardsAwards چندیــن ھونرمندی  چندیــن ھونرمندی 

جیھانیت ناسین، پیوەندیت لگیان ماوە؟جیھانیت ناسین، پیوەندیت لگیان ماوە؟
بــاران:بــاران: بــ، پیوەندیــم لگیــان ماوە، 
بتایبــت خانم ھونرمندی خلیجی ئحالم، 
ئــو بۆچوونــی زۆر لســر من باش بــوو، زۆر 
سرســامی كارەكانم بــوو، ئم بۆ من جگی 

.خۆشی و شانازیید
رووداو: خككــی زۆر تــۆ دەناســن، بم رووداو: خككــی زۆر تــۆ دەناســن، بم 
زانیارییان لسر تۆ كم، تۆ ل كوێ دەژیت؟ زانیارییان لسر تۆ كم، تۆ ل كوێ دەژیت؟ 

ژیانت چۆن بسر دەبیت؟ژیانت چۆن بسر دەبیت؟
بــاران:بــاران: من ل لــۆس ئنجلــس دەژیم، بم 
 ی كارەكانم لدان، زۆریننــك م لكــمابن
ئمریــكان، مــاوە ماوەش دەچموە ســردانی 
دایــك و باوكم، بتنیــا دەژیم و ھر بتنیاش 
دەمنموە. خوندنم تواو كردووە و ئســتاش 

زۆربی كات خریكی پۆڤ و كاری ھونریم.

هونæریهونæری

ت یدا دەبینن و (رووداو) سپۆنسæری میدیایی دەب ی ت ت رۆ ئæکتæرانی چوار و

کی کورد  نæر چووی شانۆگæریی دەره ت

æزار یورۆیæ400 ه

ت ردر دەبژ æشاجوان ه

رووداو - ھولررووداو - ھولر
ل كۆتایی  ئمسادا، شاجوانی  نوی  ھرمی كوردستان ھبژردرێ، ل سرەتای  مانگی  داھاتووشوە دەرگای ناونووسین بۆ ئو كچان دەكرتوە ك دەیانوێ 

بشداری كبكیك بكن.
ئو بۆنی بۆ ئمسایش لالین دەستی گشتی گشتوگوزاری ھرمی كوردستانوە سرپرستی دەكرێ، بم حكومت ھیچ بودجیكی بۆ دابین ناكات و كۆمپانیای 

بابیلۆن سپۆنسری بۆنك دەب. بپی زانیارییكان ئمساڵ گۆڕانكارییكی برچاو ل رنماییكان و چۆنیتی ھبژاردنی شاجواندا دەكرێ. بیاریش ل سرەتای  مانگی  
داھاتودا كچان ناوی  خۆیان تۆمار بكن. دوایین شاجوانی كوردستان ل شوی  2016/10/6 ھبژردرا، ژالیا سیروان ك خكی  شاری  سلمانیی تاجی شاجوانی لسرنرا.

ئیحسان عوسمان: 

نæری بæناوبانگ  لæگæڵ دەره

æویست کورد کæ 500 هæزار یورۆی پ

کین لæسæر  رۆبæرت ویلسن بæنیازی کار

 æدام بæی نæگ باوکم ر

م ئینگلیزی گۆرانی ب

بæتæنیا دەژیم و هæر 

نمæوە بæتæنیا دەم

دەست بæکاری 

بازرگانی دەکæم
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تæکæی بæخشییæ پæنابæران æستینگ پارەی خ

رووداو - سودرووداو - سود
 تم خخشرا. ئبی پمسائ (Polarpris) تی پۆالریخ ،ناوبانگكی بر و گیتاریستئاوازدان ریتانی، ستینگ كك بڕەچندی برمھون

گورەترین ختی مۆســیقای ل جیھاندا و بەكی یك ملیۆن كرۆن ســتینگ بیاریداوە ئو پارەی ببخشــت پرۆژەی ســۆنگ الینس ك لڕگی 
موزیكوە لگڵ مندانی تازەھاتوو كار دەكن. سركوت كارلسۆن شش ساڵ لوەپش، ل تمنی 15 سای و ب تنیا ھات سود. ئستا سركوت 

.رفراوان دەبتیكردن بتی یارمدەرف چونك ،ە پارەیو بوەرگرتنی ئ ب ۆژەی سۆنگ الینس و خۆشحارانی پوەبڕب ل ككی

æتاراوگæتاراوگ

رووداو - ستۆكھۆمرووداو - ستۆكھۆم

 ،شــتا رووناكوە و دنیا ھــر دووی شــكاژ
بم شار خامۆش و زۆربی خك خوتوون. 
 نیــا لت وە كــدانــی زەنگــی ئاگاداركردنــل
كاتی شــڕ، یان رووداوی سروشتیی زۆر گورە 
لدەدات، ترسكی زۆری خست نو دانیشتووانی 

شاری ستۆكھۆم.
بپــی رســاكان، لكاتــی لدانــی زەنگی 
 مــوو بچنــك ھــت خوە دەبئاگاداركردنــ
ماكانیــان و دەرگا و پنجرە دابخن و گوێ 
لــ رادیۆی تایبت بگرن، بــۆ ئوەی بزانن چی 
بكن، ئایا بچن ژرزەمینكان، یان چۆن و ب چ 

شوەیك خۆیان بپارزن. 
سودییكان خیایان بۆ رووداوی سروشتی، 
یان ھرشــی فۆك رووســییكان چــوو، بم 
كوردی ئو شــارە، وەك سودییكان نترسان. 
كوردكی دانیشــتووی ســتۆكھۆم ب (رووداو)
ی گــوت "ھاوشــوەی دەنگی ئینـــزاری ھاتنی 
فۆككانی ئران ل ھشتاكانی سددەی رابردوو 

بوو، عیامك بوو گوم لو دەنگ نببوو".
لدانــی زەنگــی ئاگاداركردنــوە بو شــوە 
و بــ بردەوامــی، گوای ھیكــی تكنیكی 
 كی زۆر لشــم بو پرۆگرامینــگ بــووە. بــ
ســودییكان وەك بشــك ل خۆئامادەكردنی 
دەزانــن بۆ ئگــری جنگك لگڵ رووســیا. 

بڕای ئوان پیامك بووە بۆ خك. 
لدانــی ئم زەنگ و پیامی جیاجیا و چند 
ئۆپراســیۆنك، بالی كسكی سودیی وەكو 
ستیف جۆنسنوە، ھوك بۆ ئوەی ب خك 
بــن، ئامادە بن بۆ رووبڕووبوونوە. جۆنســن 
دەت "زۆرجار باس ل ھاتنی ژردەریایی رووس 
و دزەی فۆكــی جنگــی و دوایینجار فۆكی 
جنگیی رووسی كرا". ئو دەپرس "ئایا بڕاست 

ئاسایشی سود ل مترسیدای؟".
یكــك لو نیشــانانی ك ســود خۆی بۆ 
ئگری ھر جنگ و رووبڕووبوونوەیك لگڵ 
رووســیا ئامــادە دەكات، گڕانــوەی خزمتی 
ســربازیی ئیلزامییــ، ئیــدی لمــودا ھموو 
سودییك ب نر و م دەب دوو ساڵ سربازی 
بكات. گڕانوەی خزمتی سربازیی بزۆر یان 

ئیلزامی، ل نو ئو یاسایان بوو ك رۆژی یكی 
ئم مانگ چووە قۆناغی جبجكردنوە.

ھمزە رەشــید ك كوردكی درینی سودە، 
ب پكنینــوە دەت "ئو یاســای فیراری و 
 ل وە كتنكانم بیردفیفخ وجتیی فجاش

ھشتاكانی سدەی رابردوو باو بوو". 
خزمتــی  گڕانــوەی  ســودییكان  الی 
ســربازیی ئیلزامــی پیوەنــدی ب ھڕەشــی 
رووســیا و شڕی ساردی نوان ئو دوو وتوە 

ھی و پی نیگرانن.
ندیم حسۆ، كوردكی دانیشتووی سودە، 
 دوو ســاڵ ل ی زیاتر لو كوردانــلــ كــكی

برەكانی جنگ ل مووس دژ ب داعش جنگا. 
ئســتاش ئامادەی ھمان جنگ بۆ پاراســتنی 
ســود بــكات. ئو دەــت :"ســودییكان بۆ 
كوردستان دن دژ ب داعش دەجنگن، ئمش 

لرە بۆ پاراستنی سود گیانمان دەبخشین".
 كانــی ھــان دەدات كــدیــم كــوڕ و كچن
گورەبوون سربازیی بكن بۆ سود: "بھموو 
شــوەیك ھانــی كــوڕ و دوو كچكــم دەدەم 
بوپڕی خۆشویستییوە ئو خزمت بكن". 
حســۆ گوتیشــی: "من پیربووم و یاســاك من 
ناگرتوە و ســربازیی شــمولم نــاكات، بم 
 كتت وب كی دیكــیگر رھ ئامــادەم ب

بپارزم".
ئارا ئیســماعیل ئوەندە نیی خوندنی تواو 
 ت لــت. دەبڕدوای كاردا دەگكــردووە و بــ
 ربازیی بكات كتی سكی نزیكدا خزمداھاتووی

 .ی دوو ساماوەك
ئــارا ئیســماعیل ك ل ســود گــورە بووە 
 ماوە، خۆشــحاو ژیانــی كوردســتانی بیــر ن
بوەی خزمتی ســربازیی بــكات. "بیرم لوە 
نكردبووەوە ك ل بواری ســربازی كار بكم، 
بم كاتك ســود پویستی پیتی، ئامادەم 

برگریی ل بكم".
ئارا دانیشــتووی گڕەكی شیســتای شــاری 

ستۆكھۆم و یكك لو 13،000 كوڕ و كچی 
 ت لربازی و دەبوە بۆ ســناویان ھاتووەت ك
ئایندەیكی نزیكدا جلی ســربازیی بپۆشن. ئارا 
دەــت "چاوەڕی ئــو رۆژەم ك بانگم دەكن 

بۆ سربازی".
الڤــ نــوزاد، ســای 2000 ل ســتۆكھۆم 
 تو دەب نی 17 سامســتا تدایكبووە، ئل

یكك لوانی بانگ دەكرت. 
الڤــ ك لــ باوككی باشــووری و دایككی 
خكــی رۆژھتی كوردســتان لدایــك بووە، 
دەت: "ھاوڕێ سودییكانم پشبینییان دەكرد 
بخۆشحاییوە قبوی ئو یاسای بكم. ئوان 
 میشــبووە، ھ رگشــمدەیانزانی باوكم پ ك

باسی شڕی داعشیان لگڵ دەكردم". 
ب گوتــی ھاووتییكی ســودی، ئوانی 

رەچكیــان كــوردە، زیاتــر ئــو بابتیان ال 
 .گرنگ

یۆھــان ئیندیرشــمان بــ (رووداو)ی گوت: 
"ژمارەیكــی كم نبت ك ل بوارە ســربازی 
 خشــانكان كاریان كردووە، یان خۆبمنییو ئ
سربازییان كردووە، گنجی سود ب گرنگییوە 
 تــباب ت لــنانــناڕوانــن. ت تانــو بابلــ
ھســتیارەكانی وەك ناتــۆ و ئگری ھرشــی 
رووســیا، گنجــكان بــ پكنینــوە باســی 

دەكن".
 كی دیكــوەیشــ كان بــم بیانییــبــ
بیردەكنــوە و ئــم جیاوازییــش لــ نــو 
گنجكانیــان و تنانــت ئوانــی ل ســود 
لدایكبوون جیاوازە "ئوان زۆر بایخ ب بابتی 

ئاسایش و ئارامی و ئگری شڕ دەدەن".

تæوە سæربازیی ئیلزامی دەگæڕ

دی دیسæدان گæنجی کورد دەبنæ سæربازی سو سæدان گæنجی کورد دەبنæ سæربازی سو

 13 ھزار كچ و كوڕی سودی ناویان بۆ سربازیی ئیلزامی ھاتووەتوە

بکæم  سæربازیی  ئامادەم  کورد:  کی  گæنج

æیاساک æم ب و خۆشحا

900 گæنجی کورد دەبنæ سæرباز 

کی  کخراو ینæوەی ر کۆ ــی ل م بæپ æب ،æرمی نییæکی ف ئامار

د لæسæر شــیاندنی پæنابæر و گæنجی کورد کار  کوردی کæ لæ سو

و نزیکæی 120 هæزار کوردی دانیشــتوی  ژەی گæنج لæ ن دەکات، ر

کی کوردە  د خۆی لæ %15 دەدات. هاژە رەحیمی کæ چاالکڤان ســو

کخــراوی (KYEO) کاردەکات، بــæ (رووداو)ی گوت "گæنجانی  و لæ ر

 æتæو خزمæئــ æد کــ کــوردی لæدایکبــووی 2000-1999 ی ســو

تæوە نزیکæی 900 کæس دەبن".    سæربازییæ ئیلزامییæ دەیانگر

 

رووداو - ستۆكھۆمرووداو - ستۆكھۆم

گرووپكی كوردی – ســودی كار لســر 
دۆســیی ژمارەیك ئافرەتی كــوردی ئزدی 
دەكــن ك ژیانیان پارزراو نیی، ب تایبتی 
 ،یكدارانی داعش ھچ یان لی منداوانــئ
 كگرووپ .كدارانو چیان دووگیــان بوون ل
 ل و ئافرەتانكــی ئارام بۆ ئــوێ ژیاندەیــ

سود دابین بكات.
ئگرچــی چاالكڤانانی ســود رازی نین 
ل رەوشــی كۆچبران ل وتكیان، بم 
 تانی جیھاننگی وشــستا پد تا ئســو
لــڕووی باشــكردنی گوزەرانــی پنابران. 
 US) دامــزراوەی  ئاماركــی  بگوــرەی 
News، World Report) كــ رۆژنامــی 
واشنتن پۆستی ئمریكی بوی كردووەتوە، 
لــو بــوارەدا كندا و سویســرا و ئمانیا 

لدوای سودەوە دن.
گرووپكــ ھوڵ بــۆ دابینكردنی ژیانكی 
ئارام بۆ ژمارەیك ئافرەتی رزگاربووی دەستی 

داعش دەدەن ك 17 یان كوردی ئزدین.
 ،كــی دھۆكــخ ھانــا، 28 ســاڵ، كــ
 و ب ورەیكــی گۆژەیســتا خاوەنــی پئ
پاپشــتیی ســودییكان لــ خونكی بۆ 
رزگاركردنــی 25 ژن نزیــك بووەتــوە. ئم 
بیرۆكیــش دوای ســردانی ھانا رەعد ھات 
بۆ كمپكانی عربت و كورگۆســك. ھانا 
دەــت: "بوبوونوەی راپۆرتك ك دەت 
 گرنگیــدان ب لــ مــی جیھانــكد یســو
دۆسیی پنابران، منی ھاندا بۆ ئوەی كار 
لسر كیسی چند ئافرەتك بكم، ئستا 

ل بدیھنانی ئامانجك نزیك بوومتوە".
ھانــا بنی ل چنــد ركخراوكی گورە 
و خــودی وەزیری كــۆچ وەرگرتووە بۆ ئوەی 
25 ژنــی رزگاربــووی دەســتی داعش و چند 

منداكی بسرپرشت ببات سود.
و   (KYEO) كخــراویر لگــڵ  ھانــا   
(Humansterna) و (ZBHF) چند جارك 
ســردانی كوردســتانی كــردووە و لــ كاتی 
گڕانیان ب نو كمپكانی كوردستان، ئاشنای 
چیرۆكــی چند ژنك بــووە ك ل چكدارانی 
داعش دووگیــان بوون و چند دانیك لوان 
مندایشــیان ھیــ. بــ گوتی ئــو "ژیانی 
خۆیان و منداكانیان ئارام نیی و بشكیان 
حاشایان لكراوە. تنانت بشكیان ھوی 

خۆكوشتنیان داوە".
 خشكی خۆبستیفان كارلسۆن دەرونناس
و لگــڵ ئــم گرووپــ كار دەكات، دەت 
:"ھوی خۆكوشــتن دیاردەیكی باوە لنو 
ئــو ژنانــی لكاتــی جنگــدا بــرەوڕووی 

دەستدرژی دەبنوە".
ئو زۆر دنیا نبوو لو ئامارەی بدەستی 
گیشــتووە ك گوایــ زیاتر لــ 10 حاتی 
خۆكوشــتن ھبــووە، بــم دەــ: "ئگر 
 یاندابــوو لت ،بووایــن مــكانــی ئوھ

خۆكوشتن نزیك بووبووەوە".
كارلســۆن تا ئســتا ســ جار ســردانی 
كوردســتانی كــردووە. چند كیســكی لو 
شوەیی لبردەست ك ھانا باسیان دەكات 
و دەیوێ بیانخات بردەستی كاربدەستانی 
دەوــت. كارلســۆن دەــت :"لــوە نزیــك 
 د لی ســویۆزخانی باگر وە لتبووین

 نینوان بھئ ،كی دیكتند وــراق و چع
سود، ھاوشوەی حكومتی ئمانیا ك چند 
كیســكی وەرگرتووە و چارەسریان دەكات، 
ئمش لرە چارەسری دەروونییان دەكین".
بریگتا لوكاس یكك ل خۆبخشكان و 
پشتر ل ركخراوی ئافرەت لپناوی ئافرەت 

كــردووە  كاری   (Kvinna till Kvinna)
 ك لنــد ژنی چوھ بــ كــكخراور كــ
كۆتاییكانی ســددەی رابردوو بۆ قوربانیانی 
جنگــی باكان دامزرنــراوە. بریگتا دەت 
"كیسی ژنانی كوردی ئزدی ھیچیان لوانی 
 وە میدیا بداخم بب ،متر نییبۆسنیا ك

جیددی باسی ئو بابتی نكردووە". 
بریگتا دەت "بشك لو ژنان مندایان 
لــ چكدارانــی داعــش ھیــ، ھندكیان 
ئامادەنین ئــو مندانــ لخۆبگرن، بم 
ئــو مندانــ قوربانین و دەبــت گیانیان 
پارزراو ب، بوار ندرێ تووشی رەوشكی 

دەروونیی خراپ ببن".
 بۆیــ بشــك لــ كارەكانــی ركخراوی 
 ،دەب نو منداناو ئافرەت بۆ ئپ ئافرەت ل
چونك وەك بریگتا دەت "ب دەیان قوربانی 

."ترسیدایم ن و گیانیان لھ وەیو شل
بپی زانیارییكان، تنیــا ل ناوچكانی 
 ،ســنووری دھۆك و نزیك شــنگال و مووس
568 مندای بسرپرشــت ل نو ئاوارەكان 
تۆماركــراون ك 8%یان تمنیان یك ســاڵ 
بــووە، 7%یــان تمنیــان دوو ســاڵ بــووە، 
19%یشیان س سان بوون. بریگتا ب دووری 
نازانــت، زۆرینی ئوانی مندان، بتایبت 
ئوانی تمنیان ل یك ســاڵ كمترە، لو 

قوربانیان بن.
 و مندان بوو لوەشــی ھو گومانی ئئ
بسرپرشتكان ب تایبتی ئوانی تمنیان 
ل نوان چوار تاوەكو شــش سان، مندای 
ئــو چكدارە داعشــان ھبن ك ل شــڕدا 
كــوژراون. بریگتا دەت :"ئوانش قوربانین 
و دەبت برنامی تایبتیان بۆ ھبت". ئو 
رەخنی ل ئاژانس و ركخراوە مرۆییكانیش 

 .نیی وانكیان بۆ ئیرنامھیچ ب گرت ك
 ئو ونی ســ مندای البوو ك ل كاتی 
ئازادكردنی ناوچكانی مووس دەستیكوتووە، 
ئو ســ مندا لبرســان مردبــوون. بریگتا 
 مندا و ســكانم ئی زانیارییپت "بدە
لالیــن دایــك و بــاوك و كســوكاریانوە 
فدرابوون". بدووریشــی نازان لو ژنان بن 
 ژییان كراوەتوە دەستدرن داعشــالیل ك
 نوە تراژیدیترین دیمر. بریگتا گوتی: "ئس

  ."ژیانمدا بینیوم ل

دی   25   ژنی قوربانی    ژنی قوربانی  کی کورد- سو دی   گرووپ کی کورد- سو گرووپ

د ددەبæنæ سو دەبæنæ سو

زدین 17یان کوردی ئ

 (فۆتۆ: رووداو)بپی راپۆرتك، سود ل پلی یكمی ئو وتانی ك گرنگی ب دۆسیی كۆچبران دەدات
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کردوون سæرۆکی باندەکæ:     زۆربæی ئæو ژنانæی المانن، ئæوانæن کæ هاوژینæکانیان خیانæتیان ل

دیمن بورھاندیمن بورھان
رووداو - ھولررووداو - ھولر

 ســی لــشفرۆشــیی 11 ككــی لباند
عنــكاوە لالین پۆلیســی شــارۆچككوە 
دەســتگیركران، پاش لكۆینوە لگیان، 
دۆســیكیان رەوانی دادگا كرا، ل دادگاش 

بیار دراوە پشكنینی پزیشكییان بۆ بكرێ.

 æندین کچی کردووەتæچ

لæشفرۆش

 ك و باندەیی ئردەســتئیبتســام، س
پۆلیــس دەســتگیری كردوون. بــ دەیان كچ 
 تــــر دەســتی ئیبتیســامدا بوونژو ژن ل
 ب ،نی 50 ســامت و كــشــفرۆش. ئل
گوتی خۆی بھۆی خیانتی ھاوژینی بیاری 

داوە ئو كارە بكات. 
 ،غدایكــی بڕەتدا خبن ئیبتیســام ل
 ی بووەتكھاوژین وەی لــدوای جیابوونــ
لشــفرۆش، بم بھۆی ھكشانی تمنی 
خۆی، ســرۆكی باندەكی كاری پیداكردنی 
كچی ھرزەكاری پ ســپاردووە بۆ كافتریا و 

ھۆتل و مان. 
ئیبتســام لــ ھولر نیشــتجی. كاری 
پیداكردنــی ژنانــ، ھرچنــدە نكۆی لوە 
دەكات كــ ل چند جارك زیاتر ئو كارەی 
كردبــت، بــم ماوەی شــش مانــگ ئوە 
پیشی بووە. ئیبتیسام ب (رووداو)ی گوت: 
"ســ كوڕم ھی، گورەكیــان تمنی 16 
ســا، ل خانووی كردام، رۆژان كچ دەبم 

بۆ ئو ھۆتالنی موشتری داوای دەكات".

لæشفرۆشی بæ کچانی 

توو æژار و هæه

لبارەی ئو كچانی لشفرۆشــییان پوە 
دەكات، ئیبتیســام دەــت "زۆرترینــی ئــو 
ژنانــی المانــن، ئوانن كــ ھاوژینكانیان 

خیانتیان لكــردوون. كچكانیش یان لبر 
ھژاری یان بھــۆی بكارھنانی توندوتیژی 
برامبریــان ھھاتــوون، ئمــ دادەیــان 

دەدەین و كاریان پدەكین".
یكك لو كچانی لژر دەستی ئیبتسام 
 و بئ .ننــی 16 ســامكاری كــردووە، ت
گریانوە چیرۆكی خۆی بۆ (رووداو) باسكرد: 
"مــن بھۆی ھژاری ھاتم بــۆ ھولر. باوكم 
كمئندام، ھشــت خوشــك و براین. دایكم 
بزۆر ل خوندنی دەركردم، پیگوتم بتنیا 
فریای كاركردن ناكوم، ئو ل بازاڕ كلینكس 

و بنشتی دەفرۆشت".
ئــو كچ باســی ھاتنی بــۆ ھولر كرد و 
گوتــی "ژنــك ل بــازاڕ لگڵ دایكــم كاری 
دەكرد، پیگوتبــوو كچكم ل كافتریایكی 
ھولر كاردەكات، شوان تنیا سما دەكن 
و ھیچــی تــر، مانگانــ 600 دۆالرمــان بــۆ 

دەنرتوە، ژیانمان ب تواوی خۆش بووە".
 و قســانی لگو و كچــك دایكی ئكات
دەبــت، بــ ھاوڕكــی دەــت كچكــم 
دەنگــی زۆر خۆشــ و دەتوانــت گۆرانــی 
بــت، بــۆ كچكــی منیــش پــی بن با 
كاركی بۆ بدۆزتــوە. ئو كچ گوتی: "من 
حزم لنبوو، دایكــم بزۆر ناردمی و گوتی 
ســماكردنك بــ 600 دۆالرە، دەبــت بــۆ 

گۆرانیبژ زیاتر بت".
ئو كچ درــژە ب گانوەكی دەدات و 
 و ئافرەتناچاری ھاتم، كچی ئت: "من بدە
ب تلفۆن ناونیشانی ئو كافتریایی پدام، 
 ،ك چووم بــۆ كافتریاككســییت منیش ب
لگڵ گیشــتنم، بینیم كچك ڤژ زەردكی 
چاوشــین بــوو، زۆر جــوان بــوو. بردمی بۆ 
دەرگای پشتوەی كافتریاك، لوێ خانوویك 
ھبــوو، چنــد كچك خریكــی ماكیاژكردن 

بوون، ماكیاژەك و قژە زەردەكی ل ســری 
كردەوە و چاوەكانی البرد، كچكی ئسمر و 
قژكورتی چاو قاوەیی دەرچوو. پیگوتم نانی 
ئم لم ماكیاژ و چاو و قژەدای، قســكیم 
پــ ســیر بــوو. گوتم بــۆ جوانــی مرجی 
ئیشكردن لالی ئوە، گوتی ب، تۆ یكم 
رۆژی كاركردنت، بۆی پارەیكی زۆر باشــت 

."تدەدر

 1500 دۆالر بۆ یæك شæو

 و كچــت "ئدە كنشــانزە ســا كچ
راســتی گوت، لبرئوەی من كــچ بووم، بۆ 
 وم 500 دۆالرم وەرگــرت، جگــم شــكــی
لــ ھــزار دۆالر ك بــۆ ئیبتیســام و خاوەن 
كافتریاكــ بــوو، تا مردن ئو شــوەم لبیر 
ناچت و ھمیشــ ئیش بــۆ ئوە دەكم ئو 

شوەم بیربچتوە"
لبــارەی ئو شــوەوە، كچــ تمن 16 
ســاییك دەــت: "ب ئۆتۆمبلــی تایبت 
نــردرام بۆ ھۆتلكــی بناوبانگ، ژنك منی 
بــردە ژوورەوە، وەك بــووك رازندرابووموە. 
ڤژم درژ بوو تنیا بۆییكی رەشیان بۆ لدام 
و چاوكی رەساســیان بۆ دانــام. ژنك منی 
بــۆ ژوورك برد، لــوێ پیاوك چاوەڕێ بوو. 
ژنكــ داوای ھــزار دۆالری كــرد و پیگوتن 
تایبت. من ھیچ تندەگشــتم، ژنك تنیا 
ئوەنــدەی پگوتم كــ دەومندم دەكات و 
 ،كلكی ھۆترۆیشت. دواتر منیان بردە ژوور
 كمر سیسسكی ســووری نووســتن لجل
 بپۆشــ كیگوتم جلك ھات پدانرابوو، كچ
ئســتا میوانــت دــت، ترســام و زۆر گریام، 
 كم كچب ،چیی یشتم كارەكگت چونك
پیگوتــم تنیا ئمشــوت زەحمتــ، دواتر 
 بۆی ،نم شــویت بۆ ئی بخۆت داوا دەك

."و پارەی باش داوا بك ب ئاق
 ك خــۆی دەكات بك پیاودوای ماوەیــ
ژوورەكدا، كچك وەســفی ئو پیاوە دەكات 

و دەــت "بــ جلوبرگكانیــدا دیــار بــوو 
 نی لمبوو، تی پند بوو، دەمانچمدەو
 ،كرم میگوتم ش40 ســاڵ زیاتر دەبوو، پ
ست كچی وەك تۆ ئاوات ب من دەخوازن تا 

لگیان بخوم، بم من لی دەترسام".
ئــو كچ پش ئــوەی دەســتگیربكرێ، 
لگــڵ چنــد كچكــی دیك لــ ھوتلكی 
ھولر دەمایــوە. ئو دەت "ب رككوتن 
 وانشــ دەبووای ،كلڵ خــاوەن ھۆتگل
 200 وین بڵ دوو پیاو یان زیاتــر بخگــل
 كلش بۆ خاوەن ھوتدۆالر، نیــوەی پارەك

بوو".
ئو كچ ك دوو ســا بووەت لشفرۆش 
دەــت، تــازە فربووم و ناتوانــم بب پارە 
 كیش ویســتوومند جارندە چرچبژیم، ھ
بگڕمــوە بۆ بغدا و لوێ كار بكم، بم 
دایكــم ناھــ، تنانت جارــك گڕاموە 
بــزۆر ناردمیوە، ئو دەزانت لشفرۆشــی 
دەكــم، دەت با یككمــان ببین قوربانی 

نك ھموومان".

کی گæورەی  کی گæورەی پۆلیسی عæنکاوە باند پۆلیسی عæنکاوە باند

لæشفرۆشی دەستگیر دەکاتلæشفرۆشی دەستگیر دەکات

کس بæرامبæر خæوتن س

لæبارەی دەســتگیرکردنی ئæم باندە، موقæدەم فæخرەدین 

وەبæری پۆلیســی عæنکاوە بــæ (رووداو)ی گوت  نــووری، بæڕ

تیمæکانمــان  ینــæوەی  کۆ ل و  بæدواداچــوون  "لæئæنجامــی 

 11 æل æژنانمان دەســتگیر کرد ک æکــی بازرگانیکردن ب باند

کهاتبوون. زانیمــان کæ بæناوی کارکــردن لæ کافتریا  کــæس پ

لــæکان خæریکــی کاری لæشفرۆشــین و خاوەنــی ئæو  و هۆت

کæوە  لæشمان دەســتگیرکرد کæ بازرگانیی بæ چæند کچ هۆت

دەکــرد، ئæوان لæشفرۆشــییان بæ کچæکانــæوە دەکرد، تæنیا 

 ."æکæل گæی مانæوەیان لæ هۆت دانی ج ناوی پ لæپ

دیمن بورھاندیمن بورھان
رووداو – ھولررووداو – ھولر

خونی زەینب ئوە بوو كۆلژ تواو بكات و 
ببت ئندازیار، بم تقینوەیك ك سرجم 
ئندامانی خزانكی لنوبرد، ھموو خونكانی 
زەینبی وەكوو ئندامانی خزانكی خست ژر 
گ، زەینــب دوور ل ویســتی خــۆی، لجیاتی 

ئوەی ببت ئندازیار، بووە لشفرۆش.
 ،غدایكی بو خ نی 23 سامب تزەین
وەك خــۆی دەیگتــوە، دوو ســاڵ لموبر 
سرجم ئندامانی خزانكی بر تقینوەیك 
كوتوون. ئوكات ئم قوتابی بشی تالرسازیی 
كۆلــژی ئندازیاریی زانكۆی بغــدا بووە، بم 
دوای ئو رووداوە ناچار بووە و شوو بكات و دواتر 

ھاوژینكی نیھشتووە بگڕتوە زانكۆ.
زەینب باسی چیرۆك تراژیدییكی كوژرانی 
خزان و كسوكارەكی بۆ (رووداو) كرد و گوتی 
"ل خزانكی بڕەوشــت و ســربرز پروەردە 
بووم، 8 خوشك و برام ھبوو، ھموویان خاوەنی 
بوانامــ بوون، منیش قوتابــی قۆناغی یكمی 
بشی تالرسازی كۆلژی ئندازیاری بووم، رۆژك 
 می ئردەم مابــوە، بینیم لزانكۆ ھاتمــ لــ
تقینوە بووە و ھموو كسوكارەكم كوژراون، 

ب تنیا من لو خزان ماموە".

قæ هاوسæرگیرم کرد æك ئæی æب

ھیچ كس ل خزمكانی، ئامادە نبوون باوەش 
بۆ زەینب بكنوە، بۆی بناچاری شوو دەكات. 
زەینب دەت: "بناچاری لگڵ كوڕكی تمن 
 قك ئی نیا برگیریم كرد، تن ھاوس30 سا
رازی بووم. سرەتا ھاوژینكم لگم باش بوو، 
بم كاتی دەســتپكردنوەی دەوام، نیھشت 
درــژە ب خوندنكم بــدەم، زۆر دگران بووم، 

بم ھیچ چارەیكم نبوو جگ ل رازیبوون".
زەینب ژیانكی ئاســایی لگڵ ھاوژینكی 

بڕدەكــرد، تــا ئــو رۆژەی مردەكــی ژنكی 
 .نردسی بدیك

ئــو كاتــك بــوە دەزانــ، جلوبرگكانی 
دەخاتــ نو جانتایك و ببــ ئوەی پالنكی 
ھبــ، ماكــ جدەھــ. زەینــب دەت: 
"نمدەزانــی چی دەكــم و بۆ كوێ دەچم، كس 
نبوو رووی تبكم، لسر شقامكان بووم، تا 
دونیا تاریك داھات، كوڕكی سم رەش ك دواتر 
ب خالید خۆی پ ناســاندم، بــرەوڕووم ھات و 

گوتی خوشكم چ كشیكت ھی؟".
خالید یكمین كس بووە لو رۆژەدا ل حای 
زەینب بپرســ، ئویش باســی ژیانی خۆی بۆ 
دەكات و دەت ھاوژینكی ناچاری كردووە واز 
ل خونــدن بن، جگ لوەش ھشــتا بووكی 
یك سایی، ژنكی دیكی بسر ھناوە. خالید 
دنوایی دەداتوە و دەت خمت نب، كاركی 

باشت بۆ دەدۆزموە.
زەینــب وەكــوو فریادڕەســك لــ خالیــد 
دەڕوان، بــ تایبتی كاتك پیدەت كاركت 
بــۆ دەدۆزموە مانگان بالنیكــم 1000 دۆالرت 

دەستبكوێ.

ر تæ هæول  د

زەینب دەت: "خالید ئو شــوە منی بردە 
ماــك، تنیا پیرەژنكی لبوو. كاژر ششــی 
 وتیــن، دواتر لكڕــر بولرەو ھیانــی بــب
كافتریایكی شاری ھولر ل شارۆچكی عنكاوە 
منی دانا و رۆیشت. دوای دوو كاژر ب كۆمك 
جلوبرگــی نیمچڕووتــوە ھاتــوە و پیگوتم 
 .ربكبل رگانم جلوبو ئــ ت دانكــچكل
لمــودوا رۆژان تــۆ لم كافتریایــ كاردەكی، 

جگای خوتن و خواردنیشت بب برامبرە".
 كاركــردن ل خــۆش بــوو بب زۆر دزەینــ
كافتریاك، بم دخۆشییكی تنیا س رۆژی 
خایانــد، زەینــب دەــت "زۆر دخــۆش بووم. 
ســ رۆژ تنیــا كارم جبجكردنــی داواكاری 
مشــترییكان بوو بۆ پشكشــكردنی خواردن 
و خواردنوە و ھیچ كشــم نبــوو، بم رۆژی 
چوارەم ژیانم گۆڕا، خالید گڕایوە بغدا و منی 
بجھشــت، مــن نمزانــی كاری خالید ھنانی 

ئافرەت بۆ كافتریا و ھۆتلكان".
زەینــب دەــت دوای رۆیشــتنی خالیــد، 

خاوەنی كافتریاك پیگوتووە ئگر بتوت لرە 
بمنیتوە، نابت وا رووگرژ و داخراو بیت، بكو 
دەبت ب مشترییكان بی ئامادەم بۆ دخۆشی 

و ئاسوودەییتان خزمتتان بكم.
زەینــب تنگیشــتووە مبســتی خاوەن 
كافتریاكــ چــی بــووە، بۆی ب قســی خاوەن 
كافتریاك دەكات. دەت "خاوەن كافتریاك منی 
نارد بۆ الی موشترییك تمنی ل 50 ساڵ زیاتر 
دەبوو، پمگوت لخزمتتداین بۆ ئاسوودەكردنت. 
 .م بكدەرەوە چاوەڕ ۆ لــیگوتــم بویــش پئ
من تنگیشتم، بۆی ب خاوەن كارەكم گوت؟ 
ئویش گوتی مترس لگی بۆ، تنیا گۆرانی 

."نردا دەبارسو پارەت بمشئ ،بۆ ب

تæ لæشفرۆش  دەب

زەینب لسر قسی خاوەن كافتریاك لگڵ 
پیاوەكــ دەڕوات "پیاوەكــ بردمی بۆ ھۆتلك 
بنــاوی (خ)، ئــو شــوە یكم شــوی كاری 
 لو ھۆتشفرۆشی من بوو، ماوەی چوار رۆژ لل

ماموە، بب ئوەی بم دەرەوە".
زەینب دەت ئو پیاوە جگ لوەی سكسی 
 شــی داوە . پیاوەكنجشكڵ كردووە، ئگــل
 ،وە كافتریاكــب دەباتــدوای چــوار رۆژ زەینــ
زەینب گوتی "پیاوەك 800 دۆالری دا ب خاوەن 
كافتریاكــ، ئویــش 400 دۆالری پدام و گوتی 
ئــوەی تۆ بــ چــوار رۆژ وەرتگــرت، مووچی 
مانگكی فرمانبركی حكومت، ئم باشترین 

كارە و خۆت رابن لسری". 
 لوكاتوە تاوەكوو ئســتا بردەوام لسر 
كاری لشفرۆشــی، زەینب كــ ھفتی رابردوو 
لــ شــونی كارەكــی لالیــن مفرەزەیكــی 
پۆلیسوە دەســتگیر كرا، دەت "تاوەكو ئمۆ 
ك دەســتگیركراوم، بردەوام ھر شوەی لالی 
پیاوكــم، زۆربــی ئــو پیاوانــی كــ لگم 

دەخوتن ژن و مندایان ھبوو".

ر نرایæ هæول رزەینæب بۆ لæشفرۆشی لæ بæغداوە ه نرایæ هæول زەینæب بۆ لæشفرۆشی لæ بæغداوە ه

بازرگانییæکی شاراوە

وەبردن و  ک لــæ کافتریان کارمæنــدی کچ بــۆ بæڕ ماوەیæکæ بæشــ

ک  ت هæند م پۆلیس دە æن، ب خزمæتکردنی موشتæرییæکانیان دادەن

خاوەن کافتریــا بازرگانی بــæو کچانæوە دەکæن. موقــæدەم فæخرەدین 

وەبæری پۆلیســی شــارۆچکæی عæنکاوە بــæ (رووداو)ی  نــووری، بæڕ

ــل و کافتریاکان بæناوی  گــوت :"ژمارەیæکی زۆر ئافرەتی بیانی لæ هۆت

مــæ بæردەوامین لæ گرتنی  کارکردنæوە کاری لæشفرۆشــی دەکæن. ئ

وەدەکæن".  ئæو ئافرەتانæ و ئæوانæشی کæ بازرگانییان پ

ل و کافتریا لæسæر ئæم کارە سزادراون  هæروەها گوتی "بæدەیان هوت

و داخراون، خاوەن کارەکانیش بæند کراون".

ژنانژنان

 كچكان ب ناوی كاركردن ل كافتریاكان دەھرنرن ھولر پاشان ناچار ب لشفرۆشی دەكرن

 خونی زەینب ئوە بوو ببت ئندازیار، نك لشفرۆش
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یæتی æتیکۆمæی æک خۆی دەکوژێکۆم لæ سۆران پیاو

رووداو – سۆرانرووداو – سۆران
پش نیوەڕۆی رۆژی 2017/7/13 پیاوكی دانیشــتووی قزای ســۆران ب چكی كالشینكۆف كۆتایی ب ژیانی خۆی ھنا. بپی راگینراوكی 

پۆلیســی ســۆران " كاژر 11:30 خولكی پش نیوەڕۆی رۆژی 2017/7/13 ھاووتییك بناوی (غ.ص.ع) ل دایكبووی ســای 1973، دانیشــتووی 
گرەكی شۆرش ل قزای سۆران، بگوللیكی كالشنیكۆف ل ماكی خۆی كۆیایی ب ژیانی ھات". دوای رووداوەك تیمكانی پۆلیس گیشتن شونی 

رووداوەك، بپی گوتی كســوكاری و لكۆلینوە ســرەتاییكان، ئو پیاوە خۆی كوشــتووە، پۆلیس دەت ترمی پیاوەك نردراوە بۆ پیمانگی 
.ردەوامب رووداوەك وەش لینكۆدادپزیشكی و ل

مæولود: 

ژیلæمۆ عæبدولقادر

* بڕوەبری برەنگاربوونوەی * بڕوەبری برەنگاربوونوەی 
توندوتیژی دژی ئافرەتان/ ھولرتوندوتیژی دژی ئافرەتان/ ھولر

موقæدەمی مافپæروەر

كوڕك ماوەی دوو ســاڵ بوو دەربدەر 
بوو، ھر رۆژەی ل شونك دەمایوە، ئو 
كوڕە ل دەست مام و مامۆژنی رایكردبوو، 
دووربدووریش چاودریی خوشك و براكانی 
دەكــرد ك ل مای مامــی بوون، تاوەكوو 
رۆژــك ئوانیش ھمان رگــی براكیان 
گرت و ل دەست مام و مامۆژنیان رایانكرد. 

دواتر پكوە ھاتن سكایان تۆمار كرد.
ئــو كوڕە كــ تمنی 25 ســاڵ بوو، 
بسرھاتی خۆیانی بۆ باسكردین و گوتی 
دایــك و باوكمان ل ژیانــدا نماون، مامم 
ئمــی بــردەوە الی خــۆی، خانووەكی 
ئمــی بــ كــرێ دا. ھرچنــد لبری 
پاڕاینوە ك ئمــ دەمانوێ ل خانووی 
باوكمان پكوە بژین، خوشك و براكانیشم 
زۆریــان حــز دەكرد، بم رگــی ندا، 
بــ بیانووی ئوەی ك خوشــك و براكانم 

بچووكن.
مامم ھندە لگمان خراپ بوو، لسر 
بچووكترین شت لی دەداین، بۆی نزیكی 
ســ ســاڵ لموبر من ئوم جھشت، 
منداكانی دیكــش حزیان دەكرد ئوێ 
جبھن، بم بچــووك بوون و ل مام و 
مامۆژنم دەترســان. مــن زۆر ھومدا لو 
 م، چونكرزگاریان بكــ رییســدەستب

كارم دەكرد و دەمتوانی بخویان بكم.
ئــو گنج داواكار بوو ك بانگی مامی 
 وازیان ل یــن كیــن، ئامۆژگاریی بكبك
بھنــ و رگیــان پ بــدات بگڕنوە 
 ی باوكیــان. پرســیار لــو خانووەكــن
منداــكان كرا كــ بچووككیان تمنی 
11 سان بوو، ھموویان گوتیان نامانوێ 

بگڕینوە الی مام و مامۆژنمان.
بانگی مامی منداكان كراو پیاگینرا 
ك ئو مندان حز ناكن لگڵ تۆ بژین، 
چونك مامت لگیــان خراپ. ئوان 
دەیانوێ بچنوە نو خانووی خۆیان، ھر 
بخۆشــیان بژوی ژیانیان پیــدا بكن، 

بۆچی رگیان پنادەی؟
 ل كــرد كوە نــی لــنكۆ پیاوەكــ
 كدانم گوتــی لكانــی داوە، بــمندا
زۆرتر بــۆ پروەردەكردنیان بووە، ئگینا 
لگڵ مندای خۆم جیاوازیم پنكردوون. 
بم ب ھیچ جۆرك رازی نابم بچن مای 
خۆیــان، ھتا ھــر ھموویــان تمنیان 
 نو مندار ئگئ 18 ساڵ، باش تبن
تووشی الدان بوون، من چ جوابكی خزم و 

كسوكارەكم بدەموە!
ئم نماندەتوانی پشــتگیری قســی 
مامــی منداكان نكیــن، چونك بۆمان 
 وتی خراپی پیاوەكســوكوت ھدەركــ
بھۆی گوشــاری زۆری منداــكان بووە. 
ئو مندای دوو خزانی ل ئســتۆ بووە، 
بۆی سرەتا منداكانمان نارد بۆ شونی 
بسرپرشــت،  مندانــی  حوانــوەی 
منداــكان گوتیــان ئو شــونمان زۆر 

پخۆشترە ل مای مامم.
لســر  ســكایان   نــمندا ئــو 
مامیــان تۆمار كــرد و داوای مافی خۆیان 
 كیــش مامیــان رازی بــوو بــكــرد، كات
داواكارییكیــان، ســكاكیان لســری 
كشاندەوە، بم مامیان دوودڵ بوو لوەی 
 شن، یان تووشی كدروســت ناك شك
نابن، بنی دا چاوی ل منداكان ب و 
زوو زوو سردانیان بكات، بۆ ئوەی ھست 

نكن بكسن.
 زۆرن، ب تانــو جۆرە حاســتا لئ
 ی دایك یــان باوكیان لوانــتــی ئتایب
ژیاندا نامن كســوكاریان دەیانبن الی 
خۆیان، زۆرجار خوشك لالی خزانك برا 
لالی خزانكی دیكی، ل كاتكدا ئوان 
حــز دەكن پكوە بن. یان حز دەكن 
 تانو حاوەی ئش ئنیا بژین. پت بــ
ببن دیاردە، پویست حكومت مشوورك 
 و خوشك و برایانك بۆ ئنبخوات و شو

دابین بكات.

شادبوونæوەی 

ک بæ یæکدی زان خ

ببباوکی م

ن ن خۆی دەخنک کی تæمæن 43 سا لæ کæالر پیاو

کوڕەکæم لæ داخی ژنæکæی، کوڕەکæم لæ داخی ژنæکæی، 

خۆی خنکاندخۆی خنکاند
دیمن بورھاندیمن بورھان
رووداو - ھولررووداو - ھولر

مولــود مجیــد، تمن 43 ســاڵ، رۆژی 
2017/7/13 كــ مڕوماتكــی بردبــووە 
دەرەوە بــۆ لوەڕانــدن، لــ گونــدی تــۆپ 
 ی قۆرەتــوو، بناحیــ ر بری ســســكع
پتــك خۆی خنكاند، باوكیشــی ھۆكارەكی 
 ت لوە و دەتــنڕی دەگكــبــۆ ھاوژین

داخی ئو خۆی خنكاندووە.
مولــود دوو ژنــی ھبــوو، لــ ھاوژینــی 
یكمــی (ز. ن) ك ئامــۆزای خۆیتی، چوار 
مندای ھی و ل كالر نیشــتجن، بوتی 
كســوكاری ھیــچ كشــی لگــڵ نبووە و 
لالی ئو ماوەتوە، بم كشــی بردەوام 
 ی لدوو مندا بووە كڵ ژنی دووەمی ھگل
ئویش ھبوو، كشــكیان بڕادەیك زیادی 

كردووە ك گیشتبووە دادگا.

مæ ژنی  "بæب رەزامæندیی ئ

نا" دووەمی ه

مجید حســن، باوكی مولود، دەربارەی 
خۆخنكاندنی كوڕەكــی ب (رووداو)ی گوت: 
"كوڕەكم نخۆشــیی دەروونــی نبوو. تنیا 
كشی لگڵ ھاوژینی دووەمی ھبوو، بم 
 12 نازانین تاوانی كامیان بووە، چونك مــئ
 موەی ئئــ بناوە، بی ھو ژنــئ ســا
 كژن ن مستا ئتا ئبیناسین و بیبینین، ھ
و ن مــاڵ و منداكیمان نبینیوە. ھاوژینی 
 وەی دووەمیشــی لالرە و ئكــ مــی لكی

دەربندیخان بوو".
كوڕەكــی  دەــت  حســن  مجیــد 
پشــیمان بــووە لوەی ژنــی دووەمی ھناوە 
"پشیمان بوو ل ژنھنانی دووەمی، بردەوام 
كشــی ھبــوو، بتاقــت بــوو، كاتكیــش 

لــ ھۆكارەكیمــان دەپرســی، دەمانویســت 
ھاوكاریــی بكین، ئو دەیگوت خۆم ھكم 

كردووە و دەبت خۆشم راستی بكموە".
بگوتــی باوكــی، ئــو رۆژەی مولــودی 
كــوڕی خــۆی خنكاند، لــ دادگا بوون "رۆژی 
پنجشــمم مولود و ژنی دووەمی دانیشتنی 
 ،كواوبوونی دادگاییبوو، دوای تدادگایان ھ
مولود دتوە بۆ كالر، ئم كاری ئاژەداری 
دەكین، بۆی شوەكی خۆی الی ئاژەكان 
بوو، ب پتك ب داركوە خۆی ھواسیبوو، 
لكاتــی بانگــی بیانــی كاتك شــوانكمان 

دەچت، دەبین خۆی ھواسیوە".
مجیــد حســن نازانت بیــاری دادگا و 
ھــۆكاری خۆخنكاندنی كوڕەكــی چی بووە، 
بم كســكی نزیك ل ژنی دووەمی مولود 
بــ (رووداو)ی گوت "مولــود و ھاوژینكی 
بیكــوە ندەگونجــان، بردەوام كشــیان 
ھبوو، لــ دادگاییكــ، دادوەر بیار دەدات 

ھاوژینــی مولــود بخوكردنــی منداــكان 
بگرتــ ئســتۆ، چونك مولــود خۆی داوای 
ھــۆكاری   رەنگــ كردبــوو،  جیابوونــوەی 

."وە بووبولود ئخۆخنكاندنی م
رائیــدی مافپروەر علــی جمال قدوری، 
گوتبــژی پۆلیســی گرمیان ســبارەت بم 
كیســ ب (رووداو)ی گــوت "ئو كوڕە ناوی 
مولود مجید حســن و لدایكبووی سای 
1974 بوو، بگوتی باوكی مولود، خزاندار 
بووە و كشــی لگڵ ھیچ كســك نبووە، 
خۆی ھواســیوە و بوھۆی مــردووە. ئوان 
سكایان لدژی ھیچ كسك تۆمار نكردووە، 
بۆیــ ئمــ كســمان بھــۆی رووداوەكــوە 

دەستگیر نكردووە".
 گوتبــژی پۆلیســی گرمیان دەشــت: 
"بمبســتی پشــكنین ترمكــی رەوانی 
پزیشــكی دادی كــالر كــراوە، لكۆینوەی 

."ردەوامب بارەی رووداوەكپۆلیس ل

دیمن بورھاندیمن بورھان
رووداو – ھولررووداو – ھولر

 واو دەبی تكركودا ئنیوەش (ك.ه) ل
و دەگڕتوە ماوە، بم تووشی سرسوڕمان 
 ،ی دەبینكناو ماك لنجك گكات دەبــ
بۆی دەســتبج ھردووكیان دەكوژێ و دواتر 

ھدێ.
 2017/7/15  ممشــ رۆژی  برەبیانــی 
لــ ناحیی رزگاریی ســر ب قــزای خباتی 
پارــزگای ھولــر، ژنكی تمن 23 ســان 
بنــاوی (ش.ر) ل نیوەشــودا لگڵ كوڕكی 
تمن 28 ســان بنــاوی (ك.ت) ك ھاتووە 
بــۆ ژووان بۆ الی، پكــوە دەبینرن و لالین 
(ك.ه) ك پاســوانی فرمانگیكی حكومت 

بووە، دەكوژرن.
یكك ل دراوسكانی ماك ك شایتحای 
رووداوەكــ بــووە، ب (رووداو)ی گــوت "كاژر 
2:30ـی نیوەشو دەنگ دەنگك ل كۆنكوە 
ھات، گومان ل ھاواری ژن و پیاوك و گریانی 

منداــكان بوو، چند خولككی نبرد دەنگی 
 ك چووینھات، كات ژی گوللو دەســت قت
 كــــردی ژنم دەرەوە، بینیمــان (ك) كــ
بــوو منداكی ل باوەشــدا بــوو، منداكیش 

بدەستییوە بوو، خرا ھت".
دوای ھتی پیاوەك، دراوسكان پیوەندی 
ب پۆلیســوە دەكــن، شــایتحاك دەت 
"بینیمان پیاوك لگڵ (ش) ل چشــتخانی 
ماكــ كوتبوون و ختانــی خون كرابوون، 
ھریكیــان چنــد گوللیكیــان پوەبــوو، 

ھردووكیشیان گیانیان دەرچووبوو".
ھروەھــا گوتی "ئو خانــووەی خزانكی 
تدا دەژیان تازە دروستكرابوو، ھشتا كارەبای 
 وە كشــبارەی كوڕەكســترابوو". لببــۆ ن
چووەتــ ماك دەت "پشــتر ئو كوڕەمان 

."و ژنی ئت بۆ مابینیوە بن
شæیان هæبووە ک

ژنكی دراوسی ماك ك ھندك ئاگاداری 
ژیانی ئو ژن و پیاوە بووە، دەت پشــتریش 

كشیان ھبووە "پشتریش بردەوام كشیان 
ھبوو، ھموو دراوســكان ئمــ دەزانن، ھر 
بۆیــ رووداوەكــ بــ كشــیكی كۆمیتی 
 ككان ژنشــم نازانم ھۆكاری كدەزانــم، ب

."بووە یان پیاوەك
لبارەی ئو كیســوە رائیــد ھۆگر عزیز، 
گوتبژی پۆلیســی ھولر ب (رووداو)ی گوت 
 2017/7/15 ،مموی رۆژی شی شر سكاژ"
ل حاتكی تقكردن ئاگاداركراینوە و لكاتی 
چوونی ھاوكارانمان بۆ شونی رووداوەك، ژنك 
و پیاوكی كوژراو لناو ماكدا دۆزرانوە، دوای 
لكۆینــوە دەركوت ك ئوان لالین مردی 
ژنكوە كوژراون و ھۆكاری تقكردنكش بۆ 
ئــوە دەگڕتوە ك مــردی ژنك لوكاتدا 
گڕاوەتــوە و ھاوژینكــی لگــڵ پیاوكــی 
نناسدا بینیوە، دەستبج دەستژی گوللی 
لكــردوون و ســرەتا ھاوژینكــی خــۆی و 

دواتریش پیاوەكی كوشتووە".
دەشــت  ھولــر  پۆلیســی  گوتبــژی 
 یكردی ژنو م ناوی (ك. ه)ـ تبارەكتۆم"

و تمنی 28 سا، دوای ئوەی ھردووكیانی 
كوشــتووە، برەو شــونكی نادیار ھتووە، 
بم لالین دادوەرەوە فرمانی دەستگیركردنی 
بۆ دەرچووە، تیمكانیشمان ل ھوی دۆزینوە 

و دەستگیركردنیدان".
 ردوو كوژراوەكرمی ھستا تت: "ئدەش 
لــ پزیشــكی دادی ھولــرە و توــكاری و 

لكۆینوەیان لسر دەكرت".

لæنیوەشæودا گæڕایæوە و ژنæکæی لæگæڵ لæنیوەشæودا گæڕایæوە و ژنæکæی لæگæڵ 

ک بینی ک بینیپیاو پیاو

ھیوا حوسامددینھیوا حوسامددین
رووداو - كركووكرووداو - كركووك

ل گوندكی ســنووری دوبــز، پیاوك 50 
ســا جلــی ژنــان لبــردەكات و بتنیــا 
پلوەر و ئاژەڵ بخودەكات، خزانكیشی 

لی ناپرسنوە. 
 ل ،لییع بووبنــاوی ح و پیاوە كئــ
 ت تا بووەتنیا دەژیت و دەت كــدا بما
ھرزەكاریــش كــس نیزانیوە كوڕە. خزم و 
كس و باوكیشــی وەك كچ مامیان لگڵ 
كردووە، ســ جاریش خوازبنی ھاتووە. ئو 
دوای دەیان ســاڵ بیری منداكانی دەكات و 
ترسی ئوەی ھی دوای مردنی كس نبت 

بینژێ.
حبووب دانیشــتووی گوندی شــیرناوەی 
قــزای دوبــزە، بــردەوام جلكــی رەشــی 
 ،جلــی ژنانــ و جلــم ئــبــ ،ردایــبل
تنانت وەكو ژنان لچككی رەش لسری 
دەبست. ئو دەت ئگر بۆ بازاڕكردنیش 
بچتــ دوبز، ھر ئو جالنــ لبر دەكات. 
 ر لھ ،نی 64 ســامســتا تئ بووبح
منداییــوە باوكــی مامــی كچــی لگڵ 
كــردووە و وەكو خــۆی دەت كچكی جوان 

بووە.
حبووبــ كــ قژیشــی وەكو ژنــان درژ 
كردووە، دەت "ب مندایش پرچكی درژم 
ھبــوو، خۆشــم گلــك جوان بــووم، باوك 
و دایكــم ھــر دەیانگــوت كچــ نیاندەگوت 
 كانمــان دەھاتنمیــوان و خزم كــوڕە. كــ
مامــان منیــان دەشــاردەوە لنــو تنور و 
دۆب تاوەكــو كــس نمبین، ئــو كاتی 
گورەبــووم زانرا ك من كوڕم. ســ جاریش 
خوازبنیــم ھاتــووە". حبووبــ زۆربی ئو 
چشــتان دەزان ك ژنــان ئامادەی دەكن، 
وەكو كوبی برنج، ســروپ، بریانی، یاپراخ 

.و زۆر خواردنی دیك
حبووبــ پلوەر و مــڕ و ماتی زۆری 
ھی، بــم ھاوژینكی لی جیابووەتوە، 
10 ســا كچ و كوڕەكی نبینیوە و خزم و 

كسكانیشی لی ناپرسنوە.
حبووبــ علــی دەــت "لتمنــی نۆ 

ســاییوە تاوەكو ئستا ئاژەداری دەكم و 
بب ئاژەیش ئۆقرە ناگرم. كســوكارەكم 
لــم ناپرســنوە،، كــس ســردانم ناكات، 
تنیــا خــودام ھی، ب فرۆشــتنی ماســتی 
مــڕ و مانــگا، بژویی خــۆم دابین دەكم و 

خواردنیش بۆ مڕ و ماتكم دەكم".
ئگرچــی حبووبــ خكــی ھولــرە، 
بم ھشتا ن ئو شارە و ن كركووكیشی 
نبینیوە، ئســتا دەترســ بمرــت و كس 

نب ب خاكی بسپرت.
حبووب علی گوتی: "ئگر ئســتا بچم 
بــۆ كركووك ون دەبم، مگــر ئۆتۆمبلك 

بمبات و بمھنتوە، ھیچ كوم نبینیوە".
و  ئــاو  نبوونــی  و  كارەبــا  كمیــی 
 ی  لبووبرما، حكانی گوەی پلرزبوونــب
كاری رۆژانــی نكردووە، وەك خۆی دەت 
 باتوەڕاندن نڕەكانی بــۆ لــك مر رۆژھ

دەرەوە نخۆش دەكوێ.

æ جلی ژنان لæبæر دەکات æ جلی ژنان لæبæر دەکات سا ک 5050 سا ک پیاو پیاو

نیم هاتووە حæبووبæ: س جار خوازب

هæردووکیانی کوشت

 حبوب مڕوماتكی زۆری ھی و چاوی لوەی حكوومت مووچی بۆ ببتوە
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ریکالمریکالم

ســاک بســر خوناویتریــن ھرشــی 
تیرۆریســتی لــ مــژووی کۆمــاری تورکیــا 
تپڕبــوو. تورکیا ل نو ئم ســادا توانی 
 ت. گرنگنمزی خۆی بســخۆڕاگری و ھ
لپچینوە ل ساکی تپڕبوو بکرت ئینجا 

سیری داھاتوو بکرت.
 وەمان لــت ئک دەبموو شــتھ ر لب
یــاد بت کــ رووبــڕووی چ شــتک بووین. 
ئــو رووداوانــ ک ل شــوی کودەتا روویدا، 
ھرشی کسانکی خیانتکاری دزەکراو بوون 
لــ نو ســوپای تورکیا و ســر ب شــتک 
بــوون ک خــۆی ب "گوتارخونــی گردوون" 
دەبینی. ئم رووبڕووی کســانکی خونمژ 
بوویــن کــ پرلمانــی خۆیــان بۆردومانکرد 
و بــارەگای پۆلیســی جوالنــوەی تایبتیان 
رووخاند کــ دژی تیرۆر برەنگار دەبوونوە. 
ب ھلیکۆپتر و فرۆکی جنگی گوللبارانی 
خکی سیڤیلیان کرد و تانکیان بۆ سرخک 
لخــوڕی. ل مژوودا دووچــاری کارکی وەھا 
 250 ،م تۆڕە تیرۆریستییبووین. ئزەون نق
 2000 کوشتن دا و زیاتر ل ی بمتی ئھاو

ھاوتی بریندار کرد.
لم ئزموون پ ژان دوو ھۆکار بدیارکوت 
ک دەبت شــانازی پوەبکیــن. یکمیان، 

بوری و سووری گلی تورکیا. ھاوتیکانمان 
لــ گشــت کۆمگــ و الین سیاســیکان 
برامبر ب کودەتاچیکان ڕژان سر شقام. 
کنا تلڤزیۆنیکانمان سرەڕای ھڕەشی 
کودەتاچیکان ل پخشکان بردەوامبوون. 
تورکیــا ب تواوی بوو ب یــک گیان و یک 

.پارچ
دووەمیــان، نتــوەی تــورک بــ گشــت 
جیھانی نیشــاندا ک خاوەنداری دیموکراســی 
کرد و بردەوامیش دەبت. خککم ئوەی 
خســتڕوو، تنھا ئیرادەی گل و حکومتک 
کــ ب رــگای دیموکراســی ھاتووەت ســر 
دەست دەتوانت سرکردایتی وت بکات، 
نک گرووپی چکــداری. بھزترین پابندی 
یاسایی، پیوەستبوون ب دیموکراسیت. وەک 
 ی دیموکراسییختوە سم تاقیکردنت لو

ب رووپاکی دەرچووین. 
بــم ھرگیز ئو پرســیارە کــ نوەکم 
کردaی ل یــاد ناکرت ک گوتی "بابگورە، 
ئایا ئوان ســربازی ئمن؟". بڕاستی کام 
بیروباوەر رگ بوە دەدات ک مرۆڤک ھرش 
بکاتــ ســر خــک و دەزگا و ھماکانــی و 

سرۆکی خۆی ؟
وەمی ئم، ل سروشــتی تۆڕی خیانت 

ھیــ کــ رووبــڕووی بوویــن. ئــو شــو، 
شایتی تۆڕکی تاوان بووین ک جبجکاری 
فرمانــی فتوحوال گولن بــوون ل رگی 
 باس ل مکی زانســتی خودا. ئپرۆفیســۆر
چتیکی خیانتکار دەکین ک بشی خۆی 
ل مژووە شــکۆدارە ھزارساکی سربازی 
تورکی وەرنگرتووە و ئم باس ل کسانک 
دەکین ک ل بنکیکی ناوەندی ســربازی، 
 Fetö ر بــکــی ســری کۆمپانیایوەبــڕب
(رکخــراوی تیرۆریســتی فتحوــال گولن) 
وسوی ســربازی ل خاوەن قوتابخانیکی 

سر ب ھمان رکخراو دەدات. 
حکومتکمان ل بنچینــدا بر ل 15ی 
تمموز رووی راســتقینی فتحوال گولنی 
بینیبوو و دەســتی ب جووکــرد. ھومان 
دەدا درژبــووی ئــم رکخراوە لــ نو وت 
 یشــتبووینگ کارەش  لــم  بخینــڕوو. 
قۆناغکــی گرنــک. بــم ھوــی کودەتای 
15ی تمموز ھڕەشــیک بوو ل ســرووی 
بۆچوونکانمان ک ب شــوەیکی ســخت و 
راستی بینیمان. پالنی 40 سای داگیرکردنی 
دەوتــی تورکیــا لالین فتحوــال گولن 
بدیارکوت. ئندامانی Fetö لسر فرمانی 
 ســت بوەی ھئ ن، "بــــال گولــتحوف

ھبوونیــان بکرت، ل نو لولکانی خونمان 
جوویان دەکرد" و وەک ڤایرۆســک ھنگاو 
ب ھنگاو دەگیشــتن ئندام سرەکیکان 
و نزیکدەبوونــوە لوەی تووشــی ھوکردنی 
بکن و "گشت ناوەندەکانی ھز" داگیربکن. 
ل دوای 15 تمموز بۆ ماوەی ساک چندین 
لکۆینــوەی فــراوان لســر بڕوەبردن و 
سزا و یاســای ئنجامدرا. گیشتین چندین 
دۆزراوەی فــراوان ک پــالن و جبجکردنی 

ھوی کودەتا دەخنڕوو.
بگــکان ئممــان بــۆ دەســلمنت 
کــ ئم برامبــر ب رکخراوکیــن خاوەن 
سیستمکی باوەڕی ل رگا دەرچوو و نھنی 
کــردارن. قوتابخانــ و بشــ ناوخۆییکانی 
رکخراوەک بووەت ناوەندی مشــک شۆردن 
وپگیاندنــی میلیشــیا. بــم رگایــوە ئو 
 یوەستن بوە پســۆزید ب ی کســانک
ســرۆککیان و وەک ''مســیح" دەیبینــن، 
توانیان دزە بکن نــو دەزگا حکومییکان. 
بم جۆرە ئو کســانی ک بۆ ســوودەکانی 
رکخراو گشــت کاری نا یاسایی و نا رەوشتی 
دەکــن ھاتوونت پۆســتی ھســتیار. ھر 
ھمان کسکان ل تاقیکردنوەی ھبژاردنی 
فرمانبری حکومی، ب بیستنی نا یاسایی و 

بۆس و ســکای دروستکراو چندان تلیان 
داناوە. ب دروســتکردنی پکھات ل ژر ناوی 
کۆمگــ و دەزگای یارمتــی ســرچاوەی 
 کخراوە دابین کردووە. لم رئابوورییان بۆ ئ
رــگای ھۆدینگ و بانکی گــورە ب چندان 
ملیــار دۆالر جوی پارەیان گواســتووەتوە. 
بشی میدیایی رکخراوەکش وەکو ئامرکی 
پرۆپاگندە بکارھاتووە. ئایا "بزوتنوەیکی 
پروەردەیــی" بوونی دەبت ک ب شــوازی 
خانــ کاربکات و یکتری بناوە کۆدکراوەکان 
بناســن و بــۆ پیوەنــدی کردن بــ یکدری 
برنامی قوفدراو دروستبکن و ئندامکانی 
فــرە تاکتیکی جیــاواز بن دژ بــ ھواگری 
و تایبتبوونــی خۆیان ب نھنــی بھنوە؟ 
ئــو رکخراوە نــوە نوی تیرۆریســتی، بۆ 
 خودی خۆیان نی ی لو شتانشــتنی ئھن
گشت رگایکیان گرتووەت بر و بم ھۆیوە 
 کو لت بنھا دەســک تیان داوە نوھ
ھوی ئوە بوون کۆماری تورکیا داگیر بکن 
ب گورەی ئامانجکانیان ک ل رگا دەرچووە. 
15ی تمموز گلی تورکیا ئم ئامانج ل رگا 

دەرچووە و مترسیدارەی رووخاند.
دەتوانــم بم بــ گرتنبری روشــونی 
تایبت ببەی ســرەکی ئــم رکخراوەمان 

شکاند. بم ئم ھرەشی تنھا بۆ تورکیا 
ســنووردار نی. ئــم رکخراوە لــ زۆر وت 
پگــی ھی. ئوانــ بردەوامن ل روواندنی 
تۆی خیانت ل وتانی تر. بۆ مانوە ل ژیان 
ئمجارە زیاتر کارا دەبن ل پالنژی ئابووری 
و سیاسی جیھانی. بم ھۆیوە ئاگاداری گشت 

دۆستانمان دەکینوە.
گلی تورکیا بۆ گشــت جیھان ســلماندی 
ک دیموکراسییت شتکی گرنگ وب ئاسانی 
بالوەنادرــت و گیان بۆ ئم مبســت فیدا 
دەکرت. ئرکی ئم ئوەی ک بۆ دووچاری 
ھڕەشیکی تر ھاوشــوەی ئمن نبین و 
گشت روشونکان بگرین بر. بۆ بڕوەبردنی 
ئم ماوەی سخت، ھوڵ و رەنجکی گورە 
ترخــان دەکین. ل دوا ھســنگاندنکاندا 
دەرکوتووە ک ھرەش لسر دیموکراسیت 
کراوە و بوای دیموکراســیمان ســرکوتووە. 
 ب ،وەیمــان ئووە ئامانــج و ھم ھۆیبــ
تپربوونی کات بۆ گیاندنی دیموکراســیت 
بــ ئارامتریــن لوتکــکان و نمونترین خاڵ، 
پویست ھنگاوەکانمان بھمان ررەو بنین.

*سرۆک وەزیرانی کۆماری تورکیا*سرۆک وەزیرانی کۆماری تورکیا

 æوتنæرکæیادی س یادی سæرکæوتنæ یæکæمین سا یæکæمین سا

مæزنæکæی دیموکراسیمæزنæکæی دیموکراسی
درم * ی ی بینا

ل یادی ئاھنگگرانی سركوتنی دیموكراسیدا ل یادی ئاھنگگرانی سركوتنی دیموكراسیدا 
زەوە یادی شæهیدانی  زەوە یادی شæهیدانی بæڕ بæڕ

1515ی تæمموز دەکæینæوەی تæمموز دەکæینæوە

كونسوگری گشتی كۆماری توركیا ل ھولر

 تحون موریدانی فالی ی لرییو پیالنگلی توركیا توانی ئمموزی 2016، گوی 15ی تش
گولن ك خۆی ب (ئیمامی گردوون) ناساندووە،   ب ئنجام بكات ك توانییان دزە بكن ناو 

دام ودەزگا حكومی و سربازییكان بۆ ھوی كودەتا.
ئم رووداوان ب رەھندكی نبینراو ھرشكی تیرۆریستی بوو ك ل مژووی كۆماری توركیا 

ھاوشوەی نبووە .
ل ئنجامدا 250 ھاونیشتیمانمان شھیدبوون و زیاتر ل 2000 ھاونیشتیمانی بریندار بوون.

گلی توركیا ب یك ھوســتی و چاونترســان ڕووبڕووی كودەتاچییكان و ل برامبر 
تانككان وەستان و گیانی خۆیان كرد ب قغان بۆ ل دەست ندانی دام و دەزگا حكومییكان. 
گلی توركیا رگریكردنی ل ھر ھوكی نادیموكراســی خســتڕوو و ســلماندی كوا ھزە 

چكدارەكان نا، بكو خواستی گل بیار لسر داھاتووی توركیا دەدات.
ســو ل گیانی پاكی شھیدەكانمان ك گیانیان بخشی ل پناو دیموكراسییت و داھاتووی 

وتكیان و سۆزی وەفا بۆ ئو قارەمانان دەردەبین  ك ل ژیاندا ماون .
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ته ندروستیته ندروستی

سروەر ساالرسروەر ساالر
رووداو - سلمانیرووداو - سلمانی

 ك بوو بن، 37 ســاڵ، دەمسســامان ح
دەست ئازاری ببەی پشتوە دەیناند، كاتك 
 لنمایی كــرد مردانی پزیشــكی كرد، رســ
 تدوو جار دەچ فتانستا ھبكات. سامان ئ
ملوانگكانی ســلمانی و دەت "ئستا زۆر 
كمتر ل جاران پویســتم ب ئازارشــكن بۆ 

كۆنترۆكردنی ئازاری پشتم".
 لــ روو  ئوانــی  ھمــوو   نییــ مــرج 
ملوانگــكان دەكــن وەكوو ســامان ئازاری 
پشــتیان ھب، بتایبتی ل وەرزی گرمادا، 
بــم پزیشــككان دەــن ئگــر ملكردن 
دەرمــان بــ بۆ ھندــك نخۆشــی، زۆرجار 
 ھۆی تووشبوون ب تكردن دەبلنی مشــو

نخۆشی.
ســامان دە جگ ل كمبوونوەی ئازاری 
پشــتی، وەرزش جســت و دەروونی بگشتی 
ئاســوودەتر دەكن و ھست ب تندروستی و 

ئارامییكی زۆرتر دەكات پاش ملكردن.
ب گوتی سرپرشــتیارانی ملوانگكان، 
ئســتا خكی زیاتر ھم بۆ فربوونی مل و 

ھم بۆ ملكردن، روویان ل دەكن.
لــ بدواداچوونكی پشــووتری (رووداو)
دا گــۆران كمال، راھنری ملوانی ل یانی 
وەرزشــیی ســلمانی، گوتبووی رۆژانی ھاوین 
100-120 كس سردانی ملوانگكی ئوان 
دەكــن "ل مندای داینگوە ســردانكرمان 
ھی تاوەكو كســانی پگیشتوو، ل ھردوو 

."یرمان ھردانكش سزەكرەگ
ب گوتی گۆران، ئســتا خانمان ل جاران 
زیاتر ســردانی ملوانگ گشتییكان دەكن 

"ھفتان رۆژكمان تایبت كردووە ب خانمان، 
ئوان ب تامزرۆییوە پشوەخت ناوی خۆیان 
تۆمــار دەكــن تاوەكــو ئــو رۆژە ســردانی 

ملوانگ بكن".

سæرچاوەی تæندروستی و 

نæخۆشی

پزیشككان كۆكن لسر ئوەی ملكردن 
وەرزشكی بسوودە، بم ھۆشداریش دەدەن 
لــوەی ئگر ملوانگكان ب باشــی خاون 
نكرنــوە، دەبنــ ســرچاوەی نخۆشــیی 

گوازراوە.
دكتۆر ســنگر جالل، پزیشــكی پسپۆڕی 
نخۆشــییكانی پســت بــ (رووداو)ی گوت 
"راســت ملكردن وەرزشــكی بســوودە بۆ 
بھزكردنی ماســولككان و باشــتر كاركردنی 
جومگــكان و باشــتركردنی كاری ببەكانــی 
پشــت، ئوە جگ لوەی بۆ تندروســتیی دڵ 
و بۆڕییكانــی خون و كۆئندامی ھناســش 
بســوودە". بم ھمانكات ھۆشــداری دەدات 

.ترسییرچاوەی موەی ئاوی پیس سل
دكتۆر سنگر دە ئوان رنمایی ھمووان 
دەكــن زۆرتــر روو ل ملوانگــ داخراوەكان 
بكن نوەك كراوەكان، بۆ ئوەی ل زیانكانی 
تیشــكی سروو وەنوشــیی بدووربن لسر 
پستیان. ھروەھا دەب پش و پاش ملكردن 
 بنوەی نمدا بۆ ئكباری ی خۆیان بشۆن، ل
ھــۆی گواســتنوەی میكرۆب و پیســییكانی 
پست بۆ خكی و ل باری دووەمیشدا تاوەكو 
ھر نخۆشــییكی پستی كســانی دیكیان 

 .نموە نستج وەرگرتبوو، ب
ئــاوی  پیســبوونی  پســت،   لــ  جگــ

ملوانگــكان ب میكرۆب و ڤایــرۆس و وردە 
زیندەوەرە جیــاوازەكان رگ خۆش دەكات بۆ 

ھوكردنی كۆئندامی ھرس، ھناس و میز.
وردە  ئــو  زیانــی  كمكردنــوەی  بــۆ 
زیندەوەرە نخۆشــخران، كلۆر دەكرت ئاوی 
ملوانگكانوە، بم ئوەش بانسكی وردی 
دەوــت، چونك كــم بكارھنانــی كلۆر ئو 
زیندەوەران لنونابات و زیاد بكارھنانیشــی 
دەبتــ ھــۆی ســووتاندنوەی پســت، چاو، 
ناوپۆشــكانی كۆئندامی ھرس و ھناســ و 

چندین زیانی دیك، بتایبتی ل منداندا.
 مæلæوانگæکان مæرجی 

æدا نیی تæندروستییان ت

بپی ئامارەكانی بڕوەبرایتی گشــتیی 
تندروستیی ســلمانی ك ب (رووداو) دراون، 
لنــو شــاری ســلمانی 24 ملوانگ ھن، 
ئمســاڵ ســ ملوانگیان ئاگاداركردنوە و 
ھۆشــدارییان پــدراوە و 11 دانــش ب پلی 
كمتــر كموكورتــی تندروســتییان ھبووە. 
 ل نیــا 10 دانت ــت كوشــدا دەردەكمب
ملوانگكانــی ســلمانی مرجی پویســتی 

.دایندروستییان تت
خاونیــی  پوەرەكانــی  لبــارەی 
ملوانگكانــوە، لشــكر حمید، ســرۆكی 
بدواداچوونــی  و  پشــكنین  لیژنكانــی 
بڕوەبرایتی گشتیی تندروستیی سلمانی 
 لوێ می دەیسو ك(رووداو)ی گوت "ئ ب
بــكات، دەب ســرەتا پیكانی بــ گیراوەی 
پرمنگنات بشووات، پاش وەرگرتنی دووشك 
بــ جلكی تواو خاونوە مل بكات، ھموو 
 بندروستی ھكارتی ت كیش دەبشداربوویب

."خۆشیی گوازراوەی نیین نلمبیس ك

 دەب وانگلئاوی م مید دەشــكر حل
بــردەوام خاون بكرتوە و ل ســووڕاندا بت 
و فیلتری تایبتــی ھب، ھفتانش تواوی 
ئاوەكــ بگۆڕدرــت و ماوە ماوەش پشــكنینی 

كیمیایی و میكرۆبی بۆ ئاوەكی بكرێ.
بپــی ئــو پوەرەی لــ عــراق ھی و 
(رووداو) ل بڕوەبرایتی گشتی تندروستی 
 دەب وانگلمانی وەریگرتوون، ئاوی مســل
پــوەری ترشــییكی (PH) لنــوان 6.5-

8.5 دا بت. خســتیی كلۆرەكیشی لنوان 
ppm 1.5-0.5 دا بت، ئوە لكاتكدای بی 
كلــۆری نو ئاوی خواردنــوە ppm 0.3 زیاتر 

.نیی
لڕووی پلی گرمیشوە ساونا ھمییكان 
ناب پلی گرمییكیان ل 50 پلی سیلیزی 
و ســاونا وشــككانیش ل 60 پل گرمتر بن. 
ھروەھا ناب تووشبووانی رەبۆ ل 15 خولك 
زۆرتر تیاندا بمننــوە، چونك دەبت ھۆی 

ھناســتوندی. كلۆریــش نابــت ب دەســت 
 كو بوە، بكانوانگلو ئــاوی من تــبكر
پمپی ئۆتۆماتیكی و ب بی ســتاندارد بۆیان 
زیــاد بكرێ، چونك كمــی و زۆریی بی كلۆر 

.خشزیانب
ب گوتی لشــكر حمید، تیمكانی ئوان 
النیكــم 2-3 ھفتــ جارــك ملوانگكانی 
سلمانی بسردەكنوە و ھر ملوانگیك 
مرجی تندروستی تدا نبت، سزای دەدەن.

æدای 24 مæلæوانگæی ت

مانی مæرجی  مانی مæرجی  مæلæوانگæی سل تæنیا تæنیا 1010 مæلæوانگæی سل

æدای دایæتæندروستییان ت تæندروستییان ت

تیمكانی تندروستی س ھفت جارك سردانی ملوانگكان دەكن                                             (فۆتۆ: سرتیپ عوسمان)

پرخæی خæو پرخæی خæو 

مæترسیدارەمæترسیدارە

رۆژانæ رۆژانæ 9090 خولæك بجوو خولæك بجوو

رووداو - دەیلی تلگرافرووداو - دەیلی تلگراف

پرخــی خو جگــ لــوەی گرفتكی 
ھۆكاركــی  برامبــر،  بــۆ  بزاركــرە 
ھستكردن ب ماندوویی ل رۆژدا. پرخی 
 یناســو ھۆكاری وەســتانی كاتیی ھخ

لكاتی خودا.
لكاتــی   ناســھ كاتیــی  وەســتانی 
خودا دەبت ھۆی كمبوونوەی ئاســتی 
ئۆكســجینی خوــن، ئــوەش رگخۆش 
دەكات بۆ كمبوونوەی توانای سرنجدان، 
الوازیی یادەوەری، شكرە، برزەپستانی 

خون و جتی دڵ.
د.مایــك دیلكــس، پزیشــكی راوژكار 
ل نخۆشــییكانی قــوڕگ و گوێ و لووت 
ل بریتانیا، دە بھۆی ســ وەرزشــی 
سادەوە دەتوانی پرخی خوت ل شواندا 
كــم بكیتــوە، ئگــر ســرەڕای ئــم 
وەرزشان پرخی خوت ھر زۆر بوو، ئوە 
باشــترە راوژ ب پزیشــك بكیت و داوای 

چارەسری پرۆفشنای لبكی.

وەرزشæکان:

1-1- - بن و برەی زمان:- بن و برەی زمان:
لــم بــارەدا جارــك ســری زمانت بۆ 
 یــت تاوەكــو دەدات لــدواوەی دەم دەب
مشــووە نرم، پاشــان بۆ پشــوەی 
دەھنــی تاوەكــوو دەدات لــ پاشــوەی 

ددانكان.

2 - ب ئاه..- ب ئاه..
دەمــت بكوە و چنــدی دەتوانی و بۆ 

ماوەی 20 چرك ب ئاه..

:نزمانت دەرب -:ن3 - زمانت دەرب
چنــدی دەتوانــی زمانت بــۆ دەرەوەی 
دەمت درژ بك، پاشان ھناسیكی قووڵ 
ھمــژە و دەنگكــی برز دروســتبك بۆ 

.ماوەی 30 چرك
ئــم وەرزشــ رۆژانــ كمتر لــ پنج 
خولكی دەوێ، ب بردەوامبوون لسری، 

ھست ب كاریگرییكی دەكی.

رووداو - ھولررووداو - ھولر

 2017/6/19 مموەی رۆژی دووشدوای ئ
دســكی تندروســتی تۆڕی میدیایی رووداو 
 نــان لــنتیتۆباكــۆی بــۆ وازھپــرۆژەی ئ
جگرەكشــان راگیانــد، لــ مــاوەی چوار 
ھفتدا زیاتر ل 3500 كس دوای وازھنان 

ل جگرەكشان بشدارییان تدا كرد.
د.فتــاح ھورامــی، ســرۆكی لیژنــی 
سرپرشتیاری پرۆژەی ئنتیتۆباكۆ دەت، 
ركخراوی تندروســتی جیھانی سرســامی 

و  پاگیانــدوون   پرۆژەكــ  بــ خۆیــان 
ئامادەیــی ھموو ھاوكارییكیــان دەربیوە. 
(رووداو)  پرۆژەكــی  دەــت  ھورامــی 
گیشــتووەت ئۆفیسی ســرەكی ركخراوی 
تندروستی جیھانی ل جنڤ، ئوانیش دوای 
ھسنگاندن، ب فرمی پیان راگیاندوون 
 مجــارە لــكو ی ناوازەیــ پرۆژەكــ" كــ
سرتاســری جیھــان میدیایــك پــۆژە و 

بیرۆكی وای ھبت"
دسكی تندروستی تۆڕی میدیایی رووداو، 
سركوتنی پرۆژەی ئنتیتۆباكۆ رادەگینت 

و پشــوازی كورد لــ پرۆژەك ب نموونیی 
دەزانت. دكتــۆر ھونر ربوار پرۆدیوســر 
لــ دكســی تندروســتی تــۆڕی میدیایــی 
رووداو دەت "ئنتیتۆباكۆ شــش ھندەی 
ئــو تارگتی بــۆی داندرابوو ســركوتنی 
بدەســتھناوە". دكتۆ ھونر ھروەھا گوتی 
"ھاووتییــان لــ ســنتری پارــزگاكان، 
شــارە گورەكان، شــارۆچك، شارەدیكان 
و زۆرینی گوندەكانی باشــووری كوردستان 
جگرەكشــان   لــ وازھنانیــان  فۆرمــی 
پكردووەتوە، ل رۆژھتی كوردســتانیش 

 ،ردەشــت، مھاباد، سنس ،قز، بانســ ل
شنۆ و كرماشان، بشداریان ل ئنتیتۆباكۆدا 

كردووە".
دكتۆر ھونر دەت پشبینییان ندەكرد 
 شوازییو پرۆژئاوای كوردستان ئ ل پرۆژەك
 فرین، كۆبانقامشلۆ، ع ت، لبكری لرمگ
و حسك زۆرترین بشداری ھی. بشداری 
ھاونیشــتمانیان لــ پــرۆژەی ئنتیتۆباكــۆ 
باكووری كوردستانیشــی گرتووەتــوە، وان، 
ئامــد و باتمان ل دیارترینی ئو شــارانی 
باكوورن ك ل پرۆژەكدا بشدارن. ھروەھا 
لسر ئاستی وتانی ئوروپا، ئمانیا سر 
لیستی بشداربووانی ئنتیتۆباكۆی گرتووە، 
ئیتالیا، فرەنسا، ســود، بلجیكا، نرویژ، 
فنلندا، دانیمارك و بریتانیا لڕووی ئاستی 

بشدارانوە بدواییكدا ریزبوون.
پــۆژەی ئنتیتۆباكــۆ بــ سپۆنســریی 
ســرەكی پیمانگــی تكنیكــی پایتخت 
 ممدووشــ رۆژی  بڕوەدەچــت. 
پكردنــوەی  دواوادەی  وەك   2017/7/17
فــۆرم دەستنیشــانكراوە، بیــارە ل كۆتایی 
مانگــدا، ل ئاھنگكــی تایبتــدا 100 لو 
كســان خت بكرن ك ل پشكنینكانی 

لیژنی سرپرشتیاری پرۆژەك دەردەچن.

بæ پرۆژەکæی رووداو
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د.خاس قادر* د.خاس قادر* 

 ت رۆژاندە ك یندراو ھلمكی ســراستیی
 رەكییكی ســویســتییك چاالكــی، پ30 خولــ
بــۆ پاراســتنی تندروســتیی مــۆڤ، لبرامبردا 
 ك یدانراو ھندراو و دانپلمی سكی دیكراستیی
دەــت ب جوویی و نبوونی چاالكی فاكتركی 
گرنگی نخۆشــیی درژخاینكانــ ك ب چوارەم 
ھــۆكاری مردن دادەنرت ل جیھانــدا، ئم بپی 
ئامــار و توژینوەكانــی ركخــراوی تندروســتیی 

جیھانی.
كوات ئو كســانی رۆژانــ نیو كاژر چاالكن 
 رییترسیی كاریگم شــتا لن، ھو وەرزش دەك
نریكانی كمجوویی رزگاریان نابت ل كاتكدا 
23:30 كاژر ل ب جوویی و تمبی دەگوزەرنن 
ب كاركردنی ئۆفیس (دانیشــتن لسر كورسی) ، 
 بوون برقادیار تیڤی، س نان خواردن ، دانیشتن ل

مۆبایل و كۆمپیوتر، نووستن و شوفری.
بۆ چارەسری ئو گرفت و مانوەمان بچاالكی 

بدرژایــی رۆژ ، پیــەوی (یاســای ژەمــكان بۆ 
. بك (جوو

ئــو یاســای وەك لناوەكیــوە دیارە، پشــت 
دەبستت ب ژەم سرەكییكانی خۆراك (بیانی، 
نیــوەڕۆ و ئــوارە). بجۆرــك جووــكان دابش 
دەكرت بســر ســ نیو كاژری، واتــ دوای ھر 
ژەمك نیو كاژر جوو بك، یكك لو ســ نیو 
 تی جووكی تایبوەرزش وەك جۆر ب رە بككاژ
و چاالكــی (چ لبیانــی، دوای نیــوەڕۆ تا ئوارە، 

یان ل شو).
لبرچــی؟ بــو شــوازە خۆمــان دەپارزیــن 
لــ كــم جوویــی و بدرژایــی رۆژ بچاالكــی 
دەمنینــوە، ھروەھــا ئــو وزە زۆرەی دوای ھر 
ژەمــك وەریدەگریــن، بو جوویــ رگ دەگرین 
ل كۆبوونوە و ككبوونی ل لشــدا بشــوەی 
چوریــی زیــادە ل ورگ، كمر یان ھر بشــكی 
دیكــی لش، چونك زانراوە وزەی زیادی وەرگیراو 
 ویستری پكی خۆراك ( -4 8) كاژر ژەمدوای ھ
بــۆ كۆبوونــوە و ھگرتنی ل لشــدا لشــوەی 

چوری، بــم رگی ئو دەرفت نادەین ب وزەی 
زیادەی لش كۆببتوە و ھبگیرت.

بكورتــی رۆژانــ 90 خولك جووــی چاالك 
 ســ ل (ك30 خول) تكی وەرزش بشــب كــ

 ت بنی دەبرنجامی ئكاتی جیاوازدا باشــترین ئ
. كان بۆ جووەوی یاسای ژەمیپ

* پزیشكی پسپۆڕی ھناوی* پزیشكی پسپۆڕی ھناوی
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رووداو - ھولررووداو - ھولر

 رشــی گرووپی رابردوودا، ھســا ماوەی ســ ل
ئیسالمییكان تنیا ل ناوچ ئاۆزەكانی رۆژھتی 
نوەڕاست چنبووەتوە، بكو ئوروپا و باكووری 
ھرشــی  زۆر  ژمارەیكــی  ئامانجــی  ئمریــكاش 

 .تیرۆریستی بوون
ناوەنــدی نودەوتیی برەنگاربوونوەی تیرۆر 
(ICCT) لــ راپۆرتكــدا تیشــك دەخاتــ ســر 
ئامارەكانــی پیوەندیدار بو ھرشــانی توندڕەوە 
ئیسالمییكان ل 29ی حوزەیرانی 2014 ھتا یكی 
حوزەیرانــی 2017 ل ئوروپــا و باكووری ئمریكا 

ئنجامیانداون.
تانæی کراونæتæ ئامانج: ئæو و

ل س سای رابردوودا 51 ھرشی پیوەندیدار 
بــ گرووپ ئیســالمیی توندئــاژۆكان لــ ئوروپا 
و باكــووری ئمریــكا روویــداوە، بــم ژمــارەی 
ئــو وتانــی ھرشــكانیان تدا كــراوە یكجار 
سنووردارە، ب جۆرك ل كۆی ئو 32 وتی لو 
 نیا لكان ترشــن، ھی جیھاندا ھیــدوو ناوچ
ھشــت وت كــراون ك بریتین ل فرەنســا (17 
ھــرش)، ئمریكا (16 ھرش)، ئمانیا (شــش 
 لجیكا (ســب ،(رشچوار ھ) ریتانیارش)، بھ
ھــرش)، كندا (ســ ھــرش)، دانیمارك (یك 
ھــرش) و ســوید (یك ھرش). بــو پیش 32 
ھرش (وات63%ی ھرشــكان) ل ئوروپا بووە 
و 19 ھــرش ( 37%ی ھرشــكان) لــ باكووری 

ئمریكا بووە.
زۆربــی ھرشــكان لــ ناوەنــدە گورەكانــی 
 و سی ئكرشكۆی 15 ھ شــارەكان كراون. ل
سا 14 ھرشیان ل پایتختكان بووە ك بریتین 
لــ پاریس (پنج ھرش)، برلیــن (دوو ھرش)، 
لنــدەن (دوو ھــرش)، (ئۆتــاوا یــك ھــرش)، 
كۆپنھاگــن (یــك ھــرش) و ســتۆكھۆم (یــك 
ھرش). ژمارەیكی زۆریش ل ھرشكانی دیك لو 
شاران كراون ك ژمارەی دانیشتووانیان لسرووی 

 .سزار ك500 ھ
راپۆرتكــی (ICCT) دەت چوار ھۆكار ھن 
ك وادەكن ئو ھرشــان لســر شــارە گورە و 

گرنگكان چ بكرنوە:
ئازادیــی  و  خۆشــاردنوە  توانــای  یكــم: یكــم: 

جموجۆڵ زیاترە.

دووەم:دووەم: ھلی برزكردنوەی ژمارەی كوژراوان و 
رادەی توندوتیژیی ھرشك زیاترە.

ســیم:ســیم: ھلــی برزكردنــوەی زیانــ مادی و 
ئابوورییكان زیاترە.

سیاســیی  و  ســیمبۆلیك  بایخــی  چــوارەم: چــوارەم: 
ھرشكان ل شارە گورەكان زیاترە.

بپی راپۆرتك، تمووزی 2016 خوناویترین 
مانگ بووە ل س سای رابردوودا. لو مانگدا چوار 
ھرش كراوە ك دووانیان ل فرەنســا و دووەكی 

دیك ل ئمانیا بوون.
رشبæرەکان: چارەنووسی ه

ل 51 ھرشــكی ســ ســای رابــردوودا 65 
ھرشــبر بشــدارییان كــردووە ك 43 كســیان 

(واتــ 66%ی كســكان) لــ كاتی ھرشــكاندا 
كوژراون. 21 ھرشبر (وات 32%ی ھرشبرەكان) 
 ك یر ھرشــبك ھنیــا یــدەســتگیركراون. ت
ھتا ئســتا دەستگیر نكرابت، ئویش محممد 
عبدولقــادرە ك ل شــوباتی 2016 ھرشــی كردە 
ســر مالیك ل مانچســتر. گومان دەكرت ئو 

ھرشبرە رایكردبت سووریا. 
رشæکان: قوربانیانی ه

ل ھرشــكاندا 395 كــس بوونت قوربانی و 
1549 كســیش بریندار بوون، بو پیش تكای 
 .ســوت كح ك زیاتر لرشــر ھكوژراوانــی ھ
خوناویترین ھرشیش، ھرشكی تشرینی دووەمی 
2015ی پاریس بووە ك 130 كس كوژران و 368 

 ستاش بتا ئھ رشو ھسیش بریندار بوون. ئك
یكك ل ئاۆزترین ھرشكانی داعش دادەنرت.

دووەم خوناویترین ھرشــیش ھر ل فرەنسا 
 ك بررشــبیدا ھت شــاری نیس بوو كــ و لــ
بارھگرك چووبووە ئو شونی خك یادی رۆژی 
نیشتمانیی فرەنسایان دەكردەوە. لو ھرشدا 86 
كس كوژران و 458 كسیش بریندار بوون. لڕووی 
ژمــارەی قوربانیانوە فرەنســا لــ پلی یكمی 
ریزبندەك دت، لو وتدا 239 كس بھۆی ئو 
 ت كمریكا درەنساش ئكوژراون، دوای ف رشانھ

76 كوژراوی لو جۆرە ھرشاندا ھبووە. 

رشæکان: تی ه داعش و بæرپرسیار

لــ كۆی 51 ھــرش داعش برپرســیارتی 20 

ھرش (وات 39%ی ھرشكان)ی گرتووەت ئستۆ 
كــ ژمارەیكیان ھرشــی پالن بۆ داڕــژراو بوون 
(وەكوو ھرشكانی پاریس و بلجیكا) و ھندكیان 
ھرشی "گورگ تنیاكان" بوون، وەكوو ھرشكی 

نیس. 
رشبæرەکان: تæمæن و رەگæزی ه

پنج كس ل ھرشــبرەكان تمنیان لخوار 
18 ســاڵ بووە ك چواریان ل ئمانیا ھرشــیان 
كردووە و تنیا یك كســیان ل كانوونی دووەمی 
2016 ل مارسیلیا ل فرەنسا ھرشی كردبووە سر 
مامۆستایكی جوو. تكای تمنی ھرشبرەكان 
27.3 ســاڵ بــووە و زۆرینــی ھرشــبرەكانیش 
تمنیــان ل نوان 25 بۆ 30 ســاڵ بووە. 27%ی 
ھرشبرەكان تمنیان لسرووی 30 ساڵ بووە و 
ب تمنترین ھرشبریش خلیل مسعود، تمن 
 كی لرشئاداری 2016 ھ ل ن، بووە ك52 ســا

وستمینیستر ل لندەن ئنجامدا.
لــ مژووی ركخراوە توندئاژۆ ئیســالمییكاندا 
ئافرەتان رۆكی ناڕاســتوخۆیان ل ھرشــكاندا 
ھبــووە، بم ئم رەوت ل الین قاعیدە و داعش 
 ل كــرەی راپۆرتگو ــدا كراوە. بگۆڕانــكاری ت
 كدووانیان ئافرەت بوون. راپۆرت رەكرشب65 ھ
ئامــاژە بۆ ئوەش دەكات كمــی ژمارەك بۆ ئوە 
دەگڕتــوە ئــم راپۆرتــ تنیا فۆكس لســر 
بشــداری راستوخۆ ل ھرشكان دەكاتوە، نك 

ھاوكاریكردنی ھرشكان.
 ماوەی ســ رەی لرشــبو 65 ھكــۆی ئ ل
سای رابردوودا ھرشیانكردووە، 73%یان ھاووتیی 
ئو وت بوون ك ھرشــكی تــدا كراوە، %14 
بشوەیكی یاسایی نیشتجی وتك بوون، یان 
ل وتكی دراوسوە بشوەیكی یاسایی گشتیان 
بــۆ وتك كردووە. ســ ھرشــبر (وات 5%ی 
ھرشــبرەكان) پناخواز بوون، چوار ھرشبریش 
(وات 6%یی ھرشــبرەكان) ل كاتی ھرشكاندا 
وەمــی نگتیڤیــان لســر كیســكی خۆیان 
وەرگرتبــوو یــان چاوەڕی دیپۆرتیــان دەكرد، دوو 
كســیش ب بیانووی داوای پنابرتی ل یۆنانوە 

روویان ل باكووری ئوروپا كردبوو. 
پشینی ئایینی و رەفتاریی ھرشبرەكان:

بگوــرەی راپۆرتكــی ناوەنــدی نودەوتی 
برەنگاربوونــوەی تیــرۆر، 17%ی ھرشــبرەكان 
ئوان بوون ك ئایینی خۆیان بۆ ئیسالم گۆڕیبوو. 

زۆربــی ئو حاتش ل وتانی باكووری ئمریكا 
بووە. 73%ی ئوانی ببوون موســمان پشــنی 
 ك لــبــووە، 55%یــان ماوەیــتاوانكارییــان ھ

گرتووخاندا بوون. 
لــ 65 ھرشــبرەكش 57%یــان پشــبینی 
 گرتووخان ك لبووە و 34%یان ماوەیتاوانكاریان ھ
بوون. زۆرینی كیسكانیش پیوەندییان ب مادەی 
ھۆشبر، دزی، ھگرتنی چك و لدان ل خكوە 
 كرشھ ر لرەكانیش برشــببووە. 82%ی ھھ
الی دەســتی ئمنی وتكیــان جگی گومان 
بوون. ل كۆی ژمارەی ھرشبرەكان تنیا 18%یان 
چكــداری بیانیی بــوون و 82%ی دیك ســردانی 

عراق یان سووریایان نكردبوو.

شرۆڤه 

رووداو - ھولررووداو - ھولر

دیپلۆماتكارانــی بــای ئوروپــی نیگرانن 
 مریــكا بــوەی ئداچوونــپ وەی رەنگــلــ
رككوتنــ ئتۆمییكی ئراندا ھندە فراوان 
ببتوە ك قازانجكی ئابووریی ئوتۆ بۆ ئران 
نھتــوە و بو ھۆیوە ئران چیدی ئامادە 

 .كوتنككر ت بند بت پاببن
دۆناــد ترەمپ، ســرۆكی ئمریكا ل كاتی 
كمپینی ھبژاردنكانی سرۆكایتی ئمریكا 
چندیــن جار رككوتنــ ئتۆمییكی نوان 
ئــران و گرووپــی 5+1ی بــ "رككوتنكــی 
ھڕەشــی  تنانــت  دا.  لقــم  خــراپ" 
"دڕاندن"ی رككوتنكشــی كرد، بم دوای 
دەســتبكاربوونی وەكــوو ســرۆكی ئمریكا، 

ھوستی ترەمپ ھندك نرمتر بووەتوە.
 لــ ئوروپــی  برپرســانی  ھرچنــدە 
دەكنــوە  لــوە  جخــت  لدوانكانیانــدا 
 وتنككر ك لــشــمریــكا وەكوو بئ كــ
ئتۆمییكــ دەمنتــوە، بم بــ گورەی 
راپۆرتكی رۆژنامی (وۆڵ ســتریت جورناڵ)ی 
ئمریكی، ئوروپییكان ل كۆبوونوە داخراو و 
تایبتكاندا نیگرانیی خۆیان دەربیوە لوەی 
 مریكی بی ئیدارەی ئوەكــداچووننازانن پ

رككوتنك تا كوێ دەڕوات.
 دیپلۆماتكارانی ئوروپی رەخن ل ئیدارەی 
ئمریكــی دەگــرن كــ زانیارییكــی ئوتۆیان 
ســبارەت ب پداچوونوەكان پنادەن، نازانن 
پرۆسك كی كۆتایی دت و ك و كام الینی 
ئیدارەی ئمریكی چاودریی پرۆسك دەكن. 
كاربدەســت ئوروپییكانی ك قسیان بۆ 
(جورناڵ)ی ئمریكی كردووە، نیگرانن لوەی 
ل ئاكامی پداچوونوەكدا سنووری كاركردنی 
كۆمپانیا و بانك نودەوتییكان لگڵ ئران 
 ران بوە ئشو ھۆیوە، بتســك بكررتب
دوودییوە مام لگڵ رككوتنك بكات. 
دیپلۆماتكی بای ئوروپی لوبارەیوە گوتی 
"بــ بۆچوونی من ئیدارەی نوێ ھــوڵ دەدات 
پداچوونوەی بردەوام ب رككوتنك بكات، 

ئمش ب شــتكی ناواقعبینانــ نازانم، بم 
كشــك ئوەی كــس نازانــت ئاكامی ئم 

."چی دەب وەیداچوونپ
ئیــدارەی ترەمــپ نیگرانییــان دەربیــوە 
لوەی بپــی رككوتنكی 2015، ل پاش 
15 ســاڵ ھیچ ئیلتیزامكی نودەوتی لسر 
 رنامب وەی دەســت بــت بۆ ئنــران نامئ
ئتۆمییــ ســربازییكی خــۆی نكاتــوە. 
ئمریــكاش  برگریــی  و  دەرەوە  وەزارەتــی 
 كوتنككدانوســتانكارەكانی ر یان لرەخن
گرتووە ك ئو رككوتن ھسوكوتی ئرانی 
ل رۆژھتی نوەڕاست نگۆڕیوە، بتایبتیش 
پشــتگیریكردنی تــاران ل دەســتی بشــار 
ئسد، سرۆكی سووریا و میلیشیا شیعكان 
ل عراق و لوبنان و تاقیكردنوەی سیستمی 

مووشكیی ئران.
برپرســكی بای كۆشــكی سپی رەخنی 
 رۆژنام وە و بكانــی رەتكردووەتــوروپییئ
"چندیــن  راگیانــدووە  ئمریكییكــی 
كۆبوونــوەی فرەالینمــان كــردووە و زانیاری 
پویســتمان لســر الینــ ســرەكییكانی 
پداچوونــوە ب رككوتنكمان پشــكش 
گوتــی   بــ كــردووە".  ئوروپییــكان   بــ
 ی لو زانیارییانئــ كــمریكییئ رپرســب
ئوروپییكانیــان وەرگرتــووە "ھمالینــ و 

.وەكداچوونسوود بوون" بۆ پب
بپی ئو روشونی لسردەمی ئۆباما 
دانراوە، ئیدارەی كۆشــكی سپی دەب ھموو 
90 رۆژ جارــك توانین، تبینی و رەخنی 
خــۆی بۆ رككوتنكــ و جبجكردنكی 
 یفتم ھیارە ئس بكات. برادەستی كۆنگر
ئیدارەی كۆشــكی ســپی تبینییكانی خۆی 
لســر رككوتنكــ رادەســتی كۆنگرــس 
بكات. ل ماوەی حوت مانگی رابردوودا ئوە 
دووەم جــارە ئیدارەی ترەمــپ تبینییكانی 
خۆیان لسر رككوتنك ئاراستی كۆشكی 
سپی بكن، بم ئم تبینییان جیاوازن لو 
پداچوونوە گشتگیرەی ئیدارەی ئمریكی بۆ 

رككوتنكی دەكن.

رۆژنامــی (واشــنتن پۆســت)ی ئمریكی 
لسر زاری برپرسانی بای ئیدارەی ئمریكی 
ئاشــكرایان كــردووە "پرۆســی پداچوونوە 
گشتگیرەك پش تشرینی یكمی 2017 تواو 
دەبت". بم برپرســكی دیكی كۆشــكی 
ســپی ب (جورناڵ)ی راگیاندووە "ھرچندە 
پرۆسك بۆ ھتاھتای بردەوام نابت، بم 
 وە بداچوونكــی دواییمان بــۆ پھیــچ وادەی

رككوتن دانناوە".
بپی راپۆرتكی (پۆســت) ناكۆكییكی 
زۆر ســبارەت بــ رككوتنكــ لــ نــوان 

كۆشــكی ســپی و دامــزراوە حكومییكانــی 
دیكی ئمریكادا ھی. برپرســانی كۆشــكی 
سپی سوورن لســر ئوەی "روشونی توند 
لــدژی ئران بگیرتبــر"، بــم دامودەزگا 
حكومییكانی دیكی ئمریكا پیانوای "راگرتنی 
 ."ش گرنگكوتنككی رشدارانی دیكی بد
رككوتنــی ڤیننا بــ بشــداری ئمریكا، 
ئمانیا، بریتانیا، فرەنســا، رووسیا و چین 
واژۆكــراوە و لــ چوارچــوەی بیارنامیكــی 

نتوە یكگرتووەكاندا پسندكراوە.
راپۆرتكی (واشــتن پۆســت) ئاشكراشی 

كردووە ئســتا دوو برە ل ئیدارەی ئمریكیدا 
دروستبووە. برەیكیان كۆشكی سپی و تیمی 
راوژكارانــی ئاسایشــی نیشــتمانی ســرۆكی 
ئمریــكان ك پیانوای ناب ســزاكانی ســر 
ئران تنیا ب برنامــی ئتۆمی ئو وتوە 
ببســترتوە، بكو دەبــ بھۆی جموجۆڵ 
 ت، پشــتگیری لرۆژھ كانی لتو سیاســ
تیرۆریزمی نودەوتی و سیستمی مووشكی 

بایستیكیش سزا بدرت.
برەی دووەمیان ركس تیلرسن، وەزیری 
دەرەوەی ئمریــكا و جیــم متیــس، وەزیری 

برگریــی ئمریــكا لخۆدەگرــت ك جخت 
 ب كتۆمییئ وتنككر وە نابنوە دەكل
جموجۆ ناوچییكانی ئرانوە ببسترنوە 
 رنامر برامبك بوەیكاردان شــنرچو ھ
ئوتۆمییكــی ئــران دەب لژر رۆشــنایی 
ئــو پداچوونــوە گشــتگیرە بــت كــ بۆ 

رككوتنك دەكرت. 
برپرســانی ئوروپی ك قسیان بۆ (وۆڵ 
ســتریت جورناڵ) كردووە ھۆشــدارییان داوە، 
ئگر ئمریكا رككوتنك ھوەشــنتوە 
لســر   وەكوەشــاندنھ دوای  ئــران  و 
رككوتنك بــوات، ئــوە ئوانیش ئامادە 
نابــن ســزای نوێ بســر ئراندا بســپنن. 
ئمریــكا ل الیــن خۆیوە ســزای توندی بۆ 
ئــو كۆمپانیا ئمریكییان داناوە ك بازرگانی 

لگڵ ئران دەكن.
كشــك تنیا ل نوان كۆشــكی ســپی و 
وەزارەتكانــی برگری و دەرەوەدا نماوەتوە. 
 ر بســمانی سشــوو چوار كۆنگری پفتھ
پارتی كۆماری ل نامیكدا داوایان ل تیلرسن 
 راپۆرتــی 90 رۆژەی خۆیدا متمان كــردووە ل
ب رككوتنــ ئتۆمییك نبخشــت. ئو 
چوار كۆنگرسمان بۆچوونیان لگڵ بۆچوونی 

.كۆشكی سپیدا كۆك
وەزارەتــی دەرەوەی ئمریكا پیوای باراك 
 وتنككمریكا، رشووی ئرۆكی پئۆباما، س
 ك لوە بووە وەســتانی بــۆ ئــكــتۆمییئ
برنام ئتۆمییكی ئراندا دروست ببت. ئار. 
سی. ھامۆند، راوژكاری تیلرسن پیوای "ئو 
رككوتن ھیچ كشــیكی چارەسر نكرد. 
ئم دەمانوت (ل پداچوونوە گشتگیرەكی 

خۆماندا) ئو كشان چارەسر بكین".
رۆژی ھینیــی رابردوو، دوو ســاڵ بســر 
راگیاندنی رككوتن ئتۆمییكی نوان ئران 
و گروپــی وتانــی ٥+١دا تپــڕی. ئامانج لو 
رككوتن گۆڕینی برنام ئتۆمییكی ئران 
 كوتنككدەنی بوو، روە بۆ مربازییســ ل
لالین نتوە یكگرتووەكان پســندكراوە و 

روشونیش بۆ چاودریكردنی دانراوە.

ران  ککæوتنæ ئæتۆمییæکæ لæگæڵ ئ ران ر ککæوتنæ ئæتۆمییæکæ لæگæڵ ئ ر

تæوە؟ دەوەش æوە؟هæت دەوەش æه

برپرسانی ئیدارەی ئمریكا دەن ئو رككوتن ھسوكوتی ئرانی ل رۆژھتی نوەڕاست نگۆڕیوە

دا  دا لæ س سا لæ س سا

رشی تیرۆریستی کراوەتæ سæر رۆژئاوا رشی تیرۆریستی کراوەتæ سæر رۆژئاوا ه 5151 ه
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شرۆڤه 

رووداو - ھولررووداو - ھولر

كرگ وایتســاید، لكۆر و شارەزای بواری 
گرووپ توندڕەوەكان، ل گۆڤاری پرسپكتیڤ 
 (Perspective on Terrorism) رۆریزمئۆن ت
دا ب وردی باسی بشداریی كۆن بعسییكان 
ل داعشدا دەكات. راپۆرتكی وایتساید لسر 
ســ توەری ســرەكی دەوەســت: یكمیان 
ئــو كۆنــ بعســییانی لــ دروســتبوونی 
دەوتــی ئیســالمیدا بشــداربوون، دووەمیان 
بریتیی ل كاریگریی كۆنبعسییكان لسر 
دامزراندنــی  و  ركخســتن  لــڕووی  داعــش 
بیرۆكراسییتك بۆ داعش ك ببت گورەترین 
تیرۆریســتی  ركخــراوی  دەومندتریــن  و 
 میشدا تیشك دەخاتیشــی سب جیھان. ل
ســر ئوەی بعســییكان تا چندە دەستیان 
لو ئایدیۆلۆژییدا ھبــووە ك داعش كاری بۆ 

دەكات.
  راپۆرتكــ باســی عبدولەحمان بیالوی، 
فرمانــدەی پشــووی ھــزی پیــادەی عراق 
دەكات كــ چــووە ریزەكانــی توحید و جیھاد 
 كۆن تی زەرقــاوی. بیالوی تاكركردایســ ب
بعســی بوو ك توانیبــووی بچت نو بازنی 
بنڕەتــدا   لــ گرووپكــوە،  ســركردایتی 

گرووپكی عراقی نبوو.
 مووزی 2015 لت 2005 گیرا و ل بیالوی ل
گرتووخانی ئبوغرب رایكرد. دووبارە گڕایوە 
نــو گرووپــ جیھادییــكان و كرا بــ ئمیری 
 كانی داعش لراســیۆنموو ئۆپربازیی ھســ

عــراق، دواتریش ســركردایتی ھرشــكانی 
داعشــی بۆ سر پارزگاكانی باكوور و رۆژئاوای 

عراق كرد.
سمیر عبد محممد خلفاوی (حاجی بكر) 
 راقعسی عمی بربازیی رژكی ســرپرســب
كــ ل 2003 بووە ئندامی جیشولئیســالم و 
ل 2006 دەســتگیركرا. بــ گورەی فایلكانی 
وەزارەتی نوخۆی عراق، ســرەتا نزیك بووە 
لــ بریــكاری زەرقاوی ل كمپی بــوكا، ئینجا 
برەو الی قاعیدە راكشراوە. حاجی بكر دوای 
ئازادبوونی ل كمپی بوكا كرای برپرسی تیمی 
تیرۆری دەوتی ئیســالمی و لــ 2010 پلی 
 كخراوەكربازیی رنی سنجوومرۆكی ئبۆ س

برزكرایوە. 
ھرچنــد لناو كاغزەكانی ئودا گرافیك و 
 كانی بنككدانی جومگۆزی تكجار ئاپالنی ی
ســربازییكان دۆزراوەتوە، بم ئامادەكاری 
راپۆرتك پیوای پشینی حاجی بكر ئوە 
پشتاست ناكنوە ك زانیاریی ئوتۆی لبارەی 

ئو جۆرە چاالكییانوە ھبووبت.
ل راپۆرتكی پشتری ھمان گۆڤاردا ئاماژە 
بوە دەكــرێ كــ "ھرچندە ســركردەكانی 
قاعیدە، دەوتی ئیسالمیی عراقیان دامزراند، 
 رپرسرماندە و بی 2010ەوە فســا م لب
 ننجوومتی ئرپرسیاركان بعســییب كۆن
ســربازییكانی دەوتی ئیسالمییان لئستۆ 

بووە.
نووســری راپۆرتكــ پیوایــ ھنانی ئو 
كۆن برپرسانی بعس بۆ ناو بزووتنوەك بۆ 

ئوە بووە بونیادی دەوت لنو بزووتنوەكدا 
دامزرنــن، بــم لــ ھمانكاتــدا دەــت 
لكۆینــوەكان زدەڕۆییــان كــردووە لبارەی 
بایخ و رۆی برپرس كۆنكانی بعس. یكك 
لو كیســانش ك ئاماژەی بــۆ دەكن، ئبو 
علی ئنباریی كــ وەزیری دارایی داعش بووە 
و لــ زۆربی راپۆرتكاندا وەكوو كۆنبعســی 
لقــم دراوە، بــم پــاش كوژرانی لالین 
ھزكی تایبتی عراقی، دەركوت ئبو علی 
 ر لفی بووە و بلژیانی ســ كی زۆر لشــب
چوون نو قاعیدە ل 2003، ئنسارولئیســالم 

بووە.
راپۆرتكــ ئامــاژە ب كیســی پیوەندیی 
و  دەكات  داعــش  و  دووری  عیــزەت  نــوان 
 كانــی زانیاریــی ھنموون ــك لــكی بــ
لسر پیوەندی بعســییكان ب بزووتنوە 
ئیســالمیی توندئاژۆكانی دەزانت. ل كاتكدا 
 ر بــكانی ســندییقشــبم گرووپــی نھــ
دووری و ھم داعشــیش رەتیانكردەوە عیزەت 
دووری پیمانــی ب داعش دابت. جیا لمش 
راپۆرتك پیوای رەخنی توندی گرووپكی 
دووری ل شوازی حوكمانی داعش، كوشتاری 
شیعكان ل كمپی ســپایكر، لسدارەدانی 
 مووســ ت لشــووی حكومــرپرســانی پب
داعــش  و  دووری  گرووپكــی  دەریدەخــات 

نوانیان باش نبووە.
وایتســاید دەت ژیاننامی ســركردەكانی 
داعــش دەریدەخــات، ســركردایتی سیاســی 
و ئایدیۆلۆژیــی ئســتای داعش لــ بزووتنوە 

ســلفییكانی پــش 2003ەوە دن، جخت 
لوەش دەكاتوە ك ئوە ئایدیۆلۆژیای سلفیزم 
بووە كاریگری لسر كۆنبعسییكان داناوە 
 كوە. ئامــادەكاری راپۆرتوانــچپ ك بنــ
بدووری نازانت (حملی ئیمانی) ك حیزبی 
بعســی عراق لدوای 1993 پیەوی دەكرد، 
رۆی ســرەكیی بینیبت لوەی دواتر كادیر و 
ئندامانی ئو حیزب ل گرووپ ســلفییكان 

نزیك ببنوە. 
بــم زۆر ئامــاژە ھن كــ وای دەردەخن 
 راقیی پــاش 2003 كی ع"مــان "مقاوەمھ
پاشماوەكانی بعس سركردایتییان دەكرد، بۆ 
كۆكردنوەی خك لــ دەوری خۆیان، برگی 
جیھادیــان پۆشــی. ئوەشــی لــم تكتیكدا 
ھاوكاریی كردن، ئوە بوو ك الینی دداگیركر 
ئمریــكا و ھاوپیمانــ رۆژئاواییكانــی بــوو، 
جگرەوەی بعســیش شــیعی نزیك ل ئران 

بوو.
مایك بریل و ســام ھفۆنت، دوو توژەری 
بواری ركخــراوە توندئاژۆكان، بــ پچوانی 
وایتســاید پیانوای رووخانــی دەوتی عراق 
ســرەكیی  ھــۆكاری   شــیع بھزبوونــی  و 
 كان و قاعیدە بووە لعســییوەی بنزیكبوون
 و قۆناغدوای ئ كــیوەندییپ كــدی. واتی
 كی كۆنكریتی نیییگز بــووە و ھیچ بھب
ئوە بســلمن ك سدام یان سركردایتیی 
بعس پیوەندییكی شاراوەیان لگڵ ركخراوە 

توندئاژۆكاندا ھبووبت.
كرگ وایتساید بدووری نازانت لو قۆناغدا 

قاعیدە و دواتر داعش ھســتیان ب نیگرانیی 
كۆنبعســییكان كردبت و بــۆ پكردنوەی 
شــارەزایی دەگمنــكان بكاریــان ھنابــن، 
ھبت بــو مرجی شــوازی بیركردنوەی 

 .بووڵ بووبیان قكخراوەكر
بعسییكان و پكھاتی ئیداریی قاعیدە و 

داعش
(دەوتی ئیسالمی ل عراق) یكم كابینی 
خۆی ل ســای 2007 راگیانــد ك ژمارەیك 
ئمیر و برپرسی بای لخۆدەگرت، لوانش 
ئمیــری جنــگ، پیوەندییــ گشــتییكان، 
ئاسایشــی گشتی، تندروســتی، میدیا، نوت، 
شــریع، شــھیدان و بندكراوان، كشتوكاڵ و 
ماسی. ستروكتوری ئستای دەوتی ئیسالمی 
 شــانو بمان ئھ 2016 بــۆ 2017ش ل لــ
پكدــت و تنیــا كۆمــ بشــكی نوی بۆ 
زیاد بــووە، لوانش حســب، غنیمتكان و 

خزمتگوزاری. 
بگوــرەی راپۆرتكــ، ئــو دامزراوانی 
ك لســای 2007ەوە دەركوتوون، سرەتای 
جیابوونوەی دەوتی ئیســالمی عراق (داع) 
بوون ل شوازی ركخستنی باوی بای ناوەندی 
قاعیــدە. راپۆرتكــ دەت ل نــوان ھموو 
دامزراوەكانی داع و داعشــدا تنیا (ئاسایش) 
رەنگدانــوەی كاریگریی كۆن بعســییكانی 
 ــت كۆندووری دەزانبــ ــوە دیــارە. بۆیــپ
 یان لرییوھج رییو كاریگكان ئعسییب
 ت كبووبلی گشــتیی داع و داعشــدا ھیكھ

بانگشی بۆ دەكرت.

بæعس و توندوتیژیی جیهادی 

لســرەتای جاڕدانی دەوتی ئیسالمییوە 
 وتنركوە ھۆكاری سینكۆ2007 ، زۆر ل ل
 دەر و چاالكییڕادەبراكان، توندوتیژیــی لخ
ھواگرییــ ئاۆزەكانــی ئــو ركخراوەیان بۆ 
كاریگریی فرماندە و برپرســانی ھواگریی 
رژمــی بعســی عراقــی لــ ركخراوەكــدا 

گڕاندووەتوە.
وایتســاید پیوای ئم لكدانوەی لســر 
بنمای گریمانی رووت و ھروەھا مسداقیتی 
مژوویــی نیی، چونك بیرۆكــی بكارھنانی 
توندوتیــژی وەكوو ئامرازكی سیاســی لالین 
ئبــو موســعب زەرقاوییوە بــرەوی پدراوە، 
مژووی ئم بیرۆكیش بۆ 2003 دەگڕتوە. 
زەرقاوی ل 2004 تیمی تیرۆری سركردەكانی 
شــیعی عراق و دانانــوەی بۆمب و خۆكوژی 
دامزراندبوو، ســركردەكانی دواتری دەوتی 
ئیسالمیش درژەیان ب ھمان رچكی زەرقاوی 

دا.
و  كوشــتن  ڤیدیــۆی   ــكۆم بــم 
ئشــكنجدانی ســردەمی بعــس كــ دوای 
 ردەســت، وا نیشان دەدەن كب وتن2003 ك
پاشــماوەكانی بعس ل قۆناغی دواتردا و لناو 
 چكمان رھ ژەیان بكاندا درجیھادیی گرووپ
داب ئگرچی بگیكی ئوتۆ لبر دەست 
نیی بیسلمن ك بعسیزم لڕووی ستروكتور، 
ئایدیۆلۆژیا و چۆنتی ركخستنی چاالكییكان 
و ئامانجكانوە كاریگرییكی ئوتۆی لســر 

قاعیدەی عراق و داعش ھبووبت.

کۆتایی داعش.. کۆتایی داعش.. 

دادانæوەی دوا دادانæوەی دوا 

پæردەی بæعسیزمپæردەی بæعسیزم
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رووداو - ھولررووداو - ھولر

 دۆناد ترەمپ، ســرۆكی ئمریكا و ڤالدیمیر 
پوتین، سرۆكی رووسیا ل پراوزی كۆبوونوەی 
گرووپــی 20دا كۆبوونوەیكی درژیان ســازدا، 
دوای كۆبوونوەك ھوای رككوتنی ئمریكا و 
رووسیا لسر ئاگربستك و پالنی دروستكردنی 

ناوچــی ئــارام ل باشــووری رۆژئاوای ســووریا 
بوبووەوە، بــم وردەكارییكی ئوتۆ لبارەی 

رككوتنك لبردەستدا نبوو. 
 مریكــی لی ئ(ســیفۆریــن پۆ) گۆڤــاری
 وە ئاشــكرای كــردووە كدیپلۆماتــ زاری ســ
لــ رككوتنكدا باســی نیگرانیی ئیســرائیل 
و ئــوردن ســبارەت بــ جموجۆكانــی ھز و 
 ش حیزبووانران، لئ ر بمیلیشیاكانی ســ
 ك لكئوردن ی دا كــكوتنككر كــراوە. ل
 و میلیشیایانت، داوا كراوە ئكارانی دەبجبج

ل برزاییكانی جۆالن نزیك نبنوە.
ژمارەیك دیپلۆمات و فرماندەی ســربازیی 
 وتنككو رئ یمریكا گومانیان ھشووی ئپ
 وەی رووســیا ناتوانر ئببكــرێ، ل جبج
گرەنتــی جبجكردنــی رككوتنكــ بكات. 
پشــووی  دیپلۆماتــی  فیرســتاین،  جراــد 
 ك وەیرەكی ئپرســیاری س" یوایمریكا پئ
ركوتنك جبج دەكات؟ تۆ بی رووســیا 
ئامادەبت ئركی ئوە بگرت ئستۆ ك ب ئران 

بت چی بكات؟". 
بگوــرەی رككوتنكــی نــوان ئمریكا، 
رووســیا و ئــوردن (كــ ئســتا ئیسرائیلیشــی 
تكوتــووە) حكومتــی ســووریا و ھزەكانــی 
ئۆپۆزیسیۆن لو ناوچی ئاگربست رادەگینن. 

 رییكانی خوار قونتناوچ كوتنككــی رپب
و ســوەیدا دەكرت زۆنك ك نابت گرووپ یان 
چكداری غیرە ســووریایی تدابــت، لوانش 
میلیشیاكانی ســر ب ئران، چكدارانی قاعیدە 

و چكدارانی داعش.
فرــد ھۆف، راوــژكاری پشــووی وەزارەتی 
 یوایمریــكا بۆ كاروباری ســووریا پدەرەوەی ئ
"ئم پالن بۆ ئوەی دنیایی ب ئیسرائیلییكان 
بدرــت ك ئو گرووپان ل نزیــك برزاییكانی 

جۆالن چاالكی ناكن".
 یوایمریكا پشــووی ئی پدیپلۆماتكارەك
 بســووریا ب ك لــســتئاگرب شــنھیچ چ
لبرچاوگرتنی برژەوەندیی ئران ســرناگرت، 
جیــا لمش روانگی ئرانییــكان بۆ داھاتووی 
 كان لی رووسڵ روانگگراورد لب ســووریا ب
روانگی حكومتی ســووریا نزیكترە. ل كاتكدا 
ھم ئران و ھم رژمی ســووریا سوورن لسر 
ئوەی ھتا سوپای سووریا و الینگرانی دەست 
بسر ھموو سووریادا نگرن، شڕی نوخۆیی 
لو وت كۆتایی نایت، بم مامی رووســیا 
 ڵ داھاتــووی ســووریا پراگماتیكتــرە. بــگــل
بۆچوونی فیرستاین "قورسایی شڕی الینگری 
ل رژمی ســووریا كوتووەت سرشانی ئران و 
میلیشیاكانی، نك رووسیا. برپرسانی ئرانیش 

رایانگیانــدووە ھیچ رككوتنك ب رەزامندیی 
ئوان سرناگرێ.

ئران و رووســیا ل ســرەتای ســرھدانی 
شــڕی نوخۆی ســووریاوە ل برەی پارزگاری 
لــ دەســتی ئســتای ســووریا بــوون. ئــم 
ھاوپیمانیی ل سای 2015 و لگڵ بشداریی 
راســتوخۆی ھزی ئاسمانیی رووسیا ل جنگی 
سووریا بھزتر بووە، بم ھتا ئستاش ئران 
ھاوپیمانی ســرەكیی ســووریای نك رووسیا، 
چونك ستراتیژی ئران زیاتر ل خونی حكومتی 

 .نزیك تو وسووریا بۆ داھاتووی ئ
ھــۆف پیوای "ھۆكاری ســرەكیی مانوەی 
ئسد لسر كورسی دەست ئران بووە نك 
 ل لت "رووسیا پدووریشی دەزانرووســیا". ب
جبجكردنی ئاگربستك و پالنی دامزراندنی 
 وە لبیركردنــ ی ئــارام بكات، یــان بناوچــ
ئاكامكانــی رككوتنكــ یكســر جبجی 

بكات".
ل ماوەی نزیك دوو ســای رابردوودا رووســیا 
چندینجار ل كۆنتۆكردنی جموجۆی میلیشیا 
شیعكان و ھزەكانی الینگری ئسد شكستی 
ھناوە. دوایین نموونشیان بۆ ھرشی ھزەكانی 
نزیك ل ئران و فۆك جنگییكانی حكومتی 
ســووریا بۆ سر ناوچكانی باشووری رۆژھتی 

سووریا دەگڕتوە ك ھزی تایبتی ئمریكا و 
ھزەكانی ســووریای دیموكراتی ل جگیركراوە، 
بۆیــ ئمریكا ناچار بوو فۆكیكی ســووری و 
فۆكیكــی بفۆكوانــی دروســتكراوی ئــران 
بخاتخــوارەوە و ھزەكانی ســر بــ ئران لو 

ناوچیش بكات ئامانجی ھرشكانی.
لــ بشــكی دیكــی رككوتنكــدا داوا 
 یو ناوچانی و ئاسایشــی ئــــت حوكمدەكر
لدەستی ئو ھزانی ئۆپۆزیسیۆندا بمنتوە 
ك ئســتا لــ ناوچكــدا دەســتدارن، ئم 
داوایــش بــو ماناییــ ھتــا ئــو كاتــی 
 تی ســووریا نابت، حكومبھ كســتئاگرب
ھوی كۆنتۆكردنی ئو ناوچی ل باشووری 
رۆژئاوای ســووریا بدات. چاودرانی سیاســیش 
 تی زیاتر بشــروعیم م داوایــئــ یانوایــپ

دابشبوونی سووریا دەدات. 
بشــكی رككوتنكش ك گومان دەكرێ 
 یوەنــدی بــت، پر داوای ئــوردن بووبســل
گیاندنــی ھاوكارییــ مرۆییــكان و كردنوەی 
رگیك بۆ گڕانوەی پنابرانی ســووری بۆ 
ناوچی ئارام ل باشــووری رۆژئاوای سووریاوە 
ھیــ. ئســتا ئــوردن 650 ھــزار كۆچبری 

سووری لخۆگرتووە.
لــ چند رۆژی رابــردوودا لدوانــی جیاواز و 

دژبیك ســبارەت بــ وردەكاری و قۆناغكانی 
جبجكردنــی پالنی ئاگربســت ل باشــووری 
الڤــرۆڤ  ســرگی  دراوە.  ســووریا  رۆژئــاوای 
وەزیری دەرەوەی رووسیا راگیاندووە، بنكیكی 
چاودریــی رككوتنك ل ئــوردن دەكرتوە، 
بــم گوتبژی وەزارەتی دەرەوەی ئمریكا ئو 

لدوانی الڤرۆڤی رەتكردەوە. 
ئمریــكا  دەرەوەی  وەزارەتــی  برپرســكی 
ب (فۆرین پۆســی) راگیاند: "ھتا ئســتاش 
وردەكاریــی  لســر  كار  رووســیا  و  ئمریــكا 
رككوتنكــ دەكن، بۆ نموونــ ك چاودری 
 سایانو ربكات، ئ كوتنكككردنی رجبج
 ككان بۆ پاراســتنی ئارامی ناوچنالی چین ك
دەبت لبرچاوی بگرن و ئاخۆ پویست دەكات 

چاودر ل ناوچك جگیر بكرت".
یكك ل نیگرانیی سرەكییكانی چاودرانی 
ئمنی و سیاســی ئمریكا ئوەی ك پنتاگۆن 
كم تا زۆر ئاگاداری رككوتنك نبووە. بۆیش 
گومان دەكن وەكوو چۆن رككوتنی ھماھنگی 
 مریــكا لــكانی رووســیا و ئــزە ئاســمانییھ
سردەمی ئۆباما شكستی ھنا، ئم رككوتنش 
بھمانشــوە تووشی شكست بت. ئو كاتیش 
فرماندەیی ناوەندی ھزەكانی ئمریكا سبارەت 

ب رككوتنك گومانی ھبووە.

ککæوتنæکæی ئæمریکا و رووسیا میلیشیاکانی  ککæوتنæکæی ئæمریکا و رووسیا میلیشیاکانی ر ر

ران دەکاتæ ئامانج ران دەکاتæ ئامانجسæر بæ ئ سæر بæ ئ

ن ئæستæمæ سæربگرێ ران دە چاود

کی سæرەکیی  بæش

ککæوتنی ئاگربæستی  ر

باشووری رۆژئاوای 

وان ئæمریکا  سووریا لæ ن

و رووسیا، پæیوەندی 

کردنی  بæ کۆنترۆ

میلیشیاکانی نزیک 
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پشتگیری لæ مانæوەی 

می سووریا دەکæن. رژ

(A
FP

ۆ: 
فۆت

) 



18
2017/7/17 æممæدووش -- ژمااررە ( 465 )
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شرۆڤæ و بۆچوون

لـ دروسـتكردنی دەوتی ئیسـرائیلوە 
سـرەڕای  ئـران،  شـای  رووخانـی  تـا 
ناڕەزایتی جیھانی ئیسالمی ل قبوكردنی 
دەوتـی جـوو، ئـران یكـك بـوو لـو 
پیوەندییكـی   كـ  كـناوچ وتانـی 
تنانـت  و  ئابـووری  و  سیاسـی  بھـزی 
پیوەندیـی سربازیشـی لگـڵ ئیسـرائیل 
تـری  پویسـتییكانی   لـ  بـووە. جگـھ
پیوەندیـی نوانیـان، ترس لـ ھژموون و 
پگی عرەب و یكتیی سـۆڤیت خای 
 م لردووالیان بوو. بوان ھشـی نھاوب
ھاتنـ سـر حوكمی كۆماری ئیسـالمییوە 
ھاوكشـكان گـۆڕان، بھـۆی پشـتیوانیی 
و  (فلسـتینی  مقاوەمـی   لـ ئـران 

پیوەندییكانـی  لوبنانـی)،  حیزبوـی 
خـرا  بشـوەیكی  تلئبیـب  و  تـاران 
 ر ناكۆكـن بك ھـوە نـو كاتـگـۆڕا و لـ
یكتـری، بكـوو وەك دوژمنی سـتراتیجی 

دەڕوانـن.  لیكتـر 
ھرچنـدە لـ جنگـی ھشـت سـای 
ئـو  بھـۆی  ئرانـدا،  و  عـراق  نـوان 
گمارۆیـی جیھان خسـتبووی سـر ئران 
و بـ پچوانشـوە برەیكـی پشـتیوانی 
عـراق  پچككردنـی  بـۆ  برفراوانیـان 
پكھنابـوو، تـرس ل بھزبوونی سـوپای 
عـراق و بـرەی عرەبی، كـ لیك كاتدا 
مترسـی بـوو بۆ ئیسـرائیلیش، بشـوەی 
و  تـاران  نـوان  پیوەندییكانـی  نھنـی 

بینـی  بخـۆوە  تـری  دۆخكـی  تلئبیـب 
و دەوتـی ئیسـرائیل كۆمكـی سـربازیی 
بـ ئـران دەكـرد لـ دژی عـراق، بھـۆی 
 بـ گیشـت  دەسـتی  ئـران  ئیسـرائیلوە 
بشـكی زۆر لـو چكـ پشـكوتووانی 
ئـم  بـم  ئمریـكا.  سـردەمی  ئـو 
ھماھنگییـ لگڵ كۆتایی شـڕی عراق 
خاكـی  نبـووە  و  ھـات  كۆتایـی  ئـران 
بھـز بـۆ رەواندنـوەی مترسـییكانیان 

لـ یكتـری.
ئـران و ئیسـرائیل وەك جوگرافیـا لـك 
سـربازیی  تكنلۆژیـای  بـم  دوورن، 
ئسـرائیل مترسـی لسـر ئـران ھیـ و 
دوورھاوژەكانـی   كمووشـ پرەپدانـی 
 بـ دەستاگیشـتنی  ئگـری  و  ئـران 
چكـی ئتۆمـی، ھڕەشـكانی ئرانیشـی 
لسـر ئیسرائیل زیاتر كردووە. ھرچندە 
و  ئـران  نـوان  ئتۆمیـی  رككوتنـی 
كۆمگـی نودەوتـی جۆرـك دنیایـی 
 توانـن ئـران  لـوەی  دروسـتكردووە 
بـدات،  ئتۆمییكانـی  كـوورە   بـ پـرە 
كورتكردنـوەی   لـ ئـران  ئسـتا  بـم 
 دەخاتـ مترسـی   ریكـخ جوگرافیـادا 
لـڕووی  ئگـر  واتـا  ئیسـرائیل،  سـر 
كۆمگـی  سـربازییوە  تكنلۆجیـای 
نودەوتی توانیبتی بر ب پشـكوتنی 
بـوەی  بگرـت  ئـران  سـربازیی  توانـای 
 سـتا لـئیسـرائیل، ئ نـگكانـی نكچ
رگیكـی تـرەوە دووریـی مـودای نـوان 
دەبتـوە. كورتتـر  ئـران  بـۆ  ئیسـرائیل 

چندیـن  ئـران  وشـكانیی   گـر ئـو 
 ـك بـووە لـككاری بـۆ دەكات و ی سـا

ئامانجكانـی شـۆڕش كـ ئـران و عراق و 
سـووریا و لوبنـان پكـوە دەبسـتتوە، 
ئسـتا سـیناریۆی داعـش خریكـ ئـران 
دوای   لـ دەكاتـوە.  نزیـك   ئامانجـ لـو 
كشـانوەی ئمریـكا لـ عـراق، واشـنتن 
بـۆ  پاسـوان   بـ عراقـی  گۆڕەپانـی 
ئـران بجھشـت و دوای ھاتنـی داعـش 
بـۆ عـراق و بھـۆی شـڕی سـ سـای 
حشـدی  بھـۆی  چ  داعشـوە،   بـ دژ 
سـتراتیجیتی   لـ بشـك  وەك  شـعبی 
بھـۆی  ھروەھـا  و   كـناوچ  لـ  شـیع
قـودس  سـوپای  راسـتوخۆی  ئامادەیـی 
لـ شـڕەكدا، ئـران رـگا وشـكانیكی، 
ببـ بوونـی ھیـچ لمپرـك لـ ئرانـوە 
دەسـتبر  سـووریا  بـۆ  و  عـراق  بـۆ 
یكـی  دەبیسـتین   رۆژانـ ئسـتا  كـرد. 
تایبـت بـ سـوپای قودسـی ئرانـی لنـاو 
 جـبت جركـی تایبـخاكـی سـووریا ئ
یكـم  قۆناغـی  وەك  كواتـا  دەكـن. 
پلكشـی  ئرانـی  ئمریـكا  كشـانوەی 
عـراق كرد، شـڕی داعـش ئرانی گیاندە 
سووریاشـوە   لـ ئاسـانی   بـ و  سـووریا 
سـووریا  خاكـی  لنـاو  لوبنـان.   دەگاتـ
خاكـی  لنـاو  و  جـۆالن  برزاییكانـی   لـ
 تـدەب ئـران  راسـتوخۆ  لوبنانیشـوە 
دراوسـی ئیسـرائیل و دەتوان ب ئاسـانی 
بپكـت.  ئیسـرائیل   بـ دژ  ئامانجكانـی 
ئمـش ئـو تییـ كـ دواجـار بپـی 

.قـدەت ئرانـدا 
 وەیم وتـارەدا ئلـ سـتمبوەی مئـ
كـ ئمریـكا زۆر لـ مـژە دەیـوێ رۆـی 
ئـران الواز بـكا و سـوپای ئـران بچـووك 

شـڕك   وەیـب پویسـتی  بكاتـوە. 
لگـڵ ئـران بكات، بم ل دوای شـڕی 
بیـار  وەرگرتنـی  عـراق،  و  ئفغانسـتان 
خـودی  ھنـدەی  ئـران  لگـڵ  شـڕ  بـۆ 
 ندیـن سـاواشـنتن چ .قورسـ ڕەكشـ
ئـران  ونـای  دەكات  ئـوە  لسـر  كار 
وەك مترسـی لسـر ئاسایشـی نتوەیی 
ئمریكـی  كۆمگـی  پیشـانی  ئمـركا 
كشـی  و  ناكۆكـی  ھویـداوە  بـدات، 
ئمریـكا  دۆسـتی  وتانـی  لگـڵ  ئـران 
گورەتـر لـ قبـارەی خـۆی ونـا بـكات، 
گـورە  دوەزمیكـی   بـ بـكات  ئـران 
خكـی  و  ھاوپیمانكانـی  لپشـچاوی 
گیشـتن  و   سـتبم ئـم  بـۆ  ئمریـكا. 
بـو ئامانجـ كـ شـڕی ئران، پویسـتی 
بـ گورەكردنـی زیاتـری ئرانـ. دەیـوێ 
ئـران پلبھاوـت بـۆ زۆرتریـن ناوچكانـی 
و   ڕەشـھ مایـی   تـبب و  دەوروبـری 
سـقامگیریی  لسـر  زیاتـر  مترسـیی 
ناوچكـ و برژەوەندییكانـی ئمریـكا و 

دۆسـتكانی.
كشـانوەی   لـ  سـیناریۆی ئـم 
دەسـتپدەكات،  عـراق   لـ ئمریـكاوە 
نـاو  كـردە  پلكـش  ئرانـی  سـرەتا 
عراقـوە، ھنانـی داعـش بـۆ نـاو عـراق، 
ئرانـی زیاتـر پلكش كرد بـرەو قوویی 
و ناوچـ سـنوورییكانی سـووریا. بمـش 
ئرانی خسـت سـر ككی بدیھنانی 
بسـتنوەی  پكـوە   لـ ئامانجكـی 
 مانگـ ببرچـاوی  شـیعی.  ھیاللـی 
و  فرمانـدە  ئمریـكاوە  دەسـتكردەكانی 
سـوپای  تایبتكانـی   كـی و  برپرسـان 

پاسـداران ل عراق تراتنیان، ھكشـان 
ئاسـمانوە   لـ ئمریـكا  و،  سـووریا  بـۆ 
ھاوكاریـی پشـەوییكانی ئـو سـوپایی 
پرچمكیـدا  لژـر  ئـران   كـ دەكـرد 
خـۆی حشـار دابـوو، ل سـووریاش ئاگای 
 لـ تنانـت   ،یانـرۆژان جموجوـی   لـ

لوبنـان.  بـۆ  سووریاشـوە 
پویسـتی  دەوێ،  ئـوەی  ئمریـكا 
بوەی سـوپای پاسـداران بگات سـووریا و 
 ینوەش دەكات سبلوبنان، چاوپۆشـی ل
بارھگـری  سـیارەی  كاروانـی  ئـران 
بڕگـی  تارانـوە   لـ مووشـك   لـ  پـ
وشـكانیدا بگینتـ دەسـتی حیزبوـی 
ئیسـرائیل  شـارەكانی   رۆژانـ و  لوبنـان 
 لـ تنھـا   چونكـ بكرـن.  مووشـكباران 
ئمریكـی  كۆمگـی   دەتوانـ حاكـدا 
شـڕی   لـ بیـاردان  بـۆ  بـكات  ئامـادە 
دژ بـ ئـران، كـ مترسـییكانی ئـران 
ئیسـرائیل،  ماـی  نـو   نـبگ راسـتوخۆ 
ناوەندەكانـی  زۆری  بشـی   چونكـ
بیـاری ئمریـكا، لژـر ھژموونـی لۆبـی 
 وەیـویسـتی بمریـكا پجووەكانـدان. ئ
دوای   لـ مترسـیانی  و   ڕەشـھ ئـو 
ئیسـالمی  كۆمـاری  حوكمـی  سـر   ھاتنـ
ئرانـوە لسـر دەوتی ئیسـرائیل ھن، 
لـ ھڕەشـوە بكرـن ب كـردار، واتا تنھا 
لـ گوتـاردا خوازیاری مرگ بر ئیسـرائیل 
نبـن، بكـوو دەبـت بـ كـردەوە مـرگ 
بـۆ ئیسـرائیلییكان بچنـن كـ لـ دیـد و 
سـتراتیژی ئمریـكادا چاندنـی تۆوی مرگ 
بـۆ جـوو، مرگـی تارانـی بـدواوە دەبت.

سـرکوتنی  پـاش   1991 سـای 
راپڕین، ھزە سیاسـییکان ل پشـبکی 
کلوپلکـدا  جـۆرە  ھمـوو  ئاودیوکردنـی 
بـوون بـۆ ئـران. یکـک لـ شـرۆڤکانی 
ئـو کات بـۆ ئـم دیـاردە سـیرە، ئـوە 
 زە سیاسـییانم ھرکردەی ئـسـ بـوو کـ
ئزموونـی  سـرکوتنی   لـ گومانیـان 
پلـی  لبرئـوە   ،یـھ راپڕیـن  دوای 
تانکردنـی کوردسـتان و پکردنی گیرفانی 
خۆیانـ. بـۆ خکی ھۆشـیار ئم جگی 
چـۆن  بـوو:  قـووڵ  تامانکـی  و  خـم 
 ندیـن سـاڵ لـچ ک کـسـانـت کدەکر
چیاکان مرگیان خسـتووەت پش خۆیان، 
ئسـتا پاش ئازادبوونی بشـکی برچاوی 
وتکیـان، بـم شـوەی تانـی دەکن؟ 

سـرکردایتی  بـۆ  کوردسـتان  بکورتـی 
جیـاوازی)   بـب) سیاسـییکان  ھـزە 
تنھـا ھۆتلـک بوو بـۆ مانوەیکی کاتی، 
سـوود  زۆرتریـن  ھویانـدەدا  لبرئـوە 
لـم مانـوە کاتییـ لـ ھۆتـل کوردسـتان 
وەربگرن. ئوەی ل توانای پشـبینیکردنی 
ئو سـرکردان بدەربـوو، مانوەی ھۆتل 
کوردستان بوو بۆ ماوەیکی درژ و گۆڕانی 
سروشـت و ئرکـی ھۆتـل کوردسـتان. ئو 
میوانکـی   بـ خۆیـان  سـرکردایتییی 
کاتیـی دەزانـی، ئسـتا بوونتـ خاوەنـی 

یاسـایی ھۆتـل کوردسـتان! 
 ئاماژەیـ کوردسـتان  ھۆتـل  ئسـتا 
بـۆ دیاردەیکـی تـر کـ دیسـان رەھنـدی 
شـتکان،  (ھمـوو   یـھ ئابووریـی 

رەھنـدی  کوردسـتان   لـ بتایبتـی 
فشـاری  لژـر   ،(!یـھ ئابوورییـان 
حکومـت  نزانیـی  و  ئابـووری  قیرانـی 
لـ بڕوەبردنـی ئابـووری و بوبوونـوەی 
سـرخرمان،  ئاگـری  وەک  گندەـی 
خکی کوردسـتان ھسـتدەکن ل ھوتل 
کوردسـتان نیشـتجن و بۆ ھموو شـتک 
دەبـت شـتک بـدەن (پارە یـان بھایکی 
تر). ھاوشـوەی نیشـتجبوون ل ھۆتل، 
ژیـان لـ کوردسـتان ببرامبـر نیی. ئاو، 
کارەبـا، پـروەردە، تندروسـتی، رگاوبان 
تـر  خزمتگوزارییکـی  جـۆرە  ھمـوو  و 
برامبـر بـک پـارە، بـ کوایتی و نرخی 
لسـایی  بگومـان  بردەسـتن.  جیـاواز 
سـرمایداریدا،  ببزەییکـی   کینـم
ئابووریـی ھمـوو جیھـان ئـم ئاراسـتیی 
وەرگرتـووە، ئـوەی جیاوازە ل کوردسـتان 
چمکی "ھاووتی" ل ھموو واتا سیاسی- 
یاسـاییکانی بتاکراوەتـوە و گـۆڕاوە بـۆ 
چیتـر  کوردسـتان.  ھۆتـل  "نیشـتج"ی 
ئمـ ھاووتـی نیـن بواتـا سیاسـییکی، 
بکـو وەک بکاربـری ئابـووری، بپـی 
 لـ یکـک   لـ  ،مانـپ پارەیـی  ئـو 
 جـل کوردسـتاندا نیشـتکانی ھۆتشـب

دەبیـن، ئیتـر خۆمـان و بختمـان. 
ھۆتیـل   بـ عقیتـی  سـایی   لـ
ھمـوو  ئسـتا  کوردسـتاندا،  سـیرکردنی 
شـوازی  بپـی  کوردسـتان،  شـارەکانی 
ناوچـی  بسـر  بـوون  دابـش  ژیـان 
ئوانیـش   کـ ھژارانـدا،  و  دەومنـد 
جارکـی تـر دابـش بوونتوە بـۆ ناوچی 

بـۆ  رەھـا.  ھـژاری  و  دەومنـد  وردە 
 یـھ ھولرکـت  ھولـر،   لـ  نموونـ
لسـر مۆدلـی مترۆپۆیتانتکانـی وەک 
نیویـۆرک و لنـدەن کـ میوانکانـی ئـم 
بشـی شـار ھسـت دەکن گوڵ و گوزار 
 ،شـوازییاندایپ لـ نـوکـی بو ئارامیی
بـم تنھـا چنـد کیلۆمترـک لـوالوە، 
مۆدلـی  لسـر   یـھ ھولرکـت 
تاون)ەکانـی  (شـانتی  ورانشـارەکان 
 کانـی لـرابز رگ کـدەلھـی و جۆھانسـب
 جیاوازییـ ئـم  میوانکانـدان.  پشـوازیی 
گورەیـ، کـ پناچـت ئیـدارەی شـار و 
 چونکـ بیبینـن،  حکومـت  سـرکردایتی 
خۆیـان تنھـا لـ بشـ گووییکی شـار 
دەژیـن و کاردەکـن، ئاکامـی مترسـیداری 
 مـت! ئر ئاینـدەی شـار و وسـل یـھ
 بـ پویسـتی  و   گرنگـ زـدە  بابتکـی 
لوردبوونـوەی زیاتـر ھیـ. بـم ئسـتا 
باسـی رەھندکـی تـری ھۆتل کوردسـتان 

 .زیاتـر دەرەکییـ یـن، کـدەک
ھۆتـل  دەرەکیـی  رەھندکـی 
 راقـتـی عکانـی حکوموکوردسـتان، ھ
ھوتلکـی   بـ کوردسـتان  کردنـی  بـۆ 
 تییـھاوو بـۆ  ھاوینھوارـک  و  گـورە 
ھۆتـل  ئیتـر  عـراق.  پلیککانـی 
دەروازەی  تنھـا   تـدەب کوردسـتان 
 تییـھاوو) کوردسـتان  خکـی  بژـوی 
 مــن و ئوان دـراق)! ئـدووەکانـی عپل
و پارـزگاری شـار تـا (پشـتی سـیترە) 
وەک  ھموومـان  و  دەچیـن  برەوپیریـان 
کارمنـدی ھۆتلـ گورەکـ لـ خزمتـی 

ئـم میوانـ شـیریناندا دەبیـن! ل کۆتایی 
ھمـوو وەرزکیشـدا، وەزارەتـی شـارەوانی 
داتـاکان  بشـانازییوە  گشـتوگوزار،  و 
بودەکاتـوە: چنـد کـس ھاتـن و چنـد 

کـردن!  خزمتیـان  کـس 
سـیرکردنی  بکـم  مبسـت  لـرەدا 
 ،نییـ گشـتوگوزار  کرتـی  بھـای 
بـۆ   یـھ گـورەی  بایخـی  گشـتوگوزار 
ئابووریـی ھر وتک، بم ل کوردسـتان 
گشـتوگوزار بووەتـ خاـی یکتربـی ئم 
سـ جـۆرە ھۆتلی لسـرەوە باسـکران: 
 تـبوون سیاسـییکان  ھۆتلـی  ئـو 
خاوەنـی، ئـو ھۆتلـی ھموومـان تیـدا 
کرچیـن و ئـو ھۆتلـی ھموومـان تیـدا 
خزمتکارین. ھـۆکاری ئمش دەگڕتوە 
بـۆ نبوونـی ھیـچ سـتراتیژکی نیشـتیمانی 
و نتوەیـی لـ ھیچ یکک لـ بوارەکاندا. 
زمانـی  پاراسـتنی  سـتراتیژی   کـ وتـک 
نتوەیـی نبـت، چـۆن چاوەڕـی ئـوەی 
گشـتوگوزاری  سـتراتیژی  لدەکرـت 
 بووەتـ گشـتوگوزار  بکورتـی  ھبـت؟ 
ھمـوو   لـ دابـاو  ئابووریـی  کرتکـی 
بوارەکانـی تر، بتایبتـی بوارە گرنگکانی 
ئاسایشـی  کولتـوور،  زمـان،   ،ژینگـ وەک 
 کـ نتوەیـک  شوناسـی  و  نیشـتمانی 
ئسـتا  ئوەنـدەی  مـژوو  بدرژایـی 
شوناسـی لبردەم ھڕەشـی سـینوە و 

نبـووە.  لناوچوونـدا 
دەکرـت کلنی گـورەی لم جۆرە لو 
 کی زۆر، ککۆ خمـئ بـن کـ ھۆکارانـ
 خۆییخوازن، گومـان لربڕەتـدا سـبن لـ

توانـای ئم سـرکردایتییی ئسـتا بکن 
کوردسـتان.  دەوتـی  بڕوەبردنـی  بـۆ 
شکسـتی ئم سـرکردایتیی ل پاراسـتنی 
خونـی دەوـت و سـربخۆیی و گۆڕینـی 
ئـم خونـ بـۆ خونـی ھبوونـی ژوورکی 
ھوتـل   لـ باشـتر  باکـی  و  باشـتر 
کوردسـتان، ھـۆکارە بـۆ ئـوەی الوەکانـی 
ئمـۆ بـ بباکییـوە لـ خونـی دەوـت 
 کـ الوانـن  ئـو  ھـر   مانـئ بوانـن. 
ئـازاد  کوردسـتانکی  بـۆ  گیانـی  باوکیـان 
بخشـی، کچـی ئمـۆ لـ سـایی ئـو 
ھـ گورانـی چارەکـ سـدەیک ھاوار 
دەکیـن مترسـیدارن، بشـکی زۆری ئم 
 و کوردسـتانکیـان بـدھیـچ ئوم الوانـ

نمـاوە کـ ئـوە کردووتانتـ ھۆتـل. 
ھۆتلـوە   لـ کوردسـتان  ئـوەی  بـۆ 
ئـوەی  بـۆ  نیشـتیمان،   بـ بکینـوە 
تنھـا  الوان،  گلیـی  بـۆ  کاردانوەمـان 
وزەکان  دەبـت  نبـت،  رەتکردنـوە 
راسـتکردنوەی  بـرەو  بکیـن   ئاراسـت
 کدەیسـ ی چارەکـورانـگ ـو ھئـ
ھـوڵ  پاشـان  دەکینـوە،  دووبارەیـان 
 کـ ئایندەیـک  بونیاتنانـی  بـۆ  بدەیـن 
و  ئـرک  خـاوەن   ببینـ ھموومـان 
بـۆ  ھنـگاوە  ئـم   بـب برپرسـیارتی. 
تنھـا   مـئ ھـکان،  راسـتکردنوەی 
ئاینـدەدا   لـ رابـردوو  قکانـی  دەتوانیـن 
و  بنینـوە  بونیـات  کۆشـکوە  بنـاوی 
نیشـتیمان،  بنـاوی  نبـت  شـتکمان 
تنانـت ئگـر خاوەنـی دەوتیـش بیـن!  

بیانییکـی سـای 1985، ل موقیفکی 
سـلمانی  شـاری   لـ ئـازادی  پاسـکانی 
چاوەڕـی پاسـم دەکـرد، بـ عموودکـوە 
پارچـ کاخزـک کـ بـ سـیکۆتین پـوەی 
 ک چوومشـام، کاترنجی راکنرابوو سـلک
پشـوە نخشـیکم بینـی لـ ناوەڕاسـتیدا 
نوسرابوو کوردستان، ل دامنی کاخزەکدا 
نووسـرابوو "پارتـی سۆسیالیسـتی کـورد – 
پاسـۆک". ئوە یکمجارم بوو نخشـیک 

 ورەییـگ بـو  کوردسـتانی   کـ ببینـم 
 یخشـو نت. ئیدی ئنرابخشـر نسـل
 بـ دواتـر  سـاک  چسـپی.  لمشـکمدا 
زانیـم  و  ئاشـنابووم  پاسـۆک  ئدەبیاتـی 

!چییـ کوردایتـی"  سـووری  "ئـای 
دواتـر لـ سـود، زیاتـر لـ نـرخ و بھـای 
سـربخۆیی و دەوت تگیشتم، دەمبینی 
وتـی  چـۆن  جۆربجـۆر  وتانـی  خکـی 
خۆیـان خۆشـدەوت، چـۆن رـز لـ ئـای 

خۆیـان دەگـرن و پـاش چندیـن سـاڵ ژیـان 
دەنگـی   لـ حزیـان  ھشـتا  سـودیش   لـ
باشـووری   .خۆیانـ وتکانـی  دەھۆـی 
کوردسـتان فیدرایتـی راگیانـد و بھموو 
کموکورتییکانییـوە دەرگایـک بوو برەو 
بـراکان  شـڕی  یکجـاری.  سـربخۆیی 
ھموومانی تاسـاند و ھموومانی شـرمندە 
کوردیمـان  دەسـتی  ڕەخنبارانـی  کـرد، 
کـرد، بـم وتمـان زیاتـر ال شـیرینتر بـوو. 
 ککدەبیاتـی پئ وە بنزیکـ وێ لـلـ
ئاشنابووم و ھندک ل کادرە دسۆزەکانیم 
چـوار  ھـر  یکگرتنـوەی  باسـی  ناسـین، 
مسـتی  بتواوەتـی  کوردسـتان  پارچـی 
ئندامـی  کاتـک  ھیـچ  ئگرچـی  کردیـن، 
ئـو حیزبـ نبـووم، بـم دروشـمکانی بۆ 
مـن ھنـدە گورەبـوون، وامدەزانـی فریـای 
ئـوە ناکـوم بردـک بخمـ سـر بـردی 
تـواو   دیوارەکـ ئـوان  و  سـربخۆیی 
دەکـن. تنانت گیشـتبووم ئـو بوایی 
دەوتـی  راگیاندنـی  لکاتـی  دەبـت   کـ
کوردسـتاندا تـا چنـد سـاک یک پـارت و 
یـک سـرکردە ھموو سـنوورەکان بگرن تا 
کوردسـتان دەکوتـ سـر پکانـی خـۆی. 
 کـ  کـکپ سـرخۆبوونی  رۆژنامـی 
یـک  تنیـا  بـوو  تورکـی   بـ ھمـووی 
دـی نبـت بـ کـوردی کرابـووە دروشـمی 

سـوور  ختکـی   بـ ئویـش   ،کـرۆژنام
نووسـرابوو: ھیـچ شـتک لـ سـربخۆیی و 

!نییـ بنرختـر  ئـازادی 
تورکیـم ندەزانـی، بـم لبر ئـو دە 
کوردییـ پـ ناوەڕۆک، رۆژنامکـم دەکی. 
"ئۆتۆنۆمـی،  وشـی   لـ رقـم  زیاتـر  ئیـدی 
 کـ دەبـووەوە  راسـتقین"ش  ئۆتۆنۆمیـی 
سـردەمانک دورشـمی سیاسـی پارتکانـی 

باشـووری کوردسـتان بـوو.
کچـی لپـ وەکـو کاسـیک خـۆڵ و دۆ 
بسـرماندا بکن، پککش دەستبرداری 
سـربخۆیی  ئیـدی  بـوو،  سـربخۆیی 
"پرۆژەیکـی  بـووە  الیـان  کوردسـتان 
کۆنپرسـتی"، پـ بـ گروویـان ھاواریـان 
کـرد بـاوی باسـکردنی دەوتـی نتوەیـی 
نمـاوە و ئوە بیرکردنوەی "ناسـیۆنالیزمی 

 ."رەتاییسـ
باسـکردنی سـربخۆیی لـ مـاوەی ئـم 
چنـد سـای دوایـدا بـوو بـ دروشـمکی 
چپسـپاو الی سـرۆک مسـعود بارزانـی و 
لـ زۆر بۆنـ و گوتـاری جیـاوازدا دووپاتـی 
دەکـردەوە. بـم ئوانی ک لسـر تیۆری 
رووخانـی دیـواری مای بارزانی سیاسـتیان 
کـرد، کوتنـ دژایتـی و القرتکـردن، ئـو 
قسـانیان بـ "سـربخۆیی بھـاران" و لو 
شـتان دەدایـ قـم، بتایبتی الینگرانی 

بزووتنـوە،  و  حیـزب  ھندـک  و   کـکپ
پککـ ھتـا داوای سـربخۆیی دەکـرد، 
کوڕکـی دیکـ بـوو، ھرچنـدە ریفرانـدۆم 
 بـ پیوەندییکـی  ھیـچ  کوردسـتان   لـ
پککـوە نییـ، بۆیـ دژایتـی پککـ بۆ 

 .تـوەکال ریفرانـدۆم بـ
ئسـتا کـ شـتک بـووە بـ جـددی و 
بیـاری لسـر دراوە و دەبـت گشتپرسـی 
 ،پارتییـ پـرۆژەی   مـئ دەـن  بکرـت، 
دەسـتکوتی   بـ بیـکات  دەیوـت  پارتـی 
 ک وەیـئ امانــگای توەی جخـۆی. ئـ
یکتـی ناتوانـت خـۆی یکالیـی بکاتـوە، 
لـ کاتکـدا ئوان دروشـمی مافـی بیاردانی 
چارەنـووس بـ مۆنۆپۆـی خۆیـان دەزانـن و 
دەـن کۆپـی رایتکـی ھـی خۆمانـ، دەی 
برادەرینـ کواتـ چاوەڕی چین، بۆ نایکن 

بـ پـرۆژەی خۆتـان؟ 
ھیـچ  موکـی  سـربخۆیی  و  ریفرانـدۆم 
بتنیـا،   نییـ کـورد  تاککـی  و  پارتـک 
تنیـا   کـ  وەییـتن پرۆسـیکی  بکـو 
و تنیـا کرامتـی کـورد بـ سـربخۆیی 
دەپارزرـت بـ عراقچیکانیشـوە، ئاخـر 
ئگـر باشـووری کوردسـتان لسـر عـراق 
نبت، ک حسـاب بۆ ئو مقاشـان دەکات. 
پکـوە  پارتـکان  ھمـوو  ئگـر 
و  بـن  سـربخۆیی  و  ریفرانـدۆم  لگـڵ 

بـۆ  دەربھنـن  کـالن   لـ خنجرەکانیـان 
پشـتی  و  کوردسـتان  دەوتـی  پاراسـتنی 
یـک بگـرن باشـ، باشـترە پـش ئـوەی 
ھرشـتک بیـن کوردبیـن، بم ک بشـک 
نبن و نیانوت، دەبت سـرۆک مسـعود 
بارزانـی ئـو ھنـگاوە بھاوـت و چـاوەڕێ 
نـکات، سـد سـا چاوەڕوانیـن، ناکرـت 
 ی دیکـد سـاوەکانـی داھاتووشـمان سـن
 لـ کوردسـتان  دەوتـی  بـن.  چـاوەڕێ 
باشـترە  رابگینرـت  بـت  گوندکیـش 
ئازەرییـکان  رانگینرـت.   کـ لـوەی 
'سـای جارـک  پندکیـان ھیـ دەـت: 
دەمانوـت نوژـک بکیـن، بـم شـیتان 
ل ناگڕت."، ئسـتا کـورد ک دەیوت بۆ 
یکمینجـار بـردە گورەکـ بھاوـت، پیاوە 
ناکرـت   بۆیـ دەکـن،  رگریـی  گچکـکان 

بکرـت.  چـاوەڕێ  چیـدی 
خـۆ رەنگـ ب خرایی ھمـوو گرفتکانی 
کـورد بـ دامزراندنـی دەوتـی کوردسـتان 
دەوتـدا  لـو  بـم  نبـن،  چارەسـر 
و  یکسـانی  بـۆ  کار  ھموومـان  دەتوانیـن 
خۆشـگوزەرانی  و  کۆمیتـی  دادوەریـی 
بکین، ئاخر کوردستانکی ئازاد، یکسانیی 
دەوـت، یکسـانیش ببـ سـربخۆیی و 

ئـازادی بـدی نایـت. 

ران  ئ

ی ئیسرائیل وەك دراوس

ل کوردستان هۆت

عارف قوربانی

 arifqurbany@yahoo.com
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شرۆڤæ و بۆچوون

بوار کæریم وەلی ر

 rebwar.karim@rudaw.net

ژاوی گۆڕان گ

تكنۆكراتكــی  و  شــارەزا  سیاســییكی 
لوەشــاوە ك بدەردی یوسفی كنعان چووە، 
ئیتر ھیچ شانســكی لبردەمدا نماوە مگر 
ئوەی لو بیرەی (براكانی) تیانھاویشــتووە، 

بھنرتــ دەرێ. پگی دكتۆر برھم ســاح 
لناو یكتیدا و رۆی ئو پیاوە ل دروستكردنی 
رایكانی پیوەندیی نودەوتی و ناوچیی، 
ھمیشــ جگــی ئیرەیی بنــاو ھاوقتارانی 

1

2

3

ئبتــ میراتی نوشــیروان مســتفاش 
ھیــچ  سیاســی)  ئۆجاغكوــری  (وەك 
جیاوازییكــی ئوتۆی لگڵ ســركردەكانی 
پش خۆی نیی، ئویش موك و ماڵ و دارایی 

بزووتنوە سیاســییكی بۆ موستحقترین 
كســكان بجھشــت ك منداكانی خۆی 
بوون، ھاوكات مسلی جگرەوەی خۆیشی 
سیاســیی  ملمالنــی  كرەســتیكی  وەك 

بــووە. گوناھی ئــو پیاوە ئوە بوو ك كوڕی 
پیاوكی خوندەوار بوو، ل باوكوە مالیی و 
ل دایكوە جاللی! قت دی دایكی نشكاند، 
 وە راستییم شكۆی باوكیشی پاراست. ئب
ك ھموو جاللیی كۆنكان بۆ رۆژكیش بت 

!الیی بوونم
و  تابانــی  جــالل  ئحمــد،  برایــم 
 الیی دیكم فا و زۆر كۆنوشیروان مســتن
ك لــ بارزانی ھزۆقینوە و ویســتیان ببن 
ب پــرۆژەی ئاترناتیڤ، فشــلیان ھنا و 
خۆیان عاقیبت بوون ب (مالیی نویكان). 
چونك كۆگی سیاستكردنیان پتر لوەی 
 كی شایســتوەیڕانت، گتیی پارتی بدژای
بــوو بۆ باوەشــی پارتــی و پیداكردنی پل و 
پۆســتی برزتــر الی مای بــارزان (برھم 
ســاح دەمكــ ئو شانســی ھیــ و قت 
 وان لوە). ئكردووەتنانی نكارھب بیری ل

ژیانی سیاسیی خۆیاندا قت نیانتوانی شتك 
پشــكش بكن ك بتوانــ تجاوزی پارتی 
و بارزانــی بكات. بۆی ئم برەی پویســتی 
ب رابركی نــوێ ھی بتوان تجاوزی ئو 
عوقدە مژوویی بكات ك (ل ســلمانییوە) 
بای بســر سیاست و ئایندەی كوردستاندا 
 موو پرســھ ل ك كوەیشــاوە. بزووتنك
نتوەیــی و نیشــتمانییكاندا (بــ قید و 
شرت) ل ریزی پشوە بت، بم بقدەر 
سرە دەرزییك ل كمایسیكانی حوكمانی 
خــۆش نبت. چونكــ پارتی خاــی الوازی 
 وەیویش ئشــف كردووە، ئرەكانی كركاب
ك سرباری ئوەی ل كارنامیدا 31ی ئابیش 
 روەری دەداتم دەرســی نیشتمانپب ،یھ

ركابرەكانی!
بزووتنوەی سیاســیی ســلمانی بدەست 
قیرانی ناســناموە گیری خــواردووە، رۆژك 

 ب شــایر دەبفای عال مســتدژی مــ لــ
كۆمۆنیســت، دواییش ھر خۆی كۆمۆنیســت 
قچــۆ دەكات! شــڕی ئیســالمی سیاســی 
ئیخــوان   كۆنــ ھرچــی  دوایــی  و  دەكات 
نوخــوازی  ســیمبولی  وەك   تیرۆریســت و 
پشكشــی كۆمــگا دەكات! بۆیــ گۆڕانی 
راستقین ئوكات روودەدات ك ئو جونوە 
مدەنیی بتوانی خۆی تعریف بكات. ئســتا 
برھم ساح ل غیابی تابانی و نوشیروان 
مســتفادا دەتوانــ تجــاوزی ئــو عوقــدە 
مژوویی بكات و ئاراســتیك بۆ شراكت و 
 تبب ڵ پارتیدا دروست بكات، نگل ملمالن
پاشدز و ن ببت ھاوماڵ. ئو ن ل ھكاری 
و ن ل قناق و پشتئاشــان، ن ل كوقاسم 
و كپكی حمدئاغا بیاری كوشتنی براكانی 
 ت، بۆیژووی خۆی بزاری مرمداوە تا شن

.و دەتوانئ

ئبــدی بــۆ ھاوقتارانــی كردە میــرات تا 
دوای كۆمك ملشــكاندن و پرتوازەیی، 
وارس حقیقییكانی (كوڕەكانی) رشمی 

بزووتنوەك بگرن دەست.
گــۆڕان  جیاوازیــی  محكــی  ســنگی 
مســتفا  نوشــیروان   كــ بــوو   وكاتــئ
نمنــت. چونك ل بنڕەتــدا ب حزووری 
نوشــیروان مســتفا، فۆرمی حزبی كوردی 
 شــت ســامام بوو. ھمــان تاس و حھ
ئــو حیزب تنھا یك كۆنگرەی بســتووە 
و لكاتكــدا ك ركخری گشــتی ل ژیاندا 

بوو، ھیچ ئۆرگانــك و دامزراوەیك بۆیان 
نبوو قســ لســر قســی ئو بكن یان 
بیــارە تاكــ كســییكانی رەتبكنــوە. 
ھاوكات ھبژاردن و گۆڕینی ســرۆك تابۆ 
 وەیــو بزووتننــدە ئــرچھ بــوو! بۆیــ
پــش مرگــی ركخرەكــی، ئینتیحــاری 
سیاســیی كردبــوو، بــم لــرە بــوالوە 
ملمالنیكی ســخت لســر (مالیكیتی) 
 وا بــ ناچــدەكات و پگــۆڕان دەســتپ
ئاســانی كۆتایی بت. نوشــیروان مستفا 
 ل (یقیننا راســت تبئ) كییۆتۆپیای

زیھنیتی ئواندا دروست كردبوو ك خۆی 
 وانیــش خۆیان پو ئ (یدەســوڕاندنھ)
ھسووڕاو بوو! بۆی ئستا ھسوڕاوەكان 
بتنــگ ئــوەوەن كــ پتكانــی خۆیان 
بپچنــن، چونك كــس نازان تا ئســتا 
چۆن گمی كردووە. ئاراســتیك دەیوێ 
گــۆڕان (كۆمــی رەنجدەرانــی پشــوو) 
بكات حیزبكی ئیسالمیی عیار بیستوچوار 
و ئــوەی دیكــش بتنــگ گڕانوەیكی 
شــرافتمندانی بۆ باوەشی یكتی! لو 
بینشدا جماوەرەكیان سریان لشواوە.

یكیــان پارتــی و ئــوەی دیكیــان 
یكتــی، ھردووكیــان دیلــی دەســتی 
داعش. یكیان زەق زەق و گۆشــاوگۆش 
 ری لمــوو دنیــاوە ســرچــاوی ھبب
جســتی جیاكرایوە: ھوجام. ئوەی 
دیكیــان ســید ئحمــد كــ ئویش 
ئیفــادەی دەموچــاوی دوای رزگاربوونی 
ھیچی ل ساتوەختی سربینی ھوجام 
كمتــر نبــوو. ھوجام كۆــك مندای 
ھتیــوی لپــاش خــۆی بجھشــت، 
بم شــوكر ســید ئحمد ھاتوە ناو 
خزانی. گرنگ نیی ك سید ئحمدی 
رزگار كــرد، دیل بدیلیــان پ كرد یان 
شرە كوڕانی (جنگی) دەستویخی 
زانیــاری رزگاریان كرد، بم پرســیاری 
ســرەكی لــ كاربدەســتانی وەزارەتی 
پشمرگ ئوەی: كسكی وەكو سید 
ئحمــدی خاوەن پداویســتیی تایبت 
ل ریزی پشــوەی جبھی شــڕ چی 
دەكــرد؟ ئســن بــ ھمــوو پوەرە 
پیشــییكان، كســانی وەكــو ســید 
ئحمد نك ناكرێ و ناشــ ل برەی 
پشوەی شــڕ بن، تنانت سربازیی 
زۆرەملیــش نایانگرتــوە. بۆیــ پش 
ئــوەی مــرۆڤ دانیشــ پرســیار لوە 
بــكات ك ك ســید ئحمــدی رزگار 
 ك و پرســیارە بكات كئ كــرد، دەب
ئوی دامزراند و بردیی برەی پشــی 

پشوەی شڕ؟!

دوو سوورچی

؟ ح دەتوان بæرهæم سا

دەوتی داھاتووی سربخۆی كوردستان تواو 
لگڵ برژەوەندی و جیۆسیاسیی یكتی ئوروپادا 

یكدەگرتوە! چۆن؟ 
یكتیــی ئوروپــا ك لــ 28 وتــی ئوروپی 
پكھاتــووە و وەك ناوچیكــی كۆنفیدرای یاخود 
ركخراوكی سیاســی و ئابووریی گرینگ ل دونیادا 
 وە برووی ئابووری و داھاتی ناوخۆیی زراوە، لدام
گرینگترین و دەومندترین ناوچی جیھان ھژمار 
دەكرت، ل رووی سیاسی و سربازیشوە خاوەنی 
نزیكی نیوەی وتانی پنج كۆ یك ل ئنجوومنی 
ئاسایشــی نودەوتی و بانسی ھزی جمسرە 

كاریگرەكی ل دونیادا لژر ناوی رۆژئاوا. 
الی ھمــوو الیــك روون و ئاشــكرای یكتی 
ئوروپا لســر پرەنسپی یكســانی و ئازادیی بۆ 
تاك و پاراستنی مافی نتوەكان دامزراوە. وشی 
نتوە وەك چمككی سیاسی ل سردەمی ریفۆرم 
ل ئوروپا ســریھدا، لو كاتوە بشــوەیكی 
گشتی ل ئوروپا دەستكرا ب جیاكردنوەی مانا و 
چمكی گل و نتوە ل یكتر. وەك زانای ناوداری 
رووسی ئلكساندەر دووگین دە، چمكی نتوە 

سیاســیی، بم گــل مژوویی. ھیــچ گومانك 
نیی لوەی ك كورد گل، بم بۆ دروســتكردنی 
دەوتی كوردســتان ل باشووردا نابت پشت بو 
سیاســت ببســترت ك كوردســتان تنیا وتی 
كوردان دەبت، بكو كۆمك نتوەی تر ھاوبیر 
 تو دەوناوی ئپن للی كورد كاردەكڵ گگل
ك تاوەكو ئمۆ نــاوی ئم دەوت لدایكنبووە 
كوردســتان، بھمان شــوە ئرمن و ئاشوور و 

توركمان و باقی ئوانی تر دەبن خاوەنی.
 لم ســاتوە بشوەیكی فراوانتر و بردەوام 
كار دەكرت لســر پكوە كاركردنی نتوەكانی 
جیھان. ركخراوی نتوە یكگرتووەكان نموونیكی 

 .یم كاركردنزیندووی ئ
ھــر ئوەی ئمــۆش پی دەگوتــرێ یكتی 
 ك یوانو ریفۆرم و بیركردنمی ئرھوروپــا بئ
ل كۆتاییكانی ســدەی 17 دەستیانپكرد، دواتر 
ركخراوی یكتــی ئوروپایان ل نوان دەوت و 
 نا، بكھپ وروپا لوەكانی ناو كیشــوەری ئتن
لبرچاوگرتنی پاراستن و رزگرتن ل بھا و ماف و 
 رەكیی بوونرجی سم تی ككانی مرۆڤایئازادیی

کوردســتان بب بــ دەوتیــش، دەولتکی 
 ب مئ .Landlocked Country وات ،یداخست
 دەگوترێ ک روەریی کامکی خاوەن ســتدەو
چواردەوری ب وشــکانی گیراوە و ھیچ دەروویکی 
 تی داخستدنیادا 49 دەو ستا لئ .دەریایی نیی
ھن ک ب زۆری ل ئاسیا و ئفریقا ھکوتوون. 
یک ل دەرچ دەریایی نزیککان ل کوردستان 
 !راقش دیسان عکشــرچاوەی کســ ،راقع
کوابوو چارەسر چۆن برھمدەھنرت و بارزانی 

چۆن دەتوان عراقییکان دنیابکاتوە؟ 
ھرمــی  گلــۆ   :یــمئ  مــئ پرســیاری 

کوردستان چۆن دەتوان نیگرانیی الینی عراقی 
 یــمشــمان ئروەھــا گریمانوە؟ ھتــنەوب
کــوا ھرمی کوردســتان لــ توانایدای ب تزی 
 راقییع رانییــم نیگکۆنفیدراســیۆنی نــوێ ئ

بەونتوە.
 

زی کوردستان:  ت

یی ناوەڕاست کۆنفیدرا

ھگــری  ســتراتیژی  پرۆژەیکــی  ھمــوو 

گشتپرسی و کاردانæوەی 

تیی ئæوروپا یæک

بارزانی بۆ نایکات؟ 

پرۆژەیæکی ستراتیژیی تازە

ب ئندام لم یكتییدا.
ركخــراوی یكتیــی ئوروپا نــك تنیا لناو 
دەوتانــی ئنــدام، بكو ل ســرتاپای جیھاندا 
رۆكی گرینگ دەگێ لڕووی ئابووری و سیاسی 
و ســربازی و دابینكردنی ئاسایشــی نیشتمانی و 
رزگرتــن لــ مافكانــی مــرۆڤ. لھمــان كاتدا 
بشــوەیكی دیــار و ئاشــكرا بــاری ئابــووری و 
ئاســایش و بارودۆخی وتان راستوخۆ كاریگریی 
ھی لسر وتانی یكتی ئوروپا، ئویش لبر 
بھزیی بــاری ئابووری و دابینكردنی ئاســایش و 
خۆشگوزەرانی بۆ دانیشتووانی وتكانیان. بینیمان 
لــ كاتی تكچوونی بارودۆخــی ئمنی و ئابووریی 
ناوچكانی رۆژھتی ناوەڕاست و وتانی باكووری 
ئفریقا چۆن ب لشــاو كۆچبر روویان ل وتانی 
ئوروپا دەكرد و چۆن كاریگریی نرنی خست سر 
ئو وتان ھم ل رووی ئاسایش و خۆشگوزەرانی 

ھمیش ل رووی سیاسی و ئابوورییوە. 
 وروپــا بــتیــی ئكدا یوەیــم چوارچلــ
پچوانــی دەوت زلھزەكانی ترەوە ھیچ كاتك 
 م ناوچانمنیی ئباری ئ رژەوەندییاندا نییب لــ
تكبچن و شــڕ و ئــاژاوە تیاندا بــردەوام بن بۆ 
ئــوەی چك و تقمنی و فۆك و مووشــكیان 
پ بفرۆشــن، یاخود ســرقایان بكــن ب یكتر 
و الوازیــان بكــن لــ رووی ئابووری و ســربازی 
 ی دژ بو ئاســتن بگوەی نو سیاســی بۆ ئــ
 كو بدونیادا. ب وە لجیۆسیاســییان بوەســتن
پچوانــی برژەوەندیــی زلھــزەكان، تكچوونی 
بــاری ئمنــی و الوازیــی ئابــووری وتانی جیھان 
یكتــی ئوروپا رووبڕووی نھماتی و كشــی 
گورە دەكاتوە وەك ئمۆ پوەی دەنان بھۆی 
تكچوونی ئاسایشی جیھان و قیرانی ئابوورییوە. 
كوردستانی باشــوور ل ماوەی رابردوودا ئوەی 
سلماندووە ك بووەت زامنی ئاسایش و ناوچیكی 
ئــارام بــۆ كاری بازرگانی و دیپلۆماســیی جیھانی، 
بجۆرك تا سانی پش 2014 خكانكی زۆری 

وتانی دەوروبر و ئاســیای ناوەڕاســت و باشــوور 
 ك لت زۆرناندەكرد بۆ كاركــردن، تروویــان ت
كوردە نیشتجبووەكانی یكتی ئوروپا گڕانوە 
زدی باب و باپیرانیان. ئم راســتیان الی وتانی 
یكتــی ئوروپا شــاراوە نین و ئــاگاداری تواوی 
گۆڕانكارییكانن. ھروەھا بینیشیان ل دوای سای 
2014 و تكچوونــی بارودۆخــی ئمنی و ئابووریی 
كوردستان و ناوچك بھۆی سرھدانی ركخراوی 
تیرۆریستی داعشوە چ گۆڕانكارییكی بسردا ھات 
 روویان ل م ناوچانكی ئــشــاو خل و چۆن ب
 بوون م رووداوانوروپا كرد. ئتیی ئكتانــی یو
ھۆكاری گۆڕینی دیمۆگرافیا و تا رادەیكیش كولتوور 
و برزبوونوەی ھستی ناسیۆنالیستی لناو وتانی 
ئوروپادا ك پچوانی پرەنســیپكانی یكتیی 
ئوروپای.   دەوتانی ئوروپا باش لوە تدەگن 
ك ئمۆ بھۆی ركخراوی تیرۆریســتی داعشــوە 
زۆر دەوــت ل باری الواز و ناجگیردان. الشــیان 
ئاشكرای ھۆكاری سرھدانی داعش تنیا سیاسی 
و سربازی نیی، بكو بشكی گرینگی پیوەندی 
ب الینی ئابووری و خراپ دابشــبوونی ســامان و 
 جگ مدا، ئكــتانی ناوچر دەوســب داھات
لــ ھۆكارە مزھبی و ملمالن ئاینییكان ك لم 
ناوچانــدا ھــن و بوونت ھۆكاری دروســتبوونی 
ئــم بارودۆخ ك زۆربــی وتانی جیھان پوەی 
دەنانــن، ئوروپاش وەك قوربانیی یكم ســیر 

دەكرت لم رووەوە. 
فاكتــری كورد و كشــی نبوونــی دەوتی 
كوردســتان ھمیشــ وەك بۆمبكــی توقیتكراو 
بــاس دەكرت و ل كات و ســاتدای بۆ تقینوە. 
بــ تقینوەی ئم بۆمب بــ دنیاییوە رووداوی 
زۆر كاریگر و مترســیدارتر روودەدەن ك ل شڕ 
و نھامتی و كاریگرییكانی داعش بۆ ســر ئم 
ناوچانــ و دواتر ئوروپا ھمــوو جیھان زۆر زیاتر 

زەرەرمند دەبن.
بۆیــ یكتیی ئوروپا لگڵ چارەســركردنی 

پرســی كــوردە لنــاو ھمــوو ئــو دەوتانــی 
 تی لتایبش كراوە، بردا دابسكوردستانیان ب
باشــوور ك ئمۆ ل بارودۆخكی تایبتدای وەك 
ئترناتیڤی شڕ و پكدادانی قومی ك ئگركی 
بھــز و چاوەڕوانكراوە بھۆی بردەوامبوونی ئم 
جۆرە حوكمانییی ل عراقدا دەكرت، كاركردنی 
حكومتــی ھرــم وەك دەوتكی ســربخۆ و 
نگڕانــوە بۆ بغدا ل پیوەندیی دیپلۆماســی و 
كۆنتراكت ئابوورییكان و ھزی ســربازیی جودا و 
دوور ل دەستی حكومتی مركزی. روونتر بین 
كاركردنی دوو دەوت یان دوو حكومت ل ناو یك 
 وە. بتودەككدادانی لتدا، درەنگ یان زوو پو
تایبتــی ئو كاتانی كارە دیپلۆماســی و ئابووری 
و ســربازییكان تكڵ دەبــن و بژەوەندییكان 

بریك دەكون وەك ئوەی ئستا دەبینرت.
ســردانیكردنی شــاندی ئنجوومنــی بــای 
ریفراندۆم بۆ یكتی ئوروپا ب سرۆكایتی بارزانی 
و ئنجامدانی كۆمك دیدار و چاوپكوتنی گرینگ 
و كاریگر ب ئای كوردستانوە بب ئای عراق 
لگڵ دەستداران و ئندامانی پرلمانی یكتی 
ئوروپا، گواھیدەری ئم راســتیانن، ب تایبتی 
لكاتی پرسیاركردنی ئندامانی پرلمانی یكتی 
ئوروپــا و زۆر جختكردنــوە لســر داھاتــووی 
ھرمی كوردســتان لڕووی ئابــووری و بارودۆخی 
ریفرانــدۆم و ســربخۆیی  ســربازی بــۆ دوای 

 .یك ھرەنتییو چ گ كوردستان چۆن دەب
وەك ل ســرەوە ئاماژەمان بۆ كرد، بارودۆخی 
ســربازی و ئابووریی ئــم ناوچان زۆر گرینگن بۆ 
وتانی یكتی ئوروپــا، بجۆرك ھر پكدادان 
و ناســقامگیرییك لم ناوچانــدا رووبدات ئوە 
دەســتپدەكاتوە  كۆچبــران  و  كــۆچ  لشــاوی 
 دەرھاویشــت ل جگ موروپــا، ئتانی ئبــۆ و
چاوەڕوانكراوەكانــی تــری وەك تیــرۆر و بكاری و 
گۆڕینی دیمۆگرافیــا و كاریگریی فرھنگییكان 

لسر دەوتانی ئندام ل یكتی ئوروپا.

نابــت ئوەشــمان لبیربچ یكــك ل ھرە 
مترسیی راســتقینكانی ســر ھوەشانوەی 
یكتــی ئوروپــا كۆچــی بلشــاو و تیــرۆری 
نودەوتیی ك ســرچاوەكانیان ئــم ناوچانن 
بھــۆی نمانــی ســیادە و ھــزی دیپلۆماســیی 
جگای بــاوەڕ ل نوان دەوتان ھاتووەت ئاراوە. 
ســلمندراوە ب ل دایكبوونی دەوتی كوردستان 
ئمن و ئاســایش بــ شــوەیكی ئۆتۆماتیكی بۆ 
 ۆ بمئ ك ر دەببدەســت م ناوچانــك لزۆر
 ن و دانیشــتووانیان روو لی نائارام دەبینرناوچــ
وتانی ئوروپا دەكن بۆ ژیانكی باشتر. لھمان 
كاتدا دەكرت ب دامزراندنی دەوتی كوردســتان 
بانسی ھز جگیر ببت لنوان الینی سوننی و 

شیعی و دواتریش كورد و عرەبی عراق. 
كواتــ ب دروســتبوونی دەوتی كوردســتان 
دانیشــتووانی  بــۆ  خۆشــگوزەرانی  و  ئاســایش 
ناوچیكی پان و برینی پ ل كشــ و شــڕ و 
 زێ لوروپاش دەپارت و ئتی دابین دەكرھامن
كۆچی بلشاو و دروستبوونی ركخراوی توندڕەوی 
ئیســالمیی نوێ ك حكومتی ھرمی كوردستان 
 مم رووەوە. ئلــ یھاوتای ھ كی بشــارەزایی
جگ ل دەومندیی كوردســتان ب نوت و گازی 
سروشــتی ك ھمیشــ وتانی یكتــی ئوروپا 
 .كانسروشتیی كی زۆری سامانب ویستیان بپ
ئمن و ئاســایش و رۆی كوردســتان لناو بازاڕی 
نوتــی جیھاندا بگیكی بھزی ئم الینانن. 
بمــش یكتیی ئوروپا دەگات ب جیۆپۆلیتیكی 

خۆی ل كوردستاندا. 
دواجــار ئــم فاكــت و بگانــی ل ســرەوە 
 ــن كــدەوەمــان پئاماژەمــان بــۆ كــردن، ئ
دامزراندنــی دەوتــی كوردســتان تــواو لگڵ 
برژەوەندییكانــی یكتی ئوروپا یكدەگرتوە، 
ھر بۆی پشبینی دەكرت وتانی یكتی ئوروپا 
دژ ب ماف رەواكانی كوردســتانیان و جیۆسیاسیی 

خۆیان نوەستنوە لم ناوچیدا. 

بۆچوونــی جیۆسیاســیی. ئگــر ھزر لپشــت 
پرۆژە سیاســییکانوە ب، ئوە نک قیرانساز 
نیی، بکوو قیرانەونیشــ. ھندجار تزکی 
گورە رەھندە سیاسی و ستراتیژییکانی وتک 
برفراوان دەکا و کۆتایی ب بنبســتی ستراتیژی 

دەھنت. 
بــۆ نموون: رووســیا بــ تزی نۆئۆراســیایی 
خریکــ حوزی نفوزی پرەپدەدات، فرەنســا 
ب تزی ئورۆناوەڕاستی پیوەندییکانی ئمبر 
و ئوبری دەریای ناوەڕاســتی بســوودی خۆی 
رکخســتووە، تورکیا بتزی نۆئۆسمانی دەیوێ 
ب فاکتری ئیخوان گم بکات، عرەبستان تزی 
 ب ریکران خو ئ یی پکی ناوچماکی سونن

تزی ھیاللی شیع پلدەھاوت. 
ھمــوو دەوتک بــۆ ئوەی بھــز ب، بۆ 
ئــوەی ببت مۆدلی ناوچیی، پویســت تزی 
جیۆسیاسیی خۆی ئامادە بکات. عراق بدەست 
نبوونی تزی جیۆسیاســییوە دەنات. عراق 
وتکــ ئزموونکی دەومنــدی ل تنگژەی 
ناوخۆیــی و ناوچیی ھی، بــم توانای ئوەی 

نیی ئم ئزموون بقۆزتوە. 
 ریکخ تم وکان دەزانن ئراقییمــوو عھ

دەبت کۆۆنییکی نوی ئران. 
ھرچنــدە ئــم پرۆژەیــ پشــت بــ تیۆری 
ھاوبرژەوەندیی شــیع دەبســت، بــم وتی 
 ــراق. بۆیش عســتتی وابو و رانناوەنــد ئ

عراق بۆ دەرچــوون ل دۆخی نۆکۆۆنیی ئران، 
پویســتی بوەیــ تــزی جیۆسیاســیی خــۆی 

دابژت. 
لرەدا کورد بتایبتی بارزانی دەتوان ھگری 

پرۆژەی کۆنفیدراییکی نوێ بت. 

یی ناوەڕاست راق: کۆنفیدرا ع

عراق ئگر بتوان لگڵ ھرمی کوردستان 
 ناسکانی پیوەندییکی نوێ پیر ســیغسل
بــکات، ئوە دەتوان ل ناوچکدا ببت مۆدل. 
 ــراق دەبت؟ جارێ عچــۆن دەکر مم ئبــ
 ،نــــزی ناوەندخوازیــی ســتوونی بھت واز لــ
دل ل ئزموونکانی پادشــایی،  چونکــ ئم م
قاســمی، ســددامی و مالیکیدا شکستی ھناوە. 
بۆیــ ھرجۆرە ناوەندخوازییکی نوێ ک پشــت 
 ،ســتکدارەکان دەبــزە چوەی ھقۆســتن ب

 .شکست حکووم بم
عراق پویست مژووی دەومندی نیوسدەی 
 ویستک بۆ خۆی. پحنگی مس رابردووی بکات
پشت ب تزی مۆدلی کۆنفیدڕایی ئاسۆیی لگڵ 
کورد و سونن ببست. پویست پشت ل تزی 
داگیــرکاری و ناوەندگرایــی چی عســکرتاری 
بــکات. ئــم تزە دەیان ســا ھموو ســامانی 
مرۆیی و ســامانی ماددیی عراقی ھلووشیوە و 

کارەساتی برھمھناوە. 

ئگرعــراق بتوانــ ئــم تزە ســربخات و 
 ڵ کورد و ســوننگل ر بتوانگپیادەی بکا، ئ
نموونیکــی نــوێ لــ دابشــکاریی دەســت 
جبج بکا، ئوە ل ناوچکدا دەبت وتکی 
سرمشق. بمجۆرە عراق ب بنیاتنانی کۆنفیدرای 
عراقی – کوردســتانی دەتوان بۆ سرانســری 
ناوچک ببت نموونی چارەســرکردنی تنگژە 

دەیان ساییکان. 

لæ چۆنæ؟ ئæنجام: ئæم مۆد

مۆدلــی کۆنفیدراــی عراقی – کوردســتانی 
دەکرێ بناوی کۆنفیدرایی ناوەڕاستیش بناسرێ، 
چونک عراق وات میزۆپۆتامیا، ناوجرگ، قیبلگا 
یاخــود ھارتالندی خۆرھتی ناوەڕاســت. عراق 
ئزموونی مژوویی گورەی بۆ ئم ھی. رۆحی 
ئیمپراتۆری عباســی ک جۆرــک ل کۆنفیدرای 
بــووە، لگــڵ رۆحــی تــزی ناوچگرایــی ئم 

سردەمدا وکدتوە. 
 دەتوانــ ناوەڕاســت  کۆنفیدرایــی 
بچارەســرکردنی کشــی درینــی کوردی – 
عرەبی و کشــی درینی شیع – سونن، بۆ 

سرانسری ناوچک ببت سرمشق. 
 ر بارزانی بتوانگبکا، ئ مــراق ئر عگئ
ئــم تزە دابژێ، ئــوە کورد ل "ھزی راکردن 
ل ناوەند"ەوە دەبت "ھزی راکشان بۆ ناوەند". 

ھروەھــا ســونن ل ھزی راکردن لــ ناوەندەوە 
دەبت ھزی راکشان بۆ ناوەند. بمجۆرە عراق 
دەتوان ل سیاستی ناوچیی خۆیدا قمبازک 
بــاوێ و کوردی ئــران، تورکیا و ســووریاش بۆ 
الی خۆی رابکشــ و بیکات ئامرازی سیاستی 
ناوچیــی خۆی. ھروەھــا دەبت وتی دایک بۆ 

.کری ناوچرتاسی سو شیع سونن
عراق دەتوان ب دەستبرکردنی چارسرک 
 ،ســونن - رەب و شــیعــوان کــورد – عــنل

سنتزک بھنتکایوە. 
 لــم دۆخــدا کوردســتان دەبتــ خــاوەن 
ســروەریی ناوەکی و دەرەکی، پارەی خۆی چاپ 
 یوەندییپ ،نــزردەکا، ســوپای خــۆی دادەم
دیپلۆماسییکانی خۆی پیادە دەکا، بم لگڵ 

عراق دەبت یک کۆنفیدراسیۆن.
و  عــراق  ناوەڕاســتییدا   ییــفیدرا لــم   
کوردستان سیاستی برگریی ھاوبش دادەڕژن، 
 ن کوەدەنکش پی بازرگانیــی ھاوبــناوچــ
 تتی ناوەڕاســت ببای خۆرھکدەتوانرێ بۆ ت
بردی بناغی پکوەنانی یکتی ناوچیی. ئم 
پرۆژەیــ ل توانایدای ک بــۆ ھموو خۆرھتی 
 وەی پرسکالکردنشقی یرمس تناوەڕاست بب

ستراتیژییکان. 
ئــم ئرکــ لســر بارزانییــ و ئگــر بم 
پرۆژەیوە بگڕتوە بغدا، دەتوان دەروازەیک 
ب ڕووی دەوتکی دیفاکتۆی داخستدا بکاتوە. 

دانæر ئæبوبæکر

مامæند رۆژە

 mamend.roje@rudaw.net
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دەرعا دیمæشق

رانکاریی  رانکاریی زیان و و زیان و و

æی  æی  سا شæڕی شæڕی 66 سا

سووریاسووریا

7.5 23.3 68،743 236،947 889،884 حæلæب

4.3 12.9 8،899 27،054 145،374 æرەقق

3.0 12.0 12،596 44،081 157،430 دەرعا

4.7 18.5 40،259 103،794 600،955 دیمæشق

10.0 31.2 13،734 48،070 171،679 رەزۆر د

5.8 17.3 28،144 97،936 356،577 حمس

3.0 2.5 27،547 18،402 305،518 حæما

6.3 25.3 20،904 73،165 261،302 ئدلیب

8.6 22.8 220،826 649،449 2،888،719 کۆی گشتی

زگا          تاوەكو 2017 ورانكراوەپار
زیانی پگیشتووە (%)زیانی پگیشتووە ورانبووە (%)ورانبووە

     تاوەكو 2017 ورانكراوە( % )

ئدلیب

حæما

حæلæب

حمس

æرەقق

دەرعا

رەزۆر د

دیمæشق

ئاپارتمان: ب تواوەتی ورانکراوە خانووبرە: بتواوەتی ورانکراوە
ئاپارتمان:زیانی پگیشتووە خانووبرە: زیانی پگیشتووە ئو یکانی زیانیان پنگیشتووە
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 : ئاماری کۆبان

 :2010 æبوون ل ژمارەی یæکæکانی نیشتæج

(% 10.7) æکæرانبوون: 2226 ی ژمارەی ئæو یæکانæی تاڕادەیæك و

(% 3.9) æکæرانبوون: 814 ی ژمارەی ئæو یæکانæی بæتæواوەتی و
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   ملیار دۆالر زیان 

بæ ئابووریی سووریا بæ ئابووریی سووریا 

گæیشتووەگæیشتووە

226226

ئدلیب

ئدلیب

حæلæب

حæلæب

æرەقق

æرەقق

رەزۆر د

رەزۆر د

حæما

حæما

حمس

حمس دەرعا دیمæشق

قوتابخانی سرەتایی ک تاڕادەیک یان ب تواوەتی ورانکرابن

نخۆشخانی تایبت ک تاڕادەیک یان بتواوەتی ورانکراون
نخۆشخانی تایبت ک تاڕادەیک یان بتواوەتی ورانکراون

بنک پزیشکییکان ک تاڕادەیک یان بتواوەتی ورانکراون
دامزراوە تندروستییکان ک ھیچ زیانکیان پینگیشتووە

ورانكاری لنخۆشخانی نخۆشیی تایبتکان

قوتابخانی دواناوەندی ک تاڕادەیک یان بتواوەتی ورانکرابن
ناوەندە پروەردەییکانی ک ھیچ زیانکیان پ نگیشتووە

53 %ناوەندە پæروەردەییæکانی سووریا 
گæیشتووە. زیانیان پ

10 % ناوەندە پæروەردەییæکانی سووریا 
رانکراون بæتæواوەتی و

50 % بنکæ تæندروستییæکانی 
گæیشتووە. سووریا زیانیان پ

16 % بنکæ تæندروستییæکان 
رانکراون. سووریا و

زیانæکانی کæرتی کæرتی  تæندروستی

زیانæکانی کæرتی پæروەردە

بوون  زیانæکانی کæرتی   نیشتæج

زگا بوون  لæ 8 پار رانبوونی کæرتی نیشتæج  بæژمارە  - ئاستی و

1.49%5.23%

6.51%

3.47%1.05%3.66%3.11%
2.35%0.87%

5.15%

4.78% 6.95% 3.23%

0.55%1.56%11.36%1.62%5.67%

7.98%2.84 %5.65%7.48%
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