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رووداو- هەولێر
بەگوێرەی بەدواداچوونی شارەزایەكی بواری وزەی كارەبا، لە هەرێمی كوردستان سااڵنە 480 ملیۆن دۆالر تەنیا بۆ گەرمكردنی 

ئاوی مااڵن دەڕوات.
سیروان محەممەد، لەو بەدواداچوونەدا كە چەند بەشێكە و لەم ژمارەیەدا بەشی یەكەمی باڵوكراوەتەوە، باسی بەفیڕۆدانی 
كارەبا و گرفتەكانی كورتهێنان لە بەرهەمهێنانی كارەبا دەكات و كێشەكە بۆ بێپالنیی حكومەت دەگەڕێنێتەوە، بەتایبەتی 

لەڕووی رێگرتن لە بەفیڕۆدانی كارەبا كە سااڵنە ملیۆنان دۆالر لەسەر حكومەت دەكەوێ.
ئەو  دەڕوات.  مااڵن  ئاوی  گەرمكردنی  بۆ  كارەبا  وزەی  چەندە  سااڵنە  نازانێ  حكومەت  بەدواداچوونە،  ئەو  بەپێی 
دەڵێت: "بەپێی داتاكان )360( دۆالر خەرجیی كارەبای بەرهەمهاتووە بۆ بۆیلەری هەر هاوبەشێك. ئەگەر ئەو ژمارەیە 
جارانی ژمارەی هاوبەشانی كارەبا بكەین لە كوردستان كە 1.35 ملیۆن هاوبەشە، ئەوا 480 ملیۆن دۆالر تەنیا بۆ 

گەرمكردنی ئاوی مااڵن دەڕوات". 
بەڕای ئەو، ئەگەر لەجیاتی كارەبا روو بكرێتە بەكارهێنانی غاز بۆ گەرمكردنی ئاو، ئەوا "هەر ماڵێك 
سااڵنە هەشت بوتڵ غازی دەوێت. ئەگەر نرخی بوتڵێك غاز 7.5 هەزار دینار بێ )8×7.5 دینار = 60 
هەزار دینار( لە ساڵێكدا. بۆ كۆی هاوبەشانی كارەبا كە 1.35 ملیۆن هاوبەش هەیە، دەكاتە 81 

ملیار دینار كە بە دۆالر دەكاتە 64 ملیۆن دۆالر".
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مووسڵ مادەی كیمیایی مەترسیداری تێدا بووەراپۆرتە هەواڵ
رووداوـ هەولێر

رۆژنامەیەكی ئەمریكی ئاشكرای كردووە دوو كۆگا مادەی كۆباڵت ـ 60 لە ئەمبارێك لە ژێر زانكۆی مووسڵ بووە و ماوەی سێ ساڵە داعش 
دەســتی بۆ نەبردووە. كۆباڵت مادەیەكی كانزاییە و لە خشــتەی توخمەكاندا توخمی ژمارە 27ە. ئەو كانزایە دەتوانرێت بۆ چارەســەری هەندێك 

جۆری شێرپەنجە، هەروەها وەكوو مادەی خاو لە دروستكردنی چەكی كیمیایی و ئەتۆشمیدا بەكاربهێنرێ، توانای وێرانكارییەكەی زۆر بەرزە. وەك 
لە راپۆرتەكەی واشنتن پۆستدا دەردەكەوێت چەكدارانی داعش دەستیان لەو مادە كیمیاییە نەداوە. دەزگاكانی هەواڵگری رۆژئاوا لە سەرەتای كەوتنی 

مووسڵ لە 2014 زانیبوویان ئەو مادەیە لە مووسڵ ماوە، بەاڵم لەبەر هەستیاربوونی پرسەكە نەیانتوانیوە ئاشكرای بكەن. 

هەڵۆ كاكەوەیس
رووداو - مووسڵ

بەرپرسی یەكەمی ئیدارەی پارێزگای نەینەوا 
دەڵێت چاڵی خەسفە، ئەو شوێنەی شیفا گەردی 
لێــی شــەهید بــوو دەكرێتــە مۆنیومێنتێك بۆ 

بیرهێنانەوەی تاوانەكانی داعش.
چاڵــی مــەرگ یان خەســفە بــەالی خەڵكی 
شاری مووسڵەوە شوێنێكی ئاشنایە. داعش ئەو 
چاڵە ترســناكەی كردبووە گــۆڕی بەكۆمەڵ بۆ 
هەزاران قوربانی كــە هەڵدراونەتە ناو ئەو چاڵە 
و بەوهۆیەوە بە )چاڵی مەرگ( ناوی رۆیشتووە. 
خەســفە دەكەوێتــە دووریــی 20 كیلۆمەتــر لە 
باشووری مووسڵ و 5 كیلۆمەتر لە گوندی عەزبە، 

لەسەر رێگەی مووسڵ- بەغدا هەڵكەوتووە.
دانیشــتووانی گونــدی عەزبــە شــایەتحاڵن 
لەســەر هەموو ئەو تەرمانەی فڕێدراونەتە چاڵی 
خەســفەوە، چونكــە رێگــەی چاڵەكــە بەنێــو 

گوندەكەی ئەواندا تێدەپەڕێت.
نەوفــەل حەمــادی، پارێــزگاری مووســڵ بە 

)رووداو(ی گــوت: ''چاڵــی خەســفە دەكەینــە 
ســیمبولی تاوانەكانی داعش، چونكە ئەو چاڵە 

باشــترین بەڵگەیە لەسەر ئەو تاوانانەی دەرهەق 
بە دانیشــتووانی مووسڵ ئەنجامیداون". نەوفەل 

حەمــادی گوتیشــی: ''داعــش ســەدان تاوانــی 
دەرهەق بە خەڵكــی مەدەنی ئەنجامداوە، بەاڵم 
ئــەوەی خەســفە زۆر روون و دیــارە، بۆ ئەوەی 
تاوانەكانــی داعــش لــە بەرامبەر دانیشــتووانی 
مووســڵ لەبیــر نەكرێــن، ئەو شــوێنە دەكەینە 

سیمبولێك و دەیپارێزین".
فالــح شــممەری، بەڕێوەبــەری شــوێنەواری 
نەینەوا لەوبارەیەوە بە )رووداو(ی راگەیاند ''زۆر 
ناوچە هەن لە مووســڵ شــایەتی دەدەن لەسەر 
تاوانەكانی داعش، بەاڵم چاڵی خەسفە باشترین 
شــوێن و شایەتحاڵە لەســەر تاوانەكانی داعش، 
چونكە ســەدان كەسی بێتاوانی بۆ هەتا هەتایە 

خستە نێو چاڵەكەوە و بزری كردن".
گــەردی،  شــیفا   ،  2017/2/25 رۆژی 
رۆژنامەڤانــی دیــاری تۆڕی میدیایــی رووداو كە 
دەیویست راپۆرتێك لەسەر چاڵی خەسفە ئامادە 
بــكات، لەكاتی نزیكبوونەوە لــە چاڵەكە لەگەڵ 
هێزێكی حەشدی شەعبی، بۆمبێكی چێندراویان 
پێدا تەقییەوە، بەو هۆیەوە شیفا گەردی شەهید 
بوو، یونس مستەفای كامێرامانیش بریندار بوو.

شوێنی شەهیدبوونی شیفا گەردی 
دەكرێتە مۆنیومێنت

ناسر عەلی
رووداو - دهۆك

خەریكە خۆری خەالفەتی داعش بە یەكجاری لە 
عێراق ئاوادەبێ، بەاڵم چارەنووسی ئەو 39 كرێكارە 
هیندییەی لەالیەن داعشــەوە لە مووسڵ رفێنران، 
هێشتا نادیارە، هەوڵە دیبلۆماسی و ئەمنییەكانیش 

بۆ دۆزینەوەیان بەردەوامە.
كاتێــك داعــش لــە 2014/6/10 پەالمــاری 
مووسڵی دا، ژمارەیەك بیانی كە لەو شارەدا بوون، 
لەالیەن داعشــەوە بە بارمتە گیــران، لەوانەش 49 
كارمەندی كونســوڵخانەی توركیا لە مووسڵ، 30 
شوفێری بارهەڵگری توركی و 40 كرێكاری هیندی. 
دوای ماوەیــەك داعش ســەرجەم توركەكانی ئازاد 
كرد، بــەاڵم كرێــكارە هیندییەكان لــەو رۆژەوەی 
رفێنــراون، هیچ شــتێك لەبارەی چارەنووســیان 

نەزانراوە.
د.ئەحمەد جەالل، كونسوڵی فەخریی سریالنكا 
لە هەرێمی كوردســتان و دیبلۆماتكاری پێشــووی 
وەزارەتــی دەرەوەی عێــراق، باســی هەوڵەكانــی 
هیندوســتان بۆ ئازادكردنی ئەو بارمتانە دەكات و 

دەڵێت: "لە ماوەی سێ ساڵی رابردوودا حكومەتی 
هیندوســتان لەڕێــی جیا جیــاوە چەندین هەوڵی 
بــۆ رزگاركردنــی ئــەو كرێكارانــە داوە، تەنانەت 
ئامادەبــوون ملیۆنان دۆالر بۆ رزگاركردنیان بدەن، 

بەاڵم هەوڵەكان سەریان نەگرت".
ســەبارەت بــە چارەنووســی ئــەو كرێكارانە، 
د.ئەحمــەد دەڵێــت: "بەگوێــرەی زانیارییەكانــی 
حكومەتی هیندوستان، هەتا كۆتایی شەڕی نزیك 
زیندانــی بادۆش دیلەكان ســەالمەت بوون و لەوێ 
بــوون، بەاڵم دوای كۆنتروڵكردنــەوەی بادۆش، بۆ 

شوێنێكی دیكە گواستراونەتەوە".
بەگوێرەی زانیارییەكان لەدوای دەســتپێكردنی 
ئۆپەراســیۆنی مووســڵ، دوو بەرپرســی بــااڵی 
هیندوستان بۆ سۆراغی 39 كرێكارەكە هاتوونەتە 
هەرێمی كوردســتان. دوو مانگ لەمەوبەر جێگری 
ســەرۆكوەزیرانی هیندوســتان ســەردانی هەرێمی 
كوردستانی كرد. هەروەها رۆژی 12ی ئەم مانگەش 
ڤێجای كومار سینگ، وەزیری دەوڵەت بۆ كاروباری 
دەرەوە سەردانی هەرێمی كوردستانی كرد و لەگەڵ 
بەرپرســانی بااڵی ئەمنی لە هەرێمی كوردســتان 
كۆبــووەوە، دواتــر بە نهێنــی ســەردانی بەنداوی 

مووسڵی لە نزیك بادۆش كردبوو.
د.ئەحمەد جەالل كە یەكێك بوو لە ئەندامی ئەو 
شاندەی ســەردانی بەنداوی مووسڵیان كرد، گوتی 
"وەزیری دەوڵەتی هیندوستان بۆ كاروباری دەرەوە، 

ســەرەتا لەگەڵ راوێژكاری ئەنجوومەنی ئاسایشــی 
هەرێمی كوردســتان و چەند بەرپرســێكی دیكەی 
هەرێمی كوردستان كۆبووەوە و باسی چارەنووسی 
ئــەو دیالنەی كــرد، پاشــان بە نهێنی ســەردانی 

ناحیەی وانكێیان كرد لە نزیك بادۆش، لەوێ لەگەڵ 
بەرپرســی بااڵی هەواڵگریی پێشــمەرگە قســەیان 
لەبارەی نوێترین زانیاری لەبارەی ئەو دیالنە كرد".

زیندانی بادۆش یەكێكــە لە زیندانە گەورەكانی 

عێــراق، دەكەوێتــە ناوچەی بادۆش لــە پارێزگای 
مووسڵ، بەر لەوەی داعش پەالماری مووسڵ بدات، 
شــوێنی بەندكردنــی دەیان چەكداری ئیســالمیی 
توندڕەو بوو، بەاڵم داعش بەر لەوەی مووسڵ بگرێ، 
پەالمــاری ئەو زیندانەی دا و 300 لەو چەكدارانەی 
لە زیندانەكە دەرهێنا و دواتر پەالماری مووســڵیان 
دا. پاشان داعش ئەوێی كردە گەورەترین بەندیخانە 
بــە تایبەتی بۆ ئەو كوردە ئێزدییانەی لە شــنگال 

رفاندنی.
ســەرچاوەیەكی ئــاگادار دەڵێت پێــش ئەوەی 
بادۆش بكەوێتەوە دەست هێزە عێراقییەكان، داعش 
نزیكەی 600 كەســی لــەو بەندیخانەیە گوللەباران 

كرد، بەاڵم كرێكارە هیندییەكانی نەكوشت".
ئەو سەرچاوەیە كە نەویست ناوی باڵوبكرێتەوە، 
باســی هەوڵەكانی حكومەتی هیندوســتان دەكات 
بــۆ رزگاركردنی ئــەو كرێكارانە و دەڵێــت: "هەتا 
ئێستاش زانیاری هەیە كە كرێكارەكان سەالمەتن، 
بۆیە بڕیارە هەفتەی داهاتوو شــاندێكی ئاژانســی 
هەواڵگریی هیندوستان سەردانی هەرێمی كوردستان 
بكەن، دواتر سەردانی مووسڵ و بادۆش دەكەن بۆ 

بەدواداچوونی چارەنووسیان".

ناسر عەلی 
رووداو - دهۆك

ئەندامانــی كوردی ئێزدی لــە ئەنجوومەنی پارێزگای نەینەوا 
بڕیاریانــداوە هــەر كەســێك زانیارییان بداتێ لەســەر شــوێنی 
ئافرەتــە كوردە ئێزدییە رفێنراوەكان، یەك ملیۆن دیناری وەكو 
خەاڵت دەدەنێ. تاوەكو ئێستاش هەشت كەسیان لەو رێگەیەوە 

دۆزیوەتەوە.
لەگەڵ دەركردنی داعش لە ســەنتەری شاری مووسڵ، تەنیا 
هەفتــەی رابــردوو 50 كــوردی ئێــزدی لە مووســڵ دۆزرانەوە، 
بەشــێك لەوان بەهۆی ئەو بانگــەوازەی ئەندامانی ئەنجوومەنی 

پارێزگای نەینەواوە بووە.
سەیدو شنگالی، سەرۆكی فراكسیۆنی برایەتی و پێكەوەژیان 
لــە ئەنجوومەنــی پارێزگای نەینەوا بــە )رووداو(ی گوت، وەكو 
كوردێكــی ئێــزدی، ئەوەی لە دەســتمان هاتبــێ كردوومانە بۆ 

رزگاركردنی ئەو رفێندراوانە".
ســەیدۆ شــنگالی دەڵێت بەشــێك لەوانەی رفێنــدراون، بە 
تــەواوی ناســنامەی ئێزدیاتیــان لــێ داماڵراوە، نــاو و ئاینیان 

گۆڕدراوە و مێشكیان شۆردراوەتەوە.
شنگالی باســی دوایین هەوڵی خۆیان دەكات بۆ دۆزینەوەی 
رفێنراوان و دەڵێت: "ئێمە چوار ئەندامی ئێزدی لە ئەنجوومەنی 
پارێزگای مووســڵ هەماهەنگیمان كردووە لەگەڵ نووســینگەی 
رزگاركراوانی ســەر بە حكومەتی هەرێمی كوردستان، هاوكاریی 
ماددی پێشــكەش دەكەین بۆ دۆزینەوەی كەسوكارمان. ئێستا 
هەر كەســێك زانیاریمــان پێبدات و زانیارییەكــەی ببێتە هۆی 
دۆزینــەوە و رزگاركردنی كەســێك، یەك ملیــۆن دیناری وەكو 

پاداشــت دەدەینێ". گوتیشــی كە تاوەكو ئێستا هەشت كەس 
بەو رێگایە دۆزراونەتەوە.

ســەیدۆ شنگالی چیرۆكی یەكێك لەو كەسانەی گێڕایەوە كە 
زانیاریی پێداون و گوتی "هاوواڵتییەكی بەری چەپی مووسڵ كە 
زیاتر لە ســێ مانگە لە دەســتی داعش ئازاد كراوە، هاتە المان 
و گوتــی دراوســێیەكمان هەیە، كچێكی حەوت ســااڵنی ئێزدی 
لە ماڵەكەیەتی، دوای بەدواداچوون قســەكەی راســت دەرچوو، 

ئێمەش خەاڵتمان كرد".
ســەبارەت بەو كەسانەشــی ئێــزدی لە ماڵەكانیــان هەیە و 
ئاشكرای ناكەن، سەیدۆ شنگالی گوتی "هەر كەسێك ئێزدی لە 
ماڵەكەی بێت و خۆی ئاشــكرا نەكات، وەكو داعشێك مامەڵەی 
لەگەڵ دەكەین، ئەوەشمان بە هێزە ئەمنییەكان و ئەنجوومەنی 

وەزیرانی عێراق راگەیاندووە".
ســەیدۆ باســی چارەنووســی 200 كــوردی ئێــزدی دەكات 
كە بەمدواییە بەســەر ماڵە داعشــەكانی مووســڵدا دابەشكراون 
و گوتــی: "ســێ رۆژ لەمەوبەر كچێكمــان رزگار كرد، ئەو كچە 
پێیگوتین ئێمە نزیكەی 200 كچی ئێزدی بووین، پێكەوە بووین، 
بەر لەوەی ســوپا هێرش بكاتە ســەر مووســڵی كۆن، ئێمەیان 

بەسەر ماڵی داعشەكاندا لە مووسڵ دابەش كرد".
لە كاتی پەالماری داعش بۆ سەر شنگال لە سێی ئابی 2014 
هــەزاران كوردی ئێزدی رفێنران، تاوەكو ئێســتا چارەنووســی 
نزیكەی سێ هەزار كەسیان دیار نییە. سەیدۆ شنگالی لەبارەی 
چارەنووســی ئەو كەسانەی رزگار نەكراون، دەڵێت: "زانیاریمان 
هەیە چەندین كچ و منداڵی ئێمە ئێستا لەناو كەمپی ئاوارەكانی 
مووســڵن، بەاڵم ئــەو خێزانانەی لــە خۆیان گرتــوون، خۆیان 

ئاشكرا ناكەن".

سێ ساڵە 39 هیندی لەدەستی داعشدان

هیندوستان لە مووسڵ بەدوای كرێكارە رفێنراوەكانیدا دەگەڕێ

رووداو - دهۆك

نزیكەی دوو هەفتە بەسەر كۆنترۆڵكردنەوەی مووسڵدا 
تێدەپەڕێت، بەاڵم سێ ئافرەتی كوردی ئێزدی نەك بڕوا 
ناكەن داعش لە مووسڵ و دەوروبەری دەركراوە، بەڵكو 
پێیانوایە داعش دەستی بەسەر هەموو جیهاندا گرتووە.

بەگوێرەی راپۆرتێكی )نیویۆرك تایمز(ی ئەمریكی، 
ســێ ئافرەتی كــوردی ئێزدی لە كاتی گەیشــتنیان بە 
كەمپێكی ئاوارەكانی رۆژئاوای مووســڵ "بەشــێوەیەكی 
نائاســایی" هەڵســوكەوتیان كــردووە "ئامــادە نەبوون 
نیقابەكانیان البدەن". ئافرەتەكان خۆیان بە "موسوڵمان" 
لەقەڵەم داوە، ئەو چەكدارانەشــی ئەوانیان لە شــنگال 
رفاندووە بە "هاوژین"ی خۆیان ناویان هێناون. وەكوو لە 
راپۆرتەكەدا دیارە، رفێنەرەكان كوژراون، بەاڵم ئافرەتە 
ئێزدییەكان بە "شەهید" ناویان بردوون. سێ ئافرەتەكە 

بۆ دوو كەمپی دیكە گوازراونەتەوە.
 لەكاتی باڵوبوونەوەی هەواڵی رزگاركردنی گەڕەكێك 
یــان ناوچەیەك لەژێر دەســەاڵتی داعــش، خەڵكانێكی 
زۆری كــوردی ئێــزدی بــۆ دۆزینــەوەی خزم و كەســە 
شــوێنبزرەكانی خۆیان یان وەرگرتنی سۆراغیان روو لە 

كەمپەكان دەكەن.
بە گوێرەی راپۆرتەكە، بارودۆخی دوو لەو ئافرەتانە 
زۆر خراپە و لە دۆخێكی دەروونی و جەستەیی یەكجار 
نالەبــاردان و لەوە دەچێت لــە "وەهمێكی بەردەوام یان 

كۆمایەكی دەروونی"دا بن. 
 راپۆرتەكــە دەڵێت، كەســوكاری ئافرەتەكان لەناو 
خێوەتەكەدا قســەیان بۆ ئەو دوو ئافرەتە دەكرد "بەاڵم 

ئەوان خەیاڵیان لە شوێنێكی دیكە بوو". 
دوو ئافرەتەكــە لەنــاو خێوەتەكــەدا لەســەر زەوی 
پاڵكەوتــوون "زۆر نەخۆش دیارن و ناتوانن جەســتەی 

خۆیــان رابگــرن". وەكوو لە راپۆرتەكــەدا دەردەكەوێت 
"شــێوەی ئافرەتــەكان لەوە نەدەچــوو دوو ئافرەت بن 
كە ئاینی خۆیان بۆ ئیســالم گۆڕیبێت و بە ئاســانی بە 

رفێنەرەكانی خۆیان بڵێن شەهید".
ئافرەتی ســێیەمیان لە كەمپێكی دیكە بووە، بەاڵم 
حاڵی ئەویش هیچ جیاواز نییە لە حاڵی دوو ئافرەتەكەی 
دیكــە، چونكە وەكــوو رۆژنامە ئەمریكییەكــە دەڵێت، 
ئەویــش وەكــوو دوو ئافرەتەكەی دیكە "لەســەر زەوی 
پاڵكەوتبوو، بەو گەرما سەختە جلە رەشەكانی لەخۆی 
ئااڵندبوو". ئافرەتەكە تەنانەت توانای ئەوەشــی نەبووە 
ســەری بەرز بكاتەوە، یەكێك لە كەسوكارە پیاوەكانی 
ئافرەتەكــە ســوور بووە لەســەر ئــەوەی چیرۆكی ئەو 

ئافرەتە باڵوبكرێتەوە.
ئەو ئافرەتە ناوی ســوهەیال دەخیلە و تەمەنی 16 
ساڵە، ئەو فایلە پزیشیكییەی لە نەتەوە یەكگرتووەكان 
بۆی ئامادەكراوە، ئاماژە بە كۆمەڵێك نەخۆشی دەكات، 
بەاڵم هیچكام لە نەخۆشــی و حاڵەتەكان هی ئەوە نین 
وەها لە سوهەیال و دوو ئافرەتەكەی دیكە بكەن هێندە 
الواز بن و تەنانەت نەتوانن سەری خۆیان بەرز رابگرن.

بەگوتەی خــۆی، لەو ماوەیەدا بە نۆ چەكداری یەك 
لــەدوای یەك فرۆشــراوە كــە حەوتیان دەســتدرێژییان 

كردبــووە ســەری. چەكــدارەكان دەرمانــی رێگــری لە 
سكپڕیشــیان بە ســوهەیال دابــوو. دەشــگێڕێتەوە كە 
هەندێــك لە چەكــدارەكان پێش و پاش دەســتدرێژی، 

نوێژیان دەكرد.
ســوهەیال، جارێك ویســتوویەتی بە بڕینی دەماری 
مەچەكی خۆی كۆتایی بە ژیانی بهێنێت، ئەوەش كاتێك 
بووە كە یەكێك لە چەكدارەكان ویستبووی دەستدرێژی 

بكاتە سەری.
وەكوو لە قســەكانی ســوهەیال دەردەكەوێت، داعش 
هەوڵێكی زۆری دابوو مێشكی ئەو ئافرەتانە بشواتەوە. 
وەهای تێگەیاندبوون كە دەســتیان بەســەر شــنگال و 
تەنانەت هەموو جیهاندا گرتووە، هەتا رۆژی ئامادەكردنی 
ئەو راپۆرتەش ئافرەتەكان هەر لەسەر هەمان را بوون.

ئامادەكاری راپۆرتەكــە وێنەكانی ئەمدواییەی خۆی 
لەگەڵ پێشــمەرگە و شەڕڤانان پیشانی سوهەیال داوە، 
پاش بینینی وێنەكان "سوهەیال وەكوو بڵێی هێزێكی بۆ 
گەڕایــەوە، مەزاجی گــۆڕا، بزەیەكی هات و تەنانەت بۆ 
ماوەیەكی زۆر كورت پێكەنینیشــی هات". بەاڵم كاتێك 
پرســیاری لێكرا ئاخۆ ئێســتا بڕوا دەكەیت داعش لەو 
ناوچەیە نەماوە، سوهەیال لە وەاڵمدا گوتی "دەمەوێ ئەو 

شوێنانە بە چاوی خۆم ببینم". 

لە دۆخێكی دەروونی و جەستەیی یەكجار خراپدان

رزگاركراوە ئێزدییەكان وایاندەزانی 
داعش جیهانی گرتووە

سوهەیلە: چەكدارەكان پێش و پاش 
دەستدرێژی نوێژیان دەكرد

پاداشتی دۆزینەوەی هەر 
كوردێكی ئێزدی یەك ملیۆن دینارە

ئەندامێكی ئەنجوومەنی پارێزگای نەینەوا:

 تاوەكوو ئێستا هەشت كەسمان 
بەم رێگایە دۆزیوەتەوە

شیفا گەردی

 لە 1986/7/1 لە ئاوارەیی لە رۆژهەاڵتی كوردستان لەدایك بووە.
  ساڵی 2006 بەشی كۆمپیوتەری لە پەیمانگای تەكنیكیی هەولێر 

تەواو كردووە.
  ساڵی 2013 بەشی راگەیاندنی لە كۆلێژی ئەدەبیاتی زانكۆی 

سەالحەدین تەواو كردووە.
  ساڵی 2007 تاوەكو 2010 لە پاڵ كاری رۆژنامەنووسی، مامۆستاش 

بووە.
  لە سەرەتای دامەزاردنی تۆڕی میدیایی رووداو، وەك 

ئەستێرەیەكی دیاری شاشەی رووداو دەركەوت.
  بەڕێوەبەری بەشی ئاوتپوتی رووداو بوو.

  لە سەرەتای دەستپێكردنی ئۆپەراسیۆنی مووسڵ بەرنامەی 
فۆكەس مووسڵی پێشكەش دەكرد.

  رۆژی 2017/2/25 لە نزیك چاڵی خەسفە بۆمبێكی داعشی پێدا 
تەقییەوە و شەهید بوو.

هەفتەی داهاتوو شاندێكی ئاژانسی هەواڵگریی هیندوستان سەردانی هەرێمی كوردستان دەكات

داعش سەدان كەسی فڕێداوەتە نێو چاڵی خەسفە
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داوای دامەزراندنی "حەشدی كوردی" دەكرێراپۆرت
رووداو - هەولێر

ئیحسان شێخ عەلی عەبدولعەزیز، سەركردەی ئیسالمی داوای دامەزراندنی "حەشدی كوردی" دەكات، ئەوەش بە ئامانجی "پاراستنی واڵتەكەمان و پاڵپشتی پێشمەرگە". 
ئیحسان عەلی عەبدولعەزیز، ئەندامی پێشووی سەركردایەتیی بزووتنەوەی ئیسالمی بۆچوونی خۆی لەبارەی رەوشی كوردستان لە ناوچەكەدا خستووەتەڕوو و بەپێویستی 

دەزانێت بەزووترین كات هەموو هێزە كوردستانییەكان سازش بۆ یەكدی بكەن. هەروەها داوا دەكات "لەزووترین كاتدا هێزێك بەناوی )حەشدی كوردی یان حەشدی سەالحەدین( 
بۆ پاڵپشتیی هێزی پێشمەرگە دابمەزرێت". لەبارەی گشتپرسی بۆ سەربەخۆیی، ئیحسان شێخ عەلی دەڵێت "نابێ چاوەڕوان بكەین دوژمنانی میللەت و دینمان بێن پاڵپشتیی 

ئێمە بكەن بۆ دامەزراندنی دەوڵەتی كوردستان، بەاڵم ئێستا گۆڕانكارییەكان بەخێرایی تێدەپەڕێت و ئینشائەڵاڵ هەمووی لە قازانجی دۆزی رەوای میللەتمان كۆتایی دێت".

ئەركان عەلی
رووداو - سلێمانی

وادەی ئــەو پرۆســەیە نزیــك دەبێتــەوە كــە 
بزووتنــەوەی گۆڕان لە پاش كۆچــی رێبەرەكەیەوە 
خەریكیەتی، ئەویش هەڵبژاردنی رێكخەری گشتی و 
خانەی راپەڕاندنە. دووەمیان ئەو ئۆرگانە سەرەكییەیە 
كە نەوشــیروان مستەفا لەســەردەمی خۆیدا پەنای 
بــۆ پڕكردنەوەی نەبرد و هەندێك لە هەڵســوڕاوانی 
بزووتنەوەكەش دەڵێن بەهۆی ئەوە بووە كە ترســی 

لە لێكترازانی ئەو بزووتنەوەیە هەبووە.
دوای دوو مانــگ لــە كۆچــی دوایــی رێكخــەری 
گشــتی، هاوڕێكانی نەوشــیروان مســتەفا سەرقاڵی 
خۆڕێكخســتنەوەن. 16 كــەس خۆیان بۆ شــەش 

پۆستی بااڵ پااڵوتووە.
زمناكۆ جەالل، رێكخەری ژووری هەڵبژاردنەكانی 
بزووتنــەوەی گۆڕان بــە) رووداو(ی گوت: "ئەوانەی 
فۆڕمــی خۆپااڵوتنیــان وەرگرتــووە، مــەرج نییــە 
هەموویان مافــی خۆكاندیدكردنیان هەبێت، چونكە 
ئەو بابەتە راســاندنی ژووری یاســایی ماوە، بەپێی 
ئەو مەرج و تایبەتمەندییانەی كە دەســتوورەكەمان 

بۆی داناون".
هەتا هەفتەی رابردووش، قادری حاجی عەلی ئەو 
ســەركردەیەی گۆڕان بوو كە الیەنگرانی خواســتیان 

ئەوە بوو لەپۆستی رێكخەری گشتیدا بیبینن، بەاڵم 
ئەو خۆی كاندید نەكرد.

هەڵســوڕاوێكی بــااڵی بزووتنــەوەی گــۆڕان كە 
نەیویســت ناوی باڵوبكرێتەوە، بــە )رووداو(ی گوت 
"كۆتایــی هەفتەی رابــردوو قادری حاجــی عەلی و 
هەندێك لە دۆستەكانی، بەتایبەتی عوسمانی حاجی 
مەحموود لە كۆبوونەوەیەكدا گەیشــتنە ئەو بڕیارەی 
كە لە ئێستاوە كار بۆ ئەوە بكەن كاك قادر لە خولی 
داهاتوودا بێتە پێشــەوە، بۆیــە كاك قادر بڕیاری دا 
وەكو رێزێك بۆ تەمەن و ماندووبوونی كاك عومەری 

سەید عەلی، فۆرمی خۆپااڵوتن وەرنەگرێ". 
عومەر سەید عەلی كە هاوڕێی نزیكی نەوشیروان 
مســتەفا بــووە، بەهــۆی هەڵكشــانی تەمەنییــەوە 

پێدەچێ تەنیا بۆ دوو ساڵ ببێتە رێكخەری گۆڕان.
)رووداو( لیستی ناوی كاندیدان و ئەو پۆستانەشی 
دەستكەوتووە كە بۆ 25ی تەمووز كێبڕكێیان لەسەر 
دەكرێت: عومەر ســەید عەلی بۆ رێكخەری گشــتی. 
جەمال محەممەد، دلێر عەبدولخالق و سەعید كاكەیی 
بۆ ســكرتێری جڤاتی نیشتیمانی. عوسمانی حاجی 
مەحمــوود و محەممەد تۆفیق رەحیم بۆ ســكرتێری 
كاروباری ژوورەكان. ئاســۆ مەحموود، ئاسۆ رەحیم 
و جەالل جەوهەر بۆ سكرتێری كاروباری باژێڕەكان. 
شــۆڕش حاجی و ئیســماعیل نامیق بۆ ســكرتێری 
كاروبــاری فراكســیۆنەكان. عەبدوڵاڵ مــەال نووری، 

سوعاد عەبدولڕەزاق، شیروان ئیبراهیم، كاوە موفتی 
و دیاری وەستا عەزیز بۆ سكرتێری كاروباری خەڵك.
لەنێو ئەو كاندیدانە هەر یەك لە عوسمانی حاجی 
مەحمــوود و محەممــەد تۆفیــق رەحیــم ، ركابەری 
یەكدین بۆ ســكرتێری كاروبــاری ژوورەكان. چونكە 
هەر كەسێك ئەو پۆستە وەربگرێ، دەسەاڵتی تەواوی 

بەسەر ژوورەكاندا دەبێ.
لەهەشــت ســاڵی رابــردوودا ، سیاســەتێك كە 
بزووتنەوەی گۆڕان پەیڕەوی كرد، هێنانە پێشەوەی 
ژمارەیــەك گەنج بوو، بەاڵم هێشــتا ئــەو گلەییەی 
گەنجەكانیــش هەر باس و خواســە كــە هەندێكجار 
وای پیشان دەدەن، بزووتنەوەكە بەدەست مەكتەب 

سیاسییەكانی پێشووی یەكێتییەوەیە.
ســەعید كاكەیی كە خۆی بۆ پۆستی سكرتێری 
جڤاتی نیشــتمانی كاندید كردووە، بــە )رووداو( ی 
گــوت: "وەكو ئەندامێكی بزووتنــەوەی گۆڕان مافی 
خۆپااڵوتنم هەیە و لەسەر ئەو بنەمایەش خۆم كاندید 
كردووە، من پێشتر لە گۆشەی ستراتیژی گۆڕان كارم 
كردووە و پێشــتریش راوێژكاری وەزیری پێشمەرگە 

بووم".
ئێســتا بــۆ نێوخــۆی بزووتنەوەكە زۆر شــت 
گــۆڕاون، لەالیــەك قۆناغی دوای كۆچــی دوایی 
نەوشیروان مستەفایە، لەالیەكی دیكەش ستافێكی 
نوێ ئیدارەی بزووتنەوەكە دەكەن، هەموو ئەمانە 

دەكەونە دەســت كەســانێك كە هەشــت ســاڵە 
لەگەڵ نەوشــیروان مستەفا، دروشمی ریفۆرمیان 
بــەرز كردووەتەوە، بەاڵم گۆڕانخــوازان پێیانوایە 
"هەركەسێك بەرپرسیارێتی وەربگرێت تەنیا كار 

بە دەستوور دەكات، نەك دەسەاڵتی رەها".
خەلیك ســەركانی، ئەندامی جڤاتی گشــتیی 
بزووتنەوەی گۆڕان بە )رووداو(ی گوت: "ئەوانەی 
خۆیان كاندید كردووە، ئەگەر دەریشچن، ناتوانن 
بە ئارەزووی خۆیان بڕیار بدەن و كار بكەن، بەڵكو 

دەستوور هێڵ و دەسەاڵتی بۆ دیاری كردوون".
دوو ســاڵی داهاتــوو بــۆ كەســی یەكەمــی 
چونكــە  دەبێــت،  دژوار  و  ســەخت  گــۆڕان 
جگــە لــە یەكالكردنەوەی هەڵوێســتی سیاســی 
بزووتنەوەكــەی، ئەركــی خســتنە ســەر هێڵــی 
نێوخۆی بزووتنەوەكەشی لەسەرشانە، بەوپێیەش 
هەڵگرتنــی ئــەو لەمپەرانــە بــۆ مانــەوە یــان 
شــوێنگرەوەی پۆســتەكەی لە خولی داهاتوودا، 

دەبێتە سەنگی مەحەك.
لەدوای كۆتاییهاتنی پڕۆسەی هەڵبژاردنەكانی 
گۆڕان، بڕیار وایە لە كۆبوونەوەی جڤاتی نیشتمانیدا 
جگە لە دیاریكردنی كارنامەی دوو ســاڵی خانەی 
راپەڕاندن، وادەیەكیش بۆ ئەو كۆبوونەوەیە دیاری 
بكرێت كە پارتی دیموكراتی كوردســتان هەفتەی 

رابردوو داوای لە گۆڕان كردبوو.

قادری حاجی عەلی رێكخەری داهاتووە

عومەر سەید عەلی بۆ دوو ساڵ دەبێتە رێكخەری 
گشتیی گۆڕان
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پەرلەمانتارێكی پارتی دیموكراتی كوردســتان 
رایگەیانــد كــە حیزبەكەی بــە مەرج بەشــداری 
هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق دەكات و داوا دەكەن 
عێراق بكرێتە یەك بازنەی هەڵبژاردن. كۆمیسۆنی 
بااڵی سەربەخۆی هەڵبژاردنەكانیش ناوی یەكێتی، 
پارتــی و یەكگرتــووی ئیســالمی، وەكــو كیانی 
سیاسی پەســەند كردووە، بەاڵم گۆڕان و كۆمەڵ 

هێشتا وەكو كیان پەسەند نەكراون.
رۆژی 2018/4/30 خولی ئێستای پەرلەمانی 
عێــراق كۆتایی دێــت، الیەنە كوردســتانییەكان 
لەسەر بەشداریكردن لە هەڵبژاردنەكانی داهاتووی 
عێراق بۆچوونــی جیاوازیان هەیە، پارتی دەڵێت 
هێشتا بڕیاری كۆتایی نەداوە كە بەشداریی دەكات 

یان نا.
بــااڵی  كۆمیســیۆنی   2017/7/6 رۆژی 
ســەربەخۆی هەڵبژاردنەكانی عێراق، ناوی پارتی 
وەكو كیانێكی سیاســی پەســەند كرد. خەســرۆ 
گــۆران، بەرپرســی دەزگای هەڵبژاردنــی پارتی 

بــە )رووداو(ی راگەیانــد: "تاوەكو ئێســتا ئێمە 
بەشــێكین لە عێراق، هــەر داواكاری و ئەركێكی 
یاســایی لەسەر شــانمان بێ جێبەجێی دەكەین، 
لەو روانگەیەوە ناوی خۆمان لە كۆمیسیۆنی بەغدا 

تۆمار كردووە".
ســەبارەت بەبڕیاری كۆتایی پارتــی لەبارەی 
بەشداریكردن یان نەكردن لەو هەڵبژاردنە، خەسرۆ 
گۆران گوتی :"جارێ زووە بڕیاری كۆتایی لەسەر 
بایكۆتكردنی هەڵبژاردنەكانی عێراق بدەین، بەاڵم 
بۆچوونێكی بەهێز لەنێو پارتی هەیە كە بەشداری 
هەڵبژاردن نەكەین، چونكە شــەراكەتی حوكم لە 
عێراق پێشێلكراوە، كورد چارەنووسی لە عێراقدا 

دیار نییە".
بــەاڵم شــاخەوان عەبدوڵــاڵ، پەرلەمانتــاری 
پارتی لەوبارەیەوە گوتی: "ئەگەر سەربەخۆییش 
رانەگەیێنین، بەم سیســتەم و یاســایەی ئێســتا 
بەشــداری هەڵبژاردن ناكەین، داوا دەكەین عێراق 
بكرێتــە یەك بازنــەی هەڵبــژاردن، چونكە كورد 
زیاتر لە 20 كورســی لەدەســتداوە و بە ســەدان 
هــەزار دەنگمان لــە پارێزگاكانی دیكــەی عێراق 
فەوتاوە، دادپەروەریی تێدا نییە نرخی كورسی لە 

پارێزگاكانی هەرێمی كوردســتان بگاتە 40 هەزار 
دەنگ، لە پارێزگایەكی دیكەی عێراق 4000 بێت".

گۆڕان لە كۆمیسیۆن 
یەكالنەبووەتەوە

بەپێــی قســەی كارزان گــەردی، بەرپرســی 
ئۆفیســی هەولێــری ژووری هەڵبژاردنی گۆڕان بۆ 
)رووداو(، بزووتنەوەی گۆڕان زۆربەی رێوشــوێنە 
یاساییەكانی لە قۆناغی كۆتاییدایە بۆ وەرگرتنی 

بزووتنەوەكــە  نــاوی  تۆماركردنــی  و  مۆڵــەت 
وەكــو كیانێكی سیاســی بــۆ بەشــداریكردن لە 

هەڵبژاردنەكانی داهاتووی عێراق.
پێشــتر شــۆڕش حاجی، گوتەبێژی گۆڕان بە 
)رووداو(ی راگەیاندبــوو، هیــچ هۆكارێــك شــك 
نابەن بۆ بایكۆتی هەڵبژاردن:"ئێمە هیچ هۆكارێك 
نابینین بۆ ئــەوەی گۆڕان بایكۆتــی هەڵبژاردنی 

پەرلەمانی عێراق بكات".

یەكێتی: بایكۆتكردن لە 
دەسەاڵتی سەركردایەتییە

یەكێتی نیشــتمانی كوردســتان كــە یەكێكە 
لەو الیەنە كوردســتانییانەی بــە فەرمی مۆڵەتی 
وەرگرتووە، پێیوایە زووە بۆ قســەكردن لەســەر 

بەشداری یان بایكۆتی هەڵبژاردن.
بەختیــار شــاوەیس، جێگــری ســەرۆكی 
فراكســیۆنی یەكێتــی لــە پەرلەمانــی عێراق 
بــە )رووداو(ی گــوت: "كۆمیســیۆن پەڕاوی 
یەكێتــی وەكــو كیانێكی سیاســی پەســەند 
كــردووە، بەاڵم پرســی بەشــداری و بایكۆت 
هێشــتا لە مەكتەبی سیاســی یەكێتی باسی 
لێــوە نەكراوە، ئەوە لە دەســەاڵتی كۆمیتەی 
سەركردایەتیە، هێشتا زووە قسە لەسەر ئەوە 

بكەین".
ئەندامێكــی مەكتەبی سیاســی یەكێتی كە 
نەیویســت ناوی باڵوبكرێتــەوە، بە )رووداو(
ی راگەیانــد "پارتــی پرســی بایكۆتكردنــی 
هەڵبژاردنەكانی عێراقی لەگەڵ باســكردووین، 
ســەرەكیی  بابەتێكــی  نەبووەتــە  بــەاڵم 
هەرێمــی  پێیوایــە  یەكێتــی  گفتوگــۆكان، 

كوردســتان نــە جیابووەتــەوە لە عێــراق نە 
هێشتا ریفراندۆمی كردووە، بۆچی لە ئێستاوە 
بڕیار بدەین، مادام بەشــێك بیــن لە عێراق، 

كورسییەكانمان نادەینە كەس".
یەكگرتووی ئیســالمی كوردستان یەكێكە 
كۆمیســیۆن  لــە  مۆڵەتــی  پارتانــەی  لــەو 
هەڵبژاردنەكانــی  بەشــداری  و  وەرگرتــووە 

داهاتووی عێراق دەكات.
موســەننا ئەمین، ئەندامی ســەركردایەتی 
راگەیانــد:"الی  )رووداو(ی  بــە  یەكگرتــوو 
ئێمە ئەسڵ بەشــداریكردنە، هەتا كوردستان 
بەشــێك بێــت لــە عێــراق ئێمــە بەشــداری 

پرۆسەی سیاسی و هەڵبژاردن دەكەین".
هەر لەوبارەوە زانا روستایی، پەرلەمانتاری 
هەڵوێســتی  باســی  ئیســالمی،  كۆمەڵــی 
حیزبەكــەی كرد و گوتی "هەموو رێوشــوێنە 
یاســاییەكانمان تــەواو كــردووە، چاوەڕێــی 
وەاڵمی كۆمیسیۆن دەكەین بۆ پەسەندكردنی 
نــاوی كۆمەڵــی ئیســالمی وەكــو كیانێكــی 
سیاسی". گوتیشی "تا بەشێك بین لە عێراق 

بەشداری هەڵبژاردنەكان دەكەین".
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بەهۆی دیاریكردنی رۆژی هەڵبژاردنی پەرلەمان 
و سەرۆكایەتی هەرێمی كوردستان و بەڕێوەچوونی 
گشتپرســی، لەناو كۆمیسیۆنی بااڵی سەربەخۆی 
هەڵبژاردنــەكان ناكۆكــی لــە نێــوان ئەندامانــی 
ئەنجوومەنی كۆمیســیاران دروســت دەبێت، بەو 
هۆیەوە وەاڵمی كۆمیســیۆن بــۆ بارزانی لەبارەی 

دیاریكردنی رۆژی هەڵبژاردن دوادەكەوێ.
رۆژی 2017/7/12 مەسعود بارزانی، سەرۆكی 
هەرێمی كوردستان بە مەرسوومێكی هەرێمی رۆژی 
2017/11/1ی بۆ ئەنجامدانی هەردوو هەڵبژاردنی 
پەرلەمانــی كوردســتان و ســەرۆكایەتی هەرێمی 

كوردستان دیاری كرد.
لەســەر  سیاســی  ناكۆكیــی  و  كێشــە   
پرســی گشتپرســی لە نێــوان هەر پێنــج حیزبە 
سەرەكییەكەی باشووری كوردستان، پەڕیوەتەوە 
نێو كۆمیســیۆنی بااڵی ســەربەخۆی هەڵبژاردن، 
بۆیە نەتوانراوە پرسی دیاریكردنی رۆژی هەڵبژاردن 

یەكالیی بكرێتەوە. 
پێشــتر مەســعود بارزانی، ســەرۆكی هەرێمی 

كوردســتان لە رۆژی 2017/6/8 مەرســوومێكی 
پێنج خاڵی دەركردبوو كە تێیدا دیاریكردنی رۆژی 
هەڵبژاردنــی بۆ كۆمیســیۆن جێهێشــتبوو، بەاڵم 
الیەنەكانی نێو كۆمیســیۆن نەیانتوانی ئەو پرسە 

یەكالیــی بكەنەوە، بۆیــە بارزانی لە دوای 35 رۆژ 
چاوەڕوانــی، رۆژی 2017/7/12 بە مەرســوومی 
و  پەرلەمــان  هەڵبژاردنــی  رۆژی   128 ژمــارە 
سەرۆكایەتی راگەیاند كە 1ی نۆڤەمبەری ئەمساڵە.

لە مــاوەی چەند رۆژی رابردوودا كۆمیســیۆن 
زنجیرەیەك كۆبوونەوەی كرد، بەاڵم نەگەیشــتنە 
هیچ ئەنجامێك بۆ وەاڵمدانەوەی مەرســوومەكەی 
بارزانی. بەپێی زانیارییــەكان بۆچوونی نوێنەری 
كۆمەڵ و یەكگرتوو كە نوێنەرایەتی ئیسالمییەكان 
دەكەن لەناو كۆمیســیۆن، ئەوەیە كە كۆمیسیۆن 
لە شــەڕی سیاســی تێوەنەگلێ و دۆخەكە زیاتر 
ئاڵۆز نەكات، پێویست نییە وەاڵمی مەرسوومەكە 
بدرێتەوە، بەڵكو كۆمیسیۆن لە ماوەی 180 رۆژدا 
ئامادەكاری خۆی بكات و ئەگەر توانی هەڵبژاردن 

لە 1ی نۆڤەمبەر بكات، ئەگەرنا دوای بخات.
ڤــااڵ فەریــد، ســەرۆكی لیژنــەی یاســایی لە 
پەرلەمانــی كوردســتان بــە )رووداو(ی راگەیاند 
"ئیشی كۆمیســیۆن نییە گفتوگۆ لەسەر یاسایی 
و نایاســاییبوونی فەرمانــی ســەرۆكی هەرێمــی 
كوردســتان بــۆ دیاریكردنــی رۆژی هەڵبــژاردن 
بكات، چونكە كۆمیسیۆن الیەنێكی جێبەجێكارە. 
دیاریكردنــی رۆژی هەڵبژاردنیش بەپێی یاســای 
یاســای  و  ســەرۆكایەتی هەرێمــی كوردســتان 

كۆمیسیۆن لە دەسەاڵتەكانی سەرۆكە".
بــەاڵم بەهــار مەحمــوود، جێگری ســەرۆكی 
لیژنەی یاســایی لە پەرلەمانی كوردستان لەسەر 

پشــكی بزووتنــەوەی گۆڕان پێیوایــە دەركردنی 
بارزانییــەوە  لەالیــەن  هەرێمــی  مەرســوومی 
"نایاساییە"، چونكە بە بۆچوونی ئەوان لە 19ی 
ئابــی 2015 ماوەكەی تەواو بووە. بەهار دەڵێ: 
"هەر شــتێك لەســەر باتڵ بونیاد نرابێت باتڵە، 
بۆیە دیاریكردنی رۆژی هەڵبژاردنیش نایاســاییە 
ئەگەرنــا لە رووی یاســاییەوە دیاریكردنی رۆژی 
هەڵبژاردن لە دەســەاڵتەكانی ســەرۆكی هەرێمی 

كوردستانە".
ئەندامانــی  خــودی  دەڵــێ:"  فەریــد  ڤــااڵ 
ئێســتای ئەنجوومەنی كۆمیســیۆن بــە فەرمانی 
ســەرۆكی هەرێمی كوردســتان دامــەزران، بۆیە 
مافــی رەتكردنەوەی بڕیارەكانیــان نییە". بەاڵم 
ئــەو بۆچوونە لەالیەن جێگری ســەرۆكی لیژنەی 
یاســایی رەتدەكرێتــەوە و دەڵــێ: "ئەندامانــی 
ئەنجوومەنی كۆمیسیاران لە پەرلەمان متمانەیان 
پێدراوە، مەرسوومی دەستبەكاربوونیشیان پێش 
كۆتایــی ویالیەتی كاك مەســعود بارزانی بووە، 
مەرسوومی ئەمدواییە بۆ دامەزراندنی بەڕێوەبەرە 

گشتییەكان بوو".
بەپێی یاســای ژمــارە چواری ســاڵی 2014 
ی كۆمیســیۆنی بااڵی ســەربەخۆی هەڵبژاردن و 

راپرســی، ئەندامانی ئەنجوومەنی كۆمیســیاران 
كــە ژمارەیەن 9 كەســە، پێویســتە بێالیەن بن 
و ئەندامــی هیــچ پارتێكی سیاســی نەبن، بەاڵم 
دابەشــبوونە سیاسییەكانی باشووری كوردستان 
كاریگــەری لەســەر كارەكانــی ئەو كۆمیســیۆنە 

داناوە.
ئەندامێكــی ئەنجوومەنــی كۆمیســیاران بــە 
بڕیارمانــداوە  :"ئێمــە  راگەیانــد  )رووداو(ی 
پیشەییانە و دوور لە ملمالنێی حیزبی كارەكانمان 
بكەین، بۆیە نامانەوێ كێشــە و جیاوازییەكانمان 
ببەینــە نێو میدیاكان و ئەزموونی ناكۆكییەكانی 

پەرلەمان دووبارە بكەینەوە".
خولی چوارەمی پەرلەمانی كوردســتان رۆژی 
2017/11/6 كۆتایــی دێت، )رووداو( زانیویەتی 
نوێنەرەكانــی گــۆڕان لەگــەڵ ئــەوەن هــەردوو 
پرۆسەكە بەیەكەوە بكرێن، هەرچی بزووتنەوەی 
گۆڕانــە پێیوایــە ناتوانرێــت گشتپرســی بكرێ، 
چونكــە یاســای لە پەرلەمــان بــۆ دەرنەچووە، 
نوێنەرەكانــی پارتیــش پێیانوایــە كۆمیســیۆن 
دەتوانــێ هەردوو پرۆســەكە لەو كاتــەی بۆیان 
دیاریكــراوە بەڕێوە ببــات. نوێنەری یەكگرتوو و 

كۆمەڵیش رۆڵی نێوەندگیر دەگێڕن.

پارتی بە مەرج بەشداری هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق دەكات

ناكۆكی پێنج الیەنەكە كۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەكانیشی گرتەوە

87 حیزب ناوی خۆیان تۆمار كردووە
سەربەست ئامێدی، سەرۆكی كۆمیســیۆنی بااڵی سەربەخۆی هەڵبژاردنەكانی عێراق 
ژمارەی ئەو حیزب و كیانانەی ئاشــكرا كرد كە نــاوی خۆیان تۆمار كردووە و گوتی "تاوەكو 
ئێســتا 87 پارت و الیەنی سیاســی مۆڵەتیان وەرگرتووە و لەالیەن كۆمیسیۆنەوە وەكو 

كیانێكی سیاسی پەسەندكراون".

پەرلەمانتارێكی پارتی: 
ئیشی كۆمیسیۆن نییە گفتوگۆ لەسەر 

الیەنی یاسایی فەرمانەكانی بارزانی بكات

پەرلەمانتارێكی گۆڕان: 
دەرچوونی مەرسوومی هەرێمی لەالیەن 

بارزانییەوە نایاساییە

داوا دەكات عێراق یەك بازنەی هەڵبژاردن بێ

ناتوانن وەاڵمی بارزانی بدەنەوە
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                                       سێرگێی الڤرۆڤ، وەزیری دەرەوەی رووســــــــیا بۆ )رووداو(:

هەڤپەیڤین

پەیوەندییەكی زۆر بــــــــــاشمان لەگەڵ كوردی عێراق هەیە و  
رۆڵەی گەورەی كـــــــــــــــورد مستەفا بارزانی لە واڵتی ئێمە بووە

رووداو: دەمــەوێ لــە ســەردانەكەی ســەرۆكی 
حكومەتی هەرێمی كوردستانەوە بۆ سانت پیتەربورگ 
دەستپێبكەم، ئێوە چۆن پێناسەی پەیوەندییەكانی 
ئێستای نێوان رووسیا و هەرێمی كوردستان دەكەن؟
ســێرگێی الڤرۆڤ: ئێمــە لەگەڵ كــورد، لەگەڵ 
عــەرەب و كــورد ، پەیوەندییەكــی لەمێژینە و زۆر 
باشــمان هەیە ، ئەو پەیوەندییە مێژوویەكی دێرینی 
هەیــە، هەروەك لە ســااڵنی چلــەكان و پەنجاكانی 
سەدەی رابردوو رۆڵەی گەورەی كورد مستەفا بارزانی 
لەگــەڵ یاوەرەكانی لە واڵتی ئێمــە بووە ، ئەمڕۆش 
ئێمــە پەیوەندییەكــی زۆر باشــمان لەگــەڵ كوردی 
عێــراق هەیە. لەســاڵی 2007ەوە كونســولخانەمان 
لــە هەولێر هەیە ، لە مۆســكۆ نوێنەرایەتی ناوچەی 
ئۆتۆنۆمی كوردستانی عێراق هەیە . ئێمە پشتیوانی 
لــە پەیوەندییەكانمــان دەكەیــن لەگــەڵ هەمــوو 
بزووتنەوە سیاســییەكانی كوردستانی عێراق . ئەوە 
بەشێوەیەك دەكەین كە كاریگەری خراپ ناكاتە سەر 
پەیوەندییەكانمان لەگەڵ حكومەتی عێراق. هەروەها 
گەشــە بە پەیوەندییە مرۆیی و پەروەردەییەكانمان 
دەدەین. ســااڵنە كۆرسی خوێندن و زەمالە دەدەینە 
عێراق، لەو چوارچێوەیەدا نوێنەرایەتی كوردســتانی 
عێراق بەشی سەربەخۆی خۆی هەیە لەو زەماالنە. لە 
هەولێر ماوەی ســێ ساڵ و نیوە گرووپی راگەیاندنی 
ئێمــە، رووســیای ئەمـــڕۆ RT كاردەكات بۆ ئەوەی 
بەشــێوەیەكی راســتەوخۆ زانیــاری بگوازێتەوە بۆ 
هاونیشتمانیانی ئێمە. بەگشتی پەیوەندییەكانمان زۆر 

باشن و زۆر سوودبەخشن بۆ هەردووالمان.
رووداو: كەواتــە دەتوانیــن بڵێین ســەردانەكەی 
بەڕێز نێچیرڤان بارزانی هەنگاوێك بوو بۆ سەرەتای 
پەیوەندییەكی نوێ لە ئاستێكی نوێدا لەنێوان رووسیا 

و كوردستانی عێراق؟
 الڤرۆڤ: دەزانی ، با من نەڵێم پەیوەندییەكانمان 
نوێن و لە ئاســتێكی نوێدان. دووبــارەی دەكەمەوە 
كــە پەیوەندیی ئێمە لەمێژینەیە و ســااڵنێكی زۆرە 
گەشــەمان بە پەیوەندییەكانمــان داوە ، بەتایبەتی 
لەگــەڵ ســەرۆكی حكومــەت و لەگەڵ بەرپرســانی 
ئــەوە   ، كــوردی  ئۆتۆنۆمــی  ناوچــەی  دیكــەی 
درێژەپێدانی ئاراستەیەكە لە پەیوەندی كە هەروەك 
گوتم لە بەرژەوەندیی هاوبەشــی رووسیای فیدراڵ و 
كوردســتانی عێراقە . هەر لەو چوارچێوەیەدا رۆڵی 
كوردی ســۆڤیەت ، ئــەو كوردانەی كە لە رووســیا 
دەژیــن دەبێ لەبەرچاو بگیرێت كــە رۆڵی گرنگیان 
هەبووە لەو پەیوەندییە باشەی بەشێوەیەكی گشتی 
لەگــەڵ كــورد هەمانــە لەچوارچێــوەی پەیوەندیی 

گشتیمان لەگەڵ عێراق .
رووداو: من چەند جارێك گوێم لە بەڕێز ڤالدیمیر 
پووتین بووە كە لە گوتارەكانیدا زۆر بە ئەرێنی باسی 
كــوردی كردووە . رووســیا تــا چ رادەیەك ئامادەیە 
یارمەتیدەر بێت بۆ چارەســەركردنی پرسی کورد لە 

رۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا؟
الڤــرۆڤ: بێگومــان ئێمــە پەیوەندییەكــی زۆر 
باشــمان هەیە لەگــەڵ گەلی كورد و زۆر بە باشــی 
یەكتر دەناســین، بۆ ئێمە جێگەی بایەخە كە گەلی 
كــورد وەك هەمــوو گەالنــی ســەر زەوی خۆزگە و 
مافە یاســاییەكانی خــۆی و ئامانجە یاســاییەكانی 
بــەدی بهێنێــت. ئەگــەر ســەیری مێــژووی عێراق 
بكەین، بەتایبەتی لە ســاڵی ٢٠٠٣دا كە بە نایاسایی 
شەڕێك هەڵگیرسا ، كاتێك بەسەرۆكایەتی ویالیەتە 
یەكگرتووەكانــی ئەمریكا هێزی دەرەكی ئەو واڵتەی 
وێران كرد و ئەوەی ئێســتاش هەیــە و دەگوزەرێت 
بــە ئاســانی چــاك نابێتــەوە، بەدڵنیاییــەوە ئەوە 
كاریگەری هەبوو لەســەر پەیوەندییەكانی هەولێر و 
بەغدا. ئێمە دەزانین كە تائێســتاش هــەوڵ دەدرێ 
زۆر پرسی دەستووری چارەسەر بكرێن ، بەتایبەتی 
ئەوانەی پەیوەســتن بە خاك و پەیوەست بە پرسی 
دابەشــكردنی بودجە و سەرچاوەكان و ئەو داهاتەی 
كــە لە نــەوت دەســتدەكەوێت. بــەردەوام هەولێر و 

بەغــدا هەوڵیانداوە ئەو پرســانە و چەندین پرســی 
دیكەش چارەســەر بكــەن، چەندیــن رێككەوتنیان 
كردووە بۆ چارەســەركردنی كێشــەكانی نێوانیان لە 
چوارچێوەی گفتوگۆی سیاســیدا. من جارێكی دیكە 
دەڵێم كە خواســت و ئامانجی یاســایی گەلی كورد 
وەك هەموو گەالنی دیكە پێویســتە بەدی بهێنرێن، 
بەپێــی ئــەو مافەی كە لە یاســا نێودەوڵەتییەكاندا 
هەیە، ئەوەش پەیوەندی بەو بڕیارەوە هەیە كە وەك 
ئێمــە تێیدەگەین بڕیاری كۆتایی دراوە لە هەولێر بۆ 

ئەنجامدانی گشتپرسی .
رووداو: تێڕوانینی رووســیا چییە ســەبارەت بەو 

گشتپرسییە؟
 الڤــرۆڤ: من پێشــتریش گوتم كــە ئێمە وەك 
گوزارشتكردن لە خواستی گەلی كورد لە گشتپرسی 
دەڕوانیــن، ئەوەنــدەی من لێــی تێدەگــەم زۆربەی 
دانیشتووانی ناوچەی ئۆتۆنۆمی كوردی پشتگیریی لە 
ئەنجامدانی ئەو گشتپرسییە دەكەن. وای دەخوێنینەوە 
كە دوای بڕیاری كۆتایی لەسەر ئەو پرسە بیر لەهەموو 
شتێك دەكرێتەوە، پەیوەست بە دەرئەنجامەكانی ئەو 
هەنــگاوە وەك دەرئەنجامی سیاســی ، دەرئەنجامی 
جیۆپۆلیتیكی ، دیمۆگرافی و ئابووری. بەوپێیەی كە 
پرســی كورد ئێستا لەچوارچێوەی سنووری عێراقی 
نوێ دەرچووە، كاریگەری دەبێ لەسەر هەموو كێشە 
و پرســەكانی بەشێك لە دەوڵەتانی دراوسێی ئێوە. 
لەو چوارچێوەیەدا پرسی كورد رۆڵێكی زۆر گەورەی 

هەیە و شــوێنێكی گــەورەی هەیە لەنێو پرۆســەی 
چارەســەری ئەو كێشــانەی كە ئێستا لە ناوچەكەدا 
هــەن. ئێمە هیوامان وایە كە گەلی كورد خواســتی 
خــۆی لەچوارچێوەیەكی ئاشــتیانەدا پیشــان بدات 
و جێبەجێكردنــی ئەنجامەكانــی گشپرســییەكەش 
بەهەمانشێوە هەر لە چوارچێوەیەكی ئاشتیانەدا بن، 
بــۆ ئەوەی ئــەو فاكتەرانە لەبەرچــاو بگیرێن كە لە 

ناوچەكەدا هەن. 
ئێمە ئامادەین هاوكاریی بەغدا و هەولێر بكەین لەو 
پرۆسەیەدا كە بەشێوەیەك رەچاوی رێزگرتنی یەكتری 
تێدا بكرێت .وەك ئەوەی كە مێژوو پیشانیداوە ئەوەی 
پەیوەســتە بە پێشــهاتەكانی ئەنجامدانی دەنگدان، 
هەرگیز دەنگدان واتای ئەوە نییە كە هەموو كێشە و 
پرســەكان بە رۆژێك چارەسەر دەبن ، ئەو پرۆسەیە 
زۆر گرنگــە و دەبــێ بەهێواشــی و جیدی بكرێت لە 
سۆنگەی ئەو واتا گەورەیەی كە پرسی كورد گرنگە 

بۆ هەموو ناوچەكە.
رووداو: بەاڵم پرسیارێكی زۆر گرنگ هەیە، ئەگەر 
هەرێمی كوردستان دوای گشتپرسی بریار بدات ببێتە 
هەرێمێكــی ســەربەخۆ ، بۆ نموونــە وەك هەرێمی 
باشووری ئۆسیتیا و ئەبخازیا و چەند هەرێمێكی دیكە 
، ئایا رووســیا ئامادەیە درێژە بــە پەیوەندییەكانی 

بدات لەگەڵی؟
 الڤــرۆڤ : دەزانــی، مــن وای دەبینــم باشــترە 
كۆمێنــت لەســەر بابەتــی گریمانەیــی نەدرێــت. 
ئێمــە دەمانــەوێ ، هــەروەك گوتم كــە ئێمە چۆن 
دەڕوانینــە ئەو بارودۆخەی لەناوخۆی عێراقدا هەیە، 
بەدیاریكراویــش لــە ناوچــەی ئۆتۆنۆمی كــوردی . 
ئێمــە دەمانەوێ مەزەندە نەكەین كە هەموو ئەوە لە 

پراكتیكدا چۆن دەبێت .
 لە باشــووری ئۆسیتیا ئێوە دەزانن كە كێشەكە 
بە جۆرێكی دیكە بوو. لە باشووری ئۆسیتیا لەالیەن 
رژێمی سەکاشڤیلی، بەتەواوی هێرش ئەنجامدرابوو، 
زانیــاری باوەڕپێكــراو هەبوون كە دوای باشــووری 
ئۆســیتیا هێــرش دەكەنــە ســەر ئەبخازیــا . بۆیە 

لێرەدا بابەتەكە پاراســتنی گیانی خەڵك بوو، ئێمە 
بژارەیەكی دیكەمان لەبەردەمدا نەبوو.

رووداو: چــۆن پەیوەندییــە ئابوورییەكانی نێوان 
رووســیا و هەرێمــی كوردســتان هەڵدەســەنگێنی، 
بەتایبەتی دوای ئەوەی كە ژمارە و شێوازی رێككەوتن 
و گرێبەســتەكان لەنێوان كۆمپانیا رووســییەكان و 

هەرێمی كوردستان فراوان بووە؟
 الڤرۆڤ: ئێمە بەرژەوەندیی دووالیەنەمان هەیە ، 
لەو بابەتەدا دەمانەوێ پەیوەندی ئابووری و بازرگانی 
و وەبەرهێنان لەنێوانماندا گەشــە بكات. ئێمە هانی 
ئــەو پرۆســەیە دەدەیــن، پەیوەندیی ئێمــە لەگەڵ 
كوردستانی عێراق كاریگەری خراپ ناكاتە سەر هیچ 
الیەنێكی دیكــە و زیان بە پەیوەندییەكانمان لەگەڵ 
حكومەتی ناوەندیی بەغدا ناگەیێنێت. لە كوردستانی 
عێــراق ماوەیەكــی درێژە یەكێك لــە كۆمپانیا هەرە 
گەورەكانی ئێمە كە كۆمپانیای گازپرۆمە، کار دەکات 
. پێموایــە لە دوو كێڵگەی نەوتیدا كاردەكات لەگەڵ 
هاوبەشەكانی لە كوردستانی عێراق . لە مانگی شوباتی 
رابردوودا یەكێكی دیكە لە كۆمپانیا گەورەكانی ئێمە، 
كۆمپانیای رۆســنەفت كۆنتراكتێكی واژۆ كرد لەگەڵ 
هاوبەشەكانی لە هەولێر و، لە چوارچێوەی كۆڕبەندی 
نێودەوڵەتی ئابووری سانت پیتەربورگ بۆ تەواوكاری 
ئــەو رێككەوتنە چەند دۆکیومێنتێــك واژۆكران. بە 
بۆچوونی من ئێمە ئێســتا لەگەڵ كوردستانی عێراق 
لەنــاو بەرژەوەندییەكی هاوبەشــی دووالیەنەداین كە 

وای دەخوێنمەوە ئەنجامەكانی قازانجبەخش دەبن بۆ 
هەموو بەشداربووەكانی.  

رووداو: دەچینە ســەر بابەتی قەیرانی سووریا . 
درێژەكێشــانی ملمالنێ لە ســووریا كاریگەری هەیە 
لەســەر درێژەدان بە قەیرانی رۆژهەاڵتی نێوەڕاست. 
رووســیا رۆڵێكــی گرنگی هەیــە لە بەشــداریكردن 
لــە پرۆســەی چارەســەری قەیرانــی ســووریادا . 
بەهەڵسەنگاندنی ئێوە ، نوێترین رووداو و پێشهاتەكان 
كە چاوەڕێ دەكرێت لە داهاتوویەكی نزیكدا لەو واڵتە 
رووبــدەن چیــن ؟ ســەرۆكایەتی رووســیا دەتوانێ 
چیدیكــە بكات بۆ چارەســەری قەیرانی ســووریا و 

بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر لە ناوچەكەدا؟
 الڤرۆڤ: بە دڵنیاییەوە پێویســتە پێش هەموو 
شتێك قسە لەسەر ئەوە بكەین كە الیەنە سوورییەكان 
دەبــێ خۆیان بڕیــار لەو بابەتە بــدەن، لەبەرئەوەی 
چارەسەری كۆتایی ئەو قەیرانە تەنیا لەدەست ئەوانە 
و لەســەر ئەوان دەوەســتێ. ئەوە لــە ئەنجوومەنی 
ئاسایشــی نێودەوڵەتی دانی پێدانــراوە و واژۆكراوە 
و بەدیاریكراوی نووســراوە كە تەنیا گەلی ســووریا 
خۆیان دەتوانن بڕیار لە چارەنووســی خۆیان بدەن. 
كۆمەڵگــەی نێودەوڵەتی و یاریكەرە دەرەكییەكان و 
دراوســێیەكان دەبێ هەموو شتێك بكەن بۆ ئەوەی 
مەترســی تیــرۆر لەناوببــەن و بەباشــترین شــێوە 
كەشێك دروستبكەن بۆ ئەوەی سوورییەكان خۆیان 
لەســەر مێزی دانوســتاندن رێكبكەون كە دەیانەوێ 
لــە داهاتوودا لە واڵتێكی چۆندا بژین. شــتێك هەیە 
ناتوانــرێ خــۆی لێ البدرێــت، ئەویــش ئەوەیە کە 
ناتوانیــن لە گفتوگۆ رابكەیــن . لە دۆكیۆمێنتەكانی 
ئەنجوومەنی ئاسایشدا نووســراوە كە دەبێ سووریا 
واڵتێكی دیموكراتی و عەلمانی بێت . ئەوە زۆر گرنگە 
لەبەرئەوەی زۆربەی ئەو هێزە ئۆپۆزیســیۆنانەی كە 
خۆیان لەســەر بنچینەی دیموكراتــی بنیات نەناوە، 
بەشــێوەیەكی رەها ئەوە رەتدەكەنەوە كە پێویستە 
بۆ دڵنیاییدان و پاراســتنی هەمــوو الیەك دەوڵەتی 
داهاتــووی ســووریا دەوڵەتێكــی عەلمانــی بێت و، 

 سێرگێی ڤیكتەرەڤیچ الڤرۆڤ، ماوەی 13 ساڵە وەزیری دەرەوەی رووسیای 
فیدراڵە. چ خۆی و چ واڵتەكەی رۆڵێكی میحوەری دەگێڕن لەو ئیدارەدان و 

چارەسەركردنی ئەو كێشمەكێش و ملمالنێیانەی ئەمڕۆ لە چەندین ناوچەی 
جیهان و بەتایبەتی لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا تاویان سەندووە. خالید حوسێن، 

پەیامنێری تۆڕی میدیایی رووداو لە مۆسكۆ، ئەم هەڤپەیڤینە تایبەتەی لەناو 
بارەگای وەزارەتی دەرەوەی رووسیا لەگەڵ سازكردووە بۆ ئەوەی رای حكومەتی 

مۆسكۆ لەسەر كۆمەڵێ بابەتی گرنگ بخاتە روو، لەوانەش كۆمەڵێ بابەت 
هەڤپەیڤین: خالید حوسێنلەوانەی پەیوەندیی راستەوخۆیان بە گەلی كوردەوە هەیە.

دەمانەوێ پەیوەندییە ئابووری و 
بازرگانییەكانمان لەگەڵ هەرێمی 

كوردستان گەشە بكەن

ئامانجی یاسایی  و  پێویستە خواست 
گەلی كورد وەك هەموو گەالنی دیكە 

بەدی بهێنرێن
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                                       سێرگێی الڤرۆڤ، وەزیری دەرەوەی رووســــــــیا بۆ )رووداو(:

هەڤپەیڤین

پەیوەندییەكی زۆر بــــــــــاشمان لەگەڵ كوردی عێراق هەیە و  
رۆڵەی گەورەی كـــــــــــــــورد مستەفا بارزانی لە واڵتی ئێمە بووە

هەروەها بەدڵنیاییەوە دەبێ ئەو واڵتە واڵتێك بێ كە 
هەموو گرووپەکان مافیان هەبێ و گەرەنتییان هەبێ 
و دەبێ ئاسایشــێكیان بۆ دابین بكرێت كە گەرەنتی 
هەبــێ و دەبــێ گەرەنتیــان هەبــێ كــە هەموویان 
دەتوانن بەشــداربن لە داوودەزگاكانــی كۆمەڵگەدا. 
ئەوە ئەو چوارچێوە گشتییەیە كە هەمووان لەسەری 
كۆكــن و دەتوانرێــت لــەو چوارچێوە ســنووردارەدا 
شــێوازێكی دیاریكــراو بدۆزرێتــەوە بۆ چارەســەری 
قەیرانی ســووریا . ئێمە لەگــەڵ ژمارەیەك دەوڵەت 
كار دەكەیــن بــۆ ئەوەی ئەو دۆخە دروســتبكەین ، 
ســەرەتای ئەو كارە بــە بەرەنگاربوونــەوەی داعش 
و بــەرەی نوســرە و هاوشــێوەكانیان و گرووپــە 
تیرۆرســتییەكانی دیكــە دەستیپـــێكردووە، ئەوانە 
لە ئەنجوومەنی ئاســایش وەك گرووپی تیرۆریستی 
ناسێنراون. هەروەها كاردەكەین بۆ پاراستی پرۆسەی 
ئاگربەســت لەنێــوان هێزەكانی حكومەتی ســووریا 
و بەشــێك لــە گرووپەكانــی ئۆپۆزیســیۆن ، ئــەو 
گرووپانەی كە هیچ تایبەتمەندییەكی تیرۆریستییان 
تێــدا نییە. ئەوە مەرجی ســەرەكییە بۆ ئەوەی ئەو 
گرووپە پرۆســەی راگەیاندنی ئاگربەست بیگرێتەوە 
و وەك بەشــداربوویەكی ئەو پرۆســەیە بناسێنرێت. 
بەدڵنیاییــەوە یەكێــك لــە كارەكانی دیكــەی ئێمە 
گەیاندنی هاوكاریی مرۆییە بە خەڵك ، ئەو خەڵكەی 
كەوتوونەتــە ژێــر كاریگــەری شــەڕەوە ، بــۆ ئــەو 
مەبەســتەش ئێمە ناوچەی ئاراممان دروســتكردووە 
كــە ئێمە لەگــەڵ توركیا و ئێران بۆ ئەو مەبەســتە 
دانوســتاندنەكانی  لەچوارچێــوەی  رێككەوتوویــن 
پرۆســەی  جێبەجێكردنــی  لەكاتــی  ئاســتانەدا. 
دروســتكردنی ناوچەی ئارام ، هەریەكە لە ویالیەتە 
یەكگرتووەكانــی ئەمریــكا و ئوردنمــان هێنایە ناو 
رێككەوتنەكەوە ، ئەوەبوو رووسیا و ئەمریكا و ئوردن 
لە حەوتی تەمموز رێككەوتن لەســەر دروســتكردنی 
یەكەم ناوچەی ئارام لە باشــووری ســووریا. ئێستا 
وا دواییــن وردەكارییەكانی ئــەو رێككەوتنە تاوتوێ 
دەكرێن ســەبارەت بەوەی كــە كارەكانی ئەو ناوچە 
ئارامــە چــۆن رێكدەخرێن ، لە روانگــەی كۆمەڵێك 
بابەتەوە وەك ئەو دەزگایەی كە چاودێری پرۆســەی 
راوەستانی شــەڕ و ئاگربەست دەكات ، لە روانگەی 
ئــەوەی كــە دڵنیایی هەبێ لە گەیاندنــی هاوكارییە 
مرۆییەكان و ســەبارەت بە سنووری ئەو زۆنە ئارامە 
كە بەشــێوەیەك بێ هاونیشتمانیان بتوانن هاتوچۆ 
بكــەن بۆ نــاو زۆنەكە و بتوانن لــە زۆنەكەوە بڕۆنە 

دەرەوە .
ئەوەی كە باســمكرد دەرچەی ئەو چارەسەرەیە 
كە لە ئاســتانە لەسەری رێككەوتین. ئێستا ئەمە وا 
دەچێتە بواری جێبەجێكردنەوە . بەتێگەیشتنی من 
جگە لە زۆنی باشــووری سووریا، سێ زۆنی دیكەی 
ئــارام دروســتدەكرێن . ئــەو دەرچەی چارەســەرە 
زۆر شــت یەكدەخــات و دەبێتــە هــۆی پاراســتنی 
گیانــی دانیشــتووان لــە رێگەی پرۆســەی راگرتنی 
شــەڕی چەكــداری و لەهەمانكاتــدا یارمەتیدەرە بۆ 

نەخۆشــیەی بەهۆی "رووس فۆبیــا"وە گرتوویانە ، 
ئەو هەموو مانگە تێپەڕی بەســەر ئیــدارەی نوێدا و 
كەس پشــكنینی بــۆ ئەو بابەتە نەكــرد، هیچ نەبێ 
بیانتوانیایە یەك بەڵگەی ســەلمێنراو پیشــان بدەن 
كە رووســیا دەســتی وەرداوەتە كاروبــاری ناوخۆی 
ئەمریــكا . خەڵكی ئاســایی بەهەرحــاڵ ، بەاڵم من 
هەرگیز لەو باوەڕەدا نەبووم سیاسەتكارانی ئەمریكا 
دەتوانن تووشــی ئەو گرێ دەروونییە ببن سەبارەت 
بە رووســیا. من پێشتر كاتێك كە لە نیویۆرك كارم 
دەكــرد لەگــەڵ زۆربەیان گفتوگۆم كــردووە، من بە 
جۆرێكی دیكە لەوان تێگەیشــتبووم، بــەاڵم ئەوەی 
ئێســتا لە ئەمریكییــەكان بەدیدەكەم بۆمن جێگەی 
سەرســوڕمانە. پێموایــە زۆربــەی ئەوانــەی كە بەو 
ئاراســتەیەی ئێســتا دەجوڵێنەوە بەرامبەر رووسیا 
، هەڵســوكەوتێكی ناسرووشتی دەكەن . سیاسییە 
ئەمریكییــەكان خۆیــان تێدەگەن كە ئەوە شــتێكی 
باش نییە و دەبێ بەهەر شــێوەیەك بێ كۆتایی بەو 
هەڵسوكەوت و بیركردنەوەیە بێنن بەرامبەر رووسیا .
بەداخەوە ئەوان خۆیان بەدەستی خۆیان ، خۆیان 
دەخەنــە نــاو چوارچێوەی شــوورەیەكەوە كە دواتر 
دەرچوون لێی قورســە، بــەاڵم بەهەرحاڵ زۆر گرنگە 
بڵێــم كــە ئەو هەوایــە لەو كەســانە دەرچێت كەس 
ناتوانێ یارمەتیدەربێ بۆ ئەوان ، دەبێ ئەوان خۆیان 
هــەوڵ بدەن لــەو دۆخە دەرچن ، ئەگەرنا شــەكەت 
دەبن بەدەســت ئــەو دەردەوە. ئــەوان نەیانتوانیوە 
بیســەلمێنن كە رووسیا دەستی وەرداوەتە كاروباری 
ناخۆی ئەمریكا. تەنانەت یەك هۆكاریشیان بۆ ئەو 

مەبەســتە بەدەستەوە نییە. ئەوەی هەیە لەسەر 
الپەڕەی رۆژنامەكان و شاشــەی تەلەڤزیۆنەكان 
لــە ویالیەتــە یەكگرتووەكانــی ئەمریكا تەنیا 
ســووكایەتیكردنە ، ئەوە وەك ئەو قســەیەی 
الی ئێمەیە كە بمبوورە هەرچەند قســەیەكی 
شــیاویش نییــە، بەاڵم الی ئێمــە بەو بابەتە 

دەڵێن "ئەوە پەنجە مژینە".
ئەو ئامانجەی كە ســەرۆك دۆناڵد ترەمپ 
ئەنجامدانــی  پێــش  هاوكارەكانــی  لەگــەڵ 
بــە  ســەبارەت  رایانگەیانــد  هەڵبــژاردن 
دروســتكردنی هاوئاهەنگی لەگەڵ رووسیای 
فیدراڵ، بەدڵنیاییــەوە واڵمی ئێمە بۆ ئەوان 
بەهەمانشــێوە دروســتكردنی هاوئاهەنگییە 
لەگــەڵ ئەمریــكا ، یەكــەم چاوپێكەوتنــی 
ســەرۆكی هــەردوو واڵت لــە چوارچێــوەی 
كۆبوونەوەی G20 كە لە هامبۆرگ لە حەوتی 
تەممووز ئەنجامدرا ، ئەو كۆبوونەوەیە دوای 
ئەنجامدانــی ســێ پەیوەنــدی تەلەفۆنــی 
هــات لەنێوان هــەردوو ســەرۆكدا و، لەو 
كۆبوونەوەیەدا رێككەوتن کرا سەبارەت بە 
دروســتكردنی ناوچەی ئارام لە باشووری 

سووریا.
 بەوجــۆرە بەشــێوەیەكی كۆنكرێتــی 
ســەلماندمان كە ئێمە دەتوانین بەیەكەوە 
كاربكەین بۆ ئەوەی چارەسەر بدۆزینەوە، 
بەشــێوەیەك كە جێگەی بایەخی زۆربەی 
ناوچەكان دەبێت بەشێوەیەكی فراوانتر و 
لە ناوچەیەكی فراوانتر بۆ چارەسەركردنی 
كۆمەڵێــك كێشــەی جیــاوازی جیهانی . 
هەروەها ئێمــە لەگەڵ ئەمریكا رێككەوتین 
بــۆ دۆزینــەوەی دەروازەیەك بەمەبەســتی 
چارەســەكردنی قەیرانــی ئۆكراینــا ، هــەر 
بەوشــێوەیەی كە پێشتر پالنی بۆ دانرابوو ، 
ئەو پالنە ئێســتاش هێزی تێدا مــاوەو كاری 

گەیاندنی هاوكاری مرۆیی بۆ شــوێنە پێویســتەكان 
، بە دانپێدانانی زۆران و بەگشــتی دانوستاندنەكانی 
ئاستانە بەو چاالكییەی كە هەیبوو ، یارمەتیدەرێكی 
باش بووە بۆ پرۆســەی دانوســتاندنەكانی ژنێڤ كە 
پێشتر بۆ ماوەی نۆ مانگ چەقی بەست و لە مانگی 

یەكی ئەمساڵدا توانرا چاالك بكرێتەوە .
ئێمــە ئامادەییمان هەیە و بەشــێوەیەكی چاالك 
لەگــەڵ ســتیڤان دیمســتۆرا كار دەكەیــن، لەگــەڵ 
ســەرجەم بەشــداربووانی ئــەو پرۆســەیە، لەگــەڵ 
نوێنەرانی حكومەتی ســووریا و لەگــەڵ هەموو ئەو 
واڵتانــەی كــە دەیانــەوێ یارمەتی دۆزینــەوەی ئەو 
چارەســەرە بدەن، لەگەڵ واڵتانــی یەكێتی ئەوروپا 
، لەگــەڵ والیەتــە یەكگرتووەكانی ئەمریكا و لەگەڵ 
هەموو دەوڵەتە ئیسالمییە هەرێمییەكان كار دەكەین.
بەدڵنیاییــەوە گرنگتریــن هــەوڵ ئەوەیــە كــە 
دانوستاندنی راستەوخۆ لەنێوان نوێنەرانی حكومەتی 
ســووریا و نوێنەرانی ئۆپۆزیسیۆنی چەكدار بکرێت. 
مەبەستم ئەوانەیە كە دژایەتی یەكتر دەكەن، ئەوانەی 
كە بە چەك رووبەڕووی یەكتر بوونەتەوە لە حكومەتی 
سووریا و لە پارتەكانی ئۆپۆزیسیۆنی سووریا، ئەوانە 
یاریكــەری هــەرە گرنگن لــەو پرۆســەیەدا و، ئێمە 
رازیــن ئەگەر لە پرۆســەی دانوســتاندنەكانی ژنێڤ 
نوێنەرانی پارتە سیاسییەكانی ئۆپۆزیسیۆن بەشدار 
بــن، هەروەها لەناو ئەوانەی كــە كۆچیان كردووە و 
ئاوارەبوون بەشــێك لەوانــە دەتوانن رۆڵیان هەبێ و 
دەتوانــن بــە چەك بەرگری لە خاكــی خۆیان بكەن 
، بــەاڵم بەومەرجەی هەمــوو ئەوانە لە چوارچێوەی 

دەوڵەتی سووریادا بن.
رووداو: دەربــارەی ئــەو پڕۆژە دەســتوورەی كە 
رووســیا بۆ ســووریا پێشــنیازی كردبــوو ، دوایین 

ئەنجامەكانی تاوتوێكردنی ئەو دەستوورە چین؟
الڤرۆڤ: پرۆسەكە وا تازە دەستپێدەكات ، ئێمە 
لەكاتی خۆیدا وەك نموونەیەك لە تێكستی دەستوور 
باڵومانكردەوە، وەك ئەوەی كە ئێمە بینیومانە ئەوە 
تێڕوانینــی ئێمە بووە، بەاڵم نــەك وەك ئەوەی كە 
لە دەرەوەڕا بەســەر ئەو واڵتەدا بیسپەێنین ، بەڵكو 
بەو واتایەی ئەگەر دەتانەوێ فەرموون ئێمە ئەوەمان 
پێشكەش كردوون ، چونكە ئەوكاتە لەكۆتایی ساڵی 
رابردوو كەم كەس دەیانویست قسە لەسەر دەستوور 
بكــەن و، بەشــێك لەوانــە هەریەكــەو بیركردنەوەو 
بەرژەوەندییەكی تایبەتی خۆیان هەبوو كە گەیشتنە 
دەسەاڵت بوو . هەر یەكێك لەوانە مەبەستی تایبەتی 
خــۆی هەبــوو لــە پرۆســەی چارەســەری قەیرانی 

سووریادا.
 ئەو پڕۆژە نموونەی دەستوورە بەشێوەیەكە كە 
هەمــوو الیەك رۆڵیان دەبــێ لە كۆمەڵگەدا ، بۆچی 
ئەوە گرنگە، چونكە هەندێك كەس سەرەتا دەیانگوت 
ئێمە رژێمی بەشــار ئەسەد دەڕوخێنین ئینجا دواتر 
هەموو كێشــەكان چارەســەر دەكەین، ئەو كەسانە 
بیریان لە واڵتەكەیان نەدەكردەوە، تەنیا بیریان لەوە 
دەكردەوە كە هەریەكەیان بگاتە دەسەاڵت. هەندێك 

پێدەكەین. هەندێك لە كۆنگرێســمانەكانی واشــنتن 
گلەییــان لــە ســەرۆك ترەمــپ كــرد کــە بیرۆكەی 
رێككەوتنێكی لەوشێوەیە رواڵەتییە و گوتیان ترەمپ 
لەگەڵ شــەیتان لەسەر مێز دادەنیشێت، من پێموایە 
كــە ئەوە بۆچوونێكــی زۆر مندااڵنەیــە، لەبەرئەوەی 
ئەگەر ئەوان هێندە دوودڵ و راڕان ســەبارەت بەوەی 
كە لەگەڵ رووسیا هاوئاهەنگییەكی نائاسایی دەكەن 
لــە بواری ئەلیكترۆنیدا ، ئەوا مــن دەڵێم كە هەموو 
مرۆڤێكی باش پێی گرنگە بەشــێوەیەكی راستەوخۆ 
قســە لەگەڵ بەرامبەرەكەی بكات ســەبارەت بە هەر 

بابەتێك كە لەالی ئەو جێی گومانە .
ئێمــە ســااڵنێكی زۆرە لــە نەتەوەیەكگرتووەكان 
هــەوڵ دەدەین هەموو دەوڵەتانی جیهان ســوودمەند 
و هاوئاهەنــگ بن لــە بواری ئەلیكترۆنــی و، بۆ ئەو 

دەیانگوت ئامادە نین هیچ دانوســتاندنێكی سیاسی 
بكەیــن ئەگــەر ئاگربەســت هەموو خاكی ســووریا 
نەگرێتــەوە، ئــەوان ئەوەیان گوت ، بەاڵم راســتیان 
نەكرد، چونكە دەركەوت كە ئەوە ناتوانرێت بكرێت، 
هیچ نەبێ نەدەبوو داوایان بكردایە كە شــەڕی دژی 

تیرۆر بوەستێنرێت .
ئینجــا دەتوانیــن بڵێیــن كــە ماوەیەكــی زۆر 
هاوبەشەكانمان لە ئەمریكا لەسەردەمی ئیدارەی باراك 
ئۆبامادا نەیانتوانی تیرۆرستان لە گرووپە باشەكانی 
ئۆپۆزیسیۆن جیابكەنەوە، ئێستا ئێمە لەچوارچێوەی 
دروســتكردنی زۆنی ئــارام توانیومانە ئەوە بكەین و 
ئەنجامەكانی لە ناوچەكــەدا دەركەوتوون . هەروەها 
ئەوانــەی دەیانگــوت بەبــێ ســەركەوتنی تەواوەتی 
بەســەر تیرۆردا ناتوانرێت لەهیچ شــوێنێك هەوڵی 
چارەسەری قەیرانی سووریا بدەین، ئەوانەش كارێكی 
باشیان نەكرد و هاوكار نەبوون بۆ دانوستاندنەكانی 

ژنێڤ .
ئێمــە بــڕوای تەواومان هەیــە كە ئــەو پڕۆژەی 
دەســتوورە دڵنیایــی دەداتــە هەمــوو گرووپەكانی 
ســووریا، ئەوانەی كە باســمكردن، هەمــوو گرووپە 
ئایینی و نائایینییەكان و هەموو گرووپە سیاسییەكان 
هەست بە دڵنیایی دەكەن لە یاسا نوێیەكاندا ، لەو 
یاسا گرنگانەی كە بۆ حكومەتی سووریا دادەنرێن ، 
كاتێــك ئەو گرووپانە تێدەگەن كە ئەوان گەرەنتیان 
هەیــە ، ئەوكاتــە پێموایە ئاســانتر دەبێ بۆ ئەوەی 
هەمووان رێكبكەون لەسەر دابەشكردنی دەسەاڵت لە 
واڵتدا . ئەوكاتە ئاســانتر دەبێ كێ پێشنیاز بكرێت 
بــۆ كام پۆســت و بەرپرســیارێتی لــە دەوڵەتدا و، 
ئاســانتر دەبێ بۆ ئەوەی هاوســەنگی بپارێزرێت لە 

رووبەڕووبوونەوەی ئاژاوە .
ئێمە پشــتیوانی لــەو ئەنجامانــە دەكەین كە لە 
دوایین گەڕی دانوســتاندنەكانی ژنێــڤ وەدیهاتوون 
ســەبارەت بەوەی كە دیمســتۆرا پێشنیازی كرد كە 
پێویســتە بە چوار ئاراســتە كار بكرێت ، ئاراستەی 
یەكەم ئەوەیە سووریا چۆن دەتوانێ كۆنترۆڵی خۆی 
بكات لەو قۆناغەی ئێستادا، بەشێوەیەك كە بتوانرێت 
ســوود لە تواناكانــی ئۆپۆزیســیۆنیش وەربگیرێت. 
هەروەهــا ئاراســتەی دووەم پرســی دەســتوورە كە 
چۆن دەســتوور ئامادەبكرێت و، ئاراســتەی سێیەم 
چۆن ئامادەكاری بكرێت بۆ هەڵبژاردن و، ئاراســتەی 
چوارەمیش دڵنیاییدان ســەبارەت بــەوەی كە دەبێ 

شەڕی تیرۆر بەردەوام بێت .
لــە  بەرەوپێشــچوونە  ئــەو  كــە  پێموایــە 
دانوســتاندنەكانی ژنێڤ الی هەموومان پەســەندە، 
جگە لەو گرووپانەی ئۆپۆزیســیۆن كــە هەڵگەڕاوەو 
توندڕەون، بــەاڵم دەكرێت ئەوانە بخرێنــە دەرەوەی 
پرۆســەی سیاســییەوە ، بەهۆی ئەوەی كــە ئەوان 

سەلماندوویانە توانای رێككەوتنیان نییە.
رووداو: لە پرۆسەی چارەسەری قەیرانی سووریادا، 
رووســیا چۆن سەیری ماف و ئەركی كوردی سووریا 

دەكات؟
 الڤــرۆڤ: وەك بەشــێك و وەك هەریەكێــك لەو 
گرووپە دانپێدانراوانەی كە باسمكردن، سەیری كوردی 
سووریا دەكەین كە دەبێ بەشداربن لە رێككەوتنەكاندا 
و دەبــێ باوەڕیان بــەوە هەبێ كــە مافەكانی ئەوان 

دەپارێزرێن لە چوارچێوەی حكومەتی سووریادا.
دەبینیــن  وشــك  دیالۆگێكــی  ئێمــە   : رووداو 
لەنێــوان سیاســەتی دەرەوەی رووســیا و ئەمریــكا 
. ئایــا هیــچ هیوایــەك هەیە كە رووســیا و ئەمریكا 
دەروازەیەك بدۆزنەوە بۆ ئەوەی هاوئاهەنگی بكەن بۆ 
چارەســەكردنی كێشەكانی نێوانیان ؟ بۆ ئەوەی لەو 
رێگەیەوە ملمالنێیەكان لە ناوچە جیاوازەكانی جیهان 

چارەسەر ببن ؟
الڤــرۆڤ: ئێمــە هەردەبــێ و پێویســتە رێگــەی 
هاوئاهەنگــی لەگــەڵ ئەمریــكا بدۆزینــەوە ، ئەگەر 
ئێمە بەڕاســتی و بەجیدی دەمانــەوێ رۆڵمان هەبێ 
لــە گۆڕەپانی نێودەوڵەتیــدا، هەر دەبــێ رێگەیەك 
بدۆزینەوە كە هاوكاری یەكتر بین بۆ چارەسەری كێشە 
ئاڵۆزەكان لە هەموو ناوچە جیاوازەكانی جیهاندا، بۆ 
ئەو كێشانەی كە پەیوەستن بە رێگەگرتن لە چەكی 
قەدەخەكراو و دۆزینەوەی رێگەیەك بۆ چارەســەری 
ئەو كێشــانەی كە پەیوەســتن بە ســتراتیژییەوە بۆ 
دابینكردن و بەهێزكردنی ئارامی بۆ ستراتیژییەكانمان. 
هەمــوو الیــەك دان بەوەدا دەنێن كە رۆڵی رووســیا 
و ئەمریــكا لەهەمــوو ئەو بوارانــەدا بێوێنەیە و هیچ 
كەســێك ناتوانێ ئەو رۆڵە لە جێگەی ئێمە بگێڕێت 
. دەبێ ئێمە خۆمان رۆڵمان هەبێ لەچارەسەری ئەو 
كێشــانەدا. ئەوەی ئێســتا لە پەیوەندییەكانی نێوان 
ئێمــە و ئەمریــكا روودەدات بەدڵنیاییــەوە جێگەی 
دڵخۆشی نییە. ئێمە ژمارەیەكی یەكجار زۆر كێشەمان 
بــۆ ماوەتەوە لە ئیــدارەی ئۆباماوە، ئــەو بڕیارانەی 
پێشــتر دراون ئێســتا وەك ئاگــرن لەپێــش ئێمە . 
ئیدارەی ئۆباما لە دوا رۆژەکانیدا تووشی شۆك ببوو 
بە ئەنجامی هەڵبژاردنەكانی ئەمریكا. ئەوان ویستیان 
ئەوەندە كاتەی لە كۆشكی سپی ماویانە تەنیا كاری 
خراپ بكەن، پێش هەموو شتێك ئامانجیان تێكدانی 

پەیوەندییەكانی ئەمریكا و رووسیا بوو .
ئێمە تێدەگەین چەندە قورســە ئەگەر ئێســتا لە 
واشــنتن كەســێك بیــەوێ بەشــێوەیەكی لۆجیكی 
بیربكاتــەوە بــە ئامانجی ئــەوەی كــە دەرچێت لەو 

مەبەســتە چەندیــن دۆکیومێنتمــان ســەبارەت بە 
ئاسایشــی ئەلیكترۆنی گەاڵڵە كردوون، بەاڵم ئەوان 
گومــان لە ئێمە دەكەن ســەبارەت بــەوەی كە ئێمە 
نامانەوێ بەشێوەیەكی راستەوخۆ و راشكاوانە قسە 
لەسەر ئەو بابەتە بكەین. بەڕاستی ئەو بابەتە قورسە 
. بەاڵم هیوادارم كە كۆمەڵگەی ئەمریكی دەستی ئەو 
ئیدارەیەی ئێستای واڵتەكەیان نەگرن بۆ ئەنجامدانی 

گفتوگۆ لەگەڵ رووسیا.
رووداو :رووســیا چ رۆڵێكی هەیە لە چارەســەری 
ئــەو كێشــەیەی ئێســتا لەنێــوان كۆمەڵێــك واڵتی 
عەرەبیدا هەیە، وەك قەتەر و ســعودیەی عەرەبی و 

بەحرێن و ئەوانیدی؟
الڤرۆڤ: ئێمە قسەمان لەسەر ئەو بابەتە كردووە 
و ئێســتا لەپەیوەندیداین لەگــەڵ هەموو الیەنەكانی 
ئەو ملمالنێیە . ســەرۆك پووتیــن چەند جارێك بە 
تەلەفۆن قســەی لەگەڵ شــای ســعودیە و سەرۆكی 
توركیا و میســر كــردووە و، هەروەهــا لەگەڵ وەلی 
عەهــدی ئیماراتی عەرەبــی و لەگەڵ ئەمیری قەتەر. 
من لەگەڵ هاوپیشــەكانم، لەگــەڵ وەزیری دەرەوەی 
قەتــەر كۆبوومەتەوە، بــە تەلەفۆن قســەم كردووە 
لەگەڵ هەموو هاوبەشەكانی دیكەمان ، واڵتانی ئەندام 
لــە ئەنجوومەنی هاریكاری و هاوئاهەنگی رووســیا و 
واڵتانی عەرەبی، ئێمە قسەی خۆمان كردووە لەسەر 
ئەو بابەتە. دەمانەوێ ئەو كێشەیە چارەسەر ببێت. 
پشــتیوانی لەو هەوڵــە دەكەین كــە ئەمیری كوێت 
دەیــدات، ئەگەر لەچوارچێوەی ئــەو هەوڵەدا یان بۆ 
تەواوكاری ئەو هەوڵە ئەگەر رووسیای فیدراڵ دەتوانێ 
كارێكی بەســوود بكات ، ئەوا ئێمە ئامادەین. ئێمە 
دەبینین كــە واڵتانی دیكــەش هەوڵیان هەیە 
بۆئەوەی ئەو بابەتە چارەسەر ببێت. ریكس 
تیلەرســن لەو ناوچەیە بوو و كۆمەڵێك 
كار و دیــداری گرنگی هەبــوو، وەك 
مــن بزانم فەرەنســا و شانشــینی 
بــۆ  ئامادەبــوون  بەریتانیــاش 
هــاوكاری . ئێمە هاریكار دەبین 
بۆ هەموو شــتێك كە رێگە لەو 
بارودۆخــە ئاڵــۆزە بگرێت، بۆ 
ئەوەی ئــەو ناوچــە گرنگەی 
جیهــان بــەرەو تەنگژیەكــی 

درێژخایەن نەڕوات.

بۆ ئێمە جێی بایەخــە كە گەلی كورد 
وەك هەموو گەالنی سەر زەوی خۆزگە 

و مافە یاساییەكانی بەدی بێت

ئەوەندەی مــن لێی تێدەگەم زۆربەی 
دانیشــتووانی ناوچــەی ئۆتۆنۆمــی 
كــوردی پشــتگیری لــە ئەنجامدانی 

گشتپرسی دەكەن

ئێمە ئێستا لەگەڵ 
كوردستانی 

عێراق لەناو 
بەرژەوەندییەكی 

هاوبەشی 
دووالیەنەداین

چارەسەری 
كۆتایی 
قەیرانی 
سووریا تەنیا 
لەدەست 
الیەنەكانی 
سووریادایە

 هیوامان وایە گەلی 
كورد خواستی خۆی 
لەچوارچێوەیەكی 
ئاشتیانەدا 
پیشان بدات

ئێمە وەك گوزارشتكردن لە خواستی 
گەلی كورد لە مەسەلەی گشتپرسی 

دەڕوانین
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رووحانی بەڵێنی چەند پۆستێك بە كورد دەدات
رووداو - تاران

 رۆژی 2017/7/23 حەسەن رووحانی، سەرۆككۆماری ئێران، لەگەڵ شاندێكی نوێنەرانی پەرلەمانی واڵتەكەی لەنێویاندا دوو پەرلەمانتاری كورد كۆبووەوە. 
رووحانی لە كۆبوونەوەكەدا بەڵێنی داوە پشكی كورد لەم كابینەیەدا زیاتر بێت لە كابینەكانی پێشوو. سەرچاوەیەكی ئاگادار لە شوێنی كۆبوونەوەكە كە نەیویست 

ناوی باڵوبكرێتەوە بە )رووداو(ی راگەیاند: حەسەن رووحانی لە كۆبوونەوەكەدا بەڵێنی داوە لە كابینەی داهاتوودا 5 كوردی سوننە وەك باڵیۆزی ئێران لە واڵتان، 6 
كوردی سوننی مەزهەبیش وەك جێگری وەزیر دەستنیشان بكات". حەسەن رووحانی ئەم رۆژانە سەرقاڵی پێكهێنانی كابینەی نوێیە. كابینەیەك كە بەگوتەی گوتەبێژی 

فراكسیۆنی سەربەخۆكانی پەرلەمانی ئێران نیوەی كەسایەتی نوێ دەبێت.

راپۆرت

رووداو - هەولێر

پایەبــەرزی  ژەنەراڵێكــی  رابــردوو  هەفتــەی 
ئەمریكــی رایگەیاند، ئەوان لە 2015 پێشــنیازیان 
بۆ یەكینەكانی پاراســتنی گــەل )یەپەگە( كردووە 
ناوی خۆیان بگۆڕن، ئەوانیش لە ماوەیەكی كورتدا 

پێشنیازەكەیان قەبووڵ كردووە.
بەرپرســی  تۆمــاس،  رایمۆنــد  ژەنــەراڵ 
فەرماندەیی ئۆپەراســیۆنە تایبەتەكانی ئەمریكا، 
هــۆكاری ئەمــەی بــۆ نیگەرانییەكانــی توركیــا 
گەڕانــدەوە كــە یەپەگەیــان بە باڵێكــی پەكەكە 
دەزانــی و رەخنەیــان لە ئەمریــكا گرتووە چۆن 

هاوكاریی هێزێك دەكەن كە دوژمنی توركیایە.
 ژەنەراڵــە ئەمریكییەكە دەڵێت: "راســتیەكەی 
ئێمــە ئــەو نیگەرانییەمــان بــۆ ئــەوان )یەپەگە( 
گواســتەوە و پێمانڕاگەیانــدن ئێــوە دەبــێ ناوی 
خۆتــان بگۆڕن ، گوتمــان دەتانەوێ لــە پاڵ ناوی 
یەپەگــە چ ناوێكی دیكەتان هەبێــت؟  رۆژێك دوای 
ئاگاداركردنەوەكە رایانگەیانــد كە ئەوان هێزەكانی 

سووریای دیموكراتن".
ژەنەڕاڵ تۆماس لە پانێلی كۆڕبەندی ئاسایشــی 
ئەسپن قسەی دەكرد كە سااڵنە بۆ گفتوگۆ و راوێژی 
بەرپرسان و شارەزایانی حكومەت و هێزە سەربازی 
و ئەمنییەكان پێكدەهێنرێت. ژەنەراڵە ئەمریكییەكە 
ئاشنایەتییەكی باشی لەگەڵ رۆژهەاڵتی نێوەڕاست و 
ملمالنێكانی ئەو ناوچەیە هەیە. لە شەڕی یەكەمی 
كەنداودا بەشدار بووە و لە نێوان سااڵنی 2001 بۆ 
2013 هەموو ساڵێك )جگە لە 2007 كە لە عێراق 

بووە( سەردانی ئەفغانستانی كردووە.
ژەنەراڵــە ئەمریكییەكە لە درێــژەی گوتەكانیدا 
رایگەیانــد "هەســتم كــرد دانانــی دەســتەواژەی 
نــاوی هێزەكانــی ســووریای  دیموكراســی )لــە 
دیموكراتدا( بیرۆكەیەكی باش بوو. هەر چۆنێك بێت 
ئــەو ناوە هەندێك متمانە بەو هێزانە دەبەخشــێ". 
هەروەها دەڵێت داوایان لە یەپەگە كردووە هێزەكانی 
ســووریای دیموكــرات دەبــێ نوێنەرایەتــی هەموو 

پێكهاتەكانی ناوچەكە بكەن.

لــە وەاڵمــی پرســیاری ئــەوەی كــە ئەمریكا 
چــۆن بڕیــار دەدات هێزێكــی پیــادەی لۆكاڵــی 
بكاتــە هاوپەیمانی خۆی، ژەنــەڕاڵ تۆماس گوتی 
هەندێكجــار مەســەلەكە پەیوەندی بــەوەوە هەیە 
كــە لەو كاتــەدا كام هێزی لۆكاڵی "بەردەســتە". 
بــۆ ئەمەش نموونەی بە هاوكاریی ئەمریكا لەگەڵ 
هێزەكانی یەپەگە بۆ رزگاركردنی شاری كۆبانێ و 

ناوچەكانی دەوروبەری هێنایەوە.
"الیەنــە  دەڵێــت  ئەمریكییەكــە  ژەنەڕاڵــە 
كوردییەكانــی دیكــە كێشــەی كۆبانێیان خســتە 
بەردەســتمان و پرســیاریان لێكردین ئایا ئەمریكا 
دەتوانــێ یارمەتــی ئــەوان )هێزەكانــی یەپەگــە( 
بــدات؟". بــۆ ئەوەی هێرشــەكەی داعش بۆ ســەر 
كۆبانێ تێكبشكێنن. ژەنەراڵە تەمەن 58 ساڵەكەی 

ئەمریكا ئاماژەی بەوە نەدا ئەو الیەنە كوردییە كێ 
بووە و لە چ رێگەیەكەوە ئەو داوایەیان لە هێزەكانی 

ئەمریكا كردووە. 
هێرشــی داعش بۆ ســەر كۆبانــێ و ناوچەكانی 
 2014 ئەیلولــی  نێوەڕاســتی  لــە  دەوروبــەری 
دەســتیپێكرد. لە رۆژی 27ی ئەیلولەوە هێزەكانی 
هاوپەیمانێتیــی نێودەوڵەتــی بــە ســەركردایەتی 

ئەمریــكا بنكــە و بارەگاكانــی داعشــیان لە نزیك 
كۆبانێ بۆردومان كرد. لە كۆتایی تشرینی یەكەمی 
2014 هێزەكانی پێشــمەرگە بە چەكی قورسەوە و 
لە رێگەی توركیاوە ئاودیوی كۆبانێ بوون، تاوەكو 
یارمەتــی هێزەكانــی یەپەگە بدەن بــۆ دەركردنی 

بۆ كەمكردنەوەی نیگەرانییەكانی توركیا بووە

یەپەگە لەسەر پێشنیازی ئەمریكا 
ناوی خۆی دەگۆڕێت

         هەزار چەكداری داعش كوژراون

ژەنــەراڵ تۆماس لــە نێوان ســااڵنی 2010 بۆ 2012 جێگــری فەرماندەی 
هێزە هاوبەشــەكانی ئۆپەراســیۆنی تایبەت بووە و رۆڵێكی ســەرەكی لە 
داڕشتنی پالنی كوشتنی ئوســامە بن الدن، سەركردەی قاعیدەدا، هەبووە. 
لە ماوەی رابــردوودا چەند جارێــك هەواڵی كوژرانــی ئەبووبەكر بەغدادی، 
ســەركردەی داعش، باڵوكراوەتەوە. ژەنەڕاڵ تۆمــاس رایگەیاند "ماوەیەكە 
هیچ زانیارییەكمان لەبارەی بەغدادییەوە پێنەگەیشــتووە"، جەختی لەسەر 
ئــەوەش كردەوە هەمــوو ئەوانەی لــە نزیكەوە كاریان بۆ بەغــدادی دەكرد 
كوژراون و لە ماوەی ســێ ساڵی رابردوودا 60 بۆ 70 هەزار لە چەكدارەكانی 

كوژراون.
لە وەاڵمی پرســیاری ئەوەی كە ئاخۆ هێزەكانــی ئەمریكا هیچكاتێك بووە 
هێــزە تایبــەت و دژەتیرۆرەكانی ئەمریكا لە كوشــتنی بەغــدادی نزیك بن، 
ژەنــەڕاڵ رایمۆنــد تۆماس گوتــی "زۆر جاران لــەو ئامانجــەوە نزیك بووین، 
تەنانەت هەندێكجار زۆر نزیكتر بووین لەوەی خۆمان بیرمان لێكردبووەوە، لە 
هەندێــك حاڵەتدا زۆر نزیك بووین لەوەی كۆتایی پێبهێنین، بەاڵم دزەكردنی 
زانیارییەكان لە میدیای نێوخۆیی ئەمریكادا ئاشكرای كردووە كە ئێمە بەنیازی 
چیــن"، بە تایبەتیــش دوای ئەوەی زانیارییەكی باشــیان لــە هاوژینی ئەبوو 
ســەیاف، وەزیری دارایی و نەوتی داعش، وەرگرتبوو كە چەند رۆژێك بەر لە 
كوژرانی ئەبوســەیاف بەغدادییان لە رەققە بینیبوو و شــوێنە دیدارەكانی 

ئەبوو سەیاف و بەغدادیشی ئاشكرا كردبوو. 
ئەبوو ســەیاف شــەوی 16ی ئایاری 2015 لە ئەنجامی ئۆپەراسیۆنێكی 
تایبەتــی هێزی دێلتای ئەمریكــی كوژرا، بەاڵم هاوژینەكەی دەســتگیركرا و 
ئافرەتێكی ئێزدیش كە لە شــوێنەكە بوو رزگاركرا. كوژرانی ئەبو سەیاف و 
دەستگرتن بەسەر بەڵگەنامەكان و لێپرسینەوە لە هاوژینەكەی زانیارییەكی 
زۆری لەبــارەی هەیكــەل و چۆنێتــی كاركردنــی داعش بــە هاوپەیمانیی 

نێودەوڵەتی دا.
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لــە ماوەی زیاتر لە شــەش ســاڵی رابــردوودا هەر 
گۆڕانكاری و هەنگاوێك لە شــەڕی نێوخۆی ســووریا، 
دەرگای بە ڕووی شەڕ و قەیرانێكی نوێدا كردووەتەوە. 
بۆیە ئێســتا یەكێك لە پرسیارە سەرەكییەكان ئەوەیە 
ئاخــۆ پێشــڕەویی هێزەكانی ســووریای دیموكرات لە 
رەققە، ســەرەتای قەیرانێكی نوێ نییە لە نێوەڕاستی 

سووریا؟ 
بۆ وەاڵمدانەوەی ئەو پرسیارە، گرووپی قەیرانی 
نێودەوڵەتــی )نــوح بۆنســی( گەورە شــرۆڤەكاری 
خــۆی بــۆ كاروباری ســووریا، رەوانــەی رۆژئاڤای 

كوردستان كردووە.
نوح لە ماوەی دوو ســاڵی رابــردوودا ئەوە پێنجەم 
جــارە ســەردانی رۆژئاڤــا دەكات، وەكــوو جارەكانی 
پێشــوو، گەشــتەكەی ئەمجارەشــی لەڕێــی هەرێمی 
كوردســتانەوە بوو. لەڕێگەشیدا بەرەو رۆژئاڤا، بە الی 
ئەو شوێنەدا رەت بوو كە هێزی ئاسمانیی توركیا دوو 
مانگ لەمەوبەر بۆردومانی كرد و 22 شەڕڤانی یەپەگەی 

تێدا بوونە قوربانی.
 ئایــا بەڕاســتی ئەمریــكا پێشــتر نەیزانبوو ئەو 
هێرشانە لەبەرنامەدان؟ راپۆرتەكەی گرووپی قەیرانی 
نێودەوڵەتی دەڵێت بــەالی زۆربەی كوردی رۆژئاواوە 
ئــەو هێرشــانە راچڵەكێنــەر بــوون، لەبــەر ئــەوەی 
"ســەرەڕای قووڵبوونــەوەی پەیوەندییەكانی یەپەگە 
و هێزەكانــی ئەمریــكا، ئەمریكییــەكان نــە رێگەیان 
لــە هێرشــەكەی توركیــا گــرت و نە پێشــوەختیش 

یەپەگەیان ئاگادار كردەوە".
 

قامشلۆی ئارام و
 بێ ملمالنێی سیاسی

نوح لە ماوەی مانگی رەمەزاندا لە قامیشــلو بووە. 
بەگوێرەی راپۆرتەكەی قەیرانی نێودەوڵەتی "هەرچەندە 
ســەقامگیری لە زۆربــەی ناوچەكانی ژێر دەســەاڵتی 
یەپەگــە رووی لە زیادبوونە، بەاڵم ئەمە ســەبارەت بە 

كێبڕكێی سیاسی پێچەوانەیە".
 لێكۆڵەرانی ئەو گرووپە لە كاتی سەردانی رۆژئاڤای 
كوردستاندا، هەمیشە لەگەڵ كەسایەتی و سەركردەكانی 
ئۆپۆزیســیۆنی رۆژئاوای كوردستان دیدار ساز دەكەن 
كە بەگوێرەی راپۆرتەكە "زۆربەیان هاوپەیمانی پارتی 
دیموكراتی كوردستانن". بەاڵم لە سەردانی ئەمجارەیدا، 
نوح زانیبووی زۆرینەی ئەو كەسایەتییانەی ئۆپۆزیسیۆن 
كە لە سەردانەكانی پێشوویدا چاوی پێیانكەوتبوو "یان 

دەســتگیر كرابوون یان لە ترســی گرتن رایانكردبوو". 
ئیــدارەی خۆســەریی یەپەگە هۆكاری ئەو سیاســەتە 
توندە بۆ ئەوە دەگەڕێنێتەوە كە "ئەو پارتانە ئامادەنین 
لە ئیدارەی ئەواندا ناوی خۆیان وەكوو پارتی سیاســی 
تۆمــار بكــەن". پارتــە ركابەرەكانیش دەڵێــن "ئەوان 
نایانەوێت دان بە دەسەاڵتی خۆسەریدا بنێن و حەزیش 
ناكەن شــەرعیەت بە بااڵدەستیی سیاسی و سەربازیی 

تاكالیەنەی یەپەگە بدەن".
بەگوێرەی راپۆرتەكــەی قەیرانی نێودەوڵەتی "ئەو 
پارتانــە هەندێــك پشــتگیری جەماوەرییــان لەگەڵە، 
بــەاڵم ئامــرازی پێویســتیان بــۆ بەرەنگاربوونــەوەی 
بااڵدەســتییەكەی یەپەگــە نییــە". بە گوتــەی نوح ، 
ژمارەیــەك لــە بەرپرســانی یەپەگــە رەخنەیــان لەو 
سیاسەتەی یەپەگە هەبووە، پێیانوابووە دەستگیركردنی 
كەســایەتییەكانی ئۆپۆزیســیۆن ئاكامــی پێچەوانەی 
دەبێت، چونكە ئەو كەسایەتییانەی ئۆپۆزیسیۆن هیچ 
هەڕەشەیەكی بەرچاو دروســتناكەن، گرتنیان دەبێتە 
هۆی ئەوەی لەســەر ئاســتی نێوخۆیی و نێودەوڵەتی 

رەخنە لە پاوانخوازیی یەپەگە بگیرێ.
بەاڵم قامشلۆ تەنیا لەژێر دەسەاڵتی یەپەگەدا نییە، 
بەڵكو هێزەكانی ســەر بــە حكومەتیش لە ناوچەكانی 
ناوەڕاســتی شــاری قامشــلۆ جێگیركراون. پۆستەری 
بەشــار ئەسەد، سەرۆكی ســووریا و هێزی سەربازیی 
حكومــەت دەبینرێن. وەكوو لــە راپۆرتەكەی قەیرانی 
نێودەوڵەتیدا هاتووە، گرنگترین شــوێنی قامشــلۆ كە 
بەدەســت هێزەكانی حكومەتەوە بێــت، فڕۆكەخانەی 

قامشــلۆیە كە گومان دەكرێت "ئێرانی و رووسەكانیش 
لــەوێ بــن". هەڵبەت لە ناوچەكانــی یەپەگەدا "چەند 
سەت ستافێكی سوپای ئەمریكاش هەن". نوح پێیوایە 
هاوســەنگیی هێز بــەالی یەپەگەدا شــكاوەتەوە، نەك 
رژێــم. هەروەها دەڵێت "هێزەكانی یەپەگە و هێزەكانی 
سەر بە حكومەت ناچارن پێكەوە هەڵبكەن، بەاڵم مەرج 

نییە كەیفیان بە یەكدی بێ".
یەكێــك لــەو خااڵنــەی راپۆرتەكــە ئامــاژەی بــۆ 
دەكات، ئەوەیــە كە ژمارەیەكــی زۆری خەڵك بەهۆی 
ناسەقامگیری، ســەختیی ئابووری و ناونووسكردن بۆ 
خزمەتی سەربازی ناوچەكەیان چۆڵ كردووە. بەگوێرەی 
راپۆرتەكە "حكومەتی سووریا هەر پیاوێك تەمەنی لە 
42 ساڵ كەمتر بێ دەكاتە سەرباز، بۆیە خەڵكێكی زۆر 
ناوێرن بچنە قوواڵیــی ناوچەكانی ژێر كۆنتڕۆڵی رژێم، 
دەترســن دەستگیر بكرێن و دواتر خۆیان لە دوورترین 

بەرەی جەنگ ببیننەوە".
بــەاڵم ئــەو حاڵەتــە تەنیــا حكومەتــی ســووریا 
ناگرێتــەوە، بەڵكو یەپەگەش هەمــوو پیاوێكی 18 بۆ 
30 دەبات بۆ ســەربازی، ئەمەش لەالیەكەوە ریزەكانی 
یەپەگەی گەورە كردووە، لەالیەكی دیكەشــەوە "هانی 

گەنجانی داوە رۆژئاڤا جێبهێڵن".
ئێــوارەی رۆژی دواتــر، لێكۆڵەرەكــەی قەیرانــی 
نێودەوڵەتی سەردانی عاموودای كردووە، لەوێ لەگەڵ 
دوو بەرپرســی بــااڵی ناوچەكــە كۆبووەتــەوە، بەاڵم 
ئاماژەی بە ناو و پۆستەكانیان نەداوە. بە گوێرەی نوح 
"ئەستەمە بتوانیت بە وردی ناو و پلەكان بخەیتەڕوو، 

لەبەر ئەوەی هێزەكانی سەر بە پەكەكە رواڵەت و ناوی 
سیاسی جۆراوجۆریان هەیە". دوو بەرپرسەكە داوایان 
لە نوح كردووە بەر لەوەی ســەردانی شوێنەكانی دیكە 
بــكات، دەبێ لەوێ بمێنێتەوە و لەســەر راپۆرتەكانی 

قەیرانی نێودەوڵەتی گفتوگۆ بكەن.
نــوح دەڵێــت دوو بەرپرســەكە رەخنەیــان هەبوو 
لــەوەی گرووپی قەیرانــی نێودەوڵەتی دەڵێت یەپەگە 
بەســتراوەتەوە بــە پەكەكــەوە، بەرپرســەكان دانیان 
بەوەدا ناوە كە "ئەوان پابەندن بە بیروڕاكانی عەبدوڵاڵ 
ئۆجەالنــەوە". ئــەوان گرووپەكەیــان بــەوە تۆمەتبار 
كــردووە كــە "زۆر جەخــت لەســەر پەیوەندییەكانــی 
پەكەكە و یەپەگە دەكاتەوە". نیگەرانیش بوون لەوەی 
راپۆرتەكانی قەیرانــی نێودەوڵەتی وابكەن "توركیا بە 
ئاســانی بیانووی دەســتبكەوێت بۆ ئەوەی هێرشــیان 

بكاتە سەر".
نوح لە وەاڵمی بەرپرسەكانی عاموودادا گوتبووی بۆ 
ئەوەی گەرەنتی ئەمنی لە دەرەوە وەربگرن، پێویستە 
یەپەگــە "شوناســێكی ســەربەخۆ و جیــا بــۆ خۆی 
دروستبكات". پێشی راگەیاندوون ئێستا "دەوروبەرتان 
الوازن، شەڕی داعش هەیە و ئەمریكا پێویستی پێتانە، 

بەاڵم ئەم دۆخە تا سەر وا نابێت".
دوای گفتوگۆكــە، دوو بەرپرســەكەی دەســەاڵتی 
خۆســەری رێگەیان بە نوح داوە بۆ هەر شوێنێك حەز 
دەكات بچێت، بەاڵم داوایان كردبوو لە كاتی سەردانی 
ناوچــە زۆرینە عەرەبەكانی وەكوو گرێســپی، مەنبج و 
عەین عیسا كەسێك لەگەڵ خۆی بەرێت. نوح پێیوایە 
ئەم داوایە لە رواڵەتدا بۆ پاســەوانیكردنی بووە، بەاڵم 
لــە كــردەوەدا بۆ ئەوە بووە "ئــەوەی لەو ناوچانە بۆم 
بــاس دەكرێــت كــۆك بێــت لەگــەڵ ئــەوەی ئێمە لە 

راپۆرتەكانماندا دەینووسین".
 بە رێگاوە بەرەو منبج

منبج مەیدانی ناوەندی دوور و درێژترین شەڕی دژی 
داعش لە ســووریا بووە. شــارەكە لــەڕووی پێكهاتەی 
كۆمەاڵیەتییەوە فرەـنەتەوەیە و بە گوێرەی راپۆرتەكەی 
گروپی قەیران ئیدارەی شارەكەش بنكەفراوانە. وەكوو 
لــە راپۆرتەكەدا هاتووە لەو شــارەدا وێنەی ئۆجاالن و 
ئــااڵی یەپەگــە نابینرێت، تاكە ئااڵیەك لە شــارەكەدا 
ســەربازیی  ئەنجوومەنــی  ئــااڵی  بەرچاودەكەوێــت 
شــارەكەیە، سەقامگیری رێژەیی شارەكەش وایكردووە 

خەڵــك رازی بــن لە شــارەكە بمێننــەوە، ئەوانی دی 
بگەڕێنەوە و ئاوارەیەكی زۆریش رووی تێبكەن".

نائارامی لە گرێسپی

وێســتگەی دواتری گەشــتەكەی نوح شــاری گرێ 
سپییە كە شــارێكی ســنوورییە لە باكووری رۆژئاوای 
كوردســتان و لــە ناوەڕاســتی 2015ەوە لەدەســت 
چەكدارانی داعش رزگاركــراوە. وەكوو لە راپۆرتەكەی 
قەیرانی نێودەوڵەتیدا هاتووە، دانیشــتووانی گرێسپی 
هێنــدەی دانیشــتووانی منبــج بە دەســەاڵتی یەپەگە 
دڵخۆش نین، بەاڵم یەپەگە "ئاســایش، خزمەتگوزاری 
و پێداویســتییە ســەرەكییەكانی ژیانی بۆ ئەم شــارە 

گەڕاندووەتەوە".
ئامــادەكاری راپۆرتەكە لەگەڵ خەڵكی گرێســپی 
قسەی كردووە و بۆی دەركەوتووە "خەڵك رازین بە 
ســەقامگیری )ئەمنی(ی شــارەكە، دۆخی ئابووریی 
خەڵك ناخۆشــە، بەاڵم )لە واڵتێكی وەكوو سووریا( 
دەكــرا خراپتــر بێت، كارەبــای گرێســپیش لە هی 

قامشلۆ زیاترە".

ئەمریكا پشت لە "رۆژئاڤا" دەكات؟

یەپەگە ئارامیی بۆ رۆژئاڤا گەڕاندووەتەوە، بەاڵم كێبڕكێی سیاسی لەوێ پاشەكشەی كردووە

چەكدارانی داعش لە كۆبانێ و دەوروبەری. 
بــە گوتــەی ژەنــەڕاڵ تۆمــاس، پەیوەندیــی 
راســتەوخۆی ئــەو و هێزەكانی یەپەگــە بۆ 2015 
دەگەڕێتــەوە. وەكوو ژەنەڕاڵە ئەمریكییەكە باســی 
دەكات، بەرپرســانی یەپەگــە ئــەوكات كۆمەڵێك 
داواكارییان هەبووە كە ئەو نەیتوانیوە دەستەبەری 
بــكات، لەوانەش بەشــداركردنی نوێنــەری پەیەدە 
لــە دانوســتاندنەكانی نێوان حكومەتی ســووریا و 

ئۆپۆزیسیۆن.
ســەبارەت بــە داواكاریــی هێــزە كوردییەكانی 
رۆژئاوای كوردستان، ژەنەڕال رایمۆند تۆماس گوتی 
"ئەوان داوای شــتێكیان دەكرد كە من نەمدەتوانی 
پێیــان بدەم، ئەویــش ئەوە بوو كــە وەكوو هێزی 
بااڵدەست لە باكووری سووریا داوای كورسییەكیان 
دەكــرد". لــەو گفتوگۆیانــەی لەبــارەی داهاتووی 
ســووریاوە دەكرا، بەاڵم "لەبەر ئەوەی ئەوان )واتە 
یەپەگە( بــە باڵی پەكەكە لەقەڵــەم دەدران، هیچ 
شوێنێكیان لەسەر مێزی دانوستاندنەكان پێ نەدرا".

ئایا ئەمریكا لە رۆژئاڤا دەڕوات؟
پاش گرێســپی، لێكۆڵەرەكەی گروپی قەیرانی نێودەوڵەتی روو لە عەین عیسا دەكات 
كە دەكەوێتە نێوان گرێســپی و رەققە. بنكە ســەرەكی ئەنجوومەنی ســڤیلی رەققە 
بەشــێوەیەكی كاتی لەو شــارۆچكەیە دانراوە. مــاوەی مانگ و نیوێكە ئۆپەراســیۆنی 
گرتنــەوەی شــاری رەققە لە الیــەن هێزەكانــی ســووریای دیموكرات بە پشــتیوانی 

هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی دەستیپێكردووە.
راپۆرتەكە ئاماژە بۆ ئەوە دەكات هێزە ئەمریكییەكان بە ئاشــكرا لە بنكەكانی یەپەگە و 
شوێنە هەستیارەكانی دیكەدا دەردەكەون. بە تایبەتیش "ئەگەر مەترسی ئامادەكاریی 
توركیا بــۆ هێرش هەبێ". بەگوێرەی راپۆرتەكە هێزەكــەی ئەمریكا لەو ناوچانە "رۆڵێكی 

نادیاری هەیە، رۆڵەكەی شتێكە لەنێوان چاودێری و قەڵغانی مرۆیی".
بەبۆچوونی نوح "هەبوونی هاوپەیمانێكی بەهێزی وەكوو ئەمریكا الیەنی نێگەتیڤیشی 
هەیە". چونكە ئەمریكییەكان دەشــێت ئەو ناوچەیە جێبهێڵن. هەر بۆیەش بەرپرســانی 
یەپەگە بەردەوام پرسیاریان لە نوح بۆنسی كردووە "تۆ بڵێی ئەمریكا پشتمان تێبكات؟".

)AFP :دانانی دەستەواژەی دیموكراسی )لە ناوی هێزەكانی سووریای دیموكراتدا( هەندێك متمانە بەو هێزانە دەبەخشێ"                           )فۆتۆ"
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هەڤپەیڤین: مەحموود یاسین كوردی
رووداو- هەولێر

ئەســیل نوجێفی، پارێزگاری پێشــووی مووسڵ، 
ئێســتا ماڵەكەی لە شاری هەولێرە، كاتێك باس لە 
وێرانكارییەكانی شاری مووسڵ دەكات، چاوەكانی پڕ 
دەبن لە فرمێسك. نوجێفی كە بە بڕیاری پەرلەمانی 
عێراق لە پۆستەكەی دوورخرایەوە، تەنانەت ناتوانێ 
بگەڕێتەوە شــارە رزگاركراوەكەشی، چونكە لەالیەن 
دادگاوە داواكــراوە. نوجێفــی لــە هەڤپەیڤینێكــدا 
لەگەڵ )رووداو( باســی زیانە گیانی و ماددییەكانی 
ئۆپەراســیۆنی كۆنترۆڵكردنەوەی مووســڵ دەكات و 
دەڵێت زیاتر لە 40 هەزار مەدەنی لە شاری مووسڵ 

كوژراون.

رووداو: رۆژنامــەی ئیندپێندنتی بەریتانی دەڵێت 
ژمارەی قوربانیانی سڤیل لە شەڕی كۆنترۆڵكردنەوەی 
مووسڵ 40 هەزار كەسن، بەغداش ئەوە رەتدەكاتەوە، 

ژمارەی قوربانیان چەندە؟
ئەســیل نوجێفــی: دۆخــی مرۆیی مووســڵ زۆر 
لێدەكاتــەوە.  بیــری  مــرۆڤ  لــەوەی  تراژیدیتــرە 
ژمارەیەكــی زۆر تــەرم لــە ژێــر خانــوو و باڵەخانە 
رووخاوەكانی ناوچەی مووســڵی كۆن ماون. بەپێی 
قەبارەی ئەو وێرانی و شەڕەی روویداوە، ژمارەكە لە 
40 زیاتر نەبێت كەمتر نییە. لە ناوچەی مووســڵی 

رێگرە بەغدایە كە نایەوێ مووسڵ ئاوەدان بكرێتەوە، 
هەندێك الیەنی سیاسی بەربەست لە بەردەم عەبادی 
دروستدەكەن و نایانەوێ مووسڵ ئاوەدان بكرێتەوە.

رووداو: لەكاتــی كەوتنــی مووســڵ ژمارەیــەك 
دیپلۆماتكاری توركی دەســتگیركران، هیچ بڕیارێك 
هەیــە جارێكی دیكــە توركیا كونســوڵخانەی خۆی 

بكاتەوە؟
ئەســیل نوجێفی: بەپێی زانیارییەكانم بە نیازن 
بیكەنــەوە و لەگــەڵ حكومەتی عێراقیش قســەیان 

كردووە.
رووداو: پــڕۆژەی دامەزراندنی هەرێمی نەینەوا بە 

كوێ گەیشت؟
ئەسیل نوجێفی: نەینەوا سەقامگیر نابێ تاوەكو 
نەبێتــە هەرێمێكــی فیدراڵی، پێشــنیازم كــردووە 
لــە نێوان 5 تا 8 پارێزگا بــێ بەپێی تایبەتمەندیی 
پێكهاتەكانــی، ئێمە دەمانەوێ بــە گفتوگۆی نێوان 
پێكهاتــەكان ئەو پرســە یەكالیی بكەینــەوە، ماف 
و دەســتكەوتی هەر پێكهاتەیــەك پارێزراو بێت، بۆ 
نموونە شنگال بكرێتە پارێزگایەك، زوممار و رەبیعە 
پارێزگایەك، دروســتكردنی پارێزگایەك لە تەلعەفەر 

و بەوجۆرە.
رووداو: بڕیارە 25ی ئەیلول لە هەرێمی كوردستان 
و ناوچە كوردستانییەكانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم 
گشتپرسی بەڕێوەبچێت، بەشێك لەو ناوچانە دەكەونە 

سنووری كارگێڕیی نەینەوا، هەڵوێستتان چییە؟
ئەســیل نوجێفی: ناوچەكە تووشی وێرانكاری و 
شــەڕێكی زۆر بووە، پێویستە ئەم پرسە بە گفتوگۆ 
لە نێوان هەولێر و بەغدا چارەســەر بكرێت. هەرێمی 
كوردســتان بەرەو ئاراستەی گشتپرســی دەڕوات و 
بەغداش بە ئاراســتەی رەتكردنەوە، لە ناوچەكەشدا 
حەشدێكی زۆر هەیە، داوامان كردووە گشتپرسی لەو 
ناوچانــە نەكرێ، چونكە دۆخەكە بەرگەی ئەو گرژی 

و ملمالنێیە ناگرێ.
رووداو: مەزەنــدە دەكرا هەزاران چەكداری داعش 
لەناو مووسڵدا بووبن پێش ئۆپەراسیۆنی ئازادكردنی، 

چییان لێهات.. بۆ كوێ رۆیشتن؟
ئەســیل نوجێفی: بەڵێ دەیان هەزار چەكداریان 
لەناو مووسڵ بوون، بەاڵم نەماون و ون بوون، نازانین 

بۆ كوێ رۆیشتوون.

كۆن ئۆتۆمبێل و شۆفەڵ و حەفارە لەسەر بانی ماڵە 
رووخاوەكانەوە هاتوچۆ دەكەن، لە ژێرەوەش تەرمی 
خەڵكی سڤیلی تێدایە و هێزەكانی بەرگری شارستانی 
ناتوانن بە باشی ئیش بكەن و زۆر ناوچە هەیە هێشتا 

نەگەیشتوونەتێ.
رووداو: ئێــوە كام هێــز و الیــەن بە بەرپرســیار 

دەزانن لەو وێرانكاریەی مووسڵ؟
ئەسیل نوجێفی: دەمانەوێ دۆخەكە ئارام ببێتەوە 
و خەڵكــی مووســڵ ژیانی ســەقامگیر بێــت، دوای 
ئارامبوونــەوەی دۆخەكــە مەلەفی ترســناك هەیە و 
كاتی خۆی هەمووی هەڵدەدرێتەوە، خەڵكی مووسڵ 
تەنیا دەیەوێ بژی، جارێ نایانەوێ كێشە بخولقێنن، 
چیرۆكی مووســڵ لە مێــژوودا هاوشــێوەی نەبووە، 
دەســەاڵتی فەرمی شارێكی رادەســتی داعش كرد، 
بۆ ئەوەی قەســابخانە ســاز بدات، دواتر شارەكە لە 
پرۆســەی رزگاركردندا وێران بكات، بە بۆچوونی من 

رووداو: رێژەی وێرانبوونی شارەكە چەندە؟
ئەسیل نوجێفی: ناوچەیەك بۆ ناوچەیەكی دیكە 
جیاوازە، ناوچەی مووسڵی كۆن 100% وێران بووە.

رووداو: خەڵكی مووســڵ ئومێــدی بە هێزەكەی 
ئێوە هەبوو، كەچی رۆڵتان زۆر الواز بوو؟

ئەسیل نوجێفی: ئەڵتەرناتیڤی زۆرمان پێشكەش 
كرد، رێگەیان نەدا هیچ بەشدارییەكی كاریگەر بكەین، 
ئێمــە دەمانویســت هانــی خەڵكی مووســڵ بدەین 
راپەڕین لەدژی دەسەاڵتی داعش بكەن، بەاڵم پالنەكە 
دوورخســتنەوەی ئێمە بوو، من ناڵێم تەنیا بە ئێمە 
مووسڵ ئازاد دەكرا، بەاڵم دەبووینە هێزێكی كاریگەر. 
ئێســتا ئێمە 3500 چەكــداری راهێنراومــان هەیە، 
دەتوانیــن هــەزاران خەڵكی دیكــەش كۆبكەینەوە، 
ئێســتا 10 گەڕەك و ناوچــەی بەری چەپ و حەوت 
ناوچە لە بەری راســت بەدەســتە هێزەكانمانەوەیە، 
ئێمە پێمانوایە ئەڵتەرناتیڤی ئەو هێزە نییە چونكە 
مەترسییەكانی داعش هێشتا لە مووسڵ ماوە، شانەی 
نووســتوویان هەیە كە چاوەڕێی دەرفەت و ناكۆكیی 

هێزە سەربازییەكان دەكات.
رووداو: ئــەی رۆڵی هێزەكەی توركیا لە باشــیك 

چی بوو؟
ئەسیل نوجێفی: ئەو یارمەتی پێشمەرگەیان دا لە 
ئازادكردنی باشــیك، دوای شەڕی مووسڵ ئەو هێزە 
نەمــاون و نازانین چوونەتە كوێ، چۆنیش هاتبوون، 
چونكــە لە بنەڕەتدا ئەو هێزە لە نێو ســەربازگەكە 

پالنی وێرانكردنی مووسڵ لە رۆژی رادەستكردنییەوە 
بە داعش لە ئارادا بووە.

رووداو: پارســاڵ هەڤپەیڤینێكــم لەگەڵــت كرد، 
ترسی دووبارەبوونەوەی حەلەبێكی دیكەت لە مووسڵ 

هەبوو، بۆچی رێگەتان لەم دۆخە نەگرت؟
ئەسیل نوجێفی: ئەوەی لە مووسڵ روویداوە زۆر 
لە كارەســاتی حەلەب زیاترە، پێشتر پێشبینی ئەو 
كارەساتەم كردبوو، دانی پێدا دەنیم ئەو الیەنەی كە 
پالنی رادەستكردنی مووسڵی بە داعش داناو پاشان 

شارەكەی وێران كرد، لە ئێمە بەهێزتر بوو.
رووداو: مەبەستت هێزێكی ئیقلیمیی دیاریكراوە؟

ئەسیل نوجێفی: بەڵێ مەبەستم ئێرانە كە دەستی 
بەســەر عێراقدا گرتووە، بێبەڵێنیی ئیدارەی ئۆباما 
كارەســاتەكەی گەورەتر كرد، رێگای بە فراوانبوونی 
هەژموونــی ئێــران و جێبەجێكردنــی پالنەكــەی لە 

ناوچەكەدا دا.

نەبوون، ئەوانەی لە نێو سەربازگەكە بوون كۆمەڵێك 
راهێنەر بــوون، مانەوەی هێزەكەش پەیوەســتە بە 
لێكتێگەیشــتنی هەولێــر، بەغــدا و ئەنقــەرە، ئێمە 

الیەنێك نین لەو بابەتە.
و  شــارەكە  ئاوەدانكردنــەوەی  بــۆ  رووداو: 

دەستپێكردنەوەی ژیان هیچ كراوە؟
ئەســیل نوجێفی: بۆ گەیاندنــی خزمەتگوزارییە 
ســەرەتاییەكان، مووســڵ پێویســتی بە سێ ملیار 
دۆالر هەیــە، هەرچی قەرەبووكردنــەوەی هاوواڵتیان 
و بازاڕ و شــوێنە گشتییەكانە، بە تایبەتی ناوچەی 
مووســڵی كــۆن، پێویســتمان بــە بودجەیەكی زۆر 
هەیە. بە قەناعەتی خۆم بەغدا ناتوانێ ئەو بودجەیە 
دابیــن بكات بەهــۆی قەیرانی دارایــی، پارێزگاكانی 
دیكــەی عێراقیــش ئامــادە نین پشــكی خۆیان بۆ 
ئاوەدانكردنــەوەی مووســڵ تەرخــان بكــەن، بۆیە 
باشــترین میكانیزم بــۆ ئاوەدانكردنەوەی مووســڵ 

ئەوەیە لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی بكرێت.
رووداو: هیــچ واڵتێك ئامادەیە مووســڵ ئاوەدان 

بكاتەوە؟
ئەسیل نوجێفی: توركیا سەرۆكوەزیرانی عێراقی 
ئــاگادار كردووەتەوە كە ئامادەن ناوچەی مووســڵی 
كــۆن نۆژەن بكەنــەوە، چەنــد پڕۆژەیەكی دیكەش 
ئەنجــام بــدەن، ئەمەش لــە رێــگای وەبەرهێنان و 
بەخشــین دەبێ، چەند واڵتێكــی عەرەبیش ئامادەن 
بەشــداری ئاوەدانكردنەوەی مووســڵ بكەن. ئەوەی 

ئەسیل نوجێفی، پارێزگاری پێشووی مووسڵ بۆ )رووداو(:

زیاتر لە 40 هەزار مەدەنی لە مووسڵ كوژراون

داوامان كردووە نەینەوا بكرێتە 
هەرێمێكی 5 - 8 پارێزگایی

هەزاران چەكداری داعش لە 
مووسڵ ون بوون

توركیا كونسوڵخانەكەی 
لە مووسڵ دەكاتەوە

توركیا ئامادەیە 
مووسڵی كۆن 
نۆژەن بكاتەوە

مووسڵ لە حەلەب وێرانتر كراوە

سەرەڕای وەرگرتنی قەرەبوو داوای زەوی دەكەن

عەرەبی هاوردە لە كەركووك 
سكااڵ لەسەر جووتیارانی كورد تۆمار دەكەن

نەوزاد مەحموود
رووداو- كەركووك

لەنێو كێڵگەیەكی بەرفراوانی چێندراو بە تەماتە، 
شــووتی و خەیار، ســەرهەنگ خۆی بــە یەكێك لە 
بەختەوەرتریــن مرۆڤەكانــی ئــەو دونیایــە  دەزانێ، 
چونكــە زەوییەكــە بەدڵی ئــەو هاتووەتــە بەرهەم، 
بەاڵم هەموو دڵخۆشــییەكەی پەیوەندی بە پالسكۆ 
پڕ لە تەماتەكانەوە نییە. ئەو دەڵێت "35 ســاڵ ئەو 
زەوییانە لە ئێمە حەرام بوون، ئێســتا ئێمە خاوەنی 

ئەو زەویانەین". 
ئــەو جووتیارانــەی لە ســێ دەیــەی رابــردوودا 
لــە زەوییەكانیــان دوورخرابوونەوە، ئێســتا خۆیان 
خۆیــان  رەنجــی  بــەری  و  خاوەنــی  بوونەتــەوە 
هەڵدەگرنەوە، بەاڵم لەڕووی یاســایی و دۆكیومێنتە 
حكومییەكانەوە، هێشتا كێشەی زۆریان لەپێش ماوە 
بۆئەوەی ببنەوە بە خاوەنەكەی جارانی زەوییەكانیان.
عەبدولوەهــاب حەســەن، هەمــوو خێزانەكــەی 
هێناوەتە نێو كێڵگەكە لەگەڵ چەند كەسێكی عەرەب 
كە بەكرێی گرتوون، بۆ ئەوەی پێش ئاوابوونی خۆر، 
فریــای چنینەوەی تەماتەكــەی بكەوێ "كە ئێمەیان 
لێرە دەركرد، نەیانهێشت هیچ لەگەڵ خۆمان ببەین، 
عەرەبیان لە مووسڵ و ئەنبار و بەغدا و بەسرەوە هێنا 
بۆ سەر زەوییەكانمان. جارێكیان زۆر بیری زەوییەكەم 
كــرد و هاتمە ناوی، چەند عەرەبێك خەریكی ئاودان 
بوون. یەكێك هات و گوتی بۆچی هاتووی بۆ ئێرە؟ 
گوتــم ئــەوە زەوی من بــوو، بیرم دەكــرد و هاتووم 

سەیرێكی بكەم، تووڕە بوو گوتی هەر ئێستا بڕۆ تاوەكو 
پۆلیسم نەهێناوە بۆت". بەاڵم ئێستا عەبدولوەهاب خۆی 

بووەتەوە خاوەن ماڵ.

زەوی الی كوردە و تاپۆ الی عەرەب
ســاڵی 2003 جووتیارانی دەركراوی كورد گەڕانەوە 
ســەر زەوییەكانیــان، بــەاڵم بەهۆی ئــەوەی حكومەتی 
بەغدا ئامــادە نەبوو ماددەی 140ی دەســتووری عێراق 
جێبەجــێ بكات كە تایبەت بوو بە ســاخكردنەوەی ئەو 
ناوچانەی پێیاندەگوترێ ناوچەی ناكۆكی لەسەر، هێشتا 
جووتیارانی كورد لەڕووی یاساییەوە نەبوونەتەوە خاوەنی 

زەوییەكانیان.
بە عەرەبكردنی كەركووك ســەرەتا لــە زەوییەكانی 
داقووقــەوە دەســتیپێكرد، دواتــر یەك ملیــۆن و 200 
هــەزار دۆنــم زەوی جووتیارانی كــورد و توركمان درایە 
عەرەبی هــاوردە، زەوییە داگیركــراوەكان 55%ی زەوی 
كشــتوكاڵیی كەركووكیان پێكدەهێنا، بەوپێیەی رژێمی 
بەعس گرێبەستی یاسایی بۆ ئەو جووتیارە هاوردەكراوانە 
كــردووە، تاوەكو ئێســتاش تاپۆی زەوییــەكان بەناوی 

عەرەبەكانەوەیە.
مەهدی موبارەك، بەڕێوەبەری كشتوكاڵی كەركووك بە 
)رووداو(ی گوت، جووتیارانی كورد تەنیا چوونەتەوە سەر 
زەوییەكانیان، ئەگەرنا هەموو كەرەستە كشتوكاڵییەكان 
عــەرەب وەریدەگرن و جووتیارانــی كورد ناتوانن قەرزی 
كشــتوكاڵی بۆ وەربگرن و ناتوانن وەبەرهێنانی لەســەر 

بكەن و هیچ مامەڵەیەكیان بۆ ناكرێ".

كارمان بە 140 نییە
مەهدی موبارەك بەڕێوەبەری كشــتوكاڵی كەركووك 
دەڵــێ، لیژنەی بااڵی ماددەی 140 لەو ســااڵنەی كاری 
كرد، نزیكەی شــەش هەزار جووتیاری كوردی گێڕایەوە 
ســەر زەوییەكانیان، بەاڵم كێشــەی ســەرەكی هێشــتا 

گێڕانەوەی تاپۆی زەوییەكانە.
لەگــەڵ عامــر عەبدوڵاڵ كــە جووتیارێكــی عەرەبە، 
دەچینە گوندی یارمجەی نزیك لەیالن. بەاڵم نەیدەتوانی 
پــێ بخاتــە نێو زەوییەكــەی. دواتر تێگەیشــتم بۆ ئەو 
ســڵی لەوە دەكردەوە، چونكە دوای چەند خولەكێك بە 
ماتۆڕسكیل و پیكاب، چەند جووتیارێكی گوندەكە هاتن 

و رووبەڕووبوونەوەی توند روویدا لە نێوانیان.
"لە ساڵی 1975 زەوییەكانمان داگیركران بەبیانووی 
ئــەوەی ناوچەكــە دەبێتــە كێڵگــەی نــەوت، دواتــر 
نەكرایە كێڵگەی نەوت و نەبووە شــوێنی ســەربازگە و 
دابەشــكرانەوە بەســەر جووتیارانــدا". عامر گوتیشــی 
"بەپێی بڕیاری 140 ئەو گرێبەستانە هەڵوەشاونەتەوە و 
گەڕاوینەتەوە بۆ ناو زەوییەكانمان، باپیرم خاوەنی 180 
دۆنم زەویی كشتوكاڵی بوو، ئێمەش 175 وارسین، بەاڵم 
ئێســتا ژمارەیــەك عەرەبی گوندەكــە بەزەویی خۆیانی 

دەزانن".
یەكێك لەو جووتیارە عەرەبانە كە بۆ بەرپەرچدانەوەی 
قسەكانی عامر هاتووە، رەتیدەكاتەوە ماددەی 140 كاری 
بەوانەوە هەبێ "چووینە الی دادگا و پارێزگار و گوتمان 
ئێمــە خەڵكی كەركووكین،  ئێمە گرێبەســتمان هەیە و 

عەبدولوەهاب بە تووڕەییەوە دەڵێت "ئەوە زەوی منە 
و دەبێ من خزمەتی بكەم، كەچی كابرایەك لە بەسرەوە 
دێ و لە كشتوكاڵی كەركووك داوودەرمانەكەی وەردەگرێ 

و دەیفرۆشێتەوە، ئێ تاپۆ لە گیرفانی ئەودایە".

ساجیدە بە كوردێك دەیكێاڵ
تاوەكــو ئــەو جووتیــارەم نەبینی، بــڕوام نەكرد كە 
ســاجیدە خەیروڵاڵی هاوژینی ســەددام حوسێن یەكێك 
بووبــێ لەو عەرەبانــەی زەویی كوردیــان داگیر كردووە 
"زەوییەكانــی ئێمە دەیان دۆنــم زەوی بەپیتی ناوچەی 
پردێن، لەســەر وەزارەتی بەرگریی عێراق تاپۆ كرابوون، 
بەاڵم دواتر بۆمان دەركەوت كە لەالیەن ســاجیدەی ژنی 
سەددام حوسێنەوە داگیركراون". سەرهەنگ سەعدوڵاڵ، 
زۆرتــر لەوبارەیەوە دەڵێ، جووتیارێكــی كورد بریكاری 
ســاجیدە بوو "كورد بوو، وا بزانم ناوی سادق زێرۆ بوو. 

ئەو سەرپەرشتی زەوییەكانی دەكرد".
ئەو جووتیارە دەڵێت ساجیدە لە خۆڕا ئەو زەوییانەی 
وەرنەگرتبوو "لە باشترین زەوییەكانی ئەم ناوچەیەن، هەر 
ساڵێك چەندین بەروبوومی جیاوازی لێ بەرهەم دێنین. 
هەر بەهۆی بەپیتیی ئەم زەوییەوە، مەڕەكانی ئێمە ساڵی 

دوو جار دەزێن". 
ســەرهەنگ باســی ســاڵی 2003 دەكات كاتێــك 
گەڕاونەتەوە ســەر زەوییەكانیان و دەڵێ وەكوو عەرەبە 
هاوردەكان دڵڕەق نەبوون "رێگەمان پێدان كەلوپەلەكانیان 
بپێچنــەوە و بیبەن، بەاڵم ئەوان نەیانهێشــت كەوچكی 

چایەك لەگەڵ خۆمان ببەین".

كارمــان بە ماددەی 140 نییە، بەاڵم گرێبەســتەكانیان 
لێســەندینەوە و گوتیان زەوییەكانتان كێشەی لەسەرە، 
ئاخر ئێمە نە 10 هەزارین و نە سوودمەندین و نە هیچ".
ئەوان بەردەوام رەتیاندەكردەوە لە گوندی یارمجە و 
دەوروبــەری زەوی كورد داگیركرابێ، بەاڵم عامر گوتی: 
"بەدڵنیاییــەوە زەوی كورد لــەوێ هەیە و زەوییەكانیان 
تێكــەڵ بــە زەوییەكانمان بــووە. ئەوانیش لەگەڵ ئێمە 
زەوییەكانیان لێســەندراوەتەوە و دابەشــكراوە بەســەر 
خەڵكی دیكەدا بە گرێبەســت. ئێمە 48 گرێبەســتمان 
هەیە لەســەر زەوی كورد و هەر گرێبەســتێك 30 دۆنم 

زەوییە".

عەرەبی هاوردە كورد سكااڵباران 
دەكات

بەپێــی كاری چەند ســاڵەی لیژنەی مــادەی 140، 
هەموو ئەو عەرەبە هاوردانەی زەوی جووتیارانی كوردیان 

لــێ وەرگیرایــەوە، بەپارە قەرەبوو كرانــەوە و دوای 
وەرگرتنی قەرەبوو گەڕانەوە، بەاڵم وەك بەڕێوەبەری 
كشــتوكاڵی كەركووك باســی دەكات :"ســەرلەنوێ 
دەســتیانكردووەتەوە بــە ســكااڵ تۆماركــردن لــە 
دژی جووتیارانــی كــورد، تاوەكــو ئێســتا زیاتر لە 
100 ســكااڵیان تۆمــار كــردووە و داوای زەوییەكان 

دەكەنەوە".
مەهــدی موبــارەك دەڵێ لەبەر ئــەوەی زۆربەی 
دادوەرانــی دادگاكانــی كەركــووك عەرەبــن و لــە 
بەرژەوەنــدی ئــەوان بڕیــار دەدەن، لەســەر داوای 
ئەنجوومەنــی پارێزگای كەركــووك كاركردنمان بەو 

نووسراوانەی دادگا راگرتووە".
 بەاڵم سەرهەنگ ســەعدوڵاڵ، چەند تەماتەیەك 
لێدەكاتەوە و بەرزیان دەكاتەوە و دەڵێ ســەیر بكە 
"عەرەب 30 ساڵ ئەم تەماتەیان برد، بەروبوومەكانیان 
برد و فرۆشتیان، جارێكی دیكە عەرەب ناتوانێ ئەو 

تەماتەیە ببات و بیخوات، ئەوە ماڵی كوردە".

 140 مادەی  ســنووری  كوردی  جووتیارانی 
لەڕووی یاساییەوە نەبوونەتەوە بە خاوەنی 

زەوییەكانیان

داوامان كردووە گشتپرسی لە سنووری پارێزگای نەینەوا نەكرێت
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دەروازەی كێلێ دەبێتە فەرمی
رووداو - هەولێر

پارێزگاری ورمێی رۆژهەاڵتی كوردستان رایگەیاند بەمنزیكانە خاڵی سنووری كێلێ بەفەرمی دەكرێتەوە، بە كرانەوەی خاڵە سنوورییەكەش بازرگانی 
ناوچەكە رێكدەخرێت. قوربانعەلی سەعادەت، پارێزگاری ورمێ لە لێدوانێكدا هیوای خواست بتوانن بەم نزیكانە كاروبارە بنەڕەتییەكانی كردنی سنووری 

كێلێ - سەردەشــت بە ســنوورێكی فەرمی كۆتایی پێبێنن. كێلێ، یەكێك لە خاڵە ســنوورییەكانی نێوان رۆژهەاڵت و باشــووری كوردستانە و بەگوتەی 
پارێزگاری ورمێ؛ بە كردنەوەی ئەو سنوورە بەشێوەیەكی فەرمی، بەر بە قاچاخبردنی كااڵ دەگیرێ و نزیكەی 2000 هەلی كاریش بۆ هاوواڵتیانی دانیشتووی 

سنوورەكە دەڕەخسێ.

ئابووری

رەوا عەبدوڵاڵ 
رووداو – هەولێر

تــەواوی  بــە  شــەڕ  تەپوتــۆزی  هێشــتا 
نەنیشــتووەتەوە، خەڵكــی مووســڵ و حكومەت 
دەســتیان بــە بنیتانانــەوەی شــارەكە كــردووە 
بــۆ رزگاربوون لــە ژیانی ئاوارەیی و بەشــێك لە 
خەڵكی شارەكە گەڕاونەتەوە و سەرقاڵی دووبارە 
بنیاتنانەوەی باڵەخانە و خانووە رووخاوەكانیانن. 
ئەمەش نرخی كەلوپەلی بیناسازی لە كوردستان، 
بــە تایبەتی شــیش و چیمەنتــۆی كەمێك بەرز 

كردووەتەوە.
بــارەی  لــە  تــازە  ژمــارەی  بــەڕۆژ  رۆژ 
كاولكارییەكانی شــاری مووســڵ باڵودەكرێتەوە، 
 ،UNDP بەپێی دوایین هەڵسەنگاندنی رێكخراوی
لــە كــۆی 54 گەڕەكی بــەری رۆژئاوای شــارەكە 
15 گەڕەكیــان بە تەواوی خاپوور بوون. پێشــتر 

یوئێن پێشــبینی كردبوو كە ئەو بەرەی شــارەكە 
پێویستی بە 400 ملیۆن دۆالر بێ بۆ بنیاتنانەوە، 
بەاڵم ئێستا بەرپرسانی رێكخراوەكە دەڵێن تەنیا 
خزمەتگوزارییە سەرەتاییەكان پێویستی بە 700 

ملیۆن دۆالرە. 
 بۆ دووبارە بنیاتنانەوەی شارەكە، شوێنێك كە 
خەڵكی مووسڵ بتوانن پشتی پێ ببەستن، تەنیا 
هەرێمی كوردســتانە، بە تایبەتی بۆ دابینكردنی 
كەرەســتەی بیناســازی، چونكە بەهۆی نزیكیی 
مووسڵ لە هەولێر و دهۆك، تێچووی گواستنەوەی 

كەرەستەكان هەرزانتر دەكەوێ.
ئێستا شەش كارگەی بەرهەمهێنانی چیمەنتۆ 
لە هەرێمی كوردســتان هەن كە بریتین لە: ماس، 
تاســڵوجە، بازیــان، دەلتا، كار و گاســن. ئەگەر 
كارگــەكان بە وزەی تــەواو كاربكــەن، بەرهەمی 
ســااڵنەیان دەگاتە 16.5 ملیــۆن تۆن چیمەنتۆ، 
بــەاڵم بەهــۆی گرفتــی ســاخكردنەوە و هەندێ 

هــۆكاری دیكــە، كارگەیەكیان لەكار وەســتاوە، 
كارگەكانــی دیكــەش بە وزەی تــەواو كار ناكەن. 
ئێســتا بەرهەمــی رۆژانەیان 35 هــەزار تۆنە كە 
70%ی بۆ شــارەكانی عێراق بە گشــتی و شاری 

مووسڵ بە تایبەتی دەڕوات.
شــوان محەممــەد، سەرپەشــتیاری گرووپی 
گەلیــاوە بــۆ بازرگانیی كەلوپەلی بیناســازی بە 

)رووداو(ی گــوت: "بەپێی ئەو بەدواداچوونانەی 
بۆ فرۆشی چیمەتۆ و شیشی كارگەكانی هەرێمی 
كوردستان بۆ شــاری مووسڵ كردوومانە، رۆژانە 
نزیكەی 2000 تۆن چیمەتۆ و 450 تۆن شــیش 
لــە هەرێمــی كوردســتانەوە هەنــاردەی شــاری 

مووسڵ دەكرێت".
هەرێمــی  لــە  رۆژانــە  چیمەنتۆیــەی  ئــەو 
كوردســتانەوە بۆ مووسڵ دەچێت، زیاتر لەالیەن 
خەڵكــی شــارەكە بــۆ چاككردنــەوەی خانوو و 
باڵەخانــە رووخــاوەكان بەكاردێــت كــە بەهۆی 
ئاگری شەڕەوە وێران بوونە، بەشێكیشی لەالیەن 
ئــەو رێكخــراوە خێرخوازانــە دەكڕدرێتــەوە كە 
نەخۆشخانە و شوێنی فریاگوزارییە سەرەتاییەكان 

چاك دەكەنەوە.
شوان محەممەد لەو باوەڕەدایە بازاڕی چیمەنتۆ 
لەوەی ئێستاش باشتر بێ و دەڵێت "بەگوێرەی ئەو 
بەدواداچوونەی بۆ بارودۆخ و خواستی شارەكە بۆ 
كەلوپەلی بیناسازی كردوومانە، لە مانگی تشرینی 
یەكەمی ئەمســاڵ، خواست لەســەر بەكارهێنانی 
چیمەنتۆ دوو هێندەی ئێســتا بەرزدەبێتەوە و لە 
ســەرەتای بەهاری داهاتووش بۆ چــوار هێندەی 
ئێســتا زیــاد دەكات و رۆژانــە 10 هــەزار تــۆن 

چیمەنتۆ تەنیا لەناو مووسڵ ساغ دەبێتەوە".

نرخیان زیادی كردووە

جگــە لە چیمەنتۆ و شــیش، بلــۆك و چەو و 
لمیــش لە شــاری هەولێرەوە هەناردەی مووســڵ 

دەكرێ، بەو هۆیەشەوە نرخیان بەرزبووەتەوە. 
شاخەوان موحســین، خاوەنی كارگەی بلۆكی 
حاجی موحسین لەشــاری هەولێر دەڵێت "ئێستا 
بلــۆك، چــەو و لــم، لــە كارگەكانــی كەڵەكەوە 
هەناردەی شــاری مووســڵ دەكرێت، ئەمەش وای 

كــردووە نرخیان بەرزببێتەوە، بۆ نموونە پێشــتر 
یەك مەتر لم بە 6 هەزار دینار بوو، ئێستا بووەتە 
8 هــەزار. پێشــتر یەك گاڵبــەی 20 مەتری چەو 
بە 25 هەزار دینار بوو ئێســتا بووەتە 40 هەزار، 
نرخی تۆنێك چیمەنتۆش لە 52 دۆالرەوە بووەتە 

55 دۆالر". 
بە گوتەی موحســین، بەهۆی زۆریی تێچووی 
گواستنەوە، بلۆك تەنیا لە كارگەكانی كەڵەكەوە 
دەچێت بۆ مووسڵ، بۆیە كاریگەری لەسەر فرۆشی 

كارگەكانی نێو شاری هەولێر نەبووە.
هەرێمی كوردســتان خاوەنی حەوت كارگەی 
بەرهەمهێنانــی ئاســن و پۆاڵیــە كــە بریتین لە 
كارگەكانی )ئەربیل ســتیل، جی كەی ســتیل، 
ئێف ئاند ئێف ســتیل لە هەولێر، ســتی ستیل، 
مــاس، پۆردیل لە ســلێمانی و كارگەی ئاســنی 
دهــۆك(. ئــەم كارگانــە ئەگەر بــە وزەی تەواو 
كاربكــەن بەرهەمــی ســااڵنەیان دەگاتــە زیاتر 
لــە 3 ملیۆن تــۆن، بەاڵم ئێســتا دوو كارگەیان 
كارناكــەن. كارگەكانی دیكەش بــە وزەی تەواو 
كارناكەن، بەرهەمی رۆژانەیان دەگاتە نزیكەی 3 

هەزار و 500 تۆن. 
كارگەی ماس بۆ پیشەســازیی ئاسن و پۆاڵ، 
یەكێكە لە گەورەتریــن كارگەكانی بەرهەمێنانی 
ئاســن و پــۆاڵ لە كوردســتان، رۆژانــە دەتوانێ 
2000 تۆن ئاســن بەرهەم بهێنێ، بەاڵم ئێســتا 
بەهۆی گرفتی كەمیی كارەبا، رۆژانە 1200 تۆن 

نــی دەخاتە شــیش  كا ە ڕ ا ز با
ێمــی  هەر

كوردستان.
نەســرەددین قــادر محەممــەد، بەڕێوەبــەری 
كارگەكە بە )رووداو(ی گوت "لە ســەرەتای ئەم 
مانگەوە بەهۆی گەڕانەوەی بەشێك لە ئاوارەكانی 
مووســڵ، جوڵەیەك كەوتووەتە فرۆشی شیش و 

فرۆشمان كەمێك زیادی كردووە".
نەســرەدین ئامــاژە بــە بەرهەم و فرۆشــی 
كارگەكەیــان دەكات و دەڵێت: "رۆژانە نزیكەی 
1200 تــۆن شــیش بەرهەمدێنین كە 50%ی بۆ 
شــارەكانی عێراق بەگشتی و مووسڵ و بەغدا و 

تكریت بە تایبەتی هەناردە دەكەین".
لە كوردســتان جگە لە شیشــی كوردستان، 
شیشــی ئۆكراینی و توركیش هەن كە سەرەڕای 

گرانیی نرخەكەیان بەاڵم بازاڕیان گەرمە.
نەســرەددین قادر، دەڵێت "شیشی ئۆكراینی 
و توركــی، هەرچەنــدە كوالێتیــان لە شیشــی 
ئێمــە باشــتر نییە، نرخــی تۆنێكیــان نزیكەی 
120 دۆالر لە شیشــی كوردستان زیاترە، بەاڵم 
بەهۆی ناســراوییان لە بازاڕ، فرۆشــیان باشە و 

كاریگەرییان لەسەر بەرهەمی ئێمە هەبووە".
گشــتی  بەڕێوەبــەری  رەئــووف،  ئــاراس 
وەزارەتــی  لــە  پیشەســازی  گەشــەپێدانی 
بازرگانی و پیشەســازی، دەڵێــت: "هەرچەندە 
هێشــتا حكومەتــی عێراق دەســتی بــە پالنی 
ئاوەدانكردنــەوەی شــاری مووســڵ نەكردووە، 
بــەاڵم بەشــێك لــەو خەڵكــەی گەڕاونەتــەوە، 
دەســتیان بە چاككردنــەوەی خانوو و باڵەخانە 
رووخاوەكانیــان كــردووە، بەمــەش جوڵەیەكی 
باش كەوتووەتە فرۆشــی كەلوپەلی بیناســازی 
بەتایبەتی شیش و چیمەنتۆ و بۆری پالستیكی، 
رۆژانــە بــە هــەزاران تۆن چیمەتۆ و شــیش لە 
كارگەكانی هەرێمی كوردستانەوە هەناردەی ئەو 

شارە دەكرێت".

رۆژانە 2000 تۆن چیمەنتۆ و 450 تۆن شیشی بۆ دەچێت

مووسڵ بازاڕی كەرەستەی بیناسازی 
لە كوردستان گەرم دەكات 

پێشبینی دەكرێ لە بەهاری داهاتوودا رۆژانە 10 هەزار تۆن چیمەنتۆ لە كوردستانەوە رەوانەی مووسڵ بكرێ

 )فۆتۆ: رووداو(

رەوا عەبدوڵاڵ 
رووداو - هەولێر

بەرپرســێكی وەزارەتی كشــتوكاڵ لــە هەرێمی 
كوردســتان دەڵێــت شــارەكانی عێراق بە گشــتی 
و مووســڵ بــە تایبەتــی بوونەتە بازاڕێكــی گەرم 
بــۆ ســاغكردنەوەی بەرهەمــی ســەوزە و میــوەی 
جووتیارانی هەرێمی كوردســتان، رۆژانە بە سەتان 
تــۆن بەرهەمی ســەوزە و میوە لێــرەوە هەناردەی 

شارەكانی دیكە دەكرێ.
ئێستا هەرێمی كوردستان لە بەرهەمەكانی وەكوو 
پەتاتە، پیاز و تەماتە و زۆربەی سەوزە و میوەكانی 
دیكەش ئاســتی خۆژیاندنی تێپەڕانــدووە. بەهۆی 
ئەوەی لە كوردســتان كۆگا نییــە بۆ هەڵگرتنیان، 
لە كاتی پێگەیشتنیان زیاد دەبن بازاڕی سەرەكیش 
بۆ ســاغكردنەوەی ئەو بەرهەمە زیادانە شارەكانی 
عێراقــە. نزیكتریــن شــاریش بــۆ ســاغكردنەوەی 
بەرهەمەكان شــاری مووســڵە كە لە چەند ســاڵی 
رابردوودا بەهۆی داعشەوە خەڵكەكەی نەدەپەرژانە 

ســەر چاندنی ســەوزە و میــوە، ئێســتاش كە لە 
دەستی داعش رزگار كراوە، بەهۆی ئەو كاولكارییەی 
لە شارەكەدا روویداوە، زەحمەتە وا بەزوویی مووسڵ 
ببێتەوە سەبەتەی جارانی نانی عێراق، بۆیە رەنگە 
بۆ ماوەیەكی درێژ پێویستی بە هەرێمی كوردستان 

ببێ.
حوســێن حەمەكەریــم، بەڕێوەبــەری گشــتیی 
باخداری و دارستان و پاوان لە هەرێمی كوردستان 
دەڵێت: "شــارەكانی عێراق بە گشــتی و مووســڵ 
بەتایبەتــی ئێســتا بوونەتــە بازاڕێكــی بــاش بــۆ 
ســاغكردنەوەی بەرهەمــی ســەوزەی جووتیارانــی 
هەرێمــی كوردســتان، رۆژانــە بە هــەزاران تۆن لە 
بەرهەمــی خۆماڵــی و ئەو میوەشــی لــە توركیا و 
ئێرانەوە هــاوردە دەكرێ، جارێكی دیكە هەناردەی 

شارەكانی عێراق دەكرێ". 
بەهــۆی كەمیی كۆگا بــۆ هەڵگرتن لــە وەرزی 
پێگەیشــتن، جووتیــاران بــە ناچــاری ســەرجەم 
بەرهەمەكانیــان لەیەك كاتدا رەوانەی بازاڕ دەكەن، 
ئەمەش زۆرجار دەبێتە هۆی ئەوەی خســتنەڕوو لە 

پێویســتیی ناوەخۆ زیاتر بێت و نرخ دابەزێت، لەو 
حاڵەتەشدا جووتیاران زەرەرێكی زۆر دەكەن.

حوسێن حەمەكەریم دەڵێت: "بۆ هاوسەنگكردنی 
نرخ، ئاســانكاریمان بۆ جووتیاران كردووە بەرهەمە 
زیادەكانیان هەناردەی شــارەكانی عێراق بكەن. بۆ 
پارێــزگاری لەو رێگــە بازرگانییەش، هەمیشــە لە 
پەیوەندیداین لەگەڵ بەرپرسانی عێراق تاوەكو گرفت 
نەكەوێتە ئەم رێگەیە، چونكە دڵنیاین هەر گرفتێك 
رووبــدات بەهۆی ســاغنەبوونەوەی بەرهــەم زیانی 

گەورە بە جووتیاران دەگات".
بەپێــی  دەڵێــت  حەمەكەریــم  حوســێن 
بەدواداچوونیان دەركەوتووە، بەهۆی هەناردەكردنی 
بەرهەم بۆ مووسڵ و شارەكانی عێراق، نرخی هەندێ 
بەرهەمی خۆماڵی بەرزبووەتەوە، بۆ نموونە پێشتر 
لە وەزری پێگەیشــتنی شــووتیدا نرخی كلیۆیەكی 
بــۆ 300 دینــار دادەبەزی، بەاڵم ئێســتا كیلۆیەك 
شــووتی بــە 600 دینارە، نرخــی كیلۆیەك خەیار 
150 دینار بوو، بەاڵم ئێستا بۆ سەرووی 350 دینار 

بەرزبووەتەوە.
بەهۆی نزیكیی هەردوو شاری هەولێر و دهۆك لە 
مووسڵ، جووتیاران و بازرگانانی ئەو دوو پارێزگایە 
زیاتر ســوودمەندن لەو خواســتەی ئێستا لە شاری 
مووســڵ بۆ بەرهەمەكانی ســەوزە و میــوە هەیە، 
ئێستا رۆژانە بەسەتان بارهەڵگر لەو دوو شارە بەرەو 

مووسڵ دەكەونەڕێ. 
ســەالم پۆلیس، خاوەنی نووســینگەی دەشتی 
هەولێر، بۆ كڕین و فرۆشــتنی ســەوزە و میوە لە 
گومرگی ســەوزەو میوەی هەولێر، دەڵێت "ئێستا 
رۆژانــە زیاتــر لــە 300 بارهەڵگــر لــە گومرگــی 
هەولێرەوە تەماتە، پەتاتە، پیاز ، بیبەر، باینجان، 
شــووتی، كاڵــەك، مۆز، ســێو، قەیســی، خۆخ، 
هەڵــوژە و پرتەقــاڵ و چەندین میــوەی دیكە كە 

لەتوركیا و ئێرانەوە هاوردە دەكرێن، جارێكی دیكە 
بۆ شارەكانی عێراق هەناردە دەكرێن".

بە گوتەی ئەو خاوەن نووسینگەیە، رۆژانە زیاتر 
لە 30 هەزار تۆن سەوزە و میوە لە هەولێرەوە بۆ 
شارەكانی عێراق بەگشتی هەناردە دەكرێ كە زیاتر 
لە 30%ی ئەو بەرهەمە بۆ شــاری مووسڵ دەچێ، 
بۆیــە دەتوانین بڵێین رۆژانــە نزیكەی 1000 تۆن 
ســەوزە و میوە لە گومرگی هەولێرەوە بۆ مووسڵ 

دەچێت". 
بەهــۆی ئــەو وێرانكارییەی لە شــاری مووســڵ 
روویداوە، هێشــتا گومرگی مووسڵ نەكەوتووەتەوە 
ســەرپێی خــۆی، بــەاڵم بــۆ ئاڵوگــۆڕی بەرهەمە 
كشــتوكاڵییەكان لە نزیك گۆگجەلی لــە دەرەوەی 

شاری مووســڵ گومرگێكی كاتی دامەزراوە، رۆژانە 
بەرهەمــە كشــتوكاڵییەكان لە هەولێــر و دهۆك و 
سلێمانی هەناردەی ئەو بازاڕە دەكرێ، لەوێشەوە بۆ 

شاری مووسڵ و دەوروبەری دەگوازرێتەوە.
بۆ ساغكردنەوەی ئەو بەرهەمە كشتوكاڵییانەی 
كــە لە ناوخۆ زیادن، وەزارەتی كشــتوكاڵ دەیەوێ 
لــە رێگەی كونســوڵی واڵتان، لــە دەرەوە بازاڕیان 
بــۆ بدۆزێتەوە، بەاڵم تاوەكوو ئێســتا ئەم هەوڵەی 

وەزارەتی كشتوكاڵ سەری نەگرتووە. 
حوســێن حەمەكەریم دەڵێت: "شــاری مووسڵ 
لەالیــەك لەڕووی جوگرافییەوە هاوســنوورە لەگەڵ 
شــارەكانی هەولێــر و دهــۆك و بەتێچــووی كــەم 
دەتوانرێت بەرهەمەكانی پێگات، لەالیەكی دیكەش 

بەهــۆی ئــەو بارودۆخــەی تووشــی بــووە، وەك 
پێویســت كشــتوكاڵی تێدا نەكراوە، بۆیە گرفتیان 
لەدەســتكەوتنی بەرهەمە كشــتوكاڵییەكان هەیە، 
ئەمــەش ئاڵوگۆری بازرگانی بەگشــتی و بەرهەمە 
هەرێمــی  لەنێــوان  بەتایبــەت  كشــتوكاڵییەكان 

كوردستان و ئەو شارە زیاتر دەكات".
بەرهەمــە  هەناردەكردنــی  "لــە  گوتیشــی:   
هاوردەكراوەكانــی توركیــا و ئێــران بۆ مووســڵ و 
شــارەكانی عێــراق، لەالیــەك حكومەتــی هەرێمی 
كوردســتان بە وەرگرتنی باج ســوودمەند دەبێت، 
لەالیەكــی دیكەشــەوە بووەتــە هۆی رەخســاندنی 
دەرفەتی كار بۆ هەندێ كەس، بۆیە ئاسانكارییەكی 

زۆرمان بۆ ئەو ئاڵوگۆرە بازرگانییە كردووە".

رۆژانە 1000 تۆن سەوزە و میوە لە هەولێرەوە 
دەچێتە مووسڵ

بەهۆی مووسڵەوە نرخی سەوزە و میوەی خۆماڵی بەرز دەبێتەوە

كارگەكانی كوردستان بۆ ماددەی خاوی ئاسن، 
پشــت بە تواندنــەوەی ئاســنی بەكارهاتوو و 

ئۆتۆمبیلــی لەكاركەوتــوو دەبەســتن. بەهۆی 
شــەڕەوە بە هەزاران ئۆتۆمبێلی مەدەنی و سەربازی لە مووسڵ 
و ناوچەكانــی دیكــە لــە كاركەوتوون كــە زۆربەیان بــە كەڵكی 
چاككردنەوە نایەن و چارەنووسیان تەنیا تواندنەوەیە، بەاڵم هێشتا 

نەگەیشتوونەتە كارگەكانی ئاسن لە هەرێمی كوردستان.

نەســرەددین قادر، خاوەنی كارگەی ئاســنی 
ئاســن  كارگەكانی  :"ســەرجەم  ماس دەڵێــت 
لە كوردســتان، بۆ ماددەی خاوی ئاســن پشت 
بــە ئاســنی شــكاو و ئۆتۆمبیلــی لەكاركەوتوو 
دەبەستن كە لەبەغداوە بۆمان دێت، بەاڵم تاوەكوو ئێستا ئاسنی 
بەكارهاتوو و ئۆتۆمبێلی لەكاركەوتووی مووســڵمان نەكڕیوە. لە 

ترسی تەقەمەنیش ئۆتۆمبیلی لەكاركەوتووی سەربازی ناكڕین".

چاویان لە ئۆتۆمبێلە 
تێكشاوەكانی مووسڵە

عێراق بە خەیاری سلێمانی دەژی
حاجی شەماڵ عومەر، خاوەنی نووسینگەی شەماڵ بۆ كڕین و فرۆشتنی سەوزە و میوە 
لە گومرگی سەوزە و میوەی سلێمانی بە )رووداو(ی گوت "ئێستا زۆر زیاتر لە جاران خەیار 
و باینجان هەناردەی شــارەكانی عێراق بە تایبەتی مووسڵ دەكرێت، رۆژانە نزیكەی 800 
تۆن خەیار دەگاتە گومرگی ســلێمانی، %98ی بۆ شارەكانی عێراق دەڕوات، بۆیە ئەگەر 
رۆژێك رێگەی شــارەكانی عێراق بگیرێ، جووتیــاران دەبێ بەرهەمەكانیــان فڕێ بدەن". 
بەگوتەی شــەماڵ عومەر، پێشــتر رۆژانە 150 تاوەكو 200 تۆن خەیار لە ســلێمانییەوە 
بۆ مووســڵ دەچوو، بەاڵم بەهۆی پێگەیشــتنی خەیاری ناوچەی رەبیعە، ئێستا رۆژانە لە 

سلێمانییەوە هەر 30 تۆن خەیار بۆ مووسڵ دەڕوات.
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كارەبــا، یەكێكــە لەو شــتانەی بــە درێژایی 26 
ســاڵی رابردوو، زۆرترین قسە و باسی لەسەر كراوە، 
ئەوەش بەهۆی ئەوەی تەمەنی ئەم كێشەیە یەكسانە 
بە تەمەنی حكومەتی هەرێمی كوردستان. بەدرێژایی 
ئەو مێژووە چارەسەرێكی بنەڕەتی بۆ كێشەی كارەبا 
نەدۆزراوەتەوە. ئەگەر لە هەندێك قۆناغیشدا بە كاتی 
چارەســەر بووبێت، ئەوا لەالیەن دەســەاڵتەوە وەك 
مەكرەمە و پاداشت بە خەڵك فرۆشراوە، نەبوونیشی 
لەالیەن ئۆپۆزیسیۆن و دژە دەسەاڵتەوە وەكوو كارتی 

گوشار و خاڵی الوازی حكومەت بەكارهاتووە. 
بۆیــە زۆرجار لــە وادەی هەڵبژاردنەكاندا بەپەلە 
و بــێ بەرنامــە زۆرترین خەرجی بــۆ كەرتی كارەبا 
تەرخان كــراوە، دواتر بووەتە بارێكی گران لەســەر 
شــانی حكومــەت، كێشــەكەش بەبێ چارەســەری 

بنەڕەتی ماوەتەوە.

سەرەتای كێشەی كارەبا

لە دوای ڕاپەڕینەوە تاوەكوو ساڵی 2006 ، تاكە 
ســەرچاوەی وزەی كارەبــا لە كوردســتاندا جگە لە 
پارێزگای دهۆك، هەردوو وێستگەی كارۆئاویی دوكان 
و دەربەندیخان بوو. دواتر بەرهەمهێنانی وزەی كارەبا 
درایە كەرتی تایبــەت، لەو چوارچێوەیەدا ژمارەیەك 
وێســتگەی بەرهەمهێنانی وزەی كارەبــا دامەزران و 
توانای ئاســتی بەرهەمهێنانی كارەبا بەشــێوەیەكی 
بەرچاو بەرزبــووەوە، لەگەڵیــدا كاژێرەكانی پێدانی 
كارەبای نیشتمانی زیادی كرد، بەاڵم بە خەرجییەكی 

زۆر بێ بەرنامە.
هاوكێشەی خواست و 

خستنەڕووی كارەبا 

لەگــەڵ بەرزبوونــەوەی ئاســتی بەرهەمهێنانی 
كارەبــادا، حكومــەت دەســتی كرد بــە گەیاندنی 
كارەبا بۆ شــار و شــارۆچكە و گوندەكان، بەهۆی 

باشــبوونی گوزەرانی خەڵكیش، خواســت لەسەر 
كارەبــا رۆژ لــە دوای رۆژ لەزیادبوونــدا بــوو، بە 
شێوەیەك هەمیشە خواست لەسەر كارەبا لە پێش 

خستنەڕووی كارەبا بووە. 
زیادبوونــی  رێــژەی  دوو،  )خشــتەی  بڕوانــە 
بەشداربووانی كارەبا لە سنووری پارێزگای سلێمانی 

لەنێوان 2007 بۆ 2016(.
 بەهۆی بەرزیی نرخی نەوت، حكومەت لە ساڵی 
2013 پارەیەكی زۆری بۆ ئەو كەرتە تەرخان كرد و 
لە وەرزی هاویندا كاژێرەكانی پێدانی كارەبا گەیشتە 
23 كاژێر، بەاڵم لەگەڵ دەسپێكردنی قەیرانی دارایی، 
بۆشایی نێوان خواست و خستنەڕووی كارەبا رۆژ لە 
دوای رۆژ فراوانتر بوو، بە داخەوە لە وەرزی زستانی 

رابردوودا كارەبای نیشــتمانی بۆ ســێ كاژێر دابەزی 
)خشــتەی یەك، تێكــڕای كارەبا بۆ چوار ســاڵ لە 

پارێزگای سلێمانی(.

كێشەكە چییە؟

:)Energy policy( 1 - نەبوونی سیاسەتی وزە
لە هەموو دنیادا، وزەی كارەبا لە كۆی وزەكانی 
دیكــە جیاناكرێتەوە و گرانترین جۆری وزەیە، بۆیە 
دەبێت حكومەت لە چوارچێوەی سیاسەتی گشتیی 
وزەدا سەیری وزەی كارەبا بكات، بۆ نموونە دەبێت 
بزانێــت ئایــا گەرمكردنی ئــاوی مااڵن كە ئێســتا 

لەڕێگەی وزەی كارەباوە زۆر گران دەكەوێت لەسەر 
حكومــەت وەك لــەوەی بە غاز بێت، ئایا حكومەت 
دەزانێت سااڵنە چەند لە وزەی كارەبا بۆ گەرمكردنی 
ئاوی مــااڵن دەڕوات؟ بەپێی داتاكان )360( دۆالر 
خەرجــی كارەبای بەرهەمهاتووە بــۆ بۆیلەری هەر 
هاوبەشــێك. ئەگەر ئــەو ژمارەیــە جارانی ژمارەی 
هاوبەشــانی كارەبا بكەین لە كوردســتان كە 1.35 
ملیۆن هاوبەشــە، ئــەوا 480 ملیۆن دۆالر تەنیا بۆ 

گەرمكردنی ئاوی مااڵن دەڕوات.
ئەی ئەگەر ئاوی مااڵن بە غاز گەرم بكرێ؟

 ئەگــەر ماڵێــك ئاو بە غاز گەرم بكات، ســااڵنە 
هەشت بوتڵ غازی دەوێت. ئەگەر نرخی بوتڵێك غاز 
7.5 هــەزار دینار بێ )8×7.5 دینــار = 60 هەزار 
دینار( لە ســاڵێكدا. بۆ كۆی هاوبەشــانی كارەبا كە 
1.35 ملیۆن هاوبەش هەیە، دەكاتە 81 ملیار دینار 
كــە بــە دۆالر دەكاتە 64 ملیــۆن دۆالر. واتە ئەگەر 
حكومەت بڕیار بدات ئاوی مااڵن بە غاز گەرم بكرێ 
لە جیاتی كارەبا، 422 ملیۆن دۆالری بۆ دەگەڕێتەوە.
بۆیە دەبێت حكومەت بەرنامەی گونجاو دابنێت بۆ 
گۆڕینی سیســتمی گەرمكردنی ئاوی مااڵن لە وزەی 
كارەبــاوە بۆ وزەكانی دیكــەی وەك غاز، یان وزەی 
خۆر و چەند سیســتمێكی دیكەی ئاو گەرمكرن كە 
زۆر ئاسانن و تێچوویان كەمە، بەوەش بارگرانیی سەر 

كارەبا زۆر كەم دەبێتەوە.
گەرمكردنــی  بــۆ  بــەراوردە  ئــەم  بێگومــان 
مااڵنیش راســتە، واتە دەبێت سیســتمی گەرمكردن 
گۆڕانكاریــی تێــدا بكرێــت، بــۆ نموونــە حكومەت 
دیزاین و دروســتكردنی خانوو و ئەو كەرەســتانەی 

بەكاردەهێنرێن بكاتە مەرجی پێدانی كارەبا.
لێرەدا پێویســتە حكومەت سیاســەتێكی وردی 
وزە دابڕێــژێ، بەردەوام كاربــكات بۆ كەمكردنەوەی 
بەكارهێنانــی وزەی كارەبا، چونكە گرنگترین جۆری 
وزەیە و بەرهەمهێنانی و گواستنەوەی و دابەشكردنی 
و بەڕێوەبردنــی خەرجییەكــی زۆری دەوێــت، بۆیە 

دەبێت هەمیشە بەدوای جێگرەوەكانیدا بگەڕێ.

2 - كۆنی و خراپیی بەڕێوەبردنی كەرتی كارەبا:
یەكێكــی دیكــە لــە كێشــە گەورەكانــی كەرتی 
كارەبا، سیســتمی بەڕێوەبردنە. كەرتــی كارەبا رۆژ 
بەڕۆژ گەورە و فراوان دەبێت و خەرجییەكانی زیاتر 
دەبێت، بەاڵم هەمیشە مامەڵەیەكی سیاسی لەگەڵدا 

كراوە، دەیان كادر و كەسانی شارەزای بواری كارەبا 
لــە لوتكەی توانا و داهێنانــدا بوون، كەچی دوور لە 

ویستی خۆیان خانەنشین كراون.
جگە لەوەش وەزارەتی كارەبا هەمیشــە لەســەر 
مێزی رێككەوتنە سیاســییەكان بووە، وەك پشــك 
بەم حیزب و بەو حیــزب دراوە. لەكاتێكدا دەبووایە 
بەشــێوەیەكی تەكنیكــی وەك خزمەتگوزارییەكــی 

گشــتی مامەڵــەی لەگەڵ كرابــا. وەزارەتــی كارەبا 
پڕكراوە لە فەرمانبەری زیادەی ناپێویست كە ئەوەش 

خەرجییەكانی كارەبای زیاتر كردووە. 
رژێمــی پێشــووی عێــراق وەك كۆمپانیایەكــی 
سەربەخۆ و قازانجكەر مامەڵەی لەگەڵ كەرتی كارەبا 
دەكرد، تێچووی تــەواوی )یەكە(ی كارەبای هەژمار 
كردبوو و پەراوێزێكی قازانجیشی دانابوو، واتە كارەبا 
نەك زەرەر، بەڵكو قازانجیشی دەكرد. فەرمانبەرانی 
كارەبا جگەی لەوەی مووچەیان لەسەر داهاتی كارەبا 

بوو، سااڵنە رێژەیەك قازانجیشیان وەردەگرت.
3 - نەبوونی یاسای پێدانی كارەبا:

 لە كوردســتان یاسای پەسەندكراوی تایبەت بە 
پێدانی كارەبا بە هاوبەشە جۆربەجۆرەكان نییە، واتە 
كارەبــا ئــەو كەرتە گەورە و ئاڵــۆز و پڕ خەرجییە، 
یاسای نییە. جگە لە چەند رێنماییەكی كرچ و كاڵ كە 
حكومەت تا پێوەرەكە خۆی بە بەرپرسیار دەزانێت، 
لــە دوای )پێــوەری كارەبا( هاوبەش ئــازادە چۆن 

دەیبەستێ و چۆن بەكاری دەهێنێ.
نەبوونــی یاســای پێدانی كارەبــا، بووەتە هۆی 
بەفیڕۆچوونێكــی لەڕادەبــەدەری كارەبــا. جگە لە 
حاڵەتــی دزی و فڕتوفێــڵ كە پێویســتە حكومەت 
یاســای هەبێت و لەناو ماڵدا بەرپرسیار بێت، وەك 
چۆن ســااڵنە پشــكنین بۆ ســەالمەتیی ئۆتۆمبێل 
دەكات، بەهەمانشــێوە پشــكنین بۆ كارەبای مااڵن 
بــكات، لەالیــەك بــۆ رێگرتن لــە دزی و فڕتوفێل، 
لەالیەكی دیكە بۆ پاراســتنی سیســتمی تۆڕەكانی 

كارەبا.

4 - بۆشایی نێوان خواست و خستنەڕوو )كێشە 
گەورەكەی كارەبا(

گرفتی سەرەكیی كارەبا بریتییە لە هاوكێشەی: 
)خواست لەسەر بەكارهێنانی كارەبا و خستنەڕووی 

كارەبــا(، واتــە دابینكردنــی كارەبــای 24 كاژێری 
بریتییــە لــە یەكســانكردنی ئــەم دووە. بۆ ئەوەی 
هاوواڵتیان بەپێی پێویســتیی خۆیان بتوانن كارەبا 
بەكاربهێنــن و بــەردەوام كارەبا هەبێت و حكومەت 
بتوانێــت ئەو خواســتە پڕ بكاتــەوە، جگە لەوەش 
پێویستە خستنەڕووی كارەبا بە ڕێژەی 10% زیاتر 

بێت لە خواست.
بــەاڵم ئایا لــە رووی ئابوورییەوە ئەوە راســتە؟ 
حكومەتی هەرێمی كوردســتان لە مــاوەی رابردوودا 
بــەردەوام كاری كــردووە، پــڕۆژە و بەرنامەی ئەوە 
بــووە كارەبا بگەیەنێتە هاوواڵتیان، بەاڵم هیچ پالن 
و بەرنامەیەكــی بــۆ كۆنترۆڵكــردن و كەمكرنەوەی 

بەكارهێنانی كارەبا نەبووە.
لــە كاتێكــدا دەبــوو چــۆن پــالن و بەرنامــەی 
بــۆ گەیاندنــی كارەبا بۆ گوند و شــار و شــارۆچكە 
و گەڕەكــەكان هەبــووە، بەرنامــەی بــۆ چۆنیەتــی 
كەمكردنــەوەی بەكارهێنانــی كارەبــاش هەبووایە. 
و  دابەشــكردن  كارەبــا،  وزەی  بەرهەمهێنانــی 
گواستنەوەكەی هەمووی خەرجییە و گرانیشە، بەاڵم 

نرخەكەی هەرزانە.
زۆربەی واڵتان ســااڵنە پالن دادەنێن بۆئەوەی 
چۆن بتوانن وا بكەن هەر هاوبەشــێك رێژەیەك لە 
بەكارهێنانــی كارەبا كەم بكاتــەوە. بە بڕوای من 
ئەگەر حكومەت ئەو پالنەی هەبووایە، پێویســتی 
بە پاشكەوتكردنی مووچەی فەرمانبەران نەدەبوو. 
پالنــی كەمكردنــەوەی بەكارهێنانــی كارەبــا 
میكانیزمــی خــۆی هەیە، لــە ئاینــدەدا بە وردی 

باسی دەكەین.
بەپێــی داتاكانــی كۆنترۆڵــی كارەبــای هەرێمی 
كوردســتان، ئاســتی بەرهەمهێنانــی كارەبــا لــە 
كوردستان لە نێوان 2500 بۆ 2700 مێگاواتە، بەاڵم 
خواست لە دەوروبەری 4500 مێگاوات كارەبایە، واتە 

2000 مێگاوات كورتهێنانمان هەیە. 

حكومــەت بــۆ دابینكردنی ئــەو 2500 مێگاواتە 
رووبــەڕووی قەرزێكی زۆر بووەتەوە، هەر مێگاواتێك 
كارەبا بۆ یەك ســاڵ ملیۆنێك و 328 هەزار و 892 
دۆالر تێچووەكەیەتــی، واتــە ئــەو 2500 مێگاواتە، 
تێچووەكەی لە ســاڵێكدا دەگاتــە دوو ملیار و 657 
ملیــۆن و 784 هــەزار دۆالر كــە بێگومان حكومەت 
بەهۆی قەیرانی داراییەوە، توانای دابینكردنی ئەو بڕە 

پارەیەی نییە. 
جگە لــەوەش بەپێی داتاكانــی وەزارەتی كارەبا 
)30%(ی ئــەو كارەبایەی دابین دەكرێت، ون دەبێت 
 ، )Losses( كــە بە زمانی كارەبا پێی دەگوترێــت
ئەوەش واتە ئێمە ئەگەر 2000 مێگاواتی دیكە دابین 

بكەین )600( مێگاواتی ون دەبێ.
ئەی چارە؟ 

لە بەشی دووەمدا باسی چارەسەرەكەی دەكەین.

رووداو - هەولێر

گەورەترین كێڵگەی گازی سروشتیی جیهان 
لە نێــوان قەتەر و ئێران لە كەنــداوی عەرەبی 
هەڵكەوتووە. لە ماوەی چەند ســاڵی رابردوودا 
دەوحە و تاران هەندێكجار سیاســەتی هاوكاری 
و هەندێكجاریــش سیاســەتی ملمالنێیــان بــۆ 
كۆنتڕۆڵكردنــی ئەو كێڵگەیە پەیــڕەو كردووە، 
بەاڵم لە دوای قەیرانی سیاســیی كەنداو، گازی 
سروشتی بووە ئامرازێكی سیاسی بۆ پەرەپێدانی 

پەیوەندییەكانی هەردوو واڵت. 
قەتــەر خاوەنــی 26 تریلیۆن ســێجا گازی 
سروشــتیی یەدەگــە و بەوپێیــەش لــە دوای 
رووســیا و ئێران خاوەنــی گەورەترین یەدەكی 
گازی جیهانە. زۆربەی گازی سروشــتیی قەتەر 
دەكەوێتە كێڵگەی باكوور كە لە نێوان قەتەر و 

ئێراندا هاوبەشە. 
هەتــا نێوەڕاســتی نەوەتەكانــی ســەدەی 
پێشووش، قەتەر واڵتێكی بچووكی هەناردەكاری 

نــەوت بوو كــە بازاڕێكی بچووكــی نێوخۆیی و 
ناوچەیی هەبوو، بەاڵم لە پاش هاتنە سەركاری 
شــێخ محەممەد بن خەلیفە ئالســانی، ئەمیری 
پێشووی قەتەر، الپەڕەیەكی نوێ لە پیشەسازیی 
وزەی قەتــەر و ئابووریی ئــەو واڵتەدا كرایەوە. 
ئەمیری پێشــوو بە هاوكاریی وەزیری پێشووی 
نەوتی قەتەر پالنێكی گەورەیان بۆ راكێشــانی 
كۆمپانیــا نێودەوڵەتییــەكان و هەناردەكردنی 

گازی قەتەر بۆ رۆژهەاڵت و رۆژئاوا داڕشت. 
قەتەر بانگەشەی ئەوە دەكات كە سنووری 
كێڵگەی باكــوور لە ســنوورە ئاوییەكانی ئەو 
واڵتــەدا كۆتاییان دێت، بەاڵم ئێران لە ســاڵی 
1991ەوە، واتــە بەرلەوەی قەتەر دەســت بە 
پەرەپێدانی پیشەسازیی گاز بكات، هەوڵەكانی 
خۆی چڕكردەوە بۆ ئەوەی یەك لەســەر سێی 
گازی ئــەو كێڵگەیــە بە هی خــۆی لە قەڵەم 
بــدات. تــاران تەنانەت ناوی لــەو كێڵگەیە نا 
)پارسی جنووبی( كە گوزارشت لە ئێرانیبوونی 

كێڵگەكە دەكات.

بەاڵم سزا ئابووری و بازرگانییە یەك لە دوای 
یەكەكان، نەبوونی كارگێڕییەكی تۆكمە و كێشەی 
نێوخۆیی سەبارەت بە بواری خەرجكردنی پارەی 
گازەكە، بــۆ ماوەیەكی زۆر فریای قەتەر كەوت 
و پڕۆژەكانــی ئێــران لەو كێڵگەیــە دواكەوتن. 
ئێرانییــەكان كۆك نەبوون لەســەر ئەوەی ئەو 
گازە بۆ بەكارهێنانــی نێوخۆیی تەرخان بكەن 
یان رەوانەی پیشەســازیی پێترۆكیمیایی بكەن 
یــان لەڕێگــەی بۆڕییەوە بۆ واڵتانی دراوســێی 

هەناردە بكەن. 
لەســاڵی 2005 قەتەر بڕیــاری دا پڕۆژەی 
رابگرێــت،  كێڵگەكــە  زیاتــری  پەرەپێدانــی 
بڕیارەكە هەتا چەند مانگ لەمەوبەریش كاری 
پێدەكرا. بە گوێرەی راپۆرتێكی )بلومبێرگ(
ی ئەمریكــی، چەند هۆكارێك بۆ ئەو بڕیارەی 
قەتــەر هەبوو كە یەكێكیــان زۆربوونی گازی 
سروشــتی بــوو لــە بازاڕەكانــی جیهانــدا و 
هــۆكاری دووەمیشــیان ئەوە بــووە كە ئێران 
هۆشــداری دابووە قەتەر چیدی پڕۆژەی نوێ 

لەســەر ئەو كێڵگەیە دروست نەكات، چونكە 
گازی دیوی ئێرانی كێڵگەكە دادەبەزێنێ.

لەساڵی 2014ەوە بەرهەمی گازی ئێران لەو 
كێڵگەیە بەشێوەیەكی بەرچاو بەرزبووەتەوە. لە 
كاتێكدا ژمارەیەك لە بەشەكانی پارسی جنوبی 
تــەواو بــوون. بەگوێرەی )بلومبێــرگ(، ئێران 
هەتــا 2020 دەتوانێ گازێكــی زیاتر لە قەتەر 
لەو كێڵگەیە دەربهێنێت، بەاڵم كێشــەی تاران 
و دەوحە تەنیا پەیوەندی بە دەرهێنانی گازەوە 
نییە، بەڵكو پەیوەندی بە جوگرافیای هەندێك 
لە بەشەكانەوە هەیە. بەشی 11ی پڕۆژەكە رێك 
دەكەوێتە سەر ســنووری ئاویی نێوان قەتەر و 
ئێران، ئامانج لەو بەشەش ئەوەیە رێگە نەدرێت 
گازەكەی دیوی ئێرانی كێڵگەكە بۆ قەتەر بچێ. 
لەســەرەتای مانگــی تەمووزی ئەمســاڵەوە 
كۆمپانیاكانــی تۆتالــی فەرەنســی و نەوتــی 
نیشــتمانیی چیــن لەگــەڵ وەزارەتــی نەوتــی 
ئێــران رێككەوتــن بۆ تەواوكردنی بەشــی 11. 
رێككەوتنەكــەی ئێران و تۆتال تەنیا دوو مانگ 

دوای بڕیــاری وەزارەتــی نەوتی قەتەر هات كە 
رایگەیاندبــوو پــڕۆژەی بەرهەمهێنانــی نوێ لە 
كێڵگەی باكوور دادەمەزرێنن. حكومەتی قەتەر 
بــە نیازە هەتا 2030 بەرهەمی گازی واڵتەكەی 
30% بــەرز بكاتــەوە. لــە ماوەی چەنــد رۆژی 
رابردووشدا بەرپرسانی ئێكسن مۆبیل، تۆتاڵ و 
شــێڵ روویان لــە قەتەر كردووە بــۆ ئەوەی لە 
پڕۆژە نوێیەكانی حكومەتی قەتەردا بەشدار بن.
پاتریك پویان، بەڕێوەبــەری جێبەجێكاری 
تۆتاڵ، بــە )رۆیتەرز(ی راگەیاند، قەتەرییەكان 
ئــاگادارن لەو گرێبەســتە و گوتــی "ئەو بلۆكە 
گازییە كە ئێمە كاری تێدا دەكەین لە تەنیشت 
سنووری ئاویی قەتەرە. كاتێك چووم بۆ دەوحە 
ئەو مەســەلەیەم لەگەڵ دەســەاڵتدارانی قەتەر 
باســكرد و ئەوان گوتیان كێشــە نییە، چونكە 
ئێمە ئێــوە دەناســین". شــارەزایان پێیانوایە 
بێدەنگی و تەنانەت رەزامەندیی قەتەر لەســەر 
پڕۆژەكانی تۆتال لە ئێران ئاماژەیەكە بۆ ئەوەی 
قەتەر نایەوێت كێشەیەكی دیكەش لەسەر كێشە 

دیپلۆماسی و بازرگانییەكانی دیكەی خۆی زیاد 
بكات.

هەتــا ئێســتا كۆمپانیای تۆتال پێشــەنگە 
بــۆ ئەوەی بەشــێكی زۆری پــڕۆژە گازییەكانی 
قەتەریــش وەربگرێت. نزیكبوونــی پڕۆژەكانی 
ئێران و قەتەر بەشــێكی زۆر لە خەرجییەكانی 
هاتوچۆ و چاككردنەوە لە كۆڵ تۆتال دەكاتەوە، 
ئەوە جگە لەوەی تێگەیشــتن لە تایبەتمەندییە 
جیۆلۆجییەكانــی دوو پــڕۆژەی گازی نزیك لە 

یەك كارێكی ئاسانە.
بــەاڵم كاركردن لــەو دوو پڕۆژەیــە بۆ هیچ 
كۆمپانیایەك بێ كێشــە نییە، لەبەر ئەوەی لە 
الیەكەوە بەشی زۆری كۆمپانیا زەبەالحەكان لە 
سعودیە و ئیماراتیش پڕۆژەیان هەیە و لەالیەكی 
دیكەشــەوە ئەو كێڵگانە لە داهاتوودا دەكرێت 
جێگەی كێشە و ناكۆكی گەورەی نێوان ئێران و 
قەتەر بن، بە تایبەتیش ئەگەر قەتەر و واڵتانی 
دیكەی كەنداو جارێكی دیكە پەیوەندییەكانیان 

ئاسایی كردەوە.

گازی سروشتی... ئامرازێكی سیاسی لە نێوان 
ئێران و قەتەردا

كوردستان... خەونی كارەبای بەردەوام!
سیروان محەممەد

ئاستی زیادبوونی بەشداربووانی كارەبای پارێزگای 
سلێمانی 2007 بۆ 2016

تێكڕای بوونی كارەبای سلێمانی لە سااڵنی 2013 تاوەكوو 2016

MonthAV.
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AV.
time on
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load

AV.
time on

 supply
load

January19:1491319:06101114:3896810:56

February21:1388518:2796616:13975؟

March22:2278321:2785719:3190211:37

April23:2663722:5976322:2478218:14

May23:2663111:2375922:1874720:28

June23:2380421:5384819:2280617:19

July23:1889520:1888918:0486216:51

August23:2989120:1387017:3586616:40

September23:3778522:4480820:2980521:32

October23:3465223:2770821:5172123:12

November23:1681217:5585919:1876515:48

December19:5099516:3180220:0479008:29

Average22:2980320:2784519:4683313:27

2013201420152016

 رێژەی
زیادبوون

 رێژەی زیادبوونی
سااڵنە

 ژمارەی
بەشداربووی ساڵ

236,610 2007
%10 23327 259,947 2008
%14 36113 296,060 2009
%14 35931 337,064 2010
%11 40171 372,995 2011
%10 32741 408,736 2012
%9 36270 445,006 2013
%7 32395 477,401 2014
%6 29187 506,588 2015
%8 39052 545,640 2016

كێشەی كارەبا.. هۆكار و چارەسەر

     ئەگەر ئاوی مااڵن بە 
غاز گەرم بكرێ لە جیاتی 

كارەبا، سااڵنە 422 
ملیۆن دۆالر بۆ حكومەت 

دەگەڕێتەوە

   ملیۆنێك و 328 هەزار و 
892 دۆالر تێچووی هەر 

مێگاواتێك كارەبایە لە 
ساڵێكدا

    سااڵنە 480 
ملیۆن دۆالر تەنیا بۆ 

گەرمكردنی ئاوی مااڵن 
دەڕوات

"

" "
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لــە داهاتوویەكی زۆر نزیكــدا ئەم گۆرانییە ئامادە 
دەبێت و باڵوی دەكەینەوە".

بەهار لەبــارەی ئــەم كارەی دەڵێت "میوزیك 
زمانێكی جیهانییە و هیچ سنوورێك ناناسێ".

 ئێستاش سویدییەكان زیاتر لە كورد دەیناسن 
و دەیانەوێت گوێیان لە گۆرانییەكانی بێت، بەهار 
دەڵێــت "لــە ســوید بەرنامەیەكــی دەنگخۆشــان 
هەبــوو، بەناوی كوردســتان ســتارس. من توانیم 
ببمە یەكێك لەو سێ كەسەی لە تۆپی بەرنامەكە 
مانەوە و بوونە جێگای سەرنجی لیژنەی دادوەری 
و بینەران، ئێستا الی سویدییەكان زیاتر داواكاری 
لەســەر گۆرانییەكانم هەیە و حەز لە ســتایلی من 

دەكەن".
هەرچەندە بەشــێك لە ئاواتەكانی بەهار بەدی 
هاتــوون، بەاڵم هێشــتا هیــوا و ئامانجی دیكەی 
لەژیاندا هەیە. ئەو دەڵێت "هیڤی و ئامانجەكانی من 
زۆرن، دەمەوێت خوێندنەكەم تەواو بكەم و دكتۆرا 
وەربگرم. لە بواری هونەر و میوزیكیشدا ئامانجی 
زۆرم هەیە، ئێســتا لەگەڵ یەكێك لە هونەرمەندە 
بەناوبانگەكانــی ســوید ســەرقاڵی كارێكی نوێین 
كــە لە ماوەیەكی زۆر نزیكــدا دەنگدانەوەی زۆری 
دەبێت، ژیان وا دەخوازێ پێنگاڤی مەزن بۆ لوتكە 

بهاوێژین".

هونەری

           ئەستێرەی لوبنانی لەیال عەبوود بۆ )رووداو(:

دۆتمیر نازێ بۆ گشتپرسی دسترە
رووداو- هەولێر

دۆتمیر نازێ، كچە هونەرمەندی كورد، گۆرانییەك بۆ ســەربەخۆیی و گشتپرســیی كوردســتان دەڵێت. دۆتمیر نازێ بە )رووداو(ی راگەیاند "گشتپرســی بۆ 
سەربەخۆیی مافی ئێمەیە وەكو كورد، غەدرێكی گەورە دەكەین ئەگەر بڵێین نەخێر، بەڵكو دەبێ سەد جار بڵێین بەڵێ بۆ گشتپرسی". هەرچەندە دۆتمیر نازێ لە 

ئەوروپا دەژیت، بەاڵم داوا لەخەڵك دەكات بەشداری لە گشتپرسی بكەن و دەڵێت "دەرفەتێكی زێڕینمان بۆ رەخساوە و نابێ بە هیچ شێوەیەك و بە هیچ بیانوویەك لە 
دەست خۆمانی بدەین، چونكە بە هەزاران شەهیدمان بەخشیوە بۆ ئەم رۆژە، دەبێ بە )بەڵێ بۆ گشتپرسی( رێز لە خوێنی شەهیدەكانمان بگرین".

بـــــۆ شەوە ئاهەنگێك 

دەرباز یونس
رووداو – بەیروت

بەرنامــەی  لــە  لەمەوبــەر،  ســاڵ   16
ســتۆدیۆی فەن، دەســتی بە كاری هونەری 
كرد، ئێســتا یەكێكە لە ئەستێرە دیارەكانی 
بــەو  عەبــوود  لەیــال  لوبنانــی.  گۆرانیــی 
شێوەزارە عەرەبییانەی گۆرانیی پێ دەچڕێ 
بووەتــە ناوێكی دیار لە نێو واڵتانی عەرەبی، 
لــەم هەڤپەیڤینــەدا لەگەڵ )رووداو( باســی 
كارە هونەرییەكانــی خــۆی و بەشــێك لــە 

نهێنییەكانی ژیانی دەكات. 
رووداو: ساڵی 2001 لە بەرنامەی ستۆدیۆ 
فەن دەستت بە كاری هونەری كرد، ئەزموونی 

بەشداریكردنت لە ستۆدیۆ فەن چۆن بوو؟
لەیال عەبوود: ستۆدیۆ فەن ئەزموونێكی 
زۆر گــەورە بوو بۆ مــن، ئەزموونێك بوو پڕ 
لــە كاركــردن و هەوڵــدان بۆ ئــەوەی ببیتە 
هونەرمەنــد و ئەســتێرەیەكی ســەركەوتوو. 
مــن دوای ئــەوەی خوێندنــی دواناوەندیــم 
تەواو كرد، بەشــداریم لەو بەرنامەیەدا كرد و 
هەســتم كرد كە دەتوانــم تێیدا بەردەوام بم، 
دواتر قۆناغەكانم بڕی و ســەركەوتم بەســەر 
پارێزگاكانــی باشــووری لوبنــان، دواتر پێم 
باش بوو لە دەرگایەكی فراوانترەوە دەســت 
بــە كاری هونەری بكەم، بۆیە لەو بەرنامەیە 
كشــامەوە، بەاڵم ئەزموونێكی زۆر جوان بوو 

بۆ من.
رووداو: تۆ گۆرانیت بە شێوەزاری عێراقی، 
سووری، میسری و هەروەها لوبنانیش تۆمار 
كردووە، لە بارەی ئەم شــێوازانە قسەمان بۆ 
بكــە، بۆ نموونە بۆچی گۆرانیت بە تونســی 

یاخود بە مەغریبی تۆمار نەكردووە؟
لەیال: لە پالنــدا هەیە )بەپێكەنینەوە(، 
هونەرمەند موڵكی هەمووانە، دەبێت بە هەموو 
زمانێك گۆرانی بڵێت، بە هەموو شێوەزارێك، 
سروشــتی دەنگــی من وایــە دەتوانم گۆرانی 
عێراقی زۆر بە ئاســانی بڵێم، بەشــێوەزاری 
میسری بە هەمانشێوە، لوبنان ئەوە هەر هیچ 
داهێنانم تێــدا كردووە، جگە لەوەش گۆرانی 
تایپی میللی و تایپی كالسیكی هەیە، ئێستا 
پالنێكی نوێم لەبەردەســتە كــە گۆرانییەكی 
مەغریبی بە ریتم و ئیقاعی خێرا تۆمار بكەم.

رووداو: ئــەی بۆچــی گۆرانــی بە كوردی 
ناڵێیت؟

رووداو: چەنــد نەشــتەرگەری جوانكاریــت 
كردووە؟

لەیــال: بۆ لووتم نەشــتەرگەریم كردووە، بۆ 
لەشــم من هەوڵ دەدەم هەمیشــە شــێوەیەكی 
جوان و باشــی هەبێــت، رۆژانە وەرزش دەكەم، 

راهێنەرێكی تایبەتم هەیە بۆ وەرزشكردن.
دەڵێــن  هەوادارانــت  بــەاڵم  رووداو: 

نەشتەرگەریی زۆرت كردووە؟
لەیال: نەخێر تەنیا بۆ لووتم نەشــتەرگەریم 
كردووە، ئەوەش بەهۆكاری پزیشــكی بوو، زۆر 
دەڵێــن لەیــال ئەو بەشــەی جەســتەی گەورە 
كردووە، بەاڵم ئەساسی نییە و جوانی جەستەم 

بەهۆی وەرزشكردنەوەیە.
رووداو: مــن بابەتێكــم خوێندەوە لە یەكێك 
لە ماڵپــەڕەكان، تۆ بــۆ ئاهەنگێكی تایبەت لە 
بەحرەیــن بڕی 120 هــەزار دۆالرت وەرگرتووە، 

ئەوە راستە؟
لەیــال: بەڵێ راســتە، ئاهەنگێكــی تایبەتی 
هاوژینــی بوو، ئاهەنگەكــە زۆر گەورە بوو، هی 
بنەماڵەیەكــی بەناوبانگــی بەحرەینــی، منیش 
ئامادەبــووم و لــەوێ گۆرانیم گــوت وەكو هەر 

ئەستێرەیەكی دیكە.
رووداو: چۆن رۆژەكانی خۆت بەڕێ دەكەیت؟
لەیــال: رۆژانــە زۆر كات لــە نێو سروشــت 
خۆشــدەوێت،  سروشــتم  زۆر  بەڕێدەكــەم، 
بەتایبەتی سروشــتی باشــووری لوبنان كە زۆر 
دڵڕفێنە، دار و گوڵ و دارســتانی زۆر گەورەمان 
هــەن كە موڵكی باوكمە، ســێ ئەســپم هەیە و 
لەگــەڵ كوڕەكــەم و ماڵباتەكــەم دەژیــم. ژیان 
بــە خۆشەویســتی بەڕێدەكەین، زۆر حەزیشــم 
لە چێشــتلێنانە، چێشــتلێنەرێكی باشم. شیعر 

دەنووسم، من شاعیرێكی باشم.
رووداو: لە بارەی ژیانی هاوژینییەوە؟

لەیال: لە هاوژینەكەم جیابوومەتەوە، ئێستا 
بەتەنیام.

رووداو: دەڵێن زۆر ئیمانداری؟
لەیــال: ئەمــە شــتێكە تــا مــردن لەگەڵــم 
ئێســقان كەســێكی  تــا ســەر  دەمێنێتــەوە، 
ئیمانــدارم، هەرگیــز لە ماڵــەوە نایەمە دەرەوە 
ئەگەر ئەو ئەركانە جێبەجێ نەكەم كە لە نێوان 
من و خودادا هەن، ئیمانم بە خودا سروشــتیی 
نییــە، لــە مانگــی رەمەزاندا كار ناكــەم، تەنیا 
ئــەو كارانە دەكەم كــە خێرخوازین، بۆ نموونە 
ئاهەنگێك بۆ مندااڵن، ئاهەنگ بۆ نەخۆشەكان.

لەیــال: ئــەوە بۆ من شــەرەفێكی گەورەیە، 
بەاڵم تا ئێســتا هیچ كەسێك ناناسم تێكست و 
ئاوازم پێ بدات. ئەگەر تێكست و ئاوازێكی زۆر 
جوان هەبێت كە لەگــەڵ دەنگی من بگونجێت، 
هیــچ كێشــەكم نییــە و گۆرانییەك بــە زمانی 

كوردی دەڵێم.
رووداو: لە كلیپەكانتدا سەمای زۆر ورووژێنەر 
دەكەی، لە تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان باس باســی 
ئەو كلیپــە بوو، هەموو باســیان دەكرد، لەیال 

چۆن فێری ئەم سەمایە بووە؟
لەیال: من ســەمام بەشــێوەیەكی ئەكادیمی 
نەخوێنــدووە، بــەاڵم ســەماكردن یەكێــك لــە 

حەزەكانمــە، مــن حــەز دەكەم كاتێك لەســەر 
شــانۆ دەردەكەوم وێنەیەكی جوان پێشكەشــی 
هەوادارانم بكەم، لەگەڵ سەماكەرانی دیكە، هەر 
ئەوەشــم كردووە، هەمیشە ســەمای نەتەوەیی 
دەكــەم، وەكــو دەبكــەی لوبنانی یــا دەبكەی 

فۆلكلۆری لوبنانی.
رووداو: ئێســتا كار بــۆ ئەلبوومێكــی تــازە 
دەكەی، ناوی ئەلبوومەكە چییە؟ چەند گۆرانییە 

و كێ كاری بۆ كردووی؟
لەیــال: ئەلبوومــە نوێیەكــەم 16 گۆرانییە، 
گۆرانی عێراقی و میسری و مەغریبی و خەلیجی 
تێدایە، جگە لە گۆرانی بە شــێوەزاری لوبنانی، 
پەنا بەخوا گۆرانییەكی كوردیش ئامادە دەكەم.

رووداو: لە رەمەزاندا بە حیجابەوە بەشداری 
ئاهەنگەكان دەكەیت؟

حیجــاب  بەڵــێ،  لەیــال: 
دەپۆشم، بەڕاستمە، لە كاتی 

حیجــاب  دەرچوونیــش 
دەپۆشــم، ئەمە راستە 
هەســت  مــن   ......
ســەركەوتنم  دەكــەم 

لە كاری هونەریدا دیاریی 
خودایــە، بــڕوام بەخــودا وای 
لێكردووم مرۆڤێكی بەهێزتر بم.

رووداو: چەنــد ئەســتێرەیەكی لوبنانی 
بۆ ئاهەنگگێڕان هاتوونەتە كوردســتان، تۆ هیچ 
پرۆژیەكــت هەیە بۆ ســازكردنی كۆنســێرت لە 

كوردستان؟
لەیال: ئەگەر داواكاری و بانگهێشــت هەبێت 
بــۆ ئەنجامدانــی كۆنســێرت ئــەوە بەوپــەڕی 
خۆشحاڵییەوە دێم و كۆنسێرت و ئاهەنگ لەوێ 
دەكــەم. بۆ مــن زۆر گرنگە بێمە كوردســتان، 
چونكە تا ئێستا سەردانی كوردستانم نەكردووە 
و نەهاتــووم، پەنا بەخوا لە هەنگاوی داهاتوودا 
پڕۆژەی زنجیرە كۆنسێرتێكم دەبێت و خۆشحاڵ 
دەبــم ئەگــەر بێمــە كوردســتان و لــە هەولێر 
كۆنسێرت بكەم. بەاڵم بۆ زانیاریت كۆنسێرتێكم 
بۆ خەڵكی كوردستان كرد، لە قوبرسی توركیا، 
ئــەو  دانیشــتووی  كــوردی  زۆری  خەڵكێكــی 

ناوچەیە ئامادەبوون.
رووداو: زیاتــر لــە 25 هەزار كورد لە لوبنان 

دەژین، پەیوەندیت لەگەڵیان هەیە؟
لەیال: بە دڵنیاییەوە پەیوەندیم هەیە.

رووداو: كەواتــە هاوڕێــی كــوردت هــەن لە 
لوبنان بژین یان لە كوردستان؟

لەیــال: بەڵــێ هاوڕێــی زۆرم هــەن لــە 
لوبنــان كە كــوردن و خەڵكی كوردســتانن، 
زۆر خۆشــمدەوێن و زۆر حــەز بە خواردنی 
كوردی دەكــەم، بەاڵم هیچ هاوڕێیەكم نییە 

لە كوردستان بژی، جگە لە تۆ.

گۆرانییەكی كوردی 
باڵودەكەمەوە 

دەمەوێت سەردانی 
كوردستان بكەم

ئەلبوومێكی نوێی گۆرانیم باڵودەبێتەوە
كەسێكی زۆر ئیماندارم

120 هەزار دۆالرم وەرگرتووە

هیوا سەاڵح
رووداو- هەولێر

بەهار حەســكۆ، خانمە گۆرانیبێژی كوردی رۆژئاوای كوردســتان كە ئێســتا نیشتەجێی سوێدە، دەڵێت جگە لە زمانی سوێدی هەوڵی 
داوە بە 25 زمانی زیندووی جیهان گۆرانی بڵێت. بەهار حەســكۆ، 26 ســاڵ و خەڵكی قامشــلۆ، زیاتر لە سێ ساڵە لە سوید دەژی. ئەو 
كە ماستەری لە زمانی ئینگلیزی خوێندووە، كەچی رووی كردووەتە میوزیك و گۆرانی و دەڵێت هەمیشە میوزیك لە هزر و خەیاڵیدا بووە 

تا دواجار لە سوید بەشێكی خەونەكانی دێتەدی.

بەهار حەسكۆ، خانمە گۆرانیبێژی رۆژئاوای كوردستان بۆ )رووداو(:

لەگەڵ هونەرمەندێكی سوید 
كارێكی جیهانی دەكەین

سوێدییەكان حەز لە 
ستایلی من دەكەن

گۆرانییەك بە 25 
زمان تۆماردەكەم

رۆژهەاڵتییــەكان زۆر بــە كەمــی دەتوانرێــت ئاوازی 
رۆژئاواییــان پێ بژەنرێت، بەاڵم بەهار ئەو ســنوورە 
كاڵ دەكاتەوە و هارمۆنیاییەك لە میوزیكی كوردی و 

جیهانی دەسازێنێ.

بە 25 زمان گۆرانی دەڵێت

بەهــار هــەر تەنیــا بەزمانــی ســویدی گۆرانــی 
نەگوتووە، بەڵكو دەكرێت بڵێن ژمارەیەكی پێوانەیی 
لــە گۆرانیگوتن بە زمانە بیانییــەكان تۆمار كردووە. 
ئــەو بە زەردەخەنەوە دەڵێت "دوای ئەوەی بە زمانی 
ســویدی گۆرانیم گوت، ئیدی هەواڵــم دا بە زیاتر لە 
25 زمــان گۆرانی بڵێم، مەبەســتم ئەوە نییە كە من 
25 زمان دەزانم، بەاڵم بەهۆی ئەزموون وەرگرتن، بە 

زیاتر لە 25 زمان گۆرانی پێشكەش دەكەم".
ئەم كارەی بەهار دەبێتە مانشێتی میدیاكانی سوید 
و بــاس لە توانــا و ئەدای بەهار وەكو هونەرمەندێكی 
جیهانی پرۆفیشناڵ و دەگمەن دەكرێ. بەهار دەڵێت 
"بەهۆی ئەو تێكەڵییەی لەگەڵ خەڵكی بیانی هەمبوو، 
توانیــم خــۆم فێری گۆرانــی بە 25 زمــان بكەم، لە 
چەندین رۆژنامە و گۆڤار باس لە كارەكانی من كراوە، 
ئێســتا ئامادەكاری دەكەم بۆ ئەوەی یەك گۆرانی بە 
25 زمــان تۆمار بكــەم، كارێكی زۆرمان بۆ كردووە و 

بەهــار لەبــارەی دەســتپێكی كاری هونــەری بە 
)رووداو(ی گــوت "لــە قامشــلۆ بووم كە دەســتم بە 
گۆرانیگوتــن كــرد. هاوڕێ و دراوســێكانم بــەردەوام 
پێیاندەگوتم دەنگت خۆشە. سەرەتا لەگەڵ گرووپێكی 
میوزیكی خەڵكی عەفرین بەشداریم لە كۆراڵێكدا كرد، 
ئــەوە بووە دەســتپێكی كاری هونەریــم، هەر لەگەڵ 
ئــەو گرووپەدا فێری ئامێــری تەمبوور بووم و لەگەڵ 

گۆرانیگوتن تەمبووریشم دەژەنی". 

لە سوێد خەونەكانی دەبنە راستی

و  هونــەری  كاری  دەرگای  ســوید  لــە  بەهــار 
بەشــداریكردنی لە كۆنسێرت بۆ كرایەوە پاش ئەوەی 
لەگەڵ گرووپێكی میوزیك و ئۆپێرای سویدی بەشداری 
لە چەند كارێكی هونەریدا دەكات. ئیدی رۆژ لە دوای 
رۆژ ناوبانگــی زیاتــر پەیدا دەكات. لەبــارەی خانەی 
ئۆپێــرای ســویدی بــە )رووداو(ی گــوت "لە خانەی 
ئۆپێرای ســویدی بە تەمبوورەكەم گۆرانیم پێشكەش 

دەكرد، ئەوە بووە جێی سەرنجی سویدییەكان".
ســوید بۆ بەهار بازدانێكی گــەورە بووە بۆ كاری 
هونەری، چونكە لەگەڵ ئەم گرووپەدا بۆ یەكەمجار بە 
زمانی سویدی گۆرانی دەڵێت و لەگەڵیشدا بە ئامێری 
تەمبــوور گۆرانی ســویدی دەڵێــت. هەڵبەتە ئامێرە 
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ئەڵمانیا سیاسەتڤانێكی كورد سزادەدات
رووداو – هامبۆرگ

دادگای ســزا قورســەكانی شــاری هامبۆرگی ئەڵمانیا سزای دوو ساڵ و نۆ مانگ زیندانی بۆ زەكی ئەروغڵو، سیاسەتڤانی كورد دەركرد. دانیشتنی 
دادگاییكردنی زەكی ئەروغڵو، لە مانگی یەكی ئەمساڵەوە دەستیپێكرد .داواكاری گشتی لە یەكەم دانیشتنی دادگادا داوای سزای سێ ساڵ و سێ مانگ 

بەندكردنی بۆ كردبوو، بەاڵم دادگا بڕیاریدا بە دوو ساڵ و نۆ مانگ بەندی بكات. ناوبراو بەتۆمەتی هاندانی خەڵك بۆ رق و كینە، دژایەتیكردنی گروپێكی 
سیاســی و ناســاندنی رەجەب تەیب ئەردۆغان، ســەرۆككۆماری توركیا بە بكوژ، بێئەوەی بەڵگەی هەبێ. دادگایی كراوە. لە چەند ســاڵی رابردوودا 11 

سیاسەتڤانی كورد لەالیەن دادگاكانی ئەڵمانیاوە سزادراون.

تاراوگە

بە بەندكردنی هەتاهەتایی حوكم دەدرێن

رووداو – ستۆكهۆڵم 

دادگای بــااڵی ســتۆكهۆڵم دوایین بڕیاری خۆی 
لەســەر دۆســیەی كوشــتنی گەنجێكــی ســوێدی 
بــە رەچەڵــەك ئەفغانــی دا، بكوژانی ئــەو گەنجە 
ژمارەیان شەش كەسە، سێیان كوردی دانیشتووی 
ئــەو شــارەن و یەكێكیشــیان عەرەبــە و هاوژینی 
یەكێــك لەو ســێ كوردەیــە. پۆلیــس دەڵێت ئەو 
كەسە بە پالنی كەسوكاری ژن و مێردەكە كوژراوە.
ماوەیەكی زۆرە بابەتی كورد و كوشــتن لەسەر 
شــەرەف بێدەنگیی لێكراوە، بەاڵم كوشتنی كوڕە 
گەنجێكی ئەفغانی و دواتر دادگاییكردنی بكوژەكان 
و ئاشكراكردنی ناسنامەكانیان كە زۆرینەیان كورد 
بوون، بابەتی )كوشــتن بە پاســاوی شــەرەف(ی 
هێنایەوە نێو مێدیای سوێدی. لە كاتێكدا تاوانەكە 
بە پالنی ژنێكی عەرەب و كەسوكارەكەی دانرابوو. 

 
رفاندن.. پاشان كوشتن

هەفتــەی رابــردوو دادگای بــااڵی ســتۆكهۆڵم 
بڕیــاری لەســەر تاوانبارانــی كەیســی كوشــتنی 
كوڕە گەنجێكی ســوێدی 23 ســااڵنی بەڕەچەڵەك 
ئەفغانــی دا. تاوانبارەكان ژمارەیان شــەش كەس 
بــوو، پێنجیان بە بەندكردنی هەتاهەتایی و ئەوەی 

رووداو– لەندەن، ستۆكهۆڵم

چێشــتخانەیەكی  ماركێتێــك،  لــە  "دەگمەنــە 
كــوردان، یان لە ئاهەنگ و كــۆڕ و كۆبوونەوەیەكی 
كــوردی ئەوروپــادا خێزانێكــی تێكەڵــی كــورد و 
مەغریبــی نەبینــی". ئەمە قســەی كۆمەڵناســێكی 
كوردی نیشــتەجێی ســوێدە كە باس لە زیادبوونی 
دیــاردەی هاوســەرگیری لــە نێوان پیــاوی كوردی 

تاراوگەنشین و كچانی مەغریبی دەكات. 

كوردســتانن. یەكێكــی دیكەش لەوان هاوســەری 
)ه.د.ر(یــە. بــەاڵم شــوناس و رەچەڵەكــی دوو 
تاوانبارەكــەی دیكــە نەزانراوە. هەروەهــا نازانرێ 
ئایا خزمی )ه.د.ر(ن، یان كەســی نزیكی هاوژینی 

)ه.د.ر(ن. 
گەنجــەش  كــوڕە  ئــەم  كوشــتنی  هــۆكاری 
دەگەڕێتــەوە بــۆ پەیوەندیی گەنجــە ئەفغانیەكە 
لەگــەڵ هاوژینــی پێشــووی )ه.د.ر( كــە دوای 
جیابوونەوەیــان، ئــەم پەیوەندییە ئاشــكرا بووە. 
ئەویــش دوای باڵوكردنــەوەی وێنەیەكــی ژنەكــە 

شتێكی شاراوە نییە. هەروەها شەیدابوونی پیاوانی 
كوردیش بە كچانی مەغریبی.

بەپێی بەدواداچوونێكی )رووداو( تەنیا لە ســێ 
شــاری ســوێد 55 حاڵەتی هاوســەرگیریی كورد و 
مەغریبــی هەیــە، دەیــان حاڵەتی هاوشــێوەش لە 

لەندەنی پایتەختی بەریتانیا هەیە. 
كارزان كامیل، 18 ســاڵە لە سوێد دەژی. پێنج 
ســاڵە لەگەڵ كچێكــی مەغریبی بوونەتــە هاوژین. 
كارزان دەڵێت: "كارەكە رێكەوت بوو، پێشتر بەنیاز 
بــووم كچێكــی كورد بخــوازم، بەاڵم ئێســتا لەگەڵ 

ئەمــەش هــۆكاری جیابوونەوەیــان بــووە. بۆیــە 
بوونــی پەیوەندی ئەم ژنە لەگەڵ كەســێكی دیكە 
كە هێشــتا هاوژینی )ه( بووە جێی سەرســوڕمان 

بووە". 
كەیســەكە،  دادوەری  ڤالینبێــری  ئانیتــا 
رووداوەكــەی بــە تاوانــی قــورس ناوبــرد و بــە 
میدیاكانــی ســوێدی راگەیاند "هۆكاری ســەرەكی 
كوشتنی گەنجە 23 ساڵەكە بۆ باڵوبوونەوەی ئەو 

وێنەیە دەگەڕێتەوە". 
ڤالینبێــری هەروەهــا گوتــی: "پالنداڕێــژەری 

تاوانەكە كەسوكاری ژن و مێردەكە بوون".
بەپێــی گوتەی ئەو كەســە نزیكەی بكوژەكان، 
ئــەوان نیازیــان هەیــە حوكمەكە تەمییــز بكەن، 
چونكــە دانیان بە تاوانەكەدا نەنــاوە. ئەوەش لە 
كاتێكدایــە هەرســێ دادوەری كەیســەكە، دڵنیان 
لــە بەڵگــەكان. وەك پۆلیســی ئــەو كەیســەش 
باڵوی كردووەتەوە، دوای ســاڵێك و 547 كردەی 

بەریتانیــا دەزانن و ئێســتا پێكەوە رێســتورانتێك 
بەڕێوەدەبەن.

ئەحمــەد زرار، 16 ســاڵە لــە بەریتانیا دەژی و 
هاوژینی پێشووی كە لێی جیابووەتەوە كورد بووە. 
ئەحمــەد بە )رووداو(ی گــوت: "بەتەما نەبووم ژن 
بهێنمەوە، بەاڵم بەهۆی ئەوەی ســااڵنە گەشــتم بۆ 
مەغریــب دەكرد، لەوێ بەڕێكەوت فاتیمەم ناســی، 
قــەت لەو بــاوەڕەدا نەبووم ژنێكــی مەغریبی ببێتە 
قســمەتم، بەاڵم ئەو هەموو ژیانی غەریبایەتی لەبیر 

بردمەوە".

دیكەشــیان بە 14 ساڵ بەندكردن سزا درا. بەپێی 
زانیارییەكانــی )رووداو( چــوار لــەو پێنج كەســە 

خەڵكی باشووری كوردستانن. 
مێــژووی رووداوەكــە بۆ ســاڵێك و چوار مانگ 
لەمەوبــەر دەگەڕێتــەوە. دوو هەفتە دوای رفاندنی 
ئــەو گەنجــە ئەفغانییــە لــە ناوچــەی یاڤلــە لــە 
باكووری ستۆكهۆڵم، تەرمەكەی دۆزرایەوە. بەپێی 
بەدواداچوونــی پۆلیــس، قوربانییەكــە لــە رۆژی 
2016/4/4 لەالیــەن شــەش كەســەوە رفێنراوە، 

دوای خنكاندنــی تەرمەكــەی لــە چۆڵەوانییــەك 
فڕێدراوە.

 )ه.د.ر( و )ئــا.د.ر( و )ب.ئــا( ســێ لــە 
تاوانبارانی یەكەمی كەیسەكەن و خەڵكی باشووری 

سوێدی بۆ تایالند و كوردیش
 بۆ مەغریب

لەگــەڵ نزمبوونــەوەی پلــەی گەرما لە ســوێد، 
نرخــی تكتــی فڕۆكەی تایالنــد و مەغریب زۆر بەرز 

دەبێتەوە. 
وەك چۆن زۆربەی پیاوە ســوێدییەكان گەشــتی 
تایالند دەكەن بەمەبەســتی دۆزینەوەی هاوڕێی كچ، 

پیاوانی كوردیش روو لە مەغریب دەكەن. 
شــەیدابوونی پیاوی بەســااڵچووی ســوێدی بە 
كچانــی تایالندی و ژنانــی ئەوان بە پیاوی ئەفریقی 

و گەنجــە كوژراوەكــە لــە تــۆڕی كۆمەاڵیەتیــی 
فەیســبووك. دواتر ئاشكرا بووە ئەو ژنە بە دزیی 
هاوژینەكەی، لەگەڵ گەنجە ئەفغانییەكە گەشــتی 
كــردووە، لــە گەشــتەكەدا وێنەیــان گرتــووە. لە 
وێنەكــەدا كــوڕە كوژراوەكە ژنەكە مــاچ دەكات. 
باڵوبوونــەوەی ئەم وێنەیــەش دوای جیابوونەوەی 
ژنەكە و )ه( بووە لەیەكدی، لە كاتێكیشــدا بووە 
كە پەیوەندی لەگەڵ كوڕە ئەفغانییەكەش نەماوە. 
پۆلیسی سوێد ئاشكرای كرد دوای باڵوبوونەوەی 
ئــەم وێنەیە، لە رێگــەی تەلەفۆنەوە ژنەكە داوای 
كوشــتنی ئەو گەنجەی كردووە و پێشــدەچێت بە 

پالنی هەردووال بووبێت. 
بەپێی گوتەی كەســێكی نزیكــی تاوانباران بۆ 
)رووداو(، هاوســەرەكەی )ه( خەڵكی باشــووری 
عێراقە و عەرەبە. ئەو سەرچاوەیە گوتی "ئەو ژنە 
ئــەو ماوەیەی لەالی )ه( بووە كێشــەی گەورەیان 
نەبــووە، بــەاڵم لەگــەڵ یەكــدی نەدەگونجــان، 

هاوژینە مەغریبییەكەم زۆر خۆشحاڵم".
نەجــال هاوژینــی كارزانــە و خەڵكــی شــاری 
كازابالنكای مەغریبە. هێندە لە هاوژینە كوردەكەی 
رازییــە دەڵــێ: "خۆزگــە زووتــر بمناســیبایە، لەو 
كاتەوە هەســت بە خۆشیی ژیان دەكەم كە كارزانم 
ناســیوە، هەموو حەســوودیم پێدەبەن كە پیاوێكی 

وام هەیە". 
فاتیمە و ئەحمەد ســەرەتا هــاوڕێ بوون، دواتر 
دەبنــە هاوژین و ئێســتا منداڵێكیــان هەیە، ئەوان 
خۆیــان بــە نموونــەی خێزانێكــی ســەركەوتووی 

بەدواداچــوون، لــە دووتوێی 12 هــەزار الپەڕەی 
لێكۆڵینەوە گەیشتوونەتە ئەم ئەنجامە. 

تاوانێكی قورس، بەاڵم كولتووری نییە

سینا محەمەدی، پارێزەر و چاالكوانی مافەكانی 
مرۆڤ بە )رووداو(ی گوت: "كوشــتنی ئەو گەنجە 
بــە یەكێــك لــە تاوانــە گەورەكانــی ئەمدواییەی 
ســوێد دادەنرێت، چونكە پیالنی كوشتن، رفاندن، 
خنكاندن یەكێكە لە تاوانە گەورەكان و لە ســوێد 
كەم حاڵەتی لەو شــێوەیە هەیە و دەچێتە خانەی 

كارێكی مافیاییەوە".
محەمــەدی رەتیكردەوە ئەم رووداوە كاریگەری 
لەسەر ناوبانگی كورد هەبێت و گوتی:"تەنیا كورد 
نییە كە تاوانی لەو شێوەیە بكەن، بەراورد لەگەڵ 
پێكهاتەكانــی دیكەی ســوێد، كەمترین تاوانی لەو 

شێوەیە لەالیەن كوردەوە ئەنجام دەدرێ". 

فاتیمــە ئەبلەحۆ لــە خێزانێكی ســەرمایەداری 
مەغریبــە، دەڵێــت "تەنیا خۆشەویســتیی ئەحمەد 
وای لێكــردم لەنــدەن هەڵبژێــرم. باوكــم هێندەی 
خۆشدەویستم قەت نەیدەهێشت تەنانەت سەفەر بۆ 

شارەكانی دیكەی مەغریبیش بكەم".
ئــەوان بە پێكەنینــەوە چیرۆكــی ژیانی خۆیان 
گێڕایــەوە كە چەند جارێك لە لەندەنەوە ئەحمەد و 
كەسوكاری چوونەتە ریبات تا قەناعەتیان بە باوكی 
فاتیمــە كردووە. فاتیمە گوتی: "پاش ئێمە، زینەی 
پوورزاشم شووی بە كوردێك كرد لە سوێد و ئێستا 

ژیانێكی خۆشیان هەیە".
ســەعید حەمەفــەرەج، كۆمەڵناســێكی كوردی 
لێكۆڵینەوەیەكــی  پێشــتر  ســوێد،  دانیشــتووی 
لەبــارەی تێكەڵبوونی كــورد و كۆمەڵگەكانی دیكە 
لەڕێی هاوســەرگیرییەوە كــردووە و دەڵێت "رێژەی 
هاوســەرگیری لەنێوان كورد و مەغریبی زۆر زیاترە 
لــە پێكەوەنانی خێــزان لەنێوان پیاوی كورد و ژنی 

سوێدی".
ئــەو كــە بــۆ لێكۆڵینەوەكــەی 25 خێزانــی بە 
نموونــە وەرگرتووە، دەڵێت: "وێــڕای بوونی 
كێشــە و لەمپەری بەردەم تێكەڵبوون، بەاڵم 

زۆرینەی حاڵەتەكان سەركەوتوو بوون".
ســەعید حەمەفەرەج دەڵێت كورد پێشتر 
یەكێــك بــووە لــە كۆمەڵگــە داخــراوەكان، 
تەنانەت لە ناوخۆیشیان كەمتر هاوسەرگیرییان 
كــردووە، بــەاڵم ئێســتا وا نییــە "رێــژەی 
تێكەاڵویــی كــورد و مەغریبــی لــە رێگەی 
دروســتكردنی خێزان زۆر زیاترە لە رێژەی 
هاوســەرگیریی نێوان ژن و پیاوی دهۆكی 

و سلێمانی". 
بــەڕای ئەو لێكۆڵەرە كوردەی ســوێد، 
خێزانــی تێكــەڵ لە كــورد و مەغریبی زۆر 
ســەركەوتوو دەبــن "كــورد كۆمەڵگەیەكــی 
پێشــكەوتووە و ژنانــی مەغریبیــش كراوەن، 
ئەم تێكەاڵوییە كولتووری نوێ دروست دەكات، 
نــەوەی داهاتــووی ئــەم میســكە زۆر زیــرەك و 

سەركەوتوو دەبن".
 گوتیشــی "لە داهاتــوودا كۆمەڵگەی كوردی و 

مەغریبی زۆر تێكەڵ دەبن".

سێ كورد بە تاوانی 
كوشتنی ئەفغانییەك 

سزا دەدرێن

هاوسەرگیریی نێوان كورد و مەغریبی زیاترە 
لە دهۆكی و سلێمانی

  كوژرانی گەنجە ئەفغانییەكە لەسەر باڵوبوونەوەی وێنەیەكی بووە لەگەڵ هاوژینی پێشووی پەنابەرێكی كورد

بەپێی زانیارییەكانی )رووداو( لەماوەی 17 ســاڵی رابردوودا 11 حاڵەتی كوشــتن و نزیكەی 50 حاڵەتی هێنانەوەی بەزۆر و رفاندنی منداڵ بەمەبەســتی بەزۆر بەشــوودان لەالیەن كوردی دانیشــتووی 
ســوێدەوە هەبووە كە هەمووی دەچێتە خانەی تاوان بە پاســاوی پاراستنی شەرەف. دیارترینیان كوشتنی كچە چاالكڤانی دیاری ســوێد فادیمە شاهینداڵ بوو كە رۆژی كوشتنەكەی كرایە رۆژی داكۆكی لە 
مافی قوربانیانی كولتووری نامووسپەرســتی. بۆ ئەو مەبەســتەش رێكخراوێكی نیشتمانیی سوێدی بەناوی )هەرگیز پیال و فادیمە لەبیرناكەینGAPF( دامەزرا كە بە دیارترین و سەرەكیترین رێكخراوی ئەو 

بوارە دادەنرێت، زۆرینەی كادر و كارمەندانی سوێدین و لەالیەن ژنێكی كوردەوە بەڕێوەدەبرێت. 

        تاوانی كوشتن بەناوی نامووسپەرستی

بەدواداچوونێكی رووداو..

محەممــەد كزێمــی كۆمەڵناســێكی 
مەغریبیی دانیشتووی سوێدە لە ماڵپەڕی 
)هێســپرێس( كــە ماڵپەڕێكــی ناســراوی 
مەغریبیــە، بابەتێكــی لەبــارەی دیــاردەی 
هاوســەرگیریی نێوان پیاوانــی كورد و ژنانی 
مەغریبــی نووســیوە و دەڵێت "هاوســەرێتی 
كچــە مەغریبییــەكان لەگــەڵ پیاوانــی كورد 
خۆكوشــتنە". كزێمــی باس لە بەســەرهاتی 
كچێكــی مەغریبی بەنــاوی خەدیجە دەكات 
و دەڵێــت: "هاوژینــە كوردەكەی ئەوەندە 

لەگەڵــی خــراپ بووە، تەنانــەت بواری 
ئیقامــە  نەهێشــتووەتەوە  بــۆ 

وەربگــرێ و دواتر دیپــۆرت كراوەتەوە". 
كزێمی دەشڵێت: "كچە مەغریبییەكان دڵ 

پاكــن، بەاڵم پیاوی كورد لەگەڵیان خراپن 
و تەنیا كاتی خۆیانیان پێ بەسەردەبەن".

 بابەتەكــەی ئــەو نووســەرە گفتوگــۆی 
زۆری هەڵگرتــووە، زیاتــر لــە 500 كۆمێنتی 
بۆ نووســراوە. زۆربەیان بۆچوونەكەی كزێمی 
رەتدەكەنەوە. یەكێك لەوان دەڵێت: "خۆزگە 

منیش پیاوەكەم كورد بووایە".
باســی  وەاڵمــدا  لــە  دیكــە  یەكێكــی 

سەركەوتوویی ژیانی خوشكەكەی كردووە 
لەگەڵ هاوسەرە كوردەكەی. 

"ئەمە خۆكوشتنی كچانی مەغریبە!" 

  تەنیا لە سێ شاری سوێد 55 حاڵەتی هاوسەرگیریی كورد و مەغریبی هەیە

لە داهاتوودا هەردوو كۆمەڵگەی كوردی و مەغریبی زۆر تێكەڵ دەبن كۆمەڵناسێك
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ئافرەتێك خۆی دەسووتێنێ
عومەرچاوشین/ رووداو- رانیە

رۆژی 2017/7/22 ئافرەتێكی تەمەن 17 ســاڵ بەناوی )ســەدا.ح( دانیشــتووی گەڕەكی ئازادی لە قەزای رانیە، لە نێو ماڵەكەیدا نەوتی بەخۆیدا كردو ئاگری 
لە جەستەی خۆی بەردا. فەرمان ئەحمەد پیرۆت، بەڕێوەبەری كارگێڕیی نەخۆشخانەی گشتیی رانیە بە )رووداو(ی گوت "ئەو ئافرەتە بۆ چارەسەر هێنرایە بەشی 

فریاكەوتنی نەخۆشخانەی رانیە، دوای چارەسەری سەرەتایی، بەڕێكرا بۆ نەخۆشخانەی فریاكەوتنی سلێمانی". نینا محمەمەد، بەرپرسی بەدواداچوون لە نووسینگەی 
بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژی ژنان لە راپەرین گوتی "ئەو ژنە 40%ی جەستەی سووتاوە. لە لێكۆڵینەوەكاندا گوتوویەتی بێزار بووە لە ژیان، بۆیە خۆی سووتاندووە".

ژنان

عومەر چاوشین
رووداو - رانیە

عومــەر دەڵێــت لە بــازاڕ ســەرقاڵی كڕینی 
پێداویســتی ماڵەوە بــووە كە كچە بچووكەكەی 
تەلەفۆنی بۆ كردووە و هاواری كردووە بە فریایان 
بكەوێ چونكە خوشكە گەورەكەی خەریكە خۆی 
دەسووتێنێ، بەاڵم هەتا عومەر گەیشتەوە ماڵەوە 
كار لە كار ترازابوو، كچەكەی خۆی سووتاندبوو.
رۆژی 2017/7/17 ئافرەتێكــی تەمــەن 26 
ساڵ بەناوی شەوین عومەر، دانیشتووی گەڕەكی 
ئازادیــی رانیە لە گەرمــاوی ماڵەكەیاندا نەوتی 
بەخۆیدا كرد و ئاگری لەخۆی بەردا، دوای پێنج 

رۆژ مانەوە لە نەخۆشخانە گیانی دەرچوو.
بەڕێوەبــەری  پیــرۆت،  ئەحمــەد  فەرمــان 
كارگێڕیی نەخۆشــخانەی گشتیی رانیە لەبارەی 
خۆسووتاندنی ئەو ئافرەتە بە )رووداو(ی گوت: 
"ئەو ئافرەتە سەرەتا هێنرایە بەشی فریاكەوتنی 
نەخۆشــخانەكەمان، چارەســەری سەرەتایی بۆ 
كرا، پاشان بەڕێكرا بۆ نەخۆشخانەی فریاكەوتنی 
لێكۆڵینــەوە  "بەپێــی  ســلێمانی". گوتیشــی 
سەرەتاییەكان دەركەوت ئەو كچە نەوتی بەخۆیدا 

كردووە و پاشان ئاگری لە خۆی بەرداوە".
باوكــی شــەوین باســی  عومــەر حاجــی، 
خۆســووتاندنی كچــەی دەكات و دەڵێت "دوای 
نوێژی عەسر چوومە دەرەوە بۆ ئەوەی هەندێك 
كەلوپەل و پێداویستی بۆ ماڵەوە بكڕم، یەكێك 

لە منداڵــەكان تەلەفۆنی بۆ كــردم، گوتی بابە 
شــەوین چووەتە حەمام و دەرگای لەسەر خۆی 
داخستووە، دەبەیەك نەوتی پێیە و دەڵێت خۆم 

دەسووتێنم".
عومەر بــە پەلە دەگەڕێتــەوە ماڵەوە، بەاڵم 
تا دەگاتەوە، شــەوین كۆتایی بە هەموو شتێك 

هێنابــوو، ئاگــری لە خــۆی بەردابــوو. عومەر 
سەری ســوڕماوە لەو كارەی كچەكەی و دەڵێت 
"پێم ســەیرە، نازانم بۆچی خۆی سووتاند، ئەو 

لە ژیانیدا باســی خۆســووتاندن و خۆكوشتنی 
نەكردبوو، ئەگەرنا قەت جێمنەدەهێشت".

عومــەر دەڵێــت كچەكەی بەر لــەوەی خۆی 
بسووتێنێ هیچ كێشەی نەبووە، تەنانەت پێش 
رووداوەكە میوانی هەبووە، لەگەڵ میوانەكەی بە 
یەكەوە دانیشــتوون و میوەیان خواردووە، دوای 

رۆیشتنی میوانەكە ئاگری لە خۆی بەرداوە.
عومــەر رەتیكــردەوە كچەكەی نەخۆشــیی 
دەروونــی هەبووبێ، یان كێشــەی كۆمەاڵیەتی 
و خێزانــی هەبووبێ، بــەاڵم زۆرجار لەالی باوك 
و خوشــك و براكانــی خۆی بێزاریــی دەربڕیوە 
و گوتوویەتــی "بێزارم لەو ژیانــە، نازانم بۆچی 
دەژیم". بۆیە باوكی دەڵێت "زۆر نازم هەڵدەگرت، 
بــەردەوام پێمدەگــوت لــە چی بێــزاری؟ چیت 
پێویستە بۆت بكەم، بەاڵم نەیدەگوت چ شتێك 

بێزاری كردووە".
 شــەوین پێنــج ســاڵ لەمەوبەر شــووی بە 
ئامۆزایەكــی خــۆی كــردووە، بــەاڵم تەمەنــی 
شــووكردنەكەی زۆر كورت بووە و لە ئامۆزاكەی 
جیابووەتەوە، دواتریش شــووی نەكردووەتەوە. 
عومــەر گوتــی "كچەكــەم بە خواســتی خۆی 
شــووی بە ئامۆزاكەی كرد، بەاڵم لەگەڵ یەكدی 
نەگونجان، دوای پێنج مانگ لە شووكردنی لێی 

جیابووەوە".
عومەر ســكااڵی لەســەر كەس نییە، چونكە 
پێیوایە رووداوەكە تەنیا پەیوەندی بە كچەكەیەوە 
هەیــە و دەڵێت "تەنانــەت كچەكەم لە ئیفادەی 
پۆلیس گوتبووی هیچ كێشەم لەگەڵ كەس نییە 
و زۆریش پەشیمانم، چونكە باوكم بەهۆی منەوە 

گرفتار دەبێ".

ئافرەتێكی تەمەن 26 ساڵ خۆی دەسووتێنێ

دیمەن بورهان
رووداو - هەولێر

ســنوور محەممەد، تەمەن 29 ساڵ، رۆژی 
2017/7/15 بەهــۆی ئازارێــك لــە ســكیدا 
سەردانی پزیشكی كرد، دوو رۆژ دواتر لەالیەن 
پزیشــكێكەوە نەشــتەرگەری بۆ كرا، بەاڵم لە 

نەشتەرگەرییەكە دەرنەچوو.
كــە  ســنوور  هاوژینــی  رەزاق،  ســەفین 
پێشــمەرگەیە و باوكی پێنــج منداڵە، دەڵێت 
"هاوژینەكەم گوتی ســكم ئازاری هەیە، بردمە 
نەخۆشخانەی باسرمە، پزیشكەكە گوتی بەرد 
لە زراویدا هەیە، دەرمانی پێدا، دواتر پشكنینم 
بــۆ كــردەوە، هەر وەكــو خۆی بــوو، بردمە 
شــەقاڵوە و لەوێــش پزیشــك دەرمانی پێدا، 

بەاڵم گوتی نابێت نەشتەرگەری بۆ بكەن".
پزیشــكەكەی  چارەســەری  بــە  ســنوور 
شــەقاڵوەش چــاك نابێ، بۆیە لەســەر داوای 
دایكــی ســنوور دەیباتــە الی پزیشــكێك كە 

ناسیاویان بووە.
ســەفین دەڵێ: "پزیشــكەكە گوتی دەبێت 
نەشــتەرگەری بۆ بكرێت، پێمگوت پزیشكێك 

لە شــەقاڵوە دەڵێت ئیلتیهابــی زۆرە و نابێت 
نەشــتەرگەری بــۆ بكرێت، بەاڵم پزیشــكەكە 
پێداگریی كرد و گوتی من پشكنینم بۆ كردووە، 
ئیلتیهابێكــی كەمی هەیە، نەشــتەرگەری بۆ 

دەكەم".
كاژێر 9:40 خولەكــی رۆژی 2017/7/17 
ســنوور دەبردرێتە هۆڵی نەشتەرگەری، بەاڵم 
كاژێــر 11:30 خولەك تەرمەكــەی دەدەنەوە 
بە هاوســەرەكەی. سەفین دەڵێ "پزیشكەكان 
گوتیــان ســنوور لەكاتــی بەنجكــردن گیانی 

لەدەستداوە".
ئێســتاش ســكااڵی لەســەر هەمــوو ئــەو 
كەســانە تۆمار كردووە كە ئەو رۆژە لە هۆڵی 
نەشــتەرگەری بوون. سەفین گوتی "چاوەڕێی 
ئەنجامی پزیشــكی دادیم و یاسام بە سەروەر 
داناوە، ئەگەر یاســا حەقەكەم وەرنەگرێتەوە، 

ئەوا خۆم وەریدەگرمەوە".
دكتــۆر هەڵمــەت عەبدولكەریم، پزیشــكی 
ســڕكردن كە كاری ســڕكردن و ئامادەكردنی 
سنووری بۆ نەشتەرگەرییەكە كردووە، دەڵێت: 
"سنوور هێڵكاریی دڵ و پشكنینەكانی بۆ كرا، 
دواتــر بردمانــە هۆڵــی نەشــتەرگەری، كاری 

سڕكردن دەستیپێكرد و هیچ كێشەیەكی نەبوو، 
تەنانەت كاتێك دەست بە نەشتەرگەرییەكەش 
كرا ئاسایی بوو، بەاڵم دوای 15 خولەك كتوپڕ 

دڵی لە لێدان وەستا".
ئەو پزیشكەی نەشتەرگەرییەكەی بۆ سنوور 
كردووە، بە )رووداو(ی گوت "كە نەخۆشــەكە 
هاتــە الی مــن، دوو رۆژ بوو ئــازاری هەبوو، 
پێشــتر بردبوویانە نەخۆشــخانەی شەقاڵوە، 
دەرزی لێدرابــوو، بەاڵم ئازارەكەی هەر مابوو، 
هەموو پزیشــكەكان دەزانن ئەگەر زراو ئازاری 
هەبێت، 72 كاژێری یەكەم باشــترین كاتە بۆ 

ئەنجامدانی نەشتەرگەری".
ئــەو پزیشــكە رەتیدەكاتــەوە گوتبێتــی 
نەشتەرگەرییەكەی ئاسان و بێ كێشە دەبێت 
"ئەوان پێشتر واژۆیان لەسەر نەشتەرگەرییەكە 
كردبــوو، هەروەهــا رووبــەڕووش نەمگوتووە 
نەشــتەرگەرییەكە هیچ مەترســییەكی لەسەر 

ژیانی نەخۆشەكە نییە".
ئەو پزیشــكە لەبارەی نەشتەرگەرییەكەش 
دەڵێت "دوای سڕكردن چوار كونمان لە سكی 
كرد، دواتر هەوامان كردە سكی و بەرزبووەوە 
تــا زەرداوەكــە دەركــەوت، زەرداوەكەم بڵند 

كرد، دڵم خۆش بوو كە بە ئامێر و بەئاسانی 
نەشــتەرگەرییەكە تەواو دەكەین، بەاڵم دوای 

10 خولەك دڵی وەستا".
ســنوور دوای كەمتــر لە نیــو كاژێر گیانی 
بــە  كاژێــر  دوو  دوای  بــەاڵم  لەدەســتدا، 
كەسوكارەكەی دەگوترێت گیانی لەدەستداوە، 
پزیشكەكە دەڵێت "دوای ئەوەی دڵی وەستا، 
نزیكــەی كاژێــر و نیوێك بە ئامێــر و دەرزی 
لێــدان لــە دڵــی و پێدانی چەندیــن دەرمان، 
هەوڵماندا دڵی بكەوێتەوە كار، بەاڵم ئەنجامی 

نەبوو".
دكتــۆر ئامانــج وەفایــی، گوتەبێــژی لقی 
هەولێری ســەندیكای پزیشــكان لەبارەی ئەو 
كەیسەوە بە )رووداو(ی گوت: "ئێمە بڕیار لە 
هیچ كێشــەیەكی پزیشك و نەخۆش نادەین و 
ناتوانین بڵێن كامیان تاوانبار یان تۆمەتبارن، 
بەڵكــو دادگا بڕیــار دەدات، دواتــر ئێمــە بە 
بڕیــاری دادگا كــە لیژنــەی داواكاری گشــتی 
رادەســپێرێت بــۆ دروســتكردنی لیژنەیەكــی 
پزیشــكی، ئێمــە تەنیــا چاودێــر دەبیــن بۆ 
لێپرسینەوە لەم كەیسانە و بەرگری لە پزیشك 

دەكەین، بەمەرجێك هەڵەی نەبووبێت".

دیمەن بورهان
رووداو – هەولێر

لــە تامەزرۆیــی گەورەبوونــدا )ژاڵــە.ع( 
دەیەوێت وەك هاوپۆلەكانی، باســی سووڕی 
مانگانەی بكات، ئەو ئێستا ژنێكی تەمەن 21 
سااڵنە كە خولیای گەورەبوون، وای لێكرد بە 
دەستی خۆی پەردەی كچێنییەكەی نەهێڵێ.
ژاڵە تەمەنی گەیشتبووە 16 سااڵن، بەاڵم 
هێشتا نەكەوتبووە سووڕی مانگانەوە، لەناو 
هاوڕێكانی خۆی بە كەســێكی ناتەواو و نامۆ 
دەبینــی، چونكە لەو تەمەنەدا هەمووان دوو 

بۆ سێ ساڵە لە سووڕی مانگانەدان.
و  هــەژار  خێزانێكــی  لەنێــو  ژاڵــە 
موحافەزەكاردا ژیاوە، بۆیە كەسێك شكنابات 
باس لــە گۆڕانكاری جەســتەیی و ســووڕی 
مانگانەی بــۆ بكات، ژاڵە گوتی "دایكم قەت 
لێی نەپرسیم، كچم گەورە بوویت یان بتبەمە 
الی پزیشــك؟ كاتێك ســێی ناوەندیم تەواو 
كرد، هێشتا نەكەوتبوومە سووڕی مانگانەوە، 

لەكاتێكدا هەموو هاوپۆلەكانم ساڵێك پێشتر 
بە سووڕی مانگانە ئاشنا ببوون".

بە دەستی خۆی پەردەی
 كچێنی البرد

داخراویی خێزانەكەی، ئەم كچەی ناچار 
كردووە پەنا بۆ كارێكی مەترســیدار ببات. 
ژاڵە دەڵێت "خێزانێكــی داخراومان هەیە، 
پرســیاركردن هەرچەندە شەرعیش بووایە، 
لەالیان شــەرم بــوو، لێم تــووڕە دەبوون، 
بۆیــە بڕیارمــدا بەدەســتی خــۆم پەردەی 
كچێنیــم البەرم، ســەرەتا كەمێــك خوێنم 
بینی و ترســام، بــەاڵم زۆر دڵخۆش بووم، 
چونكــە دەمزانی ســووڕی مانگانــە مانای 

خوێن بینینە".
 مانگێــك تێپــەڕی، ژاڵە خــۆی بێدەنگ 
كــرد، مانگی دواتر 15 رۆژ بەســەر وەختی 
ســووڕی مانگانەكەیدا تێپەڕی، بەاڵم خوێنی 
نەبینی. ژاڵە دەڵێت "كە نەكەوتمە ســووڕی 

مانگانەوە، زۆر ترسام، بەناچاری نهێنییەكەم 
بــۆ هاوڕێیەكــم دركاند، ئەویش بــە هەردوو 
دەستی كێشای بە سنگیدا و گوتی كچێ تۆ 
خۆتت كردووە بە ژن. كە وایگوت راستەوخۆ 
بوورامەوە، مامۆستاكانی قوتابخانە بردیانمە 
ماڵــەوە، بەاڵم هاوڕێكــەم هیچی باس نەكرد 

و منیش گوتم گوشاری خوێنم دابەزیوە".
ژاڵــە هــەر لــەو تەمەنــەدا كەوتــە داوی 
خۆشەویســتی و لەگەڵ كاروانی 27 ســااڵن 
ماوەی دوو ســاڵ پەیوەندیی خۆشەویستیان 
هەبوو، لە تەمەنی 18 ســاڵیدا كاروان چەند 
جارێك داوای هاوسەرگیریی لێدەكات، بەاڵم 
ژاڵە لە ترســی ئاشــكرابوونی، بــە بیانووی 

خوێندن داواكارییەكەی رەتدەكاتەوە.
لــەو ماوەیــەدا رێكخــراوی پەرەپێدانــی 
سەرپەرشــتیاری  لەژێــر  دیموكراســیەت 
وانەبێژێــك  چەنــد  ســلێمانی  پــەروەردەی 
دەنێرێتە چەنــد قوتابخانەیەك، وانەبێژەكان 
داوا لــە قوتابیــەكان دەكــەن ئەو كێشــانە 
تاوەكــوو هەوڵــی  هەیانــە،  كــە  بنووســن 

چارەســەركردنی بــدەن، ژاڵە خێــرا هەموو 
ناخــی هەڵدەڕێژێتــە ســەر كاغــەز و داوای 

هاوكارییان لێدەكات.
پەرچەم عەتــا، وانەبێژی ئــەو رێكخراوە 
دەڵێــت  كەیســەكەیە،  ئــاگاداری  كــە 
"بەدواداچوونمــان بــۆ كەیســەكەی كــرد و 
بڕیارمانــدا بیبەینە الی پزیشــكی پســپۆڕ، 
ئافرەتــان  پزیشــكێكی  خۆشــبەختانە 
پێیڕاگەیاندیــن كە ژاڵە هێشــتا كچە و تەنیا 

پەردەی كچێنی بریندار بووە". 
دەرگای ئومێد بەڕووی ژاڵەدا دەكرێتەوە. 
دوای بیســتنی ئەم هەواڵە، ژاڵە دەستبەجێ 
پێیدەڵێــت  و  دەداتــەوە  كاروان  وەاڵمــی 

ئامادەیە هاوسەرگیری لەگەڵ بكات.
دوای هاوسەرگیری و لەدایكبوونی كچێك، 
كاروان هێشــتا ئەو حەسرەتەی لەدڵدا ماوە 
كــە بۆچی چەنــد جارێك ژاڵــە رەتیكردەوە 
شــەوێك  بــكات،  لەگەڵــدا  هاوســەرگیریی 
لێیدەپرســێت دیارە تۆ لە رابردوودا كەسێك 
لە ژیانتدا هەبووە، بۆیە منت رەتدەكردەوە، 

ئیتــر ژاڵە راســتییەكە دەڵێت، بەاڵم كاروان 
تــووڕە دەبێــت و پێیدەڵێــت كەواتە كاتێك 

هاوسەرگیریمان كرد، تۆ ژن بووی؟
ژاڵــە دەڵێــت بــە بەرچــاوی كچــە دوو 
ســااڵنەكەمەوە لێیــدام، بەو شــەوە لە ماڵ 
دەریكردم، پەیوەندیشــی بە براكەمەوە كرد 
و گوتــی كچە بێئابڕووەكەتــان ببەنەوە، من 

تەاڵقمدا".
دوای گەڕانــەوەی ژاڵــە بۆ ماڵــی باوكی، 
بەردەوام ئەشكەنجە دەدرێت، دەڵێت "رۆژانە 
بە دەســتی برا و كەســەكانم ئەشــكەنجەی 
كــەس  دەدرێــم،  دەروونــی  و  جەســتەیی 
بڕوای نەدەكرد، چەند ویســتم پزیشــكەكەم 
نووســراوێكم وەك بەڵگــە پێبــدات، بــەاڵم 
پێینــەدام و گوتــی هیچــت نییە، پێویســت 
بــە نووســراو ناكات، ئێســتاش پزیشــكەكە 

نادۆزمەوە".
تانــە  لەژێــر هەڕەشــە و  ژاڵــە ئێســتا 
خێزانەكەیدایــە.  و  كۆمەڵــگا  تەشــەری  و 
ئــەو دەڵێــت "لەبــەر كچەكــەم بێدەنگیــم 

هەڵبژاردووە، تەنیا هەناسە بدەم بەسە".
دكتۆرە تارا عەلی، پزیشــكی پســپۆڕ لە 
نەخۆشــییەكانی ئافرەتان لەبارەی سووڕی 
مانگانــەی ئافرەتــان بــە )رووداو(ی گوت 
"كچــان لە تەمەنی نۆ ســاڵییەوە ئاســاییە 
بكەونــە ســووڕی مانگانە، ئەگــەر تاوەكوو 
تەمەنی 16 ســاڵیش دوابكەوێت ئاســاییە، 
بــەاڵم دوای تەمەنی 16 ســاڵی پێویســتە 
ســەردانی پزیشــك بــكات". ســەبارەت بە 
هۆكارەكانــی دواكەوتنی ســووڕی مانگانە، 
ئەو پزیشــكە دەڵێت "نەخۆشــیی شــەكرە 
و گورچیلــە و الوازیــی جەســتە هــۆكارن، 
یان كەســەكە چەوریی ژێر پێســتی نەبێت 
و ببێتــە هۆی گەشــەی هۆڕمۆنــی یان زۆر 

وەرزش بكات".
بــۆ  ژاڵەمــان  چیرۆكــی  ئــەوەی  دوای 
ئــەو پزیشــكە باســكرد، دەركــەوت بەهۆی 
نەخۆشــیی گورچیلــەوە ســووڕی مانگانەی 
دواكەوتووە، ئەگەرنا هیچ كێشەیەكی دیكەی 

نەبووە.

ئاگر 10 ئافرەتی سووتاندووە
بەپێی ئامــاری بەڕێوەبەرایەتی پۆلیســی رانیە كە هەفتەی رابــردوو باڵوكرایەوە، 
لە شــەش مانگــی یەكەمی ئەمســاڵدا 10 ئافرەت بەهۆی ســووتان و خۆســووتاندن 
گیانیان لە دەســتداوە، شەش لەو ئافرەتانە ســووتان و چواریشیان خۆیان سووتاندووە. 
نینا محەممەد، بەرپرســی بەشــی بەدواداچوون لە نووســینگەی بەرەنگاربوونەوەی 
توندوتیژی دژی ژنان لە راپەڕین، لەبارەی خۆســووتاندنی شــەوین بە )رووداو(ی گوت 
"ئەو ئافرەتە %45ی جەستەی سووتابوو، لە ئیفادەكەیدا دەڵێت لە ژیان بێزار بووە بۆیە 

خۆی سووتاندووە".

پیاوێك هەڕەشەی وەرگرتنەوەی تۆڵەی ژنەكەی 
لە پزیشكێك دەكات

بەهۆی ئاشكراكردنی نهێنییەكی ژیانی تەاڵقدرا

لەژێر نەشتەرگەریدا مردووە
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بەهۆی شەڕەچەقۆوە دوو هاواڵتی دەكوژرێنكۆمەاڵیەتی
رووداو – سەیدسادق

ئێوارەی رۆژی 2017/7/21 لە نێو بازاڕی قەزای سەیدسادق بەهۆی دروستبوونی شەڕ لەنێوان ژمارەیەك هاوواڵتی، دوو كەس كوژران و ژمارەیەكی دیكەش 
برینداربوون. بەپێی هەواڵێك كە پۆلیسی سلێمانی لە پەیجەكەی لە فەیسبووك باڵوی كردووەتەوە "هۆكاری سەرەكی شەڕەكە لەسەر شوێنی كاركردن بووە 

لەناو بازاڕی قەزاكە، سەرەتاش دەمەقاڵی روویداوە، دواتر پەالماری یەكدیان داوە، بەو هۆیەوە 10 كەس برینداربوون، دوو بریندارەكانیش بە ناوەكانی )ز.ئا.ع( و 
)ش.س.ع( بەهۆی سەختی برینەكانیان گیانیان لەدەستداوە". بە گوتەی پۆلیس نۆ كەس بە تۆمەتی كوشتنی ئەو دوو كەسە دەستگیركراون.

ژیلەمۆ عەبدولقادر

* بەڕێوەبەری بەرەنگاربوونەوەی 
توندوتیژی دژی ئافرەتان/ هەولێر

موقەدەمی مافپەروەر

حەز و ئارەزووی كچێك بۆ خوێندن، زۆری 
نەمابوو بەرەو رێگەیەكی هەڵەی ببات، بەاڵم 
هۆشیارییەكەی هەرزوو لەو كێشەیە رزگاری 
كرد، دوای ئەوەی داوای ئامۆژگاری و رێنمایی 
بەرەنگاربوونــەوەی  بەڕێوەبەرایەتیــی  لــە 

توندوتیژی دژی ئافرەتان كرد.
 كچێــك پەیوەندیــی پێوەكردین و داوای 
رێگایەكی كرد بۆ دەربازبوون لەو كێشەیەی 
تێیكەوتــووە.  ناســیاوێكیان  لەگــەڵ  كــە 
ناســیاوەكەیان دەیویســت لەبەرامبەر بڕێك 
پــارە كــە بــە قــەرز بــە كچەكــەی دابوو، 

ئیستیغاللی بكات.
ئــەو كچــە بەســەرهاتەكەی خــۆی بــۆ 
گێڕاینــەوە و گوتی قوتابــی بووم، بەاڵم بەر 
لەوەی قۆناغی ئامادەیی تەواو بكەم، بەهۆی 
بارودۆخی خێزانەكەم بۆ ماوەی چەند ساڵێك 
لە خوێندن دابڕام، دواتر ویستم خوێندنەكەم 
تەواو بكەم، بەاڵم بەهۆی ئەوەی تەمەنم گەورە 
بوو، لە خوێندنی بەیانیــان وەرنەگیرامەوە، 
براكانیشــم رێگەیان پێنەدام بچمە خوێندنی 
ئێواران. تاكــە رێگە بۆ دەســتپێكردنەوەی 
خوێندنەكەم قوتابخانــەی ئەهلی بوو، بەاڵم 
براكانــم ئامــادە نەبــوون پــارەم بدەنــێ و 
بیانوویان دەهێنایەوە و دەیانگوت تازە باوی 
خوێنــدن نەماوە و بەو تەمەنەوە پێویســت 
ناكات بچیتەوە قوتابخانە. هەرچەندە خۆشم 
وردە كاری وەكــوو نەخــش و نیــگاری جلی 
ئافرەتانــم دەكرد، بەاڵم داهاتەكەی بەشــی 

كرێی خوێندنەكەمی نەدەكرد.
بــۆ  كێشــەكەی  رۆژێكیــان  كچەكــە 
ناســیاوێكیان بــاس دەكات كــە دووكانــدار 
بــووە و پــارەی هەبووە، ئەویــش ئامادەیی 
خــۆی دەردەبــڕێ و پێیدەڵێت مــن پارەی 
خوێندنەكــەت بۆ دەدەم، كەی پارەت هەبوو 
بمدەوە. كچەكە دەســت بە خوێندن دەكات، 
بەبێ ئەوەی لە ماڵــەوە لەالی براكانی باس 
بــكات كــە پــارەی لــە ناســیاوێكیان قەرز 
كردووە، براكانیشــی كە پێدەچوو هەر لەبەر 
مەســەلەی كرێی خوێندنەكە دژی خوێندنی 
خوشكەكەیان بووبن، هەر لێیان نەپرسییەوە 
كــە چــۆن چووەتەوە بــەر خوێنــدن، لە چ 
قوتابخانەیــەك دەخوێنــێ، پۆلــی چەندە و 
پــارەی خوێندنی چۆن پەیدا كردووە؟ ئەوان 
لە ترسی بەرپرسیارێتی هەر خواخوایان بووە 
خوشكەكەیان بابەتی خوێندنەكەیان لەگەڵ 

باس نەكات.
كچەكــە درێژەی بــە گێڕانەوەكــەی دا و 
گوتــی دوای نزیكەی چــوار مانگ، رۆژێكیان 
ئەو ناسیاوەمان تێلی بۆ كردم و لە ئەحواڵی 
پرســیم، ئەو كە خێزاندارە و 20 ســاڵ لە 
من گەورەترە، گوتی هەر نەهاتی لە دووكان 
ســەرێكمان لێ بــدەی، منیــش لەبەرئەوەی 
قــەرزاری بووم پێــم عەیب بــوو بڵێم لەبەر 
خوێندن و ئیشــوكاری ماڵەوە بــوارم نییە، 
بۆیە بەڵێنم پێدا سەردانێكی بكەم. رۆژێكیان 
سەردانم كرد، زۆر بە گەرمی پێشوازی لێكردم 
و پرســیاری كرد كــە لەگــەڵ خوێندنەكەم 
چۆنم، بەاڵم لە قســەكردنی دەردەكەوت كە 
داواكارییەكــی هەبــێ، دواتر خۆی بۆ نەگیرا 
و گوتــی حەز دەكەم ئــەو نیوەڕۆیە پێكەوە 
نــان بخۆین، منیش پێمگوت ببوورە راســتە 
ئێمە ناسیاوی یەكدین، بەاڵم بە تەنیا ناتوانم 
لەگــەڵ تۆ بێمە دەرەوە بۆ نانخواردن. ئیدی 
ئەو رۆژە بە هەر جۆرێك بێ خۆم لە دەستی 
رزگار كــرد. بەاڵم دواتر تەلەفۆنی كرد و زۆر 
قسەی كرد كە ئەو مەبەستێكی خراپی نییە و 
تەنیا حەزی كردووە وەكو دوو هاوڕێ پێكەوە 
بچینە دەرەوە. ئێستاش هەراسانی كردووم و 
دەڵێــت یان دەبێ بە زووترین كات پارەكەی 

بۆ بگەڕێنمەوە یان لەگەڵی بچمە دەرەوە.
ئامۆژگاریــی ئــەو كچــە كرا كــە یەكەم: 
كارێكــی هەڵــەی كــردووە كەســوكاری لــە 
پــارە قەرزكردنەكە ئــاگادار نەكردووەتەوە. 
دووەمیــش لە جیاتی ئەوەی قەرز لە خەڵك 
بكات، دەیتوانی قەرز لە بانك یان رێكخراوێك 
بكات، چونكە ئێستا چەند رێكخراو و بانكێك 
لە كوردستان هەن لەبەرامبەر سوودێكی كەم 
قەرز بە هاوواڵتیان دەدەن، جا بۆ پرۆژە بێ 
یان خوێندن. بۆیە كچەكە لەســەر داواكاریی 
ئێمــە قەرزی لە رێكخراوێكی قەرزدەر كرد و 

خۆی لەو كێشەیە رزگار كرد.

پشتیان لە 
خوشكەكەیان كرد

عومەر چاوشین
رووداو - قەاڵدزێ

كەســوكاری مامۆســتا رەســوڵ دەڵێن هەرگیز 
لــەو بــاوەڕەدا نەبــوون كوڕەكەیان لەســەر چەند 
مەترە زەوییەك و جۆگەلە ئاوێك بكوژرێ، لەوەش 
كارەســاتتر بەالی ئەوانەوە ئەوەیە كە بە دەســتی 

مامی كوژراوە.
رۆژی 2017/7/20 مامۆســتایەكی دانیشتووی 
گەڕەكــی مــام قاســمەی شــارۆچكەی قــەاڵدزێ 
بەناوی رەســول ئیســماعیل عەبدوڵاڵ، تەمەن 47 
ســاڵ، لــە گوندەكەی خۆیان )گونــدی دووڕە( بە 
دەســتی مامێكی خۆی كــوژرا. دوای رووداوەكەش 

تۆمەتبارەكە خۆی رادەستی پۆلیس كرد.
كەســوكاری مامۆســتا رەســوڵ دەڵێــن چەند 
ساڵێكە كێشەی زەویوزار لە نێوان مامۆستا رەسوڵ 
و مامەكەیدا هەبووە، پێشتر كێشەكەیان چارەسەر 

كراوە، بەاڵم بە یەكجاری نا.
ئازاد ئیســماعیل كە برای مامۆســتا رەســوڵە، 
باســی كێشــەی نێــوان براكــەی و مامەكــەی بۆ 
)رووداو( كــرد و گوتــی "باوكــم بەرلــەوەی بمرێ 
میراتەكەی بەشــكرد، مامۆستا رەسوڵی برام سێ 
دۆنم لــەو زەوییــەی بەریكــەوت، تخوبــی لەگەڵ 
زەوییەكەی مامم یەك بوو، بۆیە بەردەوام كێشەیان 

هەبوو لەسەر سنووری زەوییەكانیان".
مامۆســتا رەســوڵ برا گەورە بووە، بۆیە ئازاد 
دەڵێــت هەموو پــرس و رایەكیان بە ئــەو بووە و 
بــۆ ئەوان وەكوو باوك بووە. ئــازاد زیاتر لەبارەی 
كێشەی نێوان براكەی و مامی قسە دەكات و دەڵێت 
"ئەو كێشەیە دەمێك بوو هەبوو، پێشتر كێشەكەیان 
بردە بەردەم الیەنی پەیوەندیدار، بەاڵم ساردییەك 
لە نێوانیاندا هەبوو، لە دڵەوە ئاشت نەبووبوونەوە، 

بۆیە كێشەكەیان دووبارە سەری هەڵدایەوە:.
ئازاد باسی ساتەوەختی رووداوەكەی كرد و گوتی 
"ئەو رۆژە مامۆســتا رەســوڵ و مامم هەردووكیان 
لەسەر زەوییەكانیان بوون، جۆگەلە ئاوێك بەنێوان 
زەوییەكانیانــدا دەهات، رەســوڵ خەیارەكانی ئاو 
دەدا، مامیشم بەهەمانشێوە، هەرجارە و یەكێكیان 
دەســتكاری جۆلەگەی كردووە و ئاوەكەی بۆ خۆی 
بردووە، لەســەر ئەوە بووەتــە دەمەقاڵەیان، مامم 
چەكــی پێبووە، یەكســەر دەســتڕێژی گوللەی لە 

مامۆستا رەسوڵ كردووە و كوشتوویەتی".
ئــازاد دەڵێت مامەكەی لە حاڵەتی تووڕەبووندا 

ئــەو تاوانەی كــردووە، بۆیە هــەر دوای رووداوەكە 
یەكســەر خــۆی تەلەفۆنــی بۆ پۆلیس كــردووە و 

دواتریش خۆی رادەستی پۆلیس كردووە.
ســەبارەت بە هەڵوێستی خێزانەكەشیان، ئازاد 
دەڵێــت "هەموومــان گۆشــت و خوێنــی یەكدین، 
نامانەوێ كێشــەكە لــەوە زیاتر گــەورە بێ، خۆم 
تەلەفۆنم بۆ كوڕەكانی مامم كرد كە تەلەفۆنەكانیان 
دابخەن و نەیەن بۆ سەر قەبران و پرسەكەی، چونكە 
كوڕەكانی مامۆســتا رەســوڵ گەورەن و دەترسام 
كاردانەوەیــان بەرامبەریــان هەبێ". ســەبارەت بە 
تۆماركردنی ســكااڵش لەســەر تۆمەتبارەكە، ئازاد 
گوتی "مامۆســتا رەســوڵ هاوژینی هەیە و كوڕی 
هەیــە و مامــی دیكەی هەیــە، دواتر دادەنیشــین 
بەیەكــەوە و بڕیارێــك دەدەیــن كە ئایا لە ســكااڵ 
لەســەر مامم تۆمار بكەیــن، یان لێی خۆش ببین. 
ئێمە ئێستا دۆســیەكەمان داوەتە دەست یاسا بۆ 

ئەوەی بەپێی یاسا مامەڵەی لەگەڵ بكرێ".
عومــەر عەبدوڵــاڵ كە بــرای بكوژەكــە و مامی 
مامۆستا رەســوڵە، لەو ناوەدا دۆشداماوە، ناتوانێ 
الیەنگــری هیــچ الیەكیــان بــكات و ناتوانێت بڵێ 
مامۆســتا رەسوڵ لەســەر حەق بووە یان براكەی، 
بەاڵم دەڵێ جۆگەلە ئاوێك و چەند مەترە زەوییەك 

ئەوەی نەدەهێنا خوێنی لەسەر بڕژێندرێ.

عومــەر عەبدوڵاڵ كــە دوای ناشــتنی برازاكەی 
قســەی بــۆ )رووداو( كــرد، گوتی: "بە بیســتنی 
هەواڵەكە تووشــی شــۆك بووم، مامۆستا رەسوڵ 
جگە لەوەی برازام بوو، زۆربەی جار پرس و رامان 
بە یەكدی دەكرد. بۆ من زۆر سەختە كە بە دەستی 
براكەم كوژراوە، بۆ من هەردووال وەكو یەكن. نازانم 
كۆتاییەكەی بە كوێ دەگات، دەبێ كارێكی وا بكەین 
ئەو كێشەیە درێژە نەكێشێ و لەوە زیاتر دەستمان 
نەچێتە خوێنی یەكدی. بۆ چارەسەركردنی كێشەكە 

من لەو نێوەدا تەنیا نێوبژیوان دەبم و پشت بە یاسا 
دەبەستین".

عوســمان محەممەد، یاریدەدەری بەڕێوەبەری 
نەخۆشــخانەی گشــتیی قــەاڵدزێ بــە )رووداو(
ی گــوت: "تەرمی ئەو مامۆســتایە كاژێر 10:25 
خولەكی بەیانی هێنرایە نەخۆشخانە، چوار گوللە 
بەر ســك و سینگ و ملی كەوتبوو. دوای ئەوەی 
رێكاری پێویســت و پشــكنین بــۆ تەرمەكە كرا، 

رادەستی كەسوكارەكەی كرایەوە". 
هەروەهــا بەكر بایز، قایمقامی قەزای پشــدەر 
لەبــارەی كێشــەی نێوان ئــەو مــام و برازایە بە 

)رووداو(ی گــوت "پێشــتر كێشــەی نێــوان ئەو 
مام و برازایە براوەتە بەڕێوەبەرایەتی كشــتوكاڵی 
پشدەر، هەروەها لەالیەن لێژنەی فتواوە یەكالیی 
كراوەتــەوە، بــەاڵم دووبــارە كێشــەكە ســەری 

هەڵداوەتەوە".
 گوتیشــی "ئــەو شــوێنەی تاوانەكــەی تێدا 
كراوە، زەویی كشــتوكاڵییە و بەراوە، گرێبەستی 
كشــتوكاڵی هەیە، ئەو زەوییە لــە باپیرانیانەوە 
بۆیــان ماوەتــەوە. دوای تاوانەكــەش بكوژ خۆی 
تەلەفۆنــی بــۆ پۆلیس كردووە و خۆی رادەســت 

كردووە".

برازاكەی خۆی لەسەر جۆگەلە ئاوێك 
دەكوژێ

دیمەن بورهان
رووداو -  هەولێر

لــە هەولێــر پیاوێكی خێزانــدار لــە رووداوێكی 
گوماناویدا دەكوژرێــت، لەكاتی رووداوەكەدا ژنێكی 
لەگــەڵ بــووە كــە هاوژینــی پێشــووی یەكێك لە 
بكوژەكان بووە، بــەاڵم هیچیان لەو ژنە نەكردووە، 
ئەمــەش گومانی لەالی پۆلیس و خانەوادەی پیاوە 

كوژراوەكە دروست كردووە.
حوســێن شــەریف، تەمەن 35 ســاڵ، 
خێزانــدار و خاوەنــی ســێ منــداڵ بوو، 
پــاش   2017/7/15 رۆژی  ئێــوارەی 
ئەوەی ئامۆژنی هاوژینەكەی پەیوەندیی 
پێوە دەكات تا نانی ئێوارە بهێنێت بۆ 
نەخۆشخانەی رزگاری، چونكە دایكی 
لە نەخۆشــخانە جەڵتــە لێیدابوو. 
حوســێن كاژێر 8:30ـی شــەو لە 
ماڵی خۆیــان دەردەچێت و بەرەو 
ماڵی مامی هاوژینەكەی دەچێت، 
لەوێ ئامۆزای هاوژینەكەی بەناوی 
)ش( لەگــەڵ خۆیــدا دەبات بۆ 
نەخۆشــخانە، بەاڵم لــە رێگادا 
لەالیەن )ی( هاوژینی پێشووی 
)ش( و كەسێكی دیكەوە درایە 

بەر چەقۆ و كوژرا.
ئەژین عەبدولقادر، 29 ســاڵ، 
هاوژینــی  ســاڵە   15 مــاوەی 
)ش(ی  لەبــارەی  حوســێنە، 
ئامۆزای و هاوژینەكەی پێشووی 
دەڵێــت ")ش( شــەش مانگە لە 
)ی( جیابووەتەوە، بەاڵم هاوژینی 
)ش( زۆر دڵی لە حوسێن پیس بوو، 
چونكە حوســێن بــەردەوام هاتوچۆی 

ماڵی مامم )باوكی ش(ی دەكرد".
ئەژین باســی ئەو شەوە دەكات كە 
هاوژینەكــەی تێــدا كــوژراوە و دەڵێت 
"حوسێن نانی ئێوارەی خوارد، ئامۆژنم 
كە لە نەخۆشــخانە بوو، دایكی جەڵدە 

لێیدابوو، پەیوەندی پێوە كرد و گوتی بڕۆ لە ماڵی 
ئێمە خواردن بهێنە بۆ نەخۆشــخانە، حوسێن چوو 
بــۆ ماڵی مامم لە گوندێكی دەوروبەری بنەســاڵوە، 
لەوێ )ش(ی ئامۆزام، بەگوتەی خۆی ویستوویەتی 
بچێت بۆ ســەردانی نەنكی، لەگەڵ حوســێن دێت، 
بەاڵم لە رێگای نێوان گوندەكە و بنەساڵوە، بۆسە بۆ 
مێردەكەم دادەنرێت و لەالیەن مێردی پێشووی )ش( 

و ئامۆزایەكی، بەر چەقۆی دەدەن".
ئەژیــن كە زۆر گومانــی لە چۆنیەتــی كوژرانی 
هاوژینەكــەی هەیە، دەڵێت "ئــەوەی الی من جێی 
گومانــە، مێردی پێشــووی )ش( لە شــوێنێكی وا 
دوور و چااڵیــی بەو تاریكییــە چۆن ئەوانی بینی و 
چــۆن زانی )ش( لەگەڵ حوســێنە؟ ئەی )ش( بۆ 
چەقۆیەكی بەرنەكەوت؟ چۆن خۆی رزگار كرد؟ من 
دڵنیام ئەمە پیالنە و پێشــوەختە بــۆ هاوژینەكەم 
دانــراوە، دەســتی ئامۆژنــم و )ش(ی ئامۆزاشــمی 

تێدایە".
ئەژین كــە بەتەنیا لە هەولێرە و ماڵی باوكی لە 
دەرەوەی واڵت دەژین، پێیوانیە هاوژینەكەی ناپاكی 
لێكردبێــت، ئەو دەڵێت "هیچكات گومانی خراپم لە 

حوسێن نەكردووە".
ســەبارەت بە چۆنیەتی زانینی هەواڵی كوژرانی 
هاوژینەكەشــی، ئەژین گوتی "كاژێر 10:30ی شەو 
ئامۆژنــم پەیوەندیــی كرد و گوتــی ئەژین لەكوێی؟ 
گوتم لە ماڵەوەم، پرســی كێــت لەالیە، گوتم بەس 
منداڵــەكان، بــەاڵم ئــەو راســتەوخۆ تەلەفۆنەكەی 
داخستەوە، پێم ســەیر بوو وامزانی دایكی مردووە، 
تەلەفۆنم بۆ حوســێن كــرد، )ش( وەاڵمی دامەوە، 
گوتــم تــۆ بۆچــی وەاڵمــی مۆبایلــی مێــردی من 
دەدەیتەوە؟ گوتی )ی( حوسێنی بەر چەقۆ داوە و 
من هەاڵتووم، ئێستاش لە نەخۆشخانەم، چونكە من 

بورامەوە، دواتر چووینە نەخۆشخانە".
بەگوتــەی ئەژیــن، )ش( بۆ پەردەپۆشــكردنی 
تاوانەكــە، چیرۆكێكی دروســتكردووە، ئەو دەڵێت: 
")ش( بــە پۆلیســی گوتــووە كاتێــك دەهاتین بۆ 
نەخۆشــخانە، مێردی پێشووم هات و حوسێنی بەر 
چەقــۆ دا، منیشــیان لەگەڵ خۆیــان برد بۆ ماڵێك 
لە كەســنەزان، مێردی پێشــووم گیانــی خوێناوی 

بوو، بۆیە چووە گەرماو خۆی بشوات، ئامۆزاكەشی 
سەرقاڵی تەلەفۆن بوو، كەس لە ماڵەكە نەبوو، ئیتر 

بەدزییەوە هەاڵتم بۆ نەخۆشخانە".
شەریف كەریم، باوكی حوسێن، خوێنی كوڕەكەی 
لــە ملــی ماڵی )ش( دەزانێ و سكااڵشــی لەســەر 
تۆماركردوون، ئەو دەڵێت "كوڕەكەم بێ كێشە بوو، 
كاری بارهەڵگریــی دەكرد، ماڵی مامی هاوژینەكەی 
زۆر تێكەڵی خۆیانیان كردبوو، بەجۆرێك ئەوەندەی 
هاوكاریــی مــاددی و مەعنەویی ئەوانــی دەكرد بۆ 
مــن كە باوكی بــووم وا نەبوو، پارەیان لە كوڕەكەم 

دەكێشایەوە".
شــەریف پێیوایە كوژرانی كوڕەكەی بە "پیالن" 
بــووە و دەڵێت "من نازانم بــۆ كوڕەكەم كوژرا، ئەو 
هیج شــتێكی لەگــەڵ )ش( نەبــوو، لێدانی حەوت 
چەقۆ لە كوڕم، بەبێ ئەوەی )ش( كە لەگەڵی بووە، 
پەنجەیەكــی بەخوێندا بێت، دڵنیــام دەكەنەوە كە 

ئەوە پیالنە".
باوكــی حوســێن داوا لە پۆلیس دەكات گوشــار 
بخەنە ســەر )ش( تا راســتییەكان بدركێنێت، ئەو 
دەڵێت "پێویســتە پۆلیس گوشار بخاتە سەر )ش( 
تا دان بە راستییەكاندا بنێت، ئەگەر شتێك نەزانێت، 
بــۆ نایەتەوە ماڵەوە، بۆ لە خانــەی داڵدەدانە؟ من 
سكااڵم لەسەر )ش( و دایكی و هاوژینی پێشووی و 

ئامۆزاكەی تۆمار كردووە".
ئومێد ئیبراهیم، 49 ســاڵ، هاوڕێی حوســێنە و 
یەكەم كەس بووە چووەتە ســەر الشەی هاوڕێكەی، 
ئــەو بە رووداوی گوت ")ش( بە مۆبایلی حوســێن 
تەلەفۆنی بۆ كردم، ناونیشــانێكی دامێ و پێیگوتم 
فریای حوسێن بكەوە، )ی( چەقۆی لێداوە، منیش 
لەگــەڵ كــوڕە گەورەكــەم زۆر زوو گەیشــتمە ئەو 
شوێنە، كە بینیم توانام نەبوو سەیری بكەم، هێندەم 
خۆشدەویســت چەندی كردم، توانام نەبوو دەستی 
لێبــدەم، زۆر گریــام، بەاڵم دواتر لەگــەڵ كوڕەكەم 

خستمانە پشتی ئۆتۆمبێلەكە".
ئومێــد نایشــارێتەوە كــە گومانــی لــە مردنی 
هاوڕێكەی هەیە، وەك خۆی دەڵێت "ئەو شــوێنەی 
حوســێنی لێ كەوتبوو، شــوێنێكی چۆڵ و چااڵیی 
بــوو، زۆر پێم ســەیر بــوو بەم كاتــە درەنگە، چی 
حوسێنی گەیاندبووە ئەو شوێنە، بۆیە منیش گومانم 

لە مردنی هەیە".
ســەبارەت بە ئەگــەری پەیوەندیی ســۆزداریش 
لەنێوان حوســێن و )ش(، ئومێد گوتی "من بەهیچ 
شــێوەیەك ئاگادار نیــم و نازانم، بــەاڵم ئەوەندەی 
ئاگاداربووم پەیوەندییەكی باش لەنێوانیاندا هەبوو، 
بەتایبــەت كە )ش( ئامۆزای هاوژینی حوســێنیش 

بوو، چەند ساڵێكیش دراوسێی یەكدی بوون".

كوژرانی شەش كەس لە شەش مانگدا

هەفتەی رابــردوو بەڕێوەبەرایەتی پۆلیســی راپەڕین 
ئاماری رووداوەكانی شــەش مانگی رابــردووی لە قەزای 
پشدەر و رانیە باڵوكردەوە. بەپێی ئامارەكە لە سەرەتای 
ئەمســاڵەوە تاوەكو كۆتایی مانگی رابردوو شەش كەس 
لە سنووری ئەو دوو قەزایە بە ئەنقەست كوژراون )پێنج 
پیاو و ئافرەتێــك(. هەر لە ماوەی ئەو شــەش مانگەدا 49 
كــەس )33 نێــر و 16 مێ( بــە رووداوی جۆراوجۆری وەكو 
هاتوچۆ، ســووتان و خۆســووتاندن، خنكان و خۆخنكاندن، 

خۆكوشتن و كوشتنی بە هەڵە گیانیان لەدەستداوە.

حوسێن لە رووداوێكی گوماناویدا كوژرا

             پۆلیس بە گومانە

پۆلیس بــە گومانە لە رووداوەكــە و لە لێكۆڵینــەوەی بەردەوامدان. رائید 
هۆگر عەزیز، گوتەبێژی پۆلیســی هەولێر بە )رووداو(ی گوت "بەهۆی كامێرای 
چاودێری بۆمــان دەركەوت كوژراوەكــە لەگەڵ ژنێكدا بووە. ئێســتا ئەو ژنە 

دەستبەسەرە و پۆلیس لە لێكۆڵینەوەدایە لەگەڵی".
 لەبــارەی ئەنجامــدەری تاوانەكــەش، گوتەبێژی پۆلیســی هەولێر گوتی 
"بكوژەكان ناسراون، بەاڵم دوای ئەنجامدانی تاوانەكە بەرەو شوێنێكی نادیار 

هەاڵتوون و بەردەوامین لە گەڕان بەدوایاندا".

دوو كەس داویانەتە بەر چەقۆ

  رەسول ئیسماعیل عەبدوڵاڵ

  حوسێن شەریف
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هەڤپەیڤین

رووداو: كورد دەیەوێ گشتپرســی سازبكات، 
هەڵوێستی نەتەوە یەكگرتووەكان چییە؟

یەكگرتــووەكان  نەتــەوە  گرانــدێ:  لیــز 
رایگەیاندووە كە هاوكاریی تەكنیكی بۆ گشتپرسی 
دابین نــاكات. نەتەوە یەكگرتــووەكان لە رووی 
سیاســی و كاری مرۆییەوە پشــتگیریی عێراق و 
هەرێمــی كوردســتان دەكات. بــۆ نموونــە كار 
لەســەر سەقامگیری و ئاشتەوایی و دادپەروەری 
دەكەیــن. ئەركی من لە عێــراق لە بواری مرۆیی 
و ســەقامگیرییە. ئەگــەر ئێوە بخــوازن، زۆر بە 
خۆشحاڵییەوە هەر مەسەلەیەك تاوتوێ دەكەین 

كە پەیوەندییان بەم بوارانەوە هەیە.
وا  گشتپرســی  لــە  هەڵوێســتتان  رووداو: 
دەردەخات كە ئێوە الیەنگرن، الیەنگری بەغدان. 

ئەو لێكدانەوە و تەفسیرە راستە بۆ ئێوە؟
لیز گراندێ: ئەركەكانی نەتەوە یەكگرتووەكان 
لەالیەن ئەنجوومەنی ئاسایشەوە دیاری دەكرێ. 
ئەندامانی ئەنجوومەنی ئاســایش داوا لە نەتەوە 
یەكگرتووەكان دەكەن فۆكوس بكەنە سەر چەند 
بابەتێكی دیاریكراو. ئەركی سەرەكیی ئێستامان 
كاركردنە لەسەر ئاشتەوایی. زۆر روونە كە شەڕی 
مووســڵ كۆتایــی هــات و هەڵمەتی ســەربازی 
لەدژی داعش دەچێتە قۆناغەكانی كۆتایی، بۆیە 
كاری ئێمە بۆ ئاشتەوایی بەرفراوانتر دەبێت. لە 
داهاتووی عێراقدا هیچ شتێك لەوە گرنگتر نییە 
كــە دڵنیایی هەبێت لەوەی دیالۆگی نیشــتمانی 
هەیە و هەموو ئەوانەی لە عێراق دەژین هەســت 
بكــەن حكومەتێك هەیــە بایەخیان پێــدەدات، 

كلیلی ئەوەش ئاشتەواییە.
رووداو: دەتوانی پێم بڵێی لە ئۆپەراســیۆنی 
كۆنترۆڵكردنەوەی مووســڵ چەند كەس كوژراون 

و چەندیش ئاوارە بوون؟
لیز گراندێ: ساڵێك لەمەوبەر، كاتێك نەتەوە 
یەكگرتووەكان بە سەركردایەتی حكومەت پالنی 
بۆ مووســڵ دانا، پێشــبینی سێ ســیناریۆمان 
كردبوو. ســیناریۆی ئەگەری بەهێز، سیناریۆی 
باشترین حاڵەت و سیناریۆی خراپترین حاڵەت. 
لە ســیناریۆی یەكەمدا پێشــبینیمان كرد 450 
هەزار كەس لە مووسڵ ئاوارە ببن، بەاڵم تاوەكو 
ئێســتا نۆ ســەت و 38 هەزار كەس لە شارەكە 
رایانكردووە. كەواتە لە دەرەوەی پێشبینی ئێمە 
بوو بۆ خراپترین حاڵەت، مانگێك پێش كۆتایی 
شەڕ ژمارەی ئاوارەكان لە پێشبینیی ئێمە زیاتر 
بوو. پێموایە ئەوەی زۆر سەرنجڕاكێشە لەبارەی 
ئۆپەراســیۆنی مووسڵ، ئەوەیە كە حكومەت بە 
هاوكاریی نەتەوە یەكگرتووەكان و هاوبەشەكانی 
دیكــە، توانیویەتــی هەنگاوێكــی بچــووك لــە 
پێــش قەیرانەكەوە بێت. هەموو ئەو كەســانەی 
لــە شــارەكە رایانكــردووە هاوكارییان كــراوە. 
نزیكەی ســەدا هەشــتای هاوكارییە مرۆییەكان 
لەالیەن حكومەتی عێــراق و حكومەتی هەرێمی 
كودستانەوە دابینكراون. نەتەوە یەكگرتووەكان 
پڕكردنــەوەی  خەریكــی  هاوبەشــەكانمان  و 
بۆشاییەكانن، لەو شوێنەدا كە حكومەت ناتوانێ 
بە تەواوی خزمەتگوزارییەكان دابین بكات، ئێمە 

دابینی دەكەین.
رووداو: ئێوە پارە و هاوكاریی تەواوتان هەیە 

بۆ یارمەتیدانی ئەو هەموو خەڵكە؟
لیز گرانــدێ: خۆزگە دەمتوانــی بڵێم بەڵێ، 
راستییەكە ئەوەیە نەخێر نیمانە. ساڵێك لەمەوبەر 
پالنێكی بەهاناوەچوونی مرۆییمان بۆ 2017 دانا، 
بەپێی خەماڵندنەكانمان، لە ســاڵی 2017دا 11 

ملیۆن عێراقی پێویستیان بە جۆرێك لە هاوكاریی 
مرۆیی دەبێت، ئێمە بەڵێنمان دا لەگەڵ ئێن جی 
ئۆكان، بتوانین هاوكاری بگەیەنینە شەش ملیۆن 
و 500 هــەزار كــەس. داوامــان لــە كۆمەڵگای 
نێودەوڵەتی كرد بۆ ئەوەی 985 ملیۆن دۆالرمان 
بۆ دابین بكەن بۆ ئەنجامدانی ئەو كارە، بەداخەوە 
تەنیا 43%ی ئــەو پارەیەمان بۆ دابین كرا. دوو 
ساڵێ پێشتر نزیكەی 90%ی پارەی پێویستمان 
بەدەست دەگەیشت، ئەمساڵ كە گرنگترین ساڵە 
و ساڵی شەڕی مووسڵە، كەمتر لە نیوەی پارەی 
پێویســتمان بەدەســت گەیشــتووە، لە واشنتن 
لەگــەڵ هاوپەیمانانی نێودەوڵەتــی كۆبووینەوە 
و گوتمــان لە عێراق ئاشــتەوایی روونادات بەبێ 
دابینكردنــی هاوكاری مرۆیــی. ناتوانی دڵنیابی 

لەوەی دەســتكەوتە ســەربازییەكان دەپارێزرێن 
ئەگەر ئەو كەســانەی كاریگەریی رەوشــەكەیان 

لەسەرە هاوكارییان پێنەگات.
رووداو: بەڕێزتان تازە لە واشنتنەوە هاتوون، 
هیچتــان بە دەســت گەیشــتووە ســەبارەت بە 

گەیشتنە رێككەوتنێك لە نێوان هەولێر و بەغدا 
لەبارەی داهاتووی عێراق دوای داعش؟

لیز گراندی: لەو كۆبوونەوانەدا ئەوە یەكێك بوو 
لــە تەوەرە گرنگەكان، یان دەتوانم بڵێم تەوەری 
ســەرەكی بوو. هەمــوو ئەندامانــی هاوپەیمانی 
نێودەوڵەتــی دان بــەوەدا دەنێن كــە هەنگاوی 
داهاتــوو ئەوەیــە بایەخ بە دیالۆگی نیشــتمانی 
بدرێت. ئاشــتەوایی نیشــتمانی بەهێــز بكرێت. 
ئێمە دەزانین كە ســەركەوتنی سەربازی بەسەر 
داعشــدا، ئەگەر ئەو ســەركەوتنە بە ئاشتەوایی 
نیشتمانیی كۆتایی نەیەت، سەركەوتنەكە بچووك 
دەبێــت. بۆ ئەوەی بگاتە ئاشــتیی درێژخایەن، 

پێویستە ئاشتەوایی هەبێت.
رووداو: رێكخراوی لێبووردن، حكومەتی عێراق 
و هاوپەیمانان بە كوشــتنی هەزاران مەدەنی لە 
شــاری مووســڵ تۆمەتبار دەكات، لەبارەی ئەو 

تۆمەتە چی دەزانن؟ ئایا ئەوانە راستن؟
پێویســتە  بەدڵنیاییــەوە  گرانــدێ:  لیــز   
لێكۆڵینــەوە لــەو تۆمەتانــە بكرێت بــۆ زانینی 
راســتیی رووداوەكان. پێموایــە زۆر گرنگــە كە 
حكومەت لە دوو ساڵ و نیوی رابردوودا، بەردەوام 
گوتوویەتــی بەڵگــەكان بهێنن، بەرپرســیارێتی 
ئێمەیــە بەدواداچوونیــان بــۆ بكەیــن. كاتێــك 
شەڕی مووسڵ دەستیپێكرد، هێزە ئەمنییەكانی 
عێــراق شــێوازێكی مرۆییانەیــان پەیــڕەو كرد، 
پاراستنی گیانی خەڵكی مەدەنییان كردە چەقی 
پالنەكەیــان. هێزە ئەمنییەكانــی عێراق گوتیان 
هەر شتێك دەكەین لەپێناوی پاراستنی خەڵكی 
مەدەنی. لە رۆژهەاڵتی مووسڵ، خەڵكیان لەنێو 
ماڵەكانــی خۆیانــدا پاراســت، لــە قۆناغەكانی 
ســەرەتای شــەڕی رۆژئاوای مووسڵیشدا هەمان 
شــت روویــدا، بــەاڵم رەنگە بیرت بێــت كاتێك 
ئۆپەراســیۆنی مووســڵی كــۆن دەســتیپێكرد، 
پێوەرەكانی پاراســتنی گیانــی خەڵكی مەدەنی 
لەكاتی شــەڕ گۆڕان. كە شەڕەكە دەستیپێكرد، 
سەرۆكوەزیرانی عێراق بە خەڵكی مووسڵی كۆنی 
راگەیاند بۆ پاراستنی ژیانتان باشترە ماڵەكانتان 
جێبهێڵن و بەرەو هێــزە ئەمنییەكان بڕۆن، ئەو 
هێزانە لە بەرەی شەڕ دوورتان دەخەنەوە بەرەو 
شــوێنی ســەالمەت. ئــەوەی گرنگــە بەدرێژایی 
شەڕ پاراســتنی خەڵكی مەدەنی ئامانجی هێزە 
ئەمنییــەكان بــوو. پێــوەرەكان گــۆڕان، بەاڵم 

پرەنسیپەكە وەك خۆی مایەوە.
رووداو: بــەاڵم ئێوە كارمەندی مرۆیی زۆرتان 
هەیە لە بەرەكانی شەڕ، ئایا زانیارییان لەبارەی 
ئەو تۆمەتانە نییە، چەند كەس لە شەڕی مووسڵ 

كوژراون؟
لیز گرانــدێ: بەڵێ تیمەكانمــان لە مەیدانی 
شەڕ ئامادەبوون، بەاڵم ئێمە لە پشتەوەی بەرەی 
شــەڕ بووین، ئەوەی روونە و ئێمە بەدڵنیاییەوە 
پشتڕاســتی دەكەینەوە، ئەوەیــە كە ئازاری ئەو 
عێراقییانــەی لــە ملمالنێكــەدا گیریانخواردبوو 
وێنــا ناكــرێ. خەڵكی مەدەنی لەژێر مەترســی 
لەراددەبــەدەردا بــوون، بەڵگــەی روون هەبــوو 
كــە داعــش دەیان هــەزار كەســی وەك پەرژین 
بەكاردەهێنا، خەڵكی مەدەنی لەژێر مەترســیی 

بۆمبی چێندراودا بوون. چەندین خێزان خواردن 
و ئاویــان نەبــوو لەكاتی شــەڕدا. دۆزەخ بوو بۆ 
ئەوان. ئەوەی بەسەر خەڵكی مەدەنیدا هات وێنا 

ناكرێ.
رووداو: ئێــوە تا چەنــد نیگەرانن لە ئەگەری 

تۆڵەسەندنەوە لە الیەنگرانی داعش؟
لیــز گرانــدی: بەشــی مافەكانــی مــرۆڤ لە 
تیمی سیاســی نەتەوە یەكگرتووەكان و هەموو 
لــە  زۆرەوە  نیگەرانیــی  بــە  هاوبەشــەكانمان 
رەوشەكەیان دەڕوانی. ژمارەی ئەو كارەساتانەی 
بەهۆی داعشــەوە بەســەر خێزانــەكان هاتوون 
ناژمێردرێــن. زۆر كــەس خانوویــان رووخــاوە، 
كەسانێك هەن كە توندوتیژییان بەرامبەر كراوە، 
بەتایبەتــی ئــەو ژنانەی بــە زۆر بــە ئەندامانی 
داعــش دراون، ئــەو ژنانەی كە دەســتدرێژییان 
كراوەتە ســەر و منداڵیان بــووە. پێموایە دەبێ 
زۆر بــە هەســتیارییەوە لــەو راســتییە بڕوانین 
كــە لــە چەند مانگــی داهاتوودا ئەگــەری هەیە 
هەوڵەكانــی پێشــێلكاری لــەدژی نــەك تەنیــا 

ئەوانــەی پەیوەندییــان لەگەڵ داعــش هەبووە، 
بەڵكو خەڵكی دیكەش زیاد بكات. زۆرجار ئەمە 
لە كۆتایی شەڕەكاندا دەبینین. ئەگەری هەیە لە 

مووسڵیش دووبارە ببێتەوە.
رووداو: ژمــارەی پێشــێلكارییەكان چەندە؟ 
تاوەكوو ئێســتا چەند ســكااڵ لەالی ئێوە تۆمار 

كراوە؟
لیز گراندی: لە هەندێ ناوچە رێژەكە زۆرترە، 
ئەوەی ئێمە زۆر لە خەمیداین ئەوەیە دەســەاڵت 
بزانێت كێشــەیەك هەیــە، دەســەاڵتداران نەك 
تەنیا پابەندن بەوەی كاری لەسەر بكەن، بەڵكو 
دەبێ هەوڵی نەهێشتنی بدەن. لە هەر شوێنێك 
پێشێلكاری هەبێت حكومەتی عێراق بەڵێن دەدا 
بەدواداچوون بكات و دادپەروەری بەرقەرار بكات، 

ئەوە لەهەمووی گرنگترە.
نەتــەوە  راپۆرتێكــی  بەپێــی  رووداو: 
یەكگرتــووەكان تەنیــا لە ماوەی ســێ هەفتەی 
حوزەیرانــی رابــردوودا 3000 خانــوو رووخاون 
بەهۆی شەڕەوە، ئەوە ژمارەیەكی زۆر گەورەیە، 
قەبارەی ماڵوێرانی چەندە، چەند پارەی پێویستە 

بۆ ئاوەدانكردنەوە؟
لیــز گراندی: خاڵی مەترســیدار لەبارەی ئەم 
داتایە ئەوەیە كە خەماڵندنەكە كەمترە لە ئاستی 
وێرانكارییەكــە. هەفتەی پێــش كۆبوونەوەكانی 
واشــنتن ، ئاژانســی یو ئێن دی پی لە رۆژئاوای 
مووســڵ راپۆرتی خۆی لەبارەی وێرانكارییەكان 
تەواو كرد، لە كۆی 54 گەڕەكی ناوچەكە 15یان 
بەتەواوی وێران بوون. 23 گەڕەك رێژەی زۆریان 

رووخــاوە، ئێمــە دەڵێین بەشــێوەی مامناوەند 
رووخــاون. پلەبەندییەكە بەمجۆرەیــە: خاپوور 
بــووە، نیــوە رووخاوە، كەمێكــی رووخاوە. ئەو 
گەڕەكانــەی كەمێــك رووخــاون 16 گەڕەكــن. 
حیسابی تێچووی بنیادنانەوەی ژێرخانی بنەڕەتی 
ناوچەكەمان كرد، وەكو تۆڕی كارەبا، هێڵی ئاو و 
ئاوەڕۆ، هەروەها بنیادنانەوەی نەخۆشخانەكان و 
قوتابخانەكان و پاككردنەوەی شارەكە. حیسابی 
ســەرەتایی بۆ بنیادنانــەوە نزیكەی 400 ملیۆن 
دۆالر بوو، بەاڵم ئێستا ژمارەكە دوو هێندە بووە. 
لە واشنتن راپۆرتی وێرانكارییەكانمان خستەڕوو، 
وای دەخەمڵێنم كە پێویســتمان بە 700 ملیۆن 
دۆالر بێــت بــۆ بونیادنانەوەی بــە پەلەی تەنیا 

بەشی رۆژئاوای مووسڵ.
رووداو: ئــەی ناوچەكانــی دیكــە لە هەرێمی 
كوردستان و عێراق، رێژەی وێرانكارییەكە چۆنە؟ 
هیچ كۆمەكی نێودەوڵەتی دێ بۆ ئاوەدانكردنەوەی 

ئەو ناوچانە، بەتایبەتی شنگال؟
لیز گراندی: بەمدواییە سەردانی شنگالم كرد، 
كە بارودۆخی ئەوێ دەبینی تووشی سەرسوڕمان 
دەبی، تەواوی شارەكە رووخاوە. یو ئێن دی پی 
هاوكاریی چاككردنەوەی تۆڕی كارەبای كردووە، 
لەگەڵ كردنەوەی نەخۆشخانەی سەرەكی، بەاڵم 
ئەمە سەرەتایەكی زۆر بچووكە و تەحەدییەكە زۆر 
گەورەیە. نەتەوە یەكگرتووەكان پێشبینی دەكات 

بنیادنانەوەی مووســڵ ئاڵۆزتریــن و گەورەترین 
تێچووی هەبێت كە تاوەكو ئێستا بۆ بنیادنانەوەی 
ناوچەیــەك خەرجــی كردووە. ئــەوە تەنیا یەك 
ناوچەی شەڕە، لە هەموو عێراق وێرانكاری دوای 
شــەڕ دەبینی. لە ئەنبار ، ســەاڵحەدین، دیالە، 
هەروەها لە هەرێمی كوردســتانیش . لە دەشتی 
نەینەوا. شــەڕێكی گەورە بووە و تێچووەكەشی 
زۆرە. لــە كۆبوونەوەكانــی واشــنتن گفتوگــۆ 
لەبارەی بنیادنانەوەی ناوچەكە كراوە. حكومەتی 

عێــراق و حكومەتی هەرێمی كوردســتان داوای 
هاوكارییان لە كۆمەڵگای نێودەوڵەتی كردووە بۆ 
بونیاتنانەوەی وێرانییەكە، قســەیەكی بەهێزیان 
كرد، گوتیان ئێمە لەبری هەموو جیهان داعشمان 
تێكشكاند، ئێستا داوا لە جیهان دەكەین هەنگاو 

بنێن و هاوكار بن بۆ بنیادنانەوەی واڵتەكەمان.
رووداو: وەاڵمی جیهان چی بوو بۆیان؟

لیــز گرانــدی: حكومەتی كوێــت رایگەیاند 
كە میوانداریی كۆنگرەی بونیاتنانەوە دەكات، 

گوتیشــی لە چەند مانگی داهاتوودا ئەو كارە 
دەكات، ئــەوە ئاماژەیەكــی زۆر بەهێــز بــوو، 
نیشانی دەدا كە كۆمەڵگای نێودەوڵەتی پشت 

ناكاتە عێراق.
رووداو: دوای مووسڵ كوێ دەبێتە ئامانجی 

هەڵمەتی دژی داعش لە عێراق؟
لیز گراندی: ئاشكرایە هێشتا سێ ئەولەویەتی 
ســەرەكی لە عێراق هــەن، ناوچەی تەلعەفەر، 
گرنگترینیــان  هەروەهــا  ئەنبــار،  رۆژئــاوای 
حەویجە. ئاگادارین كە ئێســتا سوپا تاوتوێی 
ئۆپەراســیۆنی داهاتوو دەكات، زۆر نیگەرانین 
لەبارەی ئەو خەڵكە مەدەنییەی كە لەو ناوچانە 
گیریــان خواردووە، وەكــو تەلعەفەر، هەروەها 
ئــەو خەڵكە مەدەنییــەی لە حەویجــە ماون. 
بــە درێژایی شــەڕ ئاگاداری رەوشــی حەویجە 
بووین. رەوشەكە لە هەموو ناوچەكان خراپترە. 
خەڵكــی مەدەنی ئــەوێ لەژێر مەترســیی لە 
راددەبەدەردان. ئێمە نیگەرانی ژیانی ئەوانین.

دراوە،  كۆتایــی  بڕیــاری  ئایــا  رووداو: 
ئۆپەراسیۆنەكە لە حەویجە دەبێ یان تەلعەفەر؟ 
لیــز گرانــدی: تێگەیشــتنی ئێمــە ئەوەیە 
ئۆپەراســیۆنەكە زنجیرەیی دەبێت، واتە دوای 
ئازادكرانــی مووســڵ، ناوچەیەكــی دیكە ئازاد 
دەكەن دواتــر ناوچەیەكی دی تاوەكو دەگەنە 
خاڵــی كۆتایی. ئــەوەی لەكاتــی هەڵمەتێكی 
ئاگاداركردنــەوەی  روودەدات،  ســەربازیدا 
فریاگوزارە مرۆڤدۆســتەكانە، ئەوە زۆر گرنگە، 
چونكە دەبــێ دڵنیابین توانای ئــەو كارەمان 
هەیــە. بۆ دابینكردنی هــاوكاری مرۆیی دەبێ 
توانامــان هەبێــت بەر لە شــەڕ ئامــادەكاری 
بكەین. هێشتا ئاگادار نەكراوین لە كاتی شەڕی 
دواتر، پێشــبینی دەكەم پێمان بڵێن، چونكە 
وەك گوتم دەبێ لەوێ بین بۆ ئەوەی ئامادەی 

بەهاناوەچوونی خەڵك بین.
رووداو: حەویجــە گەورەترین تەحەددایە، 
چونكە ژمارەیەك زۆر خەڵكی مەدەنی تێدایە. 

ئایا ئێوە ئامادەكارییەكانتان تەواو كردووە؟
لــە  مانگێكــە  چەنــد  گرانــدی:  لیــز 
ئامادەكاریداین، ئەوەش لەبەرئەوەی دەزانین 
خەڵكی ئەوێ لە مەترســیی گەورەدان، وەك 
گوتت، ئەوە ئۆپەراســیۆنێكی گەورە دەبێت، 
دەســتكراوە بــە دروســتكردنی كامــپ بــۆ 
حەواندنەوەی ئەو خەڵكەی كە رەنگە رابكەن. 
لــە ئێســتاوە ئامــادەكاری كــراوە، دەزانین 

ئۆپەراسیۆنێكی گەورە دەبێت.
رووداو: ئاوارەكان روودەكەنە كەركووك یان 
هەرێمی كوردستان، كەمپەكان لە كوێ دەبن؟
لیز گراندی: لەگەڵ بەرپرســانی ناوچەكە 
كارمــان كــردووە بــۆ بنیادنانی كامــپ لەو 
ناوچانــەی كــە بەرپرســان خۆیــان دیاریی 
دەكەن. لەگەڵ بەرەوپێشچوونی پالنی شەڕی 
حەویجە، پێشــبینی دەكەین پێویستمان بە 

دروستكردنی كامپی دیكەش هەبێت.
رووداو: چەند كچی كورد لە ئۆپەراسیۆنی 

مووسڵ رزگاركراون؟
ئێــزدی  ژنــی  ســەدان  گرانــدی:  لیــز 
رزگاركراون، نەتەوە یەكگرتووەكان ئاژانسێكی 
هەیە تایبەت بە هاوكاریكردنی دانیشــتووان، 
بەرنامەیەكــی تایبەتی هەیە بۆ یارمەتیدان و 
گونجاندنــەوەی ئەو كچانە لەگــەڵ خێزان و 
كۆمەڵگاكانیان، دەزانین كە هاوكاریی پتر لە 

هەزار كچ كراوە.

لیز گراندێ، بەرپرسی بەرنامە مرۆییەكانی UN لە عێراق:

یوئێن هاوكاریی 
تەكنیكی بۆ گشتپرسی 
دابین ناكات

لیــز گراندێ لە عێراق دوو پۆســتی هەیە، جێگری نێــردەی تایبەتی نەتەوە 
یەكگرتووەكانە و هەروەها بەرپرسی هاوكارییە مرۆییەكانی رێكخراوەكەشە، 
لەم هەڤپەیڤینەدا لەگەڵ )رووداو( باســی ئەو زیانانە دەكات كە بەر شــاری 
مووســڵ كەوتوون و دەڵێت 15 گەڕەكی رۆژئاوای شــارەكە بە تەواوی وێران 
بوون. لیز پێشبینی دەكات تەنیا ئەو بەشەی شارەكە پێویستی بە 700 ملیۆن 

دۆالر هەبێ بۆ بە پەلە بنیاتنانەوەی.
هاوكات باســی هەڵوێســتی ئەو رێكخــراوە نێودەوڵەتییــەش دەكات لە 

گشتپرسی.

900 هەزار كەس ‘‘
لە مووسڵ ئاوارە 

بوون

هاوكاریی پتر  لە ‘‘
هەزار كچی كوردی 

ئێزدی كراوە

لە 54 گەڕەكی ‘‘
رۆژئاوای مووسڵ 
15یان بە تەواوی 

وێران بوون

تەنیا رۆژئاوای ‘‘
مووسڵ پێویستی 

بە 700 ملیۆن 
دۆالرە

       ئەمساڵ 11 ملیۆن عێراقی پێویستیان 
‘‘بە هاوكاریی مرۆیی دەبێ

     بنیاتنانەوەی مووسڵ ئاڵۆزترین و 
‘‘گەورەترین تێچووی دەبێت
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ته ندروستی

سەروەر ساالر
رووداو - سلێمانی

پزیشــكێكی پســپۆڕی هــەرس و جگەر 
دەڵێــت ئەمســاڵ ئــەو جــۆرەی هەوكردنی 
ڤایرۆســیی جگــەر روو لــە زیادبوونە كە لە 
رێگەی خــواردن و خواردنەوەی ناخاوێنەوە 
تەندروســتیش  وەزارەتــی  دەگوازرێتــەوە، 
لەگــەڵ ئــەوەی ئامــاری فەرمیــی نییــە، 
پشتڕاســتی دەكاتــەوە كــە ئــەو جــۆرەی 
بەربــاڵوە،  هەوكردنــی ڤایرۆســیی جگــەر 

بەتایبەتی لە كەمپەكان.
پێنــج جۆر هەوكردنی ڤایرۆســیی جگەر 
هــەن: جۆری A و D كــە بەهۆی خۆراكەوە 
دەگوازرێنــەوە و نابنــە حاڵەتی درێژخایەن 
و زۆربەیــان خۆبەخۆ چــاك دەبنەوە، بەاڵم 
كەمینەیەك تووشی هەوكردن و پەككەوتنی 
جگەر دەبــن و لە ماوەیەكــی كورتدا ژیانی 
تووشبووەكە دەكەوێتە مەترسییەوە و دوور 

نییە بیكوژێ.
ئــەوەی زۆرتــر جێگــەی باســوخواس و 
پشكنین و چارەسەرە، بریتین لە جۆرەكانی 
B و C كــە دەبنە نەخۆشــیی درێژخایەن و 
ئەگەر كۆنترۆڵ نەكرێن و رێوشــوێن لەدژیان 
نەگیرێتەبەر ئەوە هەم پەكخەر و كوشندەن، 
هــەم لــە كەســێكەوە بــۆ كەســێكی دیكە 
دەگوازرێنــەوە لــە رێگەی شــلەكانی لەش، 
وەكوو: سێكس، خوێن و بەرهەمەكانی، لیك 

و شیری دایك.

بەشــێكیان تووش بــكات، هەندێكجاریش ئاوی 
پیســبوو بــە زێراب و زبڵ دەبێتە ســەرچاوەی 

گواستنەوەی نەخۆشییەكە".
رێكخــراوی تەندروســتیی جیهانیــش دەڵێ 
هەوكردنی ڤایرۆســیی جۆری A پەیوەندییەكی 
بەهێــزی هەیــە بــە خــواردن و خواردنــەوەی 
ناخاوێن و ناسەالمەت، ناخاوێنی سیستمی ئاو 

و الوازیی خاوێنیی تاكەكەسی و تایبەتی.

ئەمیش مەترسیدارە
پســپۆڕێكی هــەرس و جگــەر دەڵــێ نابێ 
مەترســییەكانی هەوكردنی ڤایرۆســیی جگەری 

جۆری A نادیدە بگیرێن.
لــە  دكتــۆرای  كــە  ئەبوبەكــر  هیــوا  د. 
هەیــە،  جگــەر  و  هــەرس  نەخۆشــییەكانی 
بــە )رووداو( ی گــوت "راســتە ئــەم جۆرە لە 
 C و B هەوكردنــی جگــەر وەكوو جۆرەكانــی
نابێتــە نەخۆشــیی درێژخایەنی جگــەر، بەاڵم 
هەندێكجــار دەبێتە هــۆی پەككەوتنی كتوپڕی 
جگــەر و دوور نییــە لــە ماوەیەكــی كورتــدا 

كەسەكە بكوژێ".
هەندێكجار ئەمجۆرە لە هەوكردنی جگەر بە 
خێراییەكی سەرسوڕهێنەر باڵودەبێتەوە. ساڵی 
1988 لە شانگەهای شەپۆلێكی ئەم نەخۆشییە 
هــات و بووە هۆی نەخۆشخســتنی 300 هەزار 

كەس.
رێكخــراوی تەندروســتیی جیهانــی دەڵــێ 
باڵوبوونەوەی ئەم نەخۆشــییە لە ناوچەیەكدا، 
لێكەوتــەی كۆمەاڵیەتی و ئابووریی زۆری دەبێ 
"ئەو كەســەی تووشــی دەبــێ، زۆركات چەند 

"ئــەم قەیرانــە هەم رۆڵــی دەزگای چاودێری و 
خۆپاراستنی تەندروســتیی كوردستانی سست 
كــرد و چیــدی وەك جاران چــاالك نین، هەم 
ئاســتی خاوێنیــی خەڵكــی دابەزانــد و زۆرتر 

رووبەڕووی كردن لەگەڵ ڤایرۆسەكە".

وەزارەت: ئامارمان نییە
دكتــۆر هیــوا دەڵێت پشــكنینی ڤایرۆســی 
جگەری جۆری A هەم وەكوو ئەوانەی دیكە ورد 
نییــە و هەم كەمتر بەردەســتە، بۆیە زۆر كەم 

پشكنینی تاقیگەیی بۆ ئەم جۆرەیان دەكرێ.
وەزارەتی تەندروســتیش دەڵێ ئەو ئامارەی 
الی ئەوان بۆ هەوكردنی ڤایرۆسیی جگەر هەیە، 
تەنیــا جــۆری B و C تێدایــە و شــتێك نییە 
بەنێوی ئاماری هەوكردنی ڤایرۆســیی جگەری 
جۆری A كە بە پشكنینی تاقیگە سەلمێندرابێ.

د.خاڵــس قــادر، گوتەبێــژ و بەڕێوەبــەری 
گشــتیی دیــوان لــە وەزارەتی تەندروســتی بە 
)رووداو(ی گــوت "بــە دڵنیاییــەوە ژمــارەی 
حاڵەتــەكان زۆرن، بــەاڵم بــە وردی نازانیــن 
چەنــدن، نێــو كەمپــەكان بەتایبەتی شــوێنی 
بەربــاڵوی ئەمجــۆرە لــە ڤایرۆســی هەوكردنی 

ئەمساڵ جۆری A زیادی كردووە
پســپۆڕێكی تەندروســتیی كۆمــەڵ دەڵــێ 
هەوكردنــی ڤایرۆســیی جۆری A، لە پیســایی 
كەســێكی  جەســتەی  دەچێتــە  كەســێكەوە 

تەندروستەوە.
د.عەبدولفەتــاح هەورامــی، كــە دكتــۆرای 
لــە پزیشــكیی كۆمەڵ هەیــە، بــە )رووداو(ی 
گــوت "كاتێك كەســێكی تەندروســت خواردن 
و خواردنەوەیــەك دەخــوات كــە بە پیســایی 
كەســێكی تووشبوو پیس بووبێ، ڤایرۆسەكەی 

بۆ دەگوازرێتەوە".
نییــە  مــەرج  دەڵــێ  د.عەبدولفەتــاح 
گواســتنەوەكە راســتەوخۆ لــە پیســاییەوە بۆ 
خــواردن بــڕوات "كاتێــك ئەندامێكــی خێزان 
دەستی بە ڤایرۆسەكە پیس بووە و خواردن بۆ 
خێزانەكە ئامادە دەكات، یان بەهۆی بەركەوتنی 
زۆر لەنێوان جەســتەی كەسی تووشبوو لەگەڵ 
كەســی تەندروســت، دوور نییــە هەمــوو یان 

هەفتەیــەك یــان تەنانەت چەنــد مانگی دەوێ 
تاوەكوو چاك دەبێتەوە.

ئەو پزیشــكەی پسپۆڕی هەرس و جگەر لە 
سلێمانی دەڵێ جیاواز لە سااڵنی پێشوو، ئێستا 
 )A( ئەو جۆرەی هەوكردنی ڤایرۆسیی جگەری

روو لە زیادبوونە.
د.هیــوا ئەبوبەكــر گوتــی "زۆر بــە باشــی 
تێبینی دەكەین ئەمســاڵ ژمارەی حاڵەتەكانی 
هەوكردنــی جگــەری A زۆر زیاترن لە ســااڵنی 
دیكــە. ئەم جۆرەی هەوكردنی جگەر الی ئێمە 

خەریكە وەك پەتای لێدێ".
پزیشــكە پســپۆڕەكە دەڵێ بەهــۆی ئەوەی 
لــە كوردســتان كراوە بــە رۆتین كــە لە كاتی 
چارەســەری  نەشــتەرگەری،  خوێنبەخشــین، 
ددان، هاوســەرگیری و چەندیــن بۆنــەی دیكە 
پشــكنینی ڤایرۆســەكانی B و C بــۆ خەڵكی 
دەكرێــن، دوو لێكەوتە پەیدا بوون، هەم كەمتر 
لە جــاران ئەو حاڵەتانە ون دەبن، هەم خەڵك 
و پزیشــكیش تەنیا سەرنجیان لەسەر ئەو دوو 
جۆرەیە و جۆری یەكەمیان فەرامۆش كردووە.

بــە بۆچوونــی دكتــۆر هیــوا، هۆكارەكــە 
تاوســەندنی قەیرانــی ئابووریــی كوردســتانە 

جگەرن".
بــە  ئابــووری  قەیرانــی  د.خاڵســیش 
ڤایرۆســی  باڵوبوونــەوەی  هۆكارێكــی 
هەوكردنی جگەری جۆری A دەزانێ "بەهۆی 
قەیرانەكــەوە چاودێریــی وەك جاران بەهێز 
نییە و خاوێنیش وەكو جاران بە توندوتۆڵی 

نەگیراوە".

نیشانەكانی:
)لەمــاوەی 14 – 28 رۆژدا دەردەكەون( 
كــە بریتین لە: تــا، لەشــداهێزران، نەمانی 
ئێڵنــج،  ئــارەزووی خــواردن، ســكچوون، 
میــز،  رەنگــی  تۆخبوونــی  سكئێشــە، 
تووشبوون بە زەردوویی )70%ی نەوجەوان 

و پێگەیشتووانی تووشبوو(.
هەندێكجــار نەخۆشــەكە بــۆ ماوەیــەك 
چاك دەبێتەوە، كەچی نیشــانەكان دووبارە 
ســەرهەڵدەدەنەوە. نیشانەكان بە گشتی لە 
نەوجەوان و كەسانی پێگەیشتوودا توندترە، 
بەاڵم مندااڵنی تەمەن شــەش ساڵ و كەمتر 
هێــواش نەخۆشــییەكە دەگــرن، یــان هیچ 

نیشانەیەكیان نابێ.

جۆرێكی هەوكردنی 
ڤایرۆسیی جگەر پەرە 

دەستێنێ

وەزارەتی تەندروستی: 

نەخۆشــییە  ئـــــەو 
لــە  بەتــــایبـــەتی 

كەمپەكان زۆرە

هەندێجار تووشبوو دەكوژێ

گەرمابردن و 
رێگەكانی پێشگیری لێی ن:
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گەرمای هەوا

لەدەستدانی ئاو و خوێی لەش

شێی زۆر

مندااڵن

بە سااڵچووان 

 تووشبووان بە نەخۆشی دڵ، دەمار و شەکرە

هەناسەکێشانی توند

دڵ تێکەڵهاتن و رشانەوەگێژبوون

گرژبوونی ماسوولکەکانالوازی و داهێزان

بۆ شوێنی فێنک بیگوازنەوەهەڵچوون

ماسوولکە گرژبووەکان بشێلن

خاولێیەکی شێدار لەسەر نێوچاوان و ماسوولکە گیراوەکانی دابنێن

ئاو و شکر و خوێ تێکەڵ بکە و بیدەرێ )یەک کەوچک چایی خوێ 8 
کەوچکی چای شەکر لە ١ لیتر ئاو بکەن (

ئەگەر بەوانە چاک نەبوو بۆ بنکەیەکی پزیشکی بیگوازنەوە

رەنگ زەرد بوون

الوازبوونی ترپە

بەرزبوونەوەی گەرمای لەش بۆ سەرووی ٤٠ پلە

سوور یان شین بوونەوەی رەنگی پێست

لەحاڵەتە سەختەکاندا تەشەنوج و تەنانەت کۆمای بە دواوەیە.

وشک و داخبوونی پێستدابەزینی گوشاری خوێن

کرانەوەی بیلبیلەی چاو
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ئاوی شووتی

ئەوەندەی بۆت بكرێت لە ماڵ دەرمەچوو

لە شوێنی فێنك پشوو بدەن

شلەمەنی سارد بخۆنەوە

لە ئۆتۆمبیلدا فێنكەرەوە داگیرسێنن

لەگەڵ دەركەوتنی نیشانەكان سەردانی پزیشك بكەن

جلی گونجاو بپۆشن

كاری قورس بە لەشتان مەكەن

سركە و هەنگوین و سەهۆڵ لەگەڵ تۆوی چەقچەقە، 
دۆی ترش، لیمۆ، عەنناب و شەكر، ریحانە.
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ملمالنێی شاراوەی ئامۆزاكان لەناو ئالی سعود
رووداو - هەولێر

تــا رۆژی 20ی حوزەیرانــی ئەمســاڵ هیــچ 
كەســێك نەیدەتوانی فەرمان لەســەر محەممەد 
بــن نایف بــكات، چونكــە تاوەكوو ئــەو رۆژە 
وەلیعەهــدی ســعودیە بوو. بەاڵم شــەوی 20ی 
حوزەیران بن نایف بانگهێشــتی كۆشــكێك لە 
مەككــە دەكرێــت و لــەوێ دوای چەندین كاژێر 
قســەكردن، بە پێچەوانەی ویستی خۆی ناچار 

دەكرێ دەستبەرداری پایەكەی ببێ.
بەرەبەیانی رۆژی دواتر سعودییەكان لە رێی 
دیمەنی ماچكردنی دەســتی بــن نایف لەالیەن 
محەممــەد بــن ســەلمان، وەلیعەهــدی نوێــی 
سعودیە، زانییان پاشــای داهاتووی واڵتەكەیان 
گۆڕاوە. یەكێك لە كەسانی نزیك لە ئەنجوومەنی 
شــاهانە بە )وۆڵ ســتریت جورناڵ(ی ئەمریكی 
راگەیانــدووە "كاتێــك محەممــەد بن ســەلمان 
دەســتی كەســێكی ماچ كرد، دەبێ بزانیت ئەو 
كەســە شــتێكی خراپی بەســەردێت". لە دوای 
یەكتــر بینینی بن نایف و بن ســەلمان دادگای 
شــاهانە رایگەیانــد كــە محەممەد بن ســەلمان 

وەلیعەهدی نوێی سعودیەیە.
شانشینی سعودیە لە سەرەتاوە هەوڵی دا 
رووداوەكە وەكوو حاڵەتێكی ئاسایی پێشانی 
دەرەوەی كۆشــك بدەن، بــەاڵم لە نێوخۆی 
خانەوادەی شاهانەدا باسی زۆر هۆكاری دیكە 

كراوە.
سەرچاوەیەكی نزیك لە محەممەد بن نایف بە 
ئاژانســی )رۆیتەرز(ی راگەیاند، لە كۆشكەكەی 
مەككــە بن نایف تەنیا چاوی بە شــا ســەلمان 
كەوتووە، شا مەبەستی بووە بن نایف بە خۆشی 
واز لــە پۆســتی وەلیعەهد بهێنێت بۆ محەممەد 

بن سەلمان. 
سەرچاوەیەكی دیكەش لە كۆشكی شاهانەوە 
بــە )واڵ ســتریت(ی ئەمریكی گوتــووەك "بن 
نایف بە زۆر الدرا. هۆكاری الدانەكەی نهێنییە و 
هیچ كەسێك مافی ئەوەی نییە ئاشكرای بكات"، 
بە بۆچوونی ئەو بەرپرســەی خێزانی شــاهانە 
"الدانــی بن نایف بۆ بەرژەوەندیی نیشــتمانیی 

سعودیە بووە".

كۆبوونەوەكەی كۆشك

رۆژی 20ی حوزەیران، بن نایف خەریكی خۆ 
ئامادەكــردن بوو بۆ جەژنــی رەمەزان. هەر ئەو 

رۆژەش دەبووایە لە كۆشــكی شاهانە لە مەككە 
لەگەڵ بەرپرسانی حكومەت كۆببێتەوە. بڕیاربوو 

كۆبوونەوەكە ئاسایی بێ. 
وەزیری نێوخۆی پێشــووی ســعودیە ماوەی 
چەنــد مانگێــك بــوو هۆشــداریی پێدرابوو كە 
محەممەدی ئامۆزای دەیەوێ لەسەر كار الیبدات. 
بــن نایف ئــەو نیگەرانیانــەی رەتكردبــووەوە. 
كەسێكی نزیك لە ئەنجوومەنی شاهانە بە )واڵ 
ســتریت(ی گوتــووە "بن نایف بــڕوای نەدەكرد 
محەممەد بن ســەلمان لەو ماوەیەدا ئەوە بكات، 

چونكە تەنیا سێ رۆژی مابوو بۆ جەژن"
بڕیاربــوو بــن نایــف هەتا شــەو بەشــداری 
كۆبوونەوەكــە نــەكات، لەبــەر ئــەوەی بە نیاز 

بــوو یەكەمجار نوێــژی تەراویح بــكات. لەگەڵ 
داهاتنی تاریكــی، كاروانــی ئۆتۆمبێلەكانی بن 
نایــف گەیشــتنە كۆشــك. لەگەڵ گەیشــتنیدا 
داوای لێكرابــوو خۆی بە تەنیا و بەبێ راوێژكار 
و پاسەوانەكانی بچێتە ژوورەوە. بۆیە بە گوتەی 
یەكێــك لــە ســەرچاوەكان "هەموو شــتەكان، 

دەمانچە و تەلەفۆنیان لە بن نایف وەرگرت".
بەرپرســێكی هەواڵگریــی ئەمریكی كە فایلە 
پزیشــكییەكانی بن نایفی بینیوە، پشتڕاســتی 
كردووەتــەوە كۆمەڵێك دەرمانــی بەكارهێناوە 
كــە توانای ئەوەیان هەیە مرۆڤ ئاڵوودە بكەن. 
بە گوتەی بەرپرســە هەواڵگرییەكەی ئەمریكا، 
هۆكاری بەكارهێنانی ئەو دەرمانانە بۆ تێكچوونی 

باری جەســتەیی و دەروونیی بن نایف لە دوای 
هێرشێكی قاعیدە لە ئابی 2009 دەگەڕێتەوە كە 

بۆ كوژرانی بن نائیف رێكخرابوو. 
بــەاڵم رۆژنامــە ئەمریكییــەكان ئامــاژە بۆ 
دیــداری مەلیك ســەلمان و برازەكــەی ناكەن. 
لــە راپۆرتەكەی )نیویۆرك تایمــز(دا ئاماژە بۆ 
ئــەوە دەكرێت كە بن نایف پێی گوتراوە بڕیارە 
شاســەلمان ببینێت، بــەاڵم ئەمــە رووینەداوە. 
لــە راپۆرتەكەی )وۆڵ ســتریت جورناڵ(یشــدا 
هیــچ ئاماژەیەك بۆ ئەوە نەكــراوە كە بن نایف 
شــای ســعودیەی بینیبێ. بە گوێــرەی هەردوو 
رۆژنامەكــە، بــن نایــف بــۆ ماوەیەكــی زۆر لە 
ژوورێكــدا راگیــراوە، لەو ماوەیەشــدا محەممەد 

بن سەلمان داوای كۆبوونەوەی 35 ئەندامەكەی 
تاوەكــو  كــردووە،  بەیعەتــی  ئەنجوومەنــی 
رەزامەندی لەســەر گۆڕینی وەلیعەهد بدەن. بە 
گوتەی بەرپرســانی سعودی لەو كۆبوونەوەیەدا 
31 ئەندامــی ئەنجوومەنەكــە گۆڕانكارییەكەیان 

پەسەند كردبوو. 
محەممەد بن نائیف لەو ژوورەدا لە بڕیارەكەی 
محەممــەد بن ســەلمان و ئەنجوومەنی بەیعەت 
ئاگادار كرابووەوە. بە گوتەی هەندێك بەرپرسی 
سعودی، بن نایف سەرەتا رازی نەبووە بڕیارەكە 
قەبووڵ بكات، بەاڵم بە گوشــاری ژمارەیەك لە 
ئەندامانی خێزانی شاهانە ملی داوە. بە گوێرەی 
)تایمــز( و )جورنــاڵ(ی ئەمریكــی، بــن نایف 

زانیبــووی هیچ رێــگای دەرچوون لــەو ژوورەی 
نییــە، بۆیەش بەرەبەیانی 21ی مانگ رازی بوو 

بەیعەت بە ئامۆزا بچووكترەكەی خۆی بدات.
سیســتەمی ئیــداری و بڕیاردانــی ســعودیە 
لەگــەڵ هی زۆربەی واڵتانــی ناوچەكە جیاوازە. 
ئــەو بڕیارانەی كە پەیوەندییــان بە خانەوادەی 
شاهانەوە هەیە، لەالیەن ئەنجوومەنی بەیعەتەوە 
یەكالیی دەكرێنەوە كە نوێنەرایەتی هەموو نەوە 
زیندووەكانی عەبدولعەزیز بن سعود، دامەزرێنەری 

شانشینی سعودیە دەكەن. 

ئەمریكاش ئاگادار بووە

بەپێــی راپۆرتێكی )جورنــاڵ(ی ئەمریكی، 
هەفتەیــەك بــەر لــەو گۆڕانكارییــە، محەممەد 
بن ســەلمان نوێنەرێكی گەنجــی خۆی بە ناوی 
توركی ئەلشــێخ رەوانەی واشــنتن كــردووە بۆ 
ئــەوەی ئەمریكییەكان لــەو گۆڕانكارییە ئاگادار 
بكاتــەوە. بەرپرســێكی كۆشــكی ســپیش بە 
رۆژنامە ئەمریكییەكەی راگەیاندووە كە ئەمریكا 
هەوڵیــداوە دەســت لــە كێشــە نێوخۆییەكانی 
خێزانی شــاهانە وەرنــەدات، چونكە "ئەوەی بۆ 
ئێمــە گرنگە، ئەوەیە كە لەگەڵ ســەركردایەتی 

سعودیە هاوكاری و پەیوەندیمان هەبێت".
ئێســتا بن نایف گەڕاوەتەوە ماڵەكە خۆی لە 
جەدە و مافی دەرچوونیشی نییە. لەگەڵ الدانی 
بن نایف هاوكارێكی نزیكیشی بە ناوی ژەنەراڵ 
عەبدولعەزیــز ئەلحوەیرینــی لەســەركار الدراوە 
و مافــی دەرچــوون لــە ماڵەكەی خــۆی نییە. 
ئــەم هەواڵە ئەمریكییەكانی نیگــەران كردووە، 
چونكە ئەلحوەیرینی دەســتی بااڵی هەبووە لە 
بەرەوپێشچوونی پەیوەندییە ئەمنییەكانی نێوان 

ریاز و واشنتن.
محەممەد بن نایف، تەمەن 59 ساڵ، جێگەی 
متمانــەی دەزگا هەواڵگــری و ســەربازییەكانی 
ئەمریكا بووە و رۆڵێكی سەرەكی لە پەرەپێدانی 
لــە  ســعودیە  و  ئەمریــكا  پەیوەندییەكانــی 
ساتەوەختە سەختەكاندا هەبووە. لە بەرامبەردا 
محەممــەد بن ســەلمان، تەمەن 31 ســاڵ، بە 
ریفۆرمیست و دانەری بەردی بناغەی سعودیەی 
نوێ دادەنرێت، لەو پلە نوێیەیدا دەسەاڵتێكی بێ 
ســنووری لەسەر داهات و دەسەاڵتە سەربازی و 
ئەمنییەكانی یەكێك لە دەوڵەمەندترین واڵتانی 
جیهــان و گەورەتریــن هەنــاردەكاری نەوتــی 

جیهانیدا دەكەوێتە دەست.

بن نایف لەو باوەڕەدا نەبوو ئامۆزاكەی بەو بەرە جەژنە لە پۆستەكەی دووری دەخاتەوە

رووداو - هەولێر

مانگی پێشوو ئاژانسی هەواڵگریی ئەمریكا 
ژمارەیــەك دۆكیۆمێنتی نهێنی باڵوكردەوە كە 
تێیــدا زانیاریی نوێ خراونەتە ڕوو ســەبارەت 
بە بەشــداریی ئاژانسەكە لە كودێتای 1953ی 
ئێران. باڵوبوونەوەی ئەو بەڵگەنامانە جارێكی 
دیكــە ئەو دەنگۆیانەی گەرمتــر كرد كە باس 
لەوە دەكەن ئیدارەی ئەمریكی بیر لە گۆڕینی 

رژێمی ئێران دەكاتەوە.
رۆژێك پێش باڵوبوونەوەی ئەو دۆكیۆمێنتانە، 
رێكس تیلەرســن، وەزیــری دەرەوەی ئەمریكا، 
لەبــەردەم لیژنــەی پەیوەندییەكانــی دەرەوەی 
ئەنجوومەنی نوێنەران رایگەیاند كە وەزارەتەكەی 
ئێــران  بــۆ  تــەواوی  سیاســەتێكی  هێشــتا 
دانەڕشــتووە، بەاڵم دانی بــەوەدا نا یەكێك لە 
بژارەكان "كاركردنە بۆ پشتگیری لەو هێزانەی لە 
نێوخۆی ئێراندا هەن" و دەتوانن لە گواستنەوە 
و گۆڕینی ئاشتیانەی دەسەاڵت لە ئێراندا رۆڵی 

سەرەكی ببینن.
لــە مــاوەی چەنــد مانگــی رابردوودا ســێ 
ئامانجی سەرەكی لە سیاسەتی ئیدارەی ترەمپ 
بەرامبەر بــە ئێران بەدی دەكرێــت. یەكەمیان 
جێبەجێكردنی ســەختگیرانە و پێداچوونەوەی 
بنەڕەتی بــە رێككەوتنــە ئەتۆمییەكەی نێوان 
ئێران و زلهێزەكانــە، دووەمیان رێگریكردنە لە 
فراوانتربوونــەوەی دەســەاڵت و نفــوزی ئێران 
لــە ناوچەكە. ســێیەم ئامانجیــش بریتییە لە 
بەهێزكردنی هاوپەیمانەكانی ئەمریكا لە ناوچەكە 
تاوەكو بتوانــن بەرپەرچــی فراوانخوازییەكانی 

ئێران بدەنەوە.
بەاڵم ژمارەیەك لە ســیناتۆر و بەرپرســانی 
ئەمریكــی نزیــك لــە سیاســەتەكانی ترەمــپ 
بــۆ كۆنتڕۆڵكردنــی  پێیانوایــە تاكــە رێگــە 
فراوانخوازییەكانی ئێران، گۆڕینی رژێمە. یەكێك 
لەوان ســیناتۆر تۆم كاتنە كە بەردەوام لەسەر 
سیاســەتی دەرەوە راوێژ پێشكەش بە كۆشكی 
ســپی دەكات. كاتن پێیوایــە "هەتا ئەو كاتەی 
دەســەاڵتێكی تیۆكراتیكــی رەها )لــە ئێران( 

هەبێت، ئەمریكا ناتوانێ پارێزراو بێت".
پالنــی كاتن بــۆ گۆڕینــی رژێم لــە ئێران، 
گوشــاری ئابــووری، گوشــاری دیپلۆماتیك و 
هەنگاوی نهێنی بۆ پشتگیری لە "هێز و گرووپە 
ناڕازییەكانــی نێوخــۆی ئێــران" لەخۆدەگرێت. 
كاتــن لــە دیمانەیەكــی گۆڤــاری )پۆلیتیكۆ(
ی ئەمریكیــدا دەڵێت ژمارەیەكــی زۆر گرووپی 
ئەتنیكی لە ئێران هەن كە "نایانەوێت لە سایەی 
دەسەاڵتێكی شیعیـ  فارسی مەركەزیدا بژین".

ئاژانســی  بەڕێوەبــەری  پۆمپیــۆ،  مایــك 
هەواڵگریی ناوەندیــی ئەمریكا )CIA( یەكێكی 
دیكەیە لەوانەی پشــتگیری لە پڕۆژەی گۆڕینی 
رژێــم لە ئێران دەكات. ســاڵی رابردوو پۆمپیۆ 

بە ئاشــكرا داوای لە كۆنگرێســی ئەمریكا كرد 
پالنێك بۆ "گۆڕینی رەفتاری تاران ئامادە بكەن 

كە دواجار گۆڕینی رژێمی لێبكەوێتەوە".
لەنــاو ئیــدارەی كۆشــكی سپیشــدا دێرێك 
بــۆ  ســپی  كۆشــكی  راوێــژكاری  هارڤــەی، 
كاروبــاری رۆژهەاڵتی نێوەڕاســت جەختی لەوە 
كردووەتــەوە كە ئیدارەی پێشــووی كۆشــكی 
ســپی "تێگەیشــتنێكی هەڵــەی ســەبارەت بە 
ناوەڕۆكــی رژێــم لــە ئێــران هەبــووە". بۆیــە 
ئیــدارەی ئۆبامــا هەوڵــی دەدا پەیوەندییەكی 
دۆستانەتر لەگەڵ ئێراندا دامەزرێنێت. ئیدارەی 
بــاراك ئۆبامــا، ســەرۆكی پێشــووی ئەمریكا، 
پێیانوابوو رێككەوتنە ئەتۆمییەكە و كرانەوەی 

بــازاڕی جیهانی بەڕووی ئێراندا باڵی میانڕەو و 
ریفۆرمخوازی ئێران بەهێزتر دەكات.

بــەاڵم ژمارەیــەك لــە بەرپرســانی ئەمریكا 
پێیانوایــە لــە ئێــران باڵــی موحافــەزەكار، 
ســەركەوتنی ریفۆرمخــوازەكان بــۆ مانــەوەی 
خۆی لە دەسەاڵت بەكاردەهێنێ، الدانی رژێمی 
ئێســتاش تاكــە رێگەیە بۆ ئــەوەی ئەمریكا و 
ئێران بتوانن پەیوەندییەكی ئاســاییان هەبێت. 
جیم مەتیس، وەزیری بەرگریی ئەمریكا پێیوایە 
"ئێران گەورەترین هێزی تێكدەری سەقامگیری 
بەرگــری  وەزیــری  نێوەڕاســتە".  رۆژهەاڵتــی 
ئەمریكاش پێیوایە دەستێوەردانی سەربازی لە 
ئێران ناتوانێ كێشــەكە چارەسەر بكات، ئەوە 

خەڵكی ئێران خۆیانن كە دەبێ "ئەو حكومەتە 
لەكــۆڵ بكەنــەوە، تاوەكــوو پەیوەندییەكانــی 

ئەمریكا و ئێران ئاسایی ببنەوە".
بــە  كــە   1953 ئابــی  ئۆپەراســیۆنەكەی 
ئۆپەراســیۆنی ئاجاكس ناسراوە، پەیوەندی بە 
نەوتەوە هەبــوو. كۆمپانیای نەوتی ئەمریكی - 
ســعودی رازی ببوو داهاتی نەوت بە یەكســانی 
لەگەڵ ریــازدا دابەش بكات. ئێرانییەكان داوای 
هەمــان مافیان لە كۆمپانیــای ئەنگلۆ - ئێرانی 
دەكرد كە ســەر بە كۆمپانیای نەوتی بەریتانیا 
بــوو. بەریتانییــەكان رازی نەبوون ئــەو داوایە 
قەبــووڵ بكــەن، بۆیــە محەممەد موســەدەق، 
ســەرۆكوەزیران و ســەرۆك ئەركانــی ئەوكاتی 
ئێران، لــە ســەرەتاكانی 1951 پیشەســازیی 
نەوتی ئێرانی بە نیشتمانیی كرد. بەریتانییەكان 
داوای هاوكارییــان لــە CIAی ئەمریكــی كــرد 

تاوەكو موسەدەق لەسەر كار البدەن.
بــەاڵم هۆكاری باســكردن لە گۆڕینی رژێمی 
ئێران لــە ئیدارەی ئێســتای ئەمریــكادا نەوت 
نییــە، بەڵكو فراوانبوونی دەســەاڵتی ئێرانە لە 
ئەفغانستانەوە بۆ یەمەن تا دەگاتە كەنارئاوەكانی 
دەریای نێوەڕاســت. ئێران كێشەیەكی گەورەیە 
بۆ هاوپەیمانەكانی ئەمریكا لە ناوچەكەدا. بەاڵم 
بەرپرســانی ئەمنی لــە ئیدارەكانی پێشــووی 
ئەمریكا دەڵێن گۆڕینــی رژێمی ئێران باجێكی 

گــەورەی بــۆ ئەمریكا لــە ناوچەكەدا بــەدواوە 
 CIA دەبێــت. بروس ریدڵ، ئەندامی پێشــووی
و شــرۆڤەكار لە پەیمانگەی بروكینگز، پێیوایە 
شەڕی راســتەوخۆ لەگەڵ ئێران "سێ هێندەی 
شەڕی عێراق قوربانی و زیانی بەدواوە دەبێت". 
جگــە لەمــەش ئۆپۆزیســیۆنی ناوەندیی ئێران 
هێنــدە بەهێــز و یەكگرتوو نییــە و بنكەیەكی 
جەماوەریــی هێنــدە بەهێزی نییە كــە بتوانێ 
سیاســەتی گۆڕینی رژێــم بۆ ئەمریكا جێبەجێ 
بــكات، بەبێ ئەوەی پێویســت بــكات ئەمریكا 

هێزی قورس بەكاربهێنێ.
لە مــاوەی نزیكەی چوار دەیــەی رابردوودا، 
ئێــران كۆمەڵێــك جومگــەی دەســەاڵتی لــە 
رۆژهەاڵتی نێوەڕاست دروستكردووە یان بەهێزی 
كردوون، لەوانەش حیزبوڵاڵی لوبنان، میلیشیا 
و گرووپە شــیعییەكانی عێراق و ئەفغانســتان، 
حوسییەكانی یەمەن و هێزەكانی نزیك لە بەشار 
ئەسەد لە سووریا كە لەالیەكەوە بەرژەوەندییە 
سیاســییەكانی ئێران لە ناوچەكەدا دەپارێزن و 
لە الیەكی دیكەشەوە شەڕ لە سنوورەكانی ئێران 
دووردەخەنــەوە. هەرچەشــنە شــەڕێك لەگەڵ 
ئێــران )بەڕاســتەوخۆ بێت یان ناڕاســتەوخۆ( 
هەموو ناوچەكە دەكاتەوە بە مەیدانی شەڕێكی 
هەمەالیەنە لەنێوان هێزەكانی ســەر بە ئێران و 

هێزەكانی سەر بە واڵتانی سوننە.

ئەمریكا رژێمی ئێران دەگۆڕێت؟

یەكێك لە بژارەكانی ئەمریكا بۆ گۆڕینی رژێمی ئێران، پشتگیری هێزە ناوخۆییەكانی ئێرانە

ئیسرائیل بە گۆڕینی رژێمی ئێران رازییە؟
لەكاتێكدا وەزارەتی دەرەوە و كۆشــكی ســپی ســەرقاڵی داڕشتنی سیاسەتێكی 
نوێن بۆ ئێران، پرســیاری ســەرەكی لێرەدا ئەوەیە، ئایا ئیســرائیل ئەمــەی دەوێت، لە 
كاتێكدا بەشــێكی سیاســەتەكانی ئەمریكا لە رۆژهەاڵتی نێوەڕاســت پەیوەستە بە 

پاراستنی ئاسایشی ئیسرائیل؟ 
ئەوەی ئاشكرایە، ئیسرائیل و واڵتانی عەرەبی سوننەی ناوچەكە، بە سیاسەتەكانی 
ئۆباما و نزیكبوونەوەی ئێران و ئەمریكا دڵخۆش نەبوون، بەاڵم ئەڵتەرناتیڤ چییە لە نێوان 
گۆڕینی رژێمی ئێــران و كردنەوەی بوار بــۆ فراوانخوازییەكانی لــە ناوچەكەدا )وەكوو 

ئەوەی ئۆبامای پێ تۆمەتبار دەكرێت(؟ 

محەممەد بن سەلمان ركابەرەكانی رادەماڵێ
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رووداو - هەولێر

لە ســەرەتای جەنگی دووەمی جیهانیدا، لۆرد 
هاڵیفاكــس، وەزیری دەرەوەی ئەوكاتی بەریتانیا، 
بانگهێشــتی باڵیۆزی توركیای كردبوو بۆ ئەوەی 
پرســیاری لێبكات كــە ئایا توركیــای "بێالیەن" 
ئامادەیــە لەگــەڵ هاوپەیمانــان لــە جەنگی دژی 
فاشیزمدا بەشداری بكات. باڵیۆزی ئەوكاتی توركیا 
بە هاڵیفاكسی گوتبوو ئەگەر توركیا لە جەنگەكەدا 
بەشداری بكات، "كێشەی رۆژهەاڵت" سەقامگیریی 
توركیا تێكدەدات. مەبەست لە كێشەی رۆژهەاڵت 

"پرسی كورد" بوو. 
وەزیــرە بەریتانییەكــە كۆڵــی نەدابــوو، بــە 
باڵیۆزی توركیای گوتبوو ئەو ئاگاداری "كێشــەی 
رۆژهــەاڵت"ە. پرســیاری كردبوو ئایــا ناكرێ ئەو 
كێشەیە بەو رێگەیە چارەسەر بكەن كە كاتی خۆی 
بەریتانیا كێشەی سكۆتالندای پێ چارەسەر كرد؟ 
دیپلۆماتە توركەكە پاش ماوەیەك بیركردنەوە 
گوتبــووی "كوردەكان ســكۆتالندی نیــن، بەڵكو 
ئێرلەندین". حامید ئاكین ئونڤەر، مامۆستای زانكۆ 
لــە توركیا، ئەو گفتوگۆیەی نێــوان هاڵیفاكس و 
باڵیۆزی توركیای لە بێرنارد لویســەوە بیستبوو. 
بــە بۆچوونی ئونڤەر سیاســەتی توركیا لە دوای 
جەنگــی جیهانیــی دووەمــەوە "ژمــارەی كوردە 
ســكۆتالندییەكانی بەرزكردووەتــەوە و ژمــارەی 

كوردە ئێرلەندییەكانی كەم كردووەتەوە".
مشــتومڕە،  ئــەو  دوای  دەیەیــەك  چەنــد 
ســەربازێكی هێزی تایبەتی ئەمریكا كە لەشەڕی 
دژی ئەنسارولئیســالمدا یارمەتیی پێشــمەرگەی 
دابوو، بــەدەم ســەیركردنی دیمەنە شــاخاوییە 
جوانەكانی كوردســتانەوە بە رۆژنامەنووســێكی 
گوتبوو: "پێشــتر بیــرم لێنەكردبــووەوە، بەاڵم 
دەكرێ تۆ لە ئێرلەندا یان شوێنێكی وەكوو ئێرە 
بیت. ئەگەر ئەم خاكە هی منیش نەبووایە هەوڵم 

دەدا بیكەم بە هی خۆم".
ئــەم دوو بڕگەیە كە هی دوو قۆناغی جیاوازی 
مێــژوون، بەڕوونــی دەریدەخــەن گەلــی كورد و 

ئێرلەنــدی خــاوەن سروشــتێكی یاخیگــەران و 
خۆشەویستییان بۆ نیشتمانەكەشیان هەر لە هی 
یەكدی دەچێت، بەاڵم پرســیارەكە ئەوەیە بۆچی 
ئێرلەندییــەكان دان بــەو وێكچوونەدا نانێن كە لە 

نێوان مێژووی خۆیان و كورددا هەیە؟
چاالكڤــان و سیاســییەكانی ئێرلەندا هیچكات 
مێژووی ئەو دوو گەلەیان پێكەوە بەراورد نەكردووە 
و هاوســۆزییان لەگــەڵ كــورد زۆر كــەم بــووە. 
ئێرلەندییەكان زۆربەی جاران مێژووی خۆیان لەگەڵ 
دۆزی فەڵەستیندا بەراورد كردووە. بەمدواییە ئااڵی 
فەڵەســتین لەسەر هەموو ئەنجوومەنی شارەكانی 
كۆماری ئێرلەندا هەڵكرا. بەاڵم ئااڵی كوردســتان 
ئەگەر هەشبێت زۆر دەگمەنە. ئێرلەندا لە زۆربەی 
كێشە دەرەكییەكاندا بێالیەنیی هەڵبژاردووە، بەاڵم 

لە كێشــەی فەڵەستین و ئیســرائیلدا هەموو كات 
هەڵوێســتێكی روونــی هەبووە، بەم حاڵەشــەوە 
بــە دەگمەن قســە یان دانپێدانیان لەســەر دۆزی 
مێژوویی كورد بۆ ســەربەخۆیی و خۆبەڕێوەبردن 

هەبووە. 
ســاڵی رابردوو كــورد و ئێرلەندییــەكان یادی 
ســەت ســاڵەی دوو رووداوی جیاوازیــان كردەوە. 
جەژنــی  ســەرهەڵدانی  یــادی  ئێرلەندییــەكان 
قیامــی 1916یــان كــردەوە، كــە الی ئێرلەندییە 
نەتەوەخــوازەكان بــە ســاتەوەختی تەقینەوەی 
خەبات و شــەڕی سەربەخۆیی ئێرلەندا دادەنرێت. 
كوردســتانی عێراقیــش یــادی ســەت ســاڵەی 
رێككەوتنی سایكس پیكۆیان كردەوە كە سەرەتای 
پرۆســەی دابەشــبوونی رۆژهەاڵتی نێوەڕاســت و 

بێبەشــبوونی كورد لە مافــە نەتەوەییەكانی بوو، 
ئەمەش رێك ئەو پرۆسەیەیە كە هەولێر دەیەوێت 

هەڵیوەشێنێتەوە.
 1922 لەســاڵی  باشــوور  ئێرلەنــدای 
ســەربەخۆیی وەرگرت. پاش گشتپرســییەكەی 
كوردســتان لــە 25ی ئەیلول، رەنگــە دەوڵەتی 
كوردســتانیش لە هەمان رێكەوتدا سەربەخۆیی 
خۆی رابگەیەنێت كە ئێرلەندییەكان یادی سەت 
ســاڵەی راگەیاندنی ســەربەخۆیی خۆیانی تێدا 

دەكەنەوە، واتە ساڵی 2022.
بۆچــی ئێرلەندییــەكان زۆر بــە كەمــی دان 
بــە خەباتی كورد بــۆ ســەربەخۆییدا دەنێن یان 
هاوسۆزیی بۆ دەردەبڕن، لە كاتێكدا ئێرلەندییەكان 
مێــژووی خۆیان بــە هۆكارێك دەزانــن بۆ ئەوەی 

پشتگیری لە مافی بڕیاردانی چارەنووسی گەالنی 
بێدەوڵەتی دیكە بكەن. 

ئەو خەڵكە ئێرلەندییانەی ئاشنای كوردستانن، 
زۆرجــار هۆكاری ئەمە بــۆ بێئاگایی دەگەڕێننەوە 
و دەڵێن ئەگــەر ئێرلەندییەكان ئاشــنایەتییەكی 
ئاواتــی  و  كــورد  مێــژووی  لەگــەڵ  زیاتریــان 
ســەربەخۆیی كورد هەبووایە، ئەوە هاوســۆزییان 

لەگەڵیان دەردەبڕی.
هەڵبەت ئەمە حاڵەتێكی تەواو گشــتگیر نییە 
لە ئێرلەندا و ئەمەش جێی دڵخۆشییە. سەرەتای 
ئەمســاڵ لە شــاری دێری لە ئێرلەنــدای باكوور، 
كۆماریخوازەكانی ئێرلەندا لە كونجی ئازادی دێری 
)Free Derry Corner( كۆمەڵێــك نەخشــیان 
لەسەر دیوارەكان كێشا، ئەمەش وەكوو ئاماژەیەك 
بۆ خەباتی هاوبەشی كۆماریخوازەكانی ئێرلەندای 

باكوور و یەكینەكانی پاراستنی گەل لە سووریا.
جیا لەمە ئێرلەندییەك كە لە ریزەكانی یەپەگە 
دژی چەكداری داعش شــەڕ دەكات، بەمدواییە بە 
رۆژنامەیەكی ئێرلەندیی گوتبوو "زۆر شتی هاوبەش 
لە نێوان خەباتی كورد و خەباتی ئێرلەندا دەبینم. 
هەردووكمان دوو واڵتی بچووكین و لەدژی دوژمنی 
گەورە شەڕمان كردووە". شەڕڤانە ئێرلەندییەكەی 
یەپەگــە ئاماژەی بۆ ئەوەش كردووە كە ئەو چوار 
دەوڵەتەی فەرمانڕەوای چوار ناوچە كوردییەكەن، 

مامەڵەی ناڕەوایان لەگەڵ كورد كردووە. 
دێمــۆرت مێلیــدی، مێژوونووســی ئێرلەنــدی 
پێیوایــە بێئاگایی ئێرلەندییــەكان بەرامبەر دۆزی 
كورد لەچاو دۆزی فەڵەستین هۆكاری خۆی هەیە.
مێلیدی بە )رووداو(ی گوت "تاوەكوو ســەدام 
كــوردی كیمیابــاران نەكرد و تاوەكــوو ئەوكاتەی 
كــورد شــەڕی داعشــی نەكردبــوو، كــەم كەس 
لەبــارەی كــوردەوە شــتێكیان بیســتبوو. بەاڵم 
فەلەســتینییەكان بە رفاندنی فڕۆكە لە ســااڵنی 
شەستەكان و حەفتاكان ناوی خۆیان خستە سەر 

نەخشەی جیهان".
مێژوونووســە ئێرلەندییەكــە پێیوایە زاڵبوونی 
بیــری چــەپ یەكێكی دیكــە لــەو هۆكارانەیە كە 
وادەكات ئێرلەندییەكان وەكوو پێویست الیەنگری 

لە دۆزی مافی بڕیاردانی چارەنووسی كورد نەكەن. 
تەنانــەت سیاســییە میانڕەوەكانــی ئێرلەنــداش 
كــە لەكاتی ســەردانی ئیســرائیل و فەلەســتین 
تاجەگوڵینە لەسەر گۆڕی یاسر عەرەفات دادەنێن، 
زۆر بــە كەمی ئامادەن یەك وشــە لەبارەی مافی 

كوردەوە بڵێن.
مێلیــدی هەروەها دەڵێت: "ئەو واڵتانەی كورد 
بۆ ســەربەخۆیی شــەڕی لەگەڵ كردوون: توركیا، 
عێــراق، ئێــران و ســووریا، لــە رۆژئــاوا وەكــوو 
دەســەاڵتێكی كۆڵۆنیاڵیــی راســتەقینە تەماشــا 
ناكرێــن، بەڵكــو هەمــوو گەالنی ئــەو واڵتانە بە 
ستەملێكراو دەزانن، بەاڵم كێشەی فەڵەستینییەكان 
وەكــوو خەباتێــك لــەدژی جووە ســپی پێســتە 
كۆڵۆنیاڵیســتەكان و هاوپەیمانە ئەمریكییەكەیان 
لەقەڵەم دەدرێ، ئەمەش لە مێشــكی ئێرلەندییە 
ساویلكەكاندا خۆشەویستییەكی زیاتری بۆ دۆزی 

فەلەستینییەكان دروستكردووە".
لە نێوەڕاســتی نــەوەدەكان و لەكاتی شــەڕی 
نیوخــۆی هەرێمــی كوردســتاندا، دانوســتاندنی 
ئاشتیی نێوان الیەنە كوردییەكان بەسەرپەرشتی 
ئەمریــكا لە ئێرلەندا بەڕێوەچــوو. ئەگەرچی ئەم 
هەوڵــە شكســتی هێنــا، بــەاڵم هەرچۆنێك بێت 

ئێرلەندا رۆڵی خۆی لەو دانوستاندنەدا گێڕا. 
ئەمڕۆكەش ئێرلەندا مەرج نییە واز لە بێالیەنیی 
خۆی بهێنێ، ئەگەرچی ماوەیەكی زۆرە بۆ كێشەی 
فەڵەستین وازی لە بێالیەنی هێناوە، بەاڵم ئێرلەندا 
دەتوانێ بۆ پرســی جیابوونەوە لە نێوان هەرێمی 
كوردستان و بەغدا رۆڵی نێوبژیوان بگێڕێت. ئەمە 
ئــەو رۆڵەیە كــە بەریتانیا ئامــادە نییە بیگرێتە 
ئەســتۆی خۆی. دواتر لــە داهاتوویەكــی نزیكدا 
ئێرلەندا لە ناو دەوڵەتە سەربەخۆكاندا پێشوازی لە 
كوردستان بكات، لە كاتێكدا ئێرلەندا خۆی ئامادە 
دەكات بۆ ئەوەی لە 2022 یادی ســەت ســاڵەی 

سەربەخۆیی بكاتەوە. 

* پــۆڵ ئیــدن فریالنســەرێكی ئێرلەندییە لە 
هەرێمی كوردستان، بۆ بەشی ئینگلیزی ماڵپەڕی 

رووداو دەنووسێ.  

بۆچی ئێرلەندا هاوسۆزی سەربەخۆیی 
كوردستان نییە؟

رووداو - هەولێر

هەفتــەی رابــردوو دۆناڵد ترەمپ، ســەرۆكی 
لەگــەڵ  كۆبوونــەوەی  زنجیرەیــەك  ئەمریــكا، 
وەزیری دەرەوەی واڵتەكەی ســازكرد، پاش ئەو 
كۆبوونەوانە بــۆی دەركەوتووە وەزارەتی دەرەوە 
ناتوانــێ بــژارەی هەڵوەشــاندنەوەی رێككەوتنە 

ئەتۆمییەكەی ئێران بە كراوەیی بهێڵێتەوە.
بەگوێرەی راپۆرتێكی تایبەتی گۆڤاری )فۆرین 
پۆڵسی(، ترەمپ دوای كۆبوونەوە لەگەڵ رێكس 
تیلەرســن، وەزیــری دەرەوەی ئەمریــكا، بڕیاری 
داوە تیمێك لە كەســانی جێی متمانەی خۆی لە 
كۆشكی ســپی پێكبهێنێ بۆ ئەوەی لە راپۆرتی 
90 رۆژی داهاتــوودا ســەبارەت بــە رێككەوتنە 
ئەتۆمییەكەی ڤیەننا متمانە لە پابەندبوونی ئێران 
بە رێككەوتنەكە بستێننەوە، یان هیچ نەبێت ئەو 

بژارەیە بە كراوەیی بهێڵێتەوە.
ســەرچاوەیەكی نزیك لە كۆشــكی ســپی بە 
گۆڤــارە ئەمریكییەكــەی راگەیاندووە "ســەرۆك 
تیمێكی لە ســتافی كۆشــكی ســپی پێكهێناوە 
تاوەكــو لە راپۆرتــی 90 رۆژی داهاتوویاندا چاو 
بە پابەندبوونی ئێران بە رێككەوتنە ئەتۆمییەكەدا 
بخشێننەوە و لە راپۆرتەكەیاندا متمانە لە ئێران 
وەربگرنــەوە. پێشــتر ترەمــپ ئــەو ئەركەی بە 

تیلەرسن و وەزارەتی دەرەوە دابوو".
بەپێی رێككەوتنە ئەتۆمییەكەی نێوان ئێران 
و گرووپــی 5+1، حكومەتــی ئەمریــكا هەمــوو 
90 رۆژ جارێك راپۆرتێك ســەبارەت بە ئاســتی 
پابەندبوونی ئێران بە رێككەوتنەكە پێشكەش بە 
كۆنگرێس دەكەن و لەوێوە هەڵوێستی حكومەت 
و كۆنگرێســی ئەمریكا بەرامبەر بە رێككەوتنەكە 
دیاری دەكرێت. لە ماوەی حەوت مانگی رابردوودا 
ئەركی چاوخشــاندنەوە بە ئاســتی پابەندبوونی 
تەمــووزی 2015  بــە رێككەوتنەكــەی  ئێــران 

لەئەستۆی وەزارەتی دەرەوە بووە. 
لە كاتی دەستبەكاربوونی ترەمپەوە دوو جار 
چاوپێداخشاندنەوە بە ئاستی پابەندبوونی ئێران 

كراوە كە یەكەمیان لە مانگی نیســانی ئەمســاڵ 
بووە، دووەم جاریشــیان هەفتــەی رابردوو بوو. 
لــە راپۆرتەكەی هەفتــەی پێشــوودا، وەزارەتی 
دەرەوەی ئەمریــكا رایگەیانــد كە ئێــران پابەند 
بووە بــە رێككەوتنەكەوە. هــەر دوو جارەكەش 
كۆبوونەوەی نێوان بەرپرســانی كۆشكی سپی و 

بەرپرسانی وەزارەتی دەرەوە گرژ بووە.
ســەرچاوەكەی كۆشــكی ســپی ئاماژەی بۆ 
ئــەوەش كــردووە كە پەیامی ســەرۆكی ئەمریكا 
دیــارە و نایەوێت لــە 90 رۆژی داهاتوودا هەمان 
ئەنجامــی دوو راپۆرتەكــەی پێشــوو ببینێــت. 
بەگوتەی ســەرچاوەكە، بەم هەنگاوە "ســەرۆك 
بە كۆشــكی ســپی دەڵێت كە دەیەوێــت لە 90 
رۆژی داهاتــوودا متمانــە لــە پابەندبوونی ئێران 
وەربگیرێتەوە. ئێســتاش ئەركی ئەو تیمەیە ئەم 

كارە بۆ ترەمپ بكەن".
گۆڤارە ئەمریكییەكە لەگەڵ ســێ ســەرچاوە 
قســەی كردووە كــە داوایان لێكراوە لە پرۆســە 
نوێیەكــەدا بەشــداری بكــەن، یــان ئــاگاداری 
هەڵوێســتی ترەمپن ســەبارەت بە پابەندبوونی 
ئێران. هەر سێ سەرچاوەكە باسیان لەوە كردووە 
سەرۆكی ئەمریكا دەیەوێ پرۆسەكە لە دەرەوەی 
وەزارەتــی دەرەوە بێــت، چونكە ئــەو وەزارەتە 
لــە دوو راپۆرتەكەی پێشــوویدا هیچ بژارێكی بۆ 
ترەمپ نەهێشــتبووەوە بۆ ئــەوەی بناغەیەك بۆ 

داهاتوو دابنێ.
بەگوتەی سەرچاوەكان، لە كاتی ئامادەكردنی 
دوایین راپۆرت لەبارەی ئاستی پابەندبوونی ئێران، 
ترەمپ داوای لە تیلەرسن كردبوو بناغەیەك دابنێن 
تاوەكوو لە داهاتوودا متمانە لە پابەندبوونی ئێران 
بەرێككەوتنەكە بسەندرێتەوە، بەاڵم دوای بینینی 
راپۆرتی وەزارەتی دەرەوە، ترەمپ بۆی دەركەوت 

تیلەرسن ئەو كارەی پێناكرێت.
بڕیارە ئەم هەفتەیە ســەرۆكی ئەمریكا لەگەڵ 
ئەو ســتافە كۆببێتــەوە كە بۆ ئەركــە نوێیەكە 
دەستنیشــانی كردوون، بڕیاریشــە هەتا ئەوكات 
وردەكاریــی پالنەكەیــان بــۆ ئاشــكرا نەكرێت. 

ســەرچاوەیەك كە ئاگاداری كۆبوونەوەكەی ئەم 
هەفتەیەی نێــوان ترەمپ و تیمە نوێیەكەیە، بە 
)فۆرین پۆڵسی( گوتووە "ترەمپ سوورە لەسەر 
ئەوەی لە 90 رۆژی داهاتوودا بڵێت ئێران پابەندی 

رێككەوتنەكە نەبووە".
پێشــتریش میدیــای ئەمریكــی ئاشــكرایان 
كردبــوو ناكۆكییەكــی زۆر لەبــارەی رێككەوتنە 
ئەتۆمییەكەی ئێران لە نێوان كۆشــكی ســپی و 
وەزارەتەكانــی دەرەوە و بەرگری و ژمارەیەك لە 
فەرماندەكانی سوپای ئەمریكیدا هەیە. ترەمپ و 
ژمارەیەك لە راوێژكار و یاریدەدەرەكانی پێیانوایە 
دەبــێ پێداچوونەوەیەكی بنەڕەتی بە رێككەوتنە 
ئەتۆمییەكــەدا بكرێــت كــە تێیــدا سیســتەمی 
مووشەكی باڵستیكی ئێران و هەوڵەكانی ئێران بۆ 
تێكدانی ســەقامگیری ناوچەكەش وەكوو خاڵ و 
مەرج ببەسترێتەوە بە رێككەوتنە ئەتۆمییەكەوە. 
وەزارەتــی دەرەوە و پێنتاگۆن ســوورن لەســەر 
بــە  پابەندبێــت  ئەمریــكا  پێویســتە  ئــەوەی 

رێككەوتنەكە ئەتۆمییەكە.
بەرەبەیانی رۆژی دووشەممەی هەفتەی رابردوو 
راپۆرتەكەی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریكا رادەستی 
كۆشكی سپی كرابوو، ترەمپ دەبووایە واژۆ لەسەر 
راپۆرتەكە بكات كە تێیدا هاتبوو ئێران مەرجەكانی 
پابەندبوون بــە رێككەوتنەكەی جێبەجێكردووە. 
الی نیوەڕۆی هەمان رۆژ ترەمپ دوودڵ ببوو و بۆ 
پاش نیوەڕۆكەی كۆبوونەوەیەكی دیكەی لەگەڵ 
تیلەرســن رێكخســتبوو كە تێیدا ستیڤ بەنۆن، 
داریژەری ستراتیژی ترەمپ و سێباستیەن گۆركا، 

جێگری یاریدەری سەرۆك بەشدار بوون. 
بەپێــی راپۆرتــی گۆڤــارە ئەمریكییەكە لەو 
كۆبوونەوەیەدا رەخنەیان لــە راپۆرتەكە گرتبوو 
و داوایــان لە تیلەرســن كردبــوو روونی بكاتەوە 
راگەیاندنــی  و  راپۆرتــە  ئــەو  "پەســندكردنی 
پابەندبوونــی ئێران بە مەرجەكانی رێككەوتنەكە 
چی قازانجێكی بۆ ئاسایشــی نیشتمانی ئەمریكا 
هەیە". سەرچاوەیەكی ئاگادار لە كۆبوونەوەكەش 
ئاشــكرای كردووە "تیلەرســن هیچ وەاڵمێكی بۆ 

ئەو پرســیارە نەبووە، كاتێكیــش ترەمپ داوای 
روونكردنەوەی دەكرد، تیلەرســن بە وەاڵمەكانی 

سەرۆكی تووڕەتر دەكرد".
ئار ســی هامۆند، راوێژكاری پەیوەندییەكانی 
تیلەرســن، ئەو دەنگۆیانە رەتدەكاتەوە و دەڵێت 
"هەمــوو ئەوانەی لە كۆبوونەوەكــە بوون لەگەڵ 
وەاڵمەكانــی وەزیری دەرەوە هاوڕا نەبوون، بەاڵم 
ســەرۆك ترەمــپ پێزانینــی هەبوو كــە وەزیری 

دەرەوە زانیاری روونی پێدەدات".
یەكێــك لە ســەرچاوە ئــاگادارەكان هۆكاری 
تووڕەیــی ترەمپ بۆ ئەوە دەگەڕێنێتەوە كە "90 
رۆژ لەمەوبەر سەرۆك داوای لە وەزارەتی دەرەوە 
كردبــوو لــە راپۆرتەكەیانــدا بناغەیەكــی وەها 
دابنێن كە ترەمپ كۆمەڵێك بژارەی جیاوازی بۆ 
بڕیاردان سەبارەت بە رێككەوتنەكە لەبەردەست 
بێت. تیلەرسن نەیتوانی ئەمە بكات و ترەمپیش 
متمانــەی پێــی نەماوە بتوانێ لە داهاتووشــدا 
بیكات، بۆیەش تیمێك لەو ستافەی پێكهێناوە 

كە جێی متمانەی خۆین".
لە كاتی ئامادەكردنــی راپۆرتەكەی مانگی 
نیســاندا، دۆناڵد ترەمــپ داوای لــە وەزیری 
دەرەوە كردبــوو بــۆ ئامادەكردنی راپۆرتەكە 
لەگەڵ هاوپەیمانەكانی ئەمریكا لە ناوچەكەدا 
قسە بكات و دڵنیا بێت لەوەی لە راپۆرتەكەدا 
نیگەرانییەكانی ئەوانیش پشتگوێ نەخراوە. 
بە گوتەی سەرچاوە ئاگادارەكان "تیلەرسن 
ئەمــەی نەكرد. بۆیەش متمانەی ســەرۆكی 

لەدەست دا".
دەرەوەی  وەزارەتــی  بەرپرســێكی 
ئەمریكا ئاشــكرای كرد "تیلەرســن دەیەوێت 
بۆچوونــی  نێــوان  لــە  هاوســەنگییەك 
توندئاژۆكانــی كۆشــكی ســپی و هەوڵدان بۆ 

پاراستنی رێككەوتنە ئەتۆمییەكە رابگرێ، بەاڵم 
پرسیارەكە ئەوەیە تیلەرسن هەتا كەی دەتوانێ 

ئەم هاوسەنگییە رابگرێت؟".

" ترەمپ سوورە لەسەر ئەوەی لە 90 رۆژی داهاتوودا بڵێت ئێران پابەندی رێككەوتنە ئەتۆمییەكە نەبووە"

لە وەزارەتی دەرەوە رازی نییە

كۆماریخوازەكانی ئێرلەندا لەسەر دیوار نووسیویانە :"شۆڕشی رۆژئاڤا... یەك جیهان و یەك تێكۆشان".

ترەمپ تیمێكی نوێ بۆ رێككەوتنە 
ئەتۆمییەكەی ئێران پێكدێنێ
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ئەم وتارانە گوزارشت لە رای نووسەرەكانیان دەكەن و بەهیچ شێوەیەك دەربڕی بۆچوونی تۆڕی میدیایی رووداو نین.

شرۆڤە و بۆچوون

جیـاواز،  پێكهاتەیەكـی  وەك  توركمـان 
مێژوویەكـی درێـژە لـە چەنـد ناوچەیەكـی 
كوردسـتان بە ئاشـتی لەگەڵ كورد دەژین، 
تێكـەاڵوی و نزیكایەتییـان لەگـەڵ كـورد بە 
ئەندازەیەكـە زۆربـەی خێزانەكانیـان لەڕێـی 
دەچێتـەوە  رەگێكیـان  ژنخوازییـەوە  و  ژن 
خاڵوانـی  یـان  خـوارزا  یـان  كـورد،  سـەر 
خێزانـە كـوردە هاوشـارییەكانیانن. بەشـی 
دەگەڕێنـەوە  بنەچـەش  بـە  هـەر  زۆریـان 
سـەر بنەماڵـە و عەشـیرەتە كوردییەكانـی 
بەهـۆی  دەژیـن.  لێـی  ناوچەیـەی  ئـەو 
رژێمـە  پاكتـاوی رەگەزیـی  سیاسـەتەكانی 
یـەك لـەدوای یەكەكانی عێراقەوە، بەشـێك 
كەوتوونەتـە  كـورد  هاوشـێوەی  لەوانیـش 
بەر هەڕەشـەی عەرەب و ئاوارەو دەربەدەر 
كـراون. مـاڵ و موڵـك و زەوییـان دەسـتی 
عەرەبـی  بـە  دراوە  و  گیـراوە  بەسـەردا 

تەعریـب. سـەردەمی 
لەگـەڵ كـورد خاڵـی هاوبەشـیان زۆرە، 
رابـردوودا  لـە  تێكـەاڵون،  و  هاوشـاری 
سـتەمكاریی  دەسـتی  قوربانیـی  هـەردووال 

دەسـەاڵتی عـەرەب بوونـە، بـەر سیاسـەتی 
خەڵكیـان  كەوتـوون،  نـەژادی  پاكتـاوی 
و  شـارۆچكە  و  گونـد  دراوە،  لەسـێدارە 
عـەرەب  و  كـراون  تەخـت  گەڕەكەكانیـان 
داهاتـووش  بـۆ  شـوێنیان،  هێنراوەتـە 
بەسـتراوەتەوە.  پێكـەوە  چارەنووسـمان 
ئـەم  نەیتوانیـوە  كـورد  هیچـكات  بـەاڵم 
لـە  و  بگەیەنێـت  توركمـان  لـە  راسـتییە 
توركمـان  عـەرەب،  لەگـەڵ  ملمالنێكانیـدا 
بخاتـە سـەنگەری خۆیـەوە. هۆكارەكەشـی 
ئـەدای  بـە  پەیوەنـدی  زۆری  بەشـێكی 
خراپـی سیاسـی و ئیـداری و جۆرێـك لـە 
سـتەمكاریی  و  زوڵـم  دووبارەكردنـەوەی 
توركمانـەكان.  لەسـەر  هەیـە  كـوردەوە 

رژێمـی  رووخانـی  لەسـەرەتای  ئەگـەر 
سـەدام و گەڕانـەوەی كـورد بـۆ ناوچەكانی 
خـۆی، تێگەیشـتنێكی هاوبـەش لـە نێـوان 
كـورد و توركمان دروسـتبووایە بۆ چۆنێتی 
بەڕێوەبردنـی ئـەو ناوچانـە و مامەڵەكـردن 
ئـەوكات  سیاسـییەكانی،  كێشـە  لەگـەڵ 
چارەسـەری  رێگـەی  گرتنەبـەری  رەنگـە 

رێوشـوێنی  بـە  پێویسـتی  كێشـەكان 
نەبـا.   140 مـادەی  وەك  دەسـتووریی 
بەتایبەتـی لـە شـارێكی پـڕ لـە كێشـە و 
دەبـوو  كـورد  كەركووكـدا  وەك  ئاڵۆزیـی 
رەوایەتـی  سـەرباری  كـە  تێبـگات  لـەوە 
بـە  پێویسـتی  بـەاڵم  مەسـەلەكەی، 
هاوبەشـێك هەیـە بـۆ داوای وەرگرتنـەوەی 
كـرد  پێچەوانەكەیمـان  ئێمـە  شـارەكەی. 
توركمانمـان خسـتە  وێسـتگەدا  زۆر  لـە  و 
بـەرەی عەرەبـەوە لـە دروسـتكردنی رێگری 
كەركـووك  كێشـەی  چارەسـەركردنی  لـە 
هاوشـێوەی  تـری  ناوچەكانـی  تەنانـەت  و 

كەركووكیشـدا.
وەك دەڵێـن مێـژوو هەر بـۆ تۆماركردنی 
پەنـد  بـۆ  بەڵكـوو  نییـە،  رووداوەكان 
لێوەرگرتنیشـە، دەكرێت ئێسـتا كورد پەند 
لە هەڵەكانی خۆی وەرگرێت، بەتایبەت كە 
لەبـەردەم پرۆسـەیەكی چارەنووسسـازداین 
بـەرەو سـەربەخۆیی كوردسـتان. وەك لـە 
توركمـان  نەمانتوانـی  رابـردوودا  دەیـەی 
سـەنگەری  بهێنینـە  هاوبەشـێك  وەك 
پێویسـتە  كەركووكـەوە،  داواكردنـەوەی 
و  بكەینـەوە  راسـت  هەڵەیـە  ئـەو  ئێسـتا 
توركمـان  كـە  بكەیـن  ئـەوە  دەسـتەبەری 
كوردسـتاندا  سـەربەخۆیی  سـەنگەری  لـە 
بێـت. چونكـە لەالیەك وەك هاوبەشـێك لە 
بەشـێكی زۆری ئـەو ناوچانـەی كوردسـتان 
دەژیـن،  لەگەڵمـان  زۆرە  مێژوویەكـی 
شانبەشـانی  توركمـان  ئەگـەر  هەروەهـا 
كـورد داوای سـەربەخۆیی بـۆ كوردسـتان 
بـكات، هاوكێشـەكان لەسـەر ئـەرزی واقیـع 
دەرەوەی  كوردسـتانییەكانی  ناوچـە  لـە 
پـرۆژەی  قازانجـی  بـە  هەرێـم  ئیـدارەی 
لـەوە  پێویسـتە  دەگۆڕێـت،  زۆر  كـوردی 
ئـەو  ئێمـە  توركمـان  بەبـێ  كـە  تێبگەیـن 
ناوچانـە وەرناگرینەوە، لەالیەكی تریشـەوە 
بـۆ راكێشـانی سـەرنجی دونیا لـە رەوایەتی 
داخوازییەكەمـان زۆر سـوودبەخش دەبێت.
بـەاڵم توركمـان بەچـاوی گومانـەوە لـە 

دەسـتەبەركردنی  بەبـێ  دەڕوانێـت،  كـورد 
ناداتـە  خـۆی  چارەنووسـی  دڵنیایـی، 
كـە  بەتایبـەت  كـورد،  قـەدەری  دەسـت 
ئـەو نزیـك پانـزە سـاڵەی رابـردوو كـورد 
وێنایەكـی ناشـرینی لە دەسـەاڵتدارێتی لەو 
ناوچانـە نیشـانداوە. دەبێـت لـە ئاسـتێكی 
بـااڵدا لەگـەڵ توركمـان بكەوینـە گفتوگـۆ، 
هـەر  دەسـتوور،  نێودەوڵەتـی،  گەرەنتیـی 
بـۆ  بێـت  پێویسـت  كـە  دیكـە  سازشـێكی 
گۆڕینـی سـەرنجی توركمان بـەالی كورددا، 
دەبێت كورد بێ دوودڵی پێیان ببەخشێت. 
روون  بەرچاویـان  پێویسـتە  هەروەهـا 
كەوتووەتـە  توركمـان  لـەوەی  بكەینـەوە 
نێـوان دوو واقیعـەوە، هاوبەشـییان لەگـەڵ 
كـورد دەبێتـە زامنـی پاراسـتنی ناسـنامە 
عێراقـدا  لـە  مانەوەیـان  و  مافەكانیـان  و 
سـڕینەوە. پرۆسـەی  بـەردەم  دەیانخاتـە 

تـری  مەترسـییەكانی  لـە  بـەدەر 
و  شـەڕ  و  نائارامـی  لـە  عێـراق  بـەردەم 
بەهـۆی  توركمـان  خوێنـاوی،  ملمالنێـی 
مەزهەبـی  هـەردوو  بەسـەر  دابەشـبوونیان 
شـیعە و سـوننە، لەبـەردەم هەڕەشـەیەكی 
ئێسـتا  و  بچووكبوونەوەشـدان  دیكـەی 
شـیعە  كـە  دەركەوتـوون  سـەرەتاكانی 
بێـت  زاڵ  شـیعی  ناسـنامەی  دەخوازێـت 
بەسـەر رۆحـە نەتەوەییەكەیانـدا، بەمـەش 
بچوكتـر  زۆر  توركمـان  قەبـارەی  و  پێگـە 
دەبێتـەوە لە جـاران. هەروەها عەرەبەكانی 
عێـراق سـەر بـە كۆمەڵگایەكـی خێڵەكیـن 
كـە ڕێـژەی زاوزێ لەناویانـدا زۆر خێرایـە. 
لەبەرامبـەردا توركمـان كەمتریـن خێزانیـان 
بـواری ئەوە دەدەن لـە دوو منداأل زیاتریان 
هەبـێ. ئەمـە وادەكات توركمـان بكەوێتـە 
توانـەوە  و  لەناوچـوون  مەترسـی  بـەردەم 

عەرەبـدا. لەنـاو 
ئەگـەر تەماشـای پەنجـا شەسـت سـاڵی 
رابـردوو بكەیـن، ئـەو مەترسـییە دەبینیـن، 
سـاڵی  سـەرژمێریی  لـە  نموونـە  بـۆ 
زانسـتییەكان  بنەمـا  بەپێـی  كـە   1957

توركمـان  سـەرژمێرییە،  باوەڕپێكراوتریـن 
لـە عێراقدا ڕێژەیـان )2.16%(ی ئەوكاتەی 
كـۆی گشـتیی دانیشـتووانی عێـراق بـووە، 
بەاڵم دوای چل سـاڵ و لە دوا سـەرژمێریی 
سـاڵی 1997 دا ژمـارەی توركمـان كەمـی 
لەسـەر  تەنانـەت   .)%0.28( بـۆ  كـردووە 
ئاسـتی كەركـووك، سـاڵی 1957 توركمـان 
21.44%ی دانیشـتووانی كەركـووك بـوون، 
لە دوا سـەرژمێریی سـاڵی 1997 دا رێژەی 

دابەزیـوە بـۆ %6.66.
و  بەشـداری  و  پشـك  لـە  تەنانـەت 
نوێنەرایەتیكردنیشـدا لـە عێـراق هەمیشـە 
لـە  بـووە،  نكوڵیلێكـراو  پێكهاتەیەكـی 
بـە  وەزیرێـك  تەنیـا  حاڵەتـدا  باشـترین 
توركمـان دراوە، مـام جەالل كاتێ سـەرۆك 
سـێ  لـە  كـرد  پێشـنیازی  بـوو،  كۆمـار 
جێگرەكـەی یەكێكیـان بـۆ توركمـان بێـت، 
بـەاڵم سـوننە و شـیعەی عـەرەب پێكـەوە 
لـەدژی ئـەو پێشـنیازە وەسـتان. ئەمـەش 
سـەرباری  عـەرەب  كـە  دەردەخـات  ئـەوە 
خسـتووەتە  هەوڵەكانیـان  هەمـوو  ئـەوەی 
و  كـورد  لێكدوورخسـتنەوەی  بـۆ  گـەڕ 
توركمـان  نیـن  ئامـادە  بـەاڵم  توركمـان، 
لـە حوكمڕانیـی عێراقـدا.  بكەنـە شـەریك 
ئێسـتاش كـە عێـراق نزیكبووەتـەوە لـە 37 

ملیـۆن كـەس، توركمان بـەو ژمارە كەمەوە 
دەبنـە بەشـێكی زۆر بچـووك لـە عێـراق و 
ناسروشـتییەی  گەشـەكردنە  ئـەو  بەهـۆی 
عەرەبـەوە تادێـت ژمـارەی عـەرەب زیاتـر 
دەبێـت و توركمانیـش بچووكتـر دەبنـەوە. 
كـورد  لەگـەڵ  بیـەوێ  توركمـان  ئەگـەر 
بـژی، چ لـە ڕووی ژمـارە و وەك پێگـەی 
لـە  دووەم  هێـزی  بـە  دەبێـت  سیاسـیش 
نزیـك  كوردسـتانێكی  لـە  كوردسـتان. 
دەبنـە  توركمـان  كەسـیدا،  ملیـۆن   7 بـە 
وەك  ئـەوكات  گـەورە.  پێكهاتەیەكـی 
ئیسـتحقاقێك بـۆ پێكهاتـەی دووەم دەبنـە 
بااڵكانـی  پۆسـتە  لـە  یەكێـك  خاوەنـی 
حكومـەت،  )سـەرۆكایەتی،  كوردسـتان 
بریـكاری  و  وەزیـر  چەندیـن  پەرلەمـان(. 
پۆسـتی  و  گشـتی  بەڕێوەبـەری  و  وەزیـر 
نـاو وەزارەت و فەرمانگـەكان وەردەگـرن. 
دەبنـە  كوردسـتانیش  پەرلەمانـی  لـە 
خاوەنـی ژمارەیـەك كورسـی بەرچـاو و بەو 
هۆیەشـەوە دەتوانن بە یاسـا پارێزگاری لە 
مـاف و ئیمتیـاز و كولتـوور و زمانی خۆیان 
بكـەن. بـەاڵم بـە مانەوەیـان لـە عێراقـدا، 
هەڕەشـەی  نزیكـدا  زۆر  داهاتوویەكـی  لـە 
گەورە دەكەوێتە سـەر ناسـنامە و تەنانەت 

وجودیشـیان.

ئەنجامەكانیـدا  بـە  سیاسـەت 
كـە  خـۆی  كاتـی  هەڵدەسـەنگێندرێ. 
زلهێـزە  و  ئێـران  نێـوان  دانوسـتاندنەكانی 
بەرنامـەی  بـە  سـەبارەت  جیهانییـەكان 
دكتـۆر  هێنـا،  شكسـتی  ئێـران  ئەتۆمیـی 
دانوسـتاندنكاری  جەلیلـی،  جەلیلـی 
لەگـەڵ  گفتوگـۆ  بـۆ  ئێرانـی  هەرەبـااڵی 
زلهێـزەكان، لـە گەڕانەوەدا بـۆ تاران گوتی: 
''ڕاسـتە لـە دانوسـتاندنەكاندا نەگەیشـتینە 
رێككەوتـن، بـەاڵم لـە گفتوگۆكانـدا لۆژیكی 

بـوو!''. زاڵتـر  ئێمـە 
 شكسـتی ئەو دانوسـتاندنە و ڕێنەكەوتن 
لەگـەڵ زلهێـزەكان بـوو بـە هـۆی ئـەوەی 
و  خراپتریـن  نێونەتەوەیـی  كۆمەڵگـەی 
ئابووریـی  بەسـەر  گەمـارۆ  چۆكشـكێنترین 
ئێرانـدا بسـەپێنێ. ئەو گەمارۆیـە مەكینەی 
و  وەسـتان  ئاسـتی  تـا  ئێرانـی  ئابووریـی 
ئیفلیجبـوون بـرد و ئێرانیشـیان ناچـار كـرد 
هەر یەك دوو سـاڵ دواتر، پاشەكشـەی زۆر 
زیاتـر و تەنازولـی زۆر گەورەتـر بـۆ هێـزە 
جیهانییـەكان بـكات. هەمـوو ئەمـەش بـەو 
هـۆ سـادەیەی كە حاكمانی ئێـران لەبیریان 
"دان"  گۆڕەپانـی  دیپلۆماسـیی  كردبـوو، 
دەسـەاڵتە،  بنەمـای  لەسـەر  و"سـتاندن" 
نـەك باسـی لۆژیـك. خەڵك لـە حاكمەكانی 
چـی  گفتوگۆتـان  لۆژیكـی  ناپرسـن  ئێـران 
بـوو، بـەاڵم دەپرسـن بۆچـی ئەمـە ئاكامـی 
سیاسـەتتان بوو؟ ئەوانەی لە دانوسـتاندنە 
لۆژیـك  بـە  دڵیـان  ئێرانـدا  ئەتۆمییەكانـی 
خـۆش كردبـوو، ئەوانـەن كە لـە ئەدەبیاتی 
دەگوتـرێ  پێیـان  ئێرانـدا،  سیاسـیی 

''ئوسـووڵگەرا".
سیاسـەتی  لـە  ئوسـووڵگەرایی 
كوردستانیشـدا  باشـووری  گۆڕانخوازانـەی 
دەڕوا.  زیانبـاردا  ئاقارێكـی  بـە  خەریكـە 
ئوسـووڵگەراكانی  چـۆن  وەك  بێگومـان 

بەهایـەك  وەك  شۆڕشـگێڕبوونیان  ئێـران 
تارماییەكـی  تەنكـە  پاراسـتووە، 
بەسـەر  شۆڕشـگێڕانە،  ئەقالنیەتێكـی 
سیاسـەتكاری لە باشـووری كوردستانیشـدا 
زاڵـە. بەوەشـەوە، جیاوازییەكـی بنەڕەتـی 
ئوسـووڵگەراكانی ئێران و ڕێفۆرمخوازەكانی 
جیادەكاتـەوە :  لەیـەك  كوردسـتان 
ئێرانـدا  سیاسـەتی  لـە  ئوسـووڵگەرایی 
ئاكامـی هەڵبژاردنێكـی ئایدیۆلۆژیكە، بەاڵم 
دەرئەنجامـی  كوردسـتاندا،  باشـووری  لـە 
پەیڕەوكردنـی  لـە  ئەزموونییـە  كـەم 
سیاسـەتی ڕێفۆرمیسـتیانەدا. مـن ئەمە ناو 
دەنێـم هەڵـە لە هەڵبژاردنـی مێتۆد. هەڵەی 
سیاسـەتی  پانتایـی  لـە  ئوسـووڵگەرایی 
خـۆی  لـەوەدا  باشـووردا،  ڕێفۆرمیسـتی 
دەسـەاڵت  شـەڕی  دەیـەوێ  كـە  دەنوێنـێ 
كاتێكـدا  لـە  بـكات،  جەبهەیـی  بەشـێوەی 
بەبڕوای من، شـەڕی سـەنگەر بە سـەنگەر، 
لەوانـە بـوو دەسـكەوتی زۆر دەسـتگرتر و 
زیاتـری هەبوایـە. دوو نموونـە دەهێنمـەوە: 
هەموومـان خۆپێشـاندانەكانی بەردەركی 
سـەرای سـلێمانیمان لەبیـرە. مـن یەكێـك 
پێـی  دڵـم  زۆر  كـە  بـووم  كەسـانە  لـەو 
نووسـینیش  چەندیـن  بـە  بـوو،  خـۆش 
ئـەوەم بـاس كـردووە. من پێموابـوو دەكرێ 
و،  بكرێنـەوە  قـووڵ  خۆپێشـاندانانە  ئـەو 
بكرێـن بـە كارتـی گوشـارێكی گـەورە بـۆ 
چاكسـازیی جـددی و بـەردەوام لـە هەرێمی 
نووسـین  بـە  ئـەوكات  هـەر  كوردسـتان. 
پێشـنیارم كـرد، بەجێـی ''خۆپێشـاندان لـە 
پێنـاوی خۆپێشـاندان''، یان ''خۆپێشـاندان 
زیرەكانـە  ڕادیـكاڵ''،  داوای  پێنـاوی  لـە 
كـە  بكـرێ  هێـزەدا  ئـەو  لەگـەڵ  مامەڵـە 
ڕەوتـی  بـە  جەمـاوەری،  خۆپێشـاندانی 
ئـەو  بێگومـان  بەخشـیوە.  گۆڕانخوازیـی 
خۆپێشـاندانانە ترسـێكیان خسـتبووە دڵـی 

د.بەرهەم-یـش  كابینـەی  دەسـەاڵتەوە. 
بیسـتنی  بـۆ  بـوو  كابینـە  گوێكراوەتریـن 
دەنگـی خۆپێشـاندەران. مـن گەرماوگـەرم 
بەنووسـین پێشـنیارم كـرد بەرلـەوەی ئـەو 
خۆپێشـاندانانە خۆیـان بپووكێنـەوە یاخـود 
سـەركوت بكرێـن، زیرەكانـە و لەبەرامبـەر 
ئیمتیازوەرگرتنـی هەنگاوبەهەنگاو لە هێزی 
ڕابگیردرێـن  كاتـی  بەشـێوەی  حوكمـڕان، 
و كـەی پێویسـت بـوو، كـەی هەسـت كـرا 
بەخەڵـك  بەدەسـتی  دەسـتی  حكومـەت 
كارتێكـی  وەك  خۆپێشـاندانەكان  دەكا، 
فشـار دیسـان جـۆش بدرێنـەوە.. ئەمـەش 
شـەفافانە  خەڵـك  كـە  دەكـرا  كاتـە  ئـەو 
ئـاگاداری ڕەوتـی دانوسـتاندنەكان بوونایـە 
دەسـتەجەمعیی  كـردەی  ئەنجامـی  و، 
خۆیـان – هەرچەنـدە بچووكیـش بووایـە!- 
ڕادەسـتكردنەوەی  وێنـە  )بـۆ  ببینیایـە 
بەشـێكی موڵكـە گشـتییەكان لـە حیزبـەوە 
كـە  تریـش،  شـتی  زۆر  و  حكومـەت  بـۆ 
تێدەچـوو(.  ڕێشـیان  و  نەبـوون  ڕادیـكاڵ 
بـەاڵم پێشـەنگەكانی خۆپێشـاندان ئەوەیان 
لـە  و  ویسـت  شـتێكیان  هەمـوو  نەكـرد. 
نەهێنـا.  بەدەسـت  هیچیشـیان  ئەنجامـدا 
نموونەیەكـی تـر، ئـەو دانوسـتاندنانەیە 
لـە  ڕابـردوودا  سـاڵی  چەنـد  لـە  كـە 
سـەرۆكایەتی  كێشـەی  لەگـەڵ  پێوەندیـی 
هەرێـم كـران. ئـەو دانوسـتاندنە بێكۆتایـی 
''گـەڕی  دەسـتەواژەی  بێدەسـتكەوتانە،  و 
قەشـمەرترین  بـە  كـرد  وتووێژ''یـان 
سیاسـیی  ئەدەبیاتـی  نـاو  دەسـتەواژەی 
شـین  وتووێژانـە  لـەو  هیچیـش  كـوردی! 
نەبـوو، ئـەم دۆخەی ئێسـتا نەبـێ. بەبڕوای 
سـەرۆكایەتیی  قەیرانـی  كەیسـی  لـە  مـن 
هەڵـەی  هەمـان  گـۆڕان  هەر ێمیشـدا، 
لـە  كـردەوە:  دووپـات  سـەرای  بەردەركـی 
جێـی "هێندێـك شـت"، "هەمـوو شـتێك"ی 
ڕوانگـەی  لـە  كـە  شـتێك  )یـان  ویسـت 
پارتییـەوە هەمـوو شـت بـوو!(، ئـاكام بـوو 

نەهێنـا.  بەدەسـت  "هیـچ"ی  بـەوەی 
جەرگـەی  لـە  لەبیرمانـە  زۆرمـان 
قەیـران و وتووێژەكانـدا، د.بەرهـەم سـاڵح 
دەستپێشـخەرییەكی جیاوازی كرد. هێڵێكی 
لیبـڕاڵ و میانـڕەو هەیـە لـە كوردسـتان كـە 
دەكا.  نوێنەرایەتیـی  سـاڵح  بەرهـەم  د. 
چارەسـەری  بـۆ  هێڵـە  ئـەم  پێشـنیاری 
پێشـنیارێكی  سـەرۆكایەتی  كێشـەی 
ئەسـڵی  هەرچەنـد  كـە  بـوو،  مامناوەنـدی 
بـەاڵم  نەدەكـرد،  چارەسـەر  كێشـەكەی 
هیـچ نەبـێ بـۆ ئـەم هەلومەرجە هەسـتیارە 
ناوچەیی و ناوخۆییە، دەیتوانی دابەشكاری 
یـان هیـچ نەبـێ چاوەدێرییەكـی وردتر و لە 
نزیكـەوە بەسـەر ناوەندی بڕیاری سیاسـیی 
بـكات.  مسـۆگەر  كوردسـتاندا،  هەرێمـی 

پێشـنیاری د. بەرهـەم ئـەوە بـوو كـە بـۆ 
خـۆی  جێـی  لـە  بارزانـی  قۆناغـە،  ئـەم 
بمێنێتـەوە، بـەاڵم دەسـتەی سـەرۆكایەتیی 
بەشـێك  و  بـێ  بەسـەردا  گۆڕانـی  هەرێـم 
هەرێـم  سـەرۆكی  دەسـەاڵتەكانی  لـە 
دابـەش  كارادا  جێگرێكـی  چەنـد  بەسـەر 
بگرتایـە،  سـەری  ئەمـە  ئەگـەر  بكرێـن. 
لەجێـی خـۆی  تائێسـتا  بارزانـی هـەروەك 
ماوەتـەوە، دەمایـەوە، بـەاڵم لەبەرامبـەردا، 
پەڕلەمـان ئـاوا سـووك نەدەكرا و خەڵكیش 
ئەوەنـدە نائومێـد و بێـزار نەدەكـران و، لـە 
هەمـوو شـتێ گرینگتـر، ئەگـەری ئـەوە زۆر 
ڕێككەوتننامەیەكـی  لەچوارچێـوەی  بـوو 
لـە  بەهێـز  دەسـتەیەكی  نیشـتمانیدا، 
نوێنەرانی هەموو هێزەكان، بەگۆڕانیشـەوە، 
تیمـی سـەرۆكایەتیی هەر ێمیـان پێكبهێنایە 
بڕیاردانـی  پڕۆسـەی  كارای  بەشـداریی  و، 
ئـەم  بـۆ  كـە  شـتێك  بوونایـە،  سیاسـی 
یەكجـار  كوردسـتان  ئێسـتای  دۆخـەی 
سـتراتیژی و چارەنووسسـازە! پارتی، كاتی 
خـۆی ئامادەیـی بـۆ قسـەكردن لەسـەر ئەو 
دەربڕیبـوو،  د.بەرهـەم   دەسپێشـخەرییەی 
بـەاڵم گـۆڕان، وەك لە میدیاكاندا باس كرا، 
''پەخشـانێكی جـوان''ی وەسـف كـرد  بـە 
و، ڕەتیكـردەوە. گـۆڕان، كایـەی "دان" و 
"سـتاندن"ی كرد بە قوربانیی شـەڕ لەسـەر 
ئـاكام! بـێ  ئوسـووڵگەراییەكی  بەهـاكان: 
قسـە لەسـەر ئـەوە نییـە ئاخـۆ پارتـی 
ناهەقـی كـردووە یـان نـا، كـە بەدڵنیاییەوە 
تـۆ  كـە  ئەوەیـە  پرسـیار  كردوویەتـی! 
دنیاشـت  خەڵكـی  هەمـوو  بـۆ  گریمـان 
ئایـا  كـردووە،  ناهەقیـی  پارتـی  سـەلماند 
ناهەقـی  ئـەو  زیانەكانـی  بـەو سـەلماندنە، 
و سیاسـەتە چەوتانـەی ئێسـتا و رابـردوو 
تەنیـا  بـە  هـەر  ئایـا  دەبنـەوە؟  قەرەبـوو 
و  هـەوڵ  هەمـوو  ئـەو  دوای  كـە  ئـەوەی 
تەقەالیـە، هیـچ گۆڕانێـك لـە وەزعـی واڵتدا 
ناسـەركەوتوویی  هێمـای  پێكنەهاتـووە، 
ئەجنداكـەی گـۆڕان نییـە؟ ئایـا سیاسـەتی 
بەجێـی  كـە  نەبـوو  ئـەوە  حەكیمانەتـر 
داوایەكـی ڕادیـكاڵ )هەرچەنـد مەشـروع!(، 
مەتەرێـز بـە مەتەرێـز بچوویتایـە پێشـەوە؟ 
دیـارە، بەبـڕوای مـن، وەك گوتـم، كێشـەی 
مێتـۆدە،  شكسـتی  ئەوەنـدەی  گـۆڕان 
شكسـتی بەهـاكان نییـە. قسـە لەسـەر ئەو 
ژینگـەی  لـە  كـە  مێكانیزمانەیـە  و  مێتـۆد 
سیاسـیی كوردسـتاندا بـۆ وەدیهێنانـی ئـەو 
بەهایانـە ڕەچـاو دەكرێن. هەرچەند ، حاشـا 
مێتۆدێكـەوە   هـەر  لەپشـت  ناكـرێ،  لـەوە 

هەیـە!  مەعریفـە  دیاریكـراوی   جۆرێكـی 
ڕێفرانـدۆم  باسـی  لەهەڕەتـی  و  ئێسـتا 
سەربەخۆییشـدا،  ڕاگەیاندنـی  ئەگـەری  و 
هاوشـێوە  هەلومەرجێكـی  دیسـان 

پێویسـتە  مـن،  بـڕوای  بـە  كـە  خوڵقـاوە 
گـۆڕان بـە رۆحێكـی ڕێفۆرمیسـتی، بـەاڵم 
بـە پشـوویەكی درێـژ و  پراگماتیسـتانە و 
مامەڵـەی  سـتراتیژیكەوە  دووربینییەكـی 
بـەو  بەهاگەرایـی،  مێتـۆدی  بـكا.  لەگـەڵ 
تاقیكردنەوەیـەی  دوو  لـەو  شـێوەیەی 
پێشـوودا بینیمـان، وزەی بنیاتنەری گۆڕان 
هـەروا بـە قەتیسـماوی دەهێڵێتـەوە. خـۆ 
دا،  ڕووی  گەورەتریـش  كارەسـاتی  ئەگـەر 
خەڵكی كوردسـتان ناپرسـێ بەهاكانت چی 
بـوون؟ دەپرسـن چیـت كرد، بـە كۆنكرێتی 
چیـت كـرد بـۆ بەرگرتن لـە كارەسـاتەكان؟ 
سیاسـەتی دەسـت لەسەردەسـت دانـان و 
چاوەڕوانیـی ئێسـتای بزووتنـەوەی گـۆڕان، 
ڕۆژ لـە ڕۆژ زیاتـر كەلێنـی نـاو ڕیزەكانـی 
جەمـاوەری كوردسـتان قووڵتـر و، میللـەت 
بـێ هیـوا و دڵسـاردتر دەكاتـەوە. ئەویـش 
نـەك هـەر دڵسـارد لـە حیزبـەكان، بەڵكـو 
دڵسـارد و بێـزار لـە نیشـتمان و ئـازادی. 
ئیتـر  برابێـت،  بـەم دەردە  كـە  میللەتێـك 
ئیـرادەی هیـچ گۆڕانێكـی نابـێ و بەرگـەی 
هیـچ گۆڕانێكـی گـەورەی داهاتـوو ناگـرێ. 
ئەویـش لـە زەریـای سەرشـێت و بـە لرفەی 

ناوەڕاسـتدا! ڕۆژهەاڵتـی 
پرسـی ڕێفراندۆم و ئەگەری سەربەخۆیی 
لـە هەرحاڵـدا گرێیەكـی گـەورەی مێژوویـی 
دەكاتـەوە: گرێـی دەروونیـی نەتەوەیـەك. 
جـا گریمـان هەزار گرێی تریشـی بەدوادابێ! 
پرسـی ڕێفرانـدۆم و ئەگـەری سـەربەخۆیی 
نابـێ لەگـەڵ پرسـی پەرەسـەندنی سیاسـی 
كـە  ناوخۆیـی  دێمۆكراسـیی  كێشـەكانی  و 
لـە  بكرێـت.  تێكـەڵ  درێژخایەنـن،  پرسـی 
پرسـی ڕێفراندۆمـدا دنیا تەنیـا یەك ئەكتەر 
ئیـرادەی  كوردسـتان.  خەڵكـی  دەبینـێ: 
یەكگرتـووی خەڵكـی كـورد كارتێكی بەهێز 
تەحـەدا  بەرەوڕووبوونـەوەی  بـۆ  دەبـێ 
دەرەكییەكانـی داهاتـوو. لەم پرسـەدا، هەر 
كـەس كـون لـە پاپۆڕەكـە بـكا، هەمـووان 

دەخنكێـن! 
گرینگانـەی  هـۆكارە  لـەو  یەكێـك 

بزووتنەوەی گۆڕانخوازیی بۆ دوای ڕووخانی 
بوونـی  دواخسـت،  بەعـس  حكومەتـی 
ئەزموونـی  لەسـەر  دەرەكـی  هەڕەشـەی 
هەرێمـی كوردسـتان بـوو. ئەمـە جەوهـەری 
مسـتەفایە.  نەوشـیروان  نەمـر  وتەیەكـی 
پرسـی ئاسایشـی نیشـتمانی، پرسی یەكەم 
و سـتراتیژیی هـەر مرۆڤێكـی بەرپرسـیارە. 
سـەدام  حكومەتـی  ڕووخانـی  چـۆن  وەك 
حسـێن بـوو بەهـۆی ئازادبوونـی وزەیەكـی 
گـەورەی گۆڕانخـواز لـە هەنـاوی كۆمەڵگەی 
كیانـی  دامەزرانـی  دەكـرێ  كوردیـدا، 
دەسـتەبەركردنی سـەروەریی  و  سـەربەخۆ 
كوردسـتانیش،  نەتـەوەی  بـۆ  سیاسـی 
زنجیرێكـی گەورەتر لە پێی عەداڵەتخوازانی 
دابماڵـێ.  كوردسـتان  ڕاسـتەقینەی 
مێژوویـی  وزەی  دەتوانـێ  سـەربەخۆیی 
كوردسـتان  نەتـەوەی  هەنـاوی  ئازادبـووی 
نیشـتمانێكی  پێكهێنانـی  پێنـاوی  لـە 
و  راسـتەقینە  دێمۆكراسـییەكی  جیـاواز،    
دادپەروەرانەتـر،  جـۆش  كۆمەڵگەیەكـی 

بـدات. 
گـۆڕان پێویسـتە هـەر بەدەسپێشـخەریی 
بەسـتەڵەكە  ئـەم  خـۆی،  ئازایانـەی 
سیاسـییەی ئەمـڕۆ بشـكێنێ. بـە رۆحێكـی 
بەرپرسـیارانەوە، لەجێی ئوسووڵگەراییەكی 
ڕادیـكاڵ، پراگماتیسـمێكی ڕادیـكاڵ بۆ ئەم 
شـتێك  بـكا.  ڕەچـاو  هەسـتیارە  قۆناغـە 
بـدا و شـتێك بسـتێنێ و لەجێـی دەسـت 
لەسەردەسـت دانـان و، خۆشـەتەكدان بـە 
و  یەكیەتـی  لەسـەردابی  سیاسـەتكردن 
داڕشـتنەوەی  بـۆ  خـۆی  هێـزی  پارتـی، 
سـتراتیژییەكی  و  نـوێ  ئەجندایەكـی 
جیـاواز بـۆ گۆڕانخـوازی لـە كوردسـتانێكی 

بـكات.  تەرخـان  سـەربەخۆدا 
داهاتـوو''،  سـەرەتاییەكانی  ''مەفـرەزە 
سـوپایەكی مەدەنـی و ناتوندوتیـژ دەبێـت 
بنەمـا  دژی  نـوێ  شۆڕشـێكی  لەپێنـاوی 
گـۆڕان  بـاو.  سیاسـەتی  كولتوورییەكانـی 

بـكات! دەسـتوبرد  دەبـێ 

ئاوڕێك 
لە توركمان بدەنەوە

عارف قوربانی
 arifqurbany@yahoo.com

رێبوار كەریمی

 rebwar.karimi@hotmail.com

بەرەو مەفرەزە 
سەرەتاییەكانی داهاتوو!

وەك لە دەیەی رابردوودا نەمانتوانی 
توركمان وەك هاوبەشێك بهێنینە سەنگەری 
داواكردنەوەی كەركووكەوە، پێویستە ئێستا 
ئەو هەڵەیە راست بكەینەوە و دەستەبەری 

ئەوە بكەین كە توركمان لە سەنگەری 
سەربەخۆیی كوردستاندا بێت

وەك چۆن ئوسووڵگەراكانی ئێران 
شۆڕشگێڕبوونیان وەك بەهایەك پاراستووە، 

تەنكە تارماییەكی ئەقالنیەتێكی 
شۆڕشگێڕانە، بەسەر سیاسەتكاری لە 

باشووری كوردستانیشدا زاڵە
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شرۆڤە و بۆچوون

رێبوار كەریم وەلی
 rebwar.karim@rudaw.net

رێكخەری نوێ و سیاسەتی كۆن

هەفتەی رابردوو، پارتی دیموكراتی كوردستان، 
لــە  و  كــرد  بیانووبــڕ  گۆڕانــی  بزووتنــەوەی 
دەستپێشخەرییەكی نوێدا، بێ هیچ شەرت و مەرجێك 
رازی بــوو بە كاراكردنەوەی پەرلەمان و گەڕانەوەی 
وەزیرەكانی گۆڕان بۆ ناو حكومەت. لە بەرامبەردا، 

گــۆڕان بە بیانووی هەڵبژاردنی رێكخەری گشــتیی 
نوێ و خانــەی راپەڕاندنی خــۆی، وەاڵمی پارتیی 
نەدایەوە. تا راددەیەك رێی تێدەچێ، چونكە پارتی 
داوای كۆبوونــەوەی كردووە و مەبەســتیەتی بزانێ 
كە دوای گەڕانەوەی یوسف محەممەد بۆ پەرلەمان، 
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هەڵبژاردنی عومەری ســەید عەلــی بە رێكخەری 
گشــتیی گۆڕان تا راددەیەكی زۆر مسۆگەرە و، هەم 
پارتی و هەم یەكێتیش پێی دڵخۆشــن كە كەســێك 
دەبێتــە رێكخــەری گۆڕان تــا راددەیــەك نەرمتر و 
میانەڕۆترە لە ئەوانی دیكە. بەاڵم راستییەكەی ئەوەیە 
هەر كەســێ بچێتە ســەر ئەو گردە، بەشــێوەیەكی 

ئۆتۆماتیكی رقی لە دەسەاڵت و حكومەت دەبێتەوە. 
بۆیــە ناكرێ پارتی و یەكێتی چاوەڕوانییەكی گەورە 
لەسەر هاتنی ئەو پیاوە بۆ سەر كورسیی دەسەاڵتی 
گــۆڕان بنیــاد بنێــن. یــان چاوەڕوانی ئــەوە بن بە 
ماوەیەكی كەم گۆڕان سەدوهەشتا پلە لە هەڵوێستە 
سیاسییەكانی پاشــگەز بكاتەوە، یان نەرمیی زیاتر 

گــۆڕان بــە نیــازی چییــە؟ ئایــا پەرلەمــان 
لــەو مــاوە كورتــەی تەمەنیدا كــە ماویەتی، 
دەتوانــێ لەگەڵ كارابوونەوەیدا دەســت بكات 
بە دەركردنی بڕیاری ئەنجامدانی گشتپرســی 
لــە 25ی ئەیلــول؟ هەروەك پێشــتر لەالیەن 
حیزبە كوردســتانییەكان، نوێنــەری پێكهاتە 
ئایینی و نەتەوەییەكانی دیكە بڕیاری لێدراوە 
و ئایــا پەرلەمــان رێز لە ویســت و ئیرادەیان 
دەگرێــت؟ هاوكات ئایــا پەرلەمــان دەتوانێ 
یاسای هەڵبژاردنەكان، ژمارەی كورسییەكانی 
پەرلەمان و ســنووری ئەنجامدانی هەڵبژاردن 
هەموار بكاتەوە؟ ئایا پەرلەمان پشــتیوانی لە 
فەرمانی هەرێمیی سەرۆكی هەرێمی كوردستان 
دەكات كــە رۆژی 1ی تشــرینی دووەمی وەك 
وادەی هەڵبژاردنە گشتییەكان و سەرۆكایەتیی 
هەرێــم دیــاری كــردووە؟ یان ئەوەتــا یەكەم 
بــۆ  دەســتبردنەوەیە  ســەرلەنوێ  كاریــان، 

هەمواری یاسای سەرۆكایەتیی هەرێم؟
پارتی هیچ مەرجێكی لەسەر گۆڕان نەماوە، 
بــەاڵم وەك گەورەتریــن كوتلەی سیاســی لە 
پەرلەمانــدا كــە خاوەنی زۆرینەیــە، دەیەوێ 

بزانــێ كــە پەرلەمان لــە پێناوی چیــدا كارا 
دەبێتەوە. ئەڵبەتــە ئەوە بەو مانایە نییە كە 
دەستبردن بۆ هەمواری یاسای سەرۆكایەتیی 
هەرێمی كوردســتان، هێڵی سوور بێت، بەاڵم 
پێیوایــە كــە نابێــت لــە ئەولەویەتــی كاری 
پەرلەمانــدا بێت و بگرە دەیەوێ كار لەســەر 
ســێ پرســە گرنگەكە بكرێــت. لەبەرامبەردا 
زۆر زەحمەتــە گۆڕان بە تێكشــكاوی بێتەوە 
ناو پڕۆســەكە و بە بیانووی هەبوونی بۆشایی 
یاســایی )مەبەســت ســەرۆكی هەرێمە( مل 
بــۆ ئەو دەستپێشــخەرییەش نــادات. چونكە 
ئەگەر وا بكات، لە روانگەی جەماوەرەكەیەوە 
ئەوانیش بوونەتە پاشكۆ یان هاوئاوازی پارتی! 
گۆڕان بەدوای شەرعییەتی پەرلەمانیی بڕیاری 
گشتپرســیی كوردستانەوە نییە )لە باشترین 
حاڵەتــدا رەنگبێ بۆ درێژكردنــەوەی تەمەنی 
پەرلەمــان هەنگاوێك بهاوێن، بەاڵم بۆ شــتی 
دیكــە نــا( و لە تەقــەالی مانەوەیە لە كێرڤی 
بەرزی دژایەتیكردنی پارتیدا. هەر ئەوەشە وا 
دەكات كە چاوەڕوانیی ئەنجامێكی دڵخۆشكەر 

لەو دەستپێشخەرییە نەكرێت.

بنوێنــێ. یەكێتی ئــەو راســتییە دەزانێ كە 
گۆڕان توانای بڕیاری سیاســیی نەماوە، بۆیە 
خۆشــحاڵە لەو ئەمری واقیعەی كە پارتی لە 
تازەترین دەستپێشخەریدا، بۆ سەركردایەتیی 
تــازەی گۆڕانــی دروســت كــردووە. هاوكات 
ئــەوەش دەزانــێ كــە گــۆڕان هــەر بڕیارێك 
بــدات بۆنــی پاشــگەزبوونەوەی لــێ بێــت، 
هێندەی دیكــە دەكەوێتە ژێر ركێفی یەكێتی 

و جەماوەرەكەی لێی دەبنەوە.
كارتــی  پارتــی  دیكەشــەوە،  لەالیەكــی 
هەڵبژاردنی وەك كەرەســتەیەكی گوشــار بۆ 
ســەر ناوەندەكانــی یەكێتــی بەكاردێنێت و 
ئــەوەش لە پێنــاوی ئەوەیە كــە دوو ئامانج 

بەدی بێنێت: یەكێتی هەتا سەر پاڵپشتی لە 
ریفراندۆم بكات و لە داهاتووشدا، ئەگەر گۆڕان 
نەیەتــە پێشــەوە، بۆ هەنگاوەكانــی داهاتوو 
لەگــەڵ پارتیدا بمێنێتــەوە. چونكە پارتیش 
ئەوە لە یەكێتی تێگەیشتووە كە یەكێتی حەز 
ناكات ئەمساڵ هەڵبژاردن بكرێت، خۆ ئەگەر 
دوو ســاڵیش دوا نەخــرێ، بخرێتــە كۆتایی 
ســاڵی داهاتوو. یەكێتی پێویســتی بە كاتە 
تــا لە دوای ریفراندۆم، هەم بەو قورســاییەی 
ئێســتای رۆڵ ببینێت، هەمیش بە هێواشــی 
گۆڕان قووت بدات. بۆیە تا پارتی زیاتر باسی 
هەڵبژاردن دەكات، یەكێتی بە دەنگی بەرزتر 

پشتیوانی لە ریفراندۆم دەكات.

ئەڵبەتــە جەوهەری ئەو ملمالنێیەی لە ناوخۆی 
كوردســتان لەسەر مەســەلەی گشتپرسی دروست 
بــووە، ئەگــەر هەندێكــی پەیوەســت بێــت بــە 
وابەســتەیی سیاســی بەشــێك لە الیەن و گرووپە 

سیاســییەكان بــە ئەجینــدای تــاران، بەغــدا و 
ئانكارا، بەشــە هــەرە ســەرەكییەكەی ئەوەیە كە 
ئــەم بڕیارە لە 7ی حوزەیــران لە كۆبوونەوەیەكدا 
بەســەرۆكایەتی بارزانــی دراوە و هــەر خۆشــی 

ریفراندۆم بۆ بارزانی

ئایا گۆڕان دێتەوە؟

ســەربازییەكانی  و  سیاســی  بەرپرســە  ماوەیەكــە 
شــیعەی عێراق و تۆزێ لەوالتریش، كاربەدەستانی تاران، 
باسوخواسی پێویستیی كۆنترۆڵكردنی سنوورەكانی عێراق 
- ســووریا گــەرم دەكــەن و بە گشتپرســییەكەی هەرێمی 
كوردســتان ســەخڵەت دەبن. پرســیار ئەوەیە كە داخۆ چ 
پەیوەندییەك لە نێوان ئەگەری ســەربەخۆیی كوردستان و 
ئەو ناوچە جوگرافییەدا هەیە كە بە سنووری عێراق-سووریا 
دەزانرێت؟ وەاڵمەكە لە دووتوێی ئەو مەجالە حەیەوییەدایە 
كە مومكینە لەم جوگرافیایەوە بۆ دەوڵەتی چاوەڕوانكراوی 
كوردســتان بڕەخســێت. ئەم بابەتــە وردەكارییەكانی ئەو 

مەجالە حەیەوییە رووندەكاتەوە.
 هێڵــی رەبیعــە - شــەنگال هەتا تەنەف - ســنووری 
ئوردن، دەتوانێت رێگایەكی ئەڵتەرناتیڤی گواستنەوەی وزە 
و گەیاندنی ئاوی كوردستان بۆ ئوردن-خەلیج بێت. بەمەش 
دەكرێت ئەم رێگا گریمانەییە كۆریدۆرێكی حەیاتی بێت كە 
مەجالی حەیەوی بۆ كوردســتان دابین بكات و سەرچاوەی 

ژیانیش بە كەنداو بگەیەنێت.
 جوگرافیای جێی تەماح:

 سنووری عێراق و سووریا

لەو ســاتەی كە داعش بەناوی پێشــڕەویی موبارەكەوە 
كاروانــی ئۆتۆمبیل و چەكدارەكانی لــە عێراقەوە بردە ناو 
ســووریا و هەوڵی دامەزراندنی دەوڵەتێكی بێســنووری دا، 
مەرزەكانی عێراق و ســووریا و نەخشەكەی سایكس-پیكۆ 
واتایەكــی كردارییــان نەما. تەنانەت ئەوانەش كە ئێســتا 
داوای پاراســتنی ئەو سنوورانە دەكەن، بە كردەوە كار بۆ 

هەڵوەشانەوەی دەكەن.
ئەگــەر لــە دەوڵەتانــەوە دەســتپێبكەین، ئەمریكا لە 
رێگەی هەرێمی كوردستان و ئوردنەوە ئەو سنوورانەی بێ 
واتا كردووە. لە هەرێمی كوردســتانەوە چەك دەگەیەنێتە 
هێزەكانی ســووریای دیموكرات و لەالی ئوردنیشەوە هانی 
پێشــڕەویی ئۆپۆزیسیۆنی ســووریا دەدات. لە رۆژئاوا و لە 

باشووری خۆرهەاڵتی سووریاش بنكەی سەربازیی داناوە.
لەالیەكی دیكەوە، قاســم سلێمانی فەرماندەی سوپای 
قودسی ئێرانی، لەسەر ئەو سنوورانەوە وێنەی نوێژكردنی 
خۆی باڵودەكاتەوە و حەشــدی شــەعبی بەعاج دەگرێت و 

باسی ئەگەری رۆیشتن بۆ ناو سووریا دەكات!

توركیاش بۆردومانی شەنگال دەكات و پەكەكەش ئەوێ 
وەك رێڕەو بەكاردەهێنێت. جگە لەوە، تەنانەت هەندێك لە 
سوننەكانی عێراقیش باس لە گرنگیی سێمالكا بۆ هەرێمی 
گریمانەیی سوننە دەكەن تا لەوێوە خۆیان لە سنوورەكانی 
توركیــا نزیك بكەنەوە. ئــەم ناوچەیە دەتوانێت فەزایەكی 

حەیاتی بۆ هەرێمی كوردستانیش بكاتەوە.
رێگای بەدیل 

یەكێك لــە گەورەتریــن تەگەرەكانی بــەردەم پرۆژەی 
دەوڵەتی كوردســتان ئــەو بەربەســتە جوگرافیاییەیە كە 
مومكینە دەوروبەر بۆی دروســتبكەن. كاریگەرییەكەیشی 
ئەوەندە زۆرە كە بەرپرســانی پلەبــەرزی عێراق و واڵتانی 
دەوروبەر وەك گرنگترین كارتی هەڕەشــە پیشانی كوردی 
دەدەن و لەنێــو بــازاڕ و شــەقامی كوردستانیشــدا بــەو 
نیگەرانییەی كە ئەگەر ئێران و توركیا سنوورمان لێ دابخەن 

گرانیی روومان تێدەكات، رەنگی خۆی پیشاندەدات.
داخســتن و دانەخستنی ســنوورەكان لەالیەن توركیا و 
ئێرانــەوە پەیوەندی بە بارودۆخ و قۆناغــە جیاوازەكانەوە 
هەیە. مومكینە دایخەن یان داینەخەن، لەوانەیە بۆ ماوەی 
كاتی ئەو كارە بكەن یان بۆ ماوەی درێژخایەن! هەریەك لەم 
ئەگەرانە رووبدات، هیچ لەو بابەتە ناگۆڕێت كە كوردستان 
پێویستی بە دەرچەیەكی نوێ، غەیری رێگای عێراق و ئێران 
و توركیا هەیە. ئەوەی لێرەدا وەك بەدیل دێتە پێشــچاو، 

رێگای گەیشتن بە كەنداوە! بۆ ئەمەش دوو رێگا هەیە:
یەكیــان رێــگای ناوچــە سوننەنشــینەكانی عێــراق و 

ئەویتریشیان رێگای گەیشتن بە ئوردنە. 
رێــگای یەكــەم نزیكــە و كوردســتان دەتوانێــت بــە 
مەسافەیەكی نزیكەی 620 كیلۆمەتری، هەولێر بە عەرعەر 
لــە ســعودیە بگەیەنێت. تا هەم نەوتــی خۆی بباتە ئەوێ 
و هــەم بۆڕیی ئاوی كوردســتان-خەلیج دابمەزرێنێ. بەاڵم 
ئاســتەنگی گەورەی ئەمنی- سەربازی و سیاسی لەبەردەم 
ئەم بیرۆكەیەدا هەیە و زەحمەتە بە ئاســانی ســەربگرێت. 
چونكە مەرجی یەكەمی ئەمە ئەوەیە كە هەرێمی سوننە بە 
ئەنبارەوە دابمەزرێت و پەیوەندییەكەیشی لەگەڵ كورد باش 
بێت. بەاڵم ئێستا حەشدی شەعبی و سوپای عێراق، زۆرێك 
لە ناوچە سوننەنشینەكانیان كۆنترۆڵ كردووە و تەقریبەن 
پێكهاتــەی دیموگرافــی ئــەو ناوچەیەش بەهــۆی كۆچی 

لە ماوەی دوو هەفتەی رابردوودا، وەکو بەرپرســی نووسینگەی رووداو لە 
نەتەوەیەکگرتووەکان لەگەڵ ژمارەیەک دیپلۆماتکار و بەرپرسی نێودەوڵەتی 
چەنــد گفتوگۆیەکم ئەنجامداوە لەســەر بابەتی گشتپرســی. ئــەم خااڵنەی 
خوارەوە دەرئەنجامی ئەو گفتوگۆیانەن کە بە رەزامەندیی خۆیان بێ ئەوەی 

ناویان ئاشکرا بکەم، رێگەیان پێ داوم بەشێوەیەکی گشتی باسیان بکەم. 
جیاوازی لە نێوان هەڵوێست و سیاسەت: 

لــە تورکیــا و ئێرانەوە بۆ ئەمریــکا و زۆربەی واڵتانــی یەکێتی ئەوروپا، 
هەموویان لە دژی گشتپرسی لێدوانیان داوە. بەاڵم ئەمە شتێکی چاوەڕوانکراوە. 
 بابڵێین ســەرکردەی واڵتێک کە پەیوەندیی ئاسایی لەگەڵ عێراق هەیە، 
ســەربەخۆبوونی باشووری کوردســتان لە بەرژەوەندیی واڵتەکەی دەبینێت، 
هێشتا زۆر زەحمەتە بۆ نوێنەری ئەو واڵتە پیرۆزبایی لە هەنگاوێک بکات کە 

دابەشبوونی عێراقی لێ دەکەوێتەوە.
بــۆ زۆرینەی کورد گشتپرســی هەنگاوێکە بەرەو گەیشــتن بە خەونێکی 
نەتەوەیی و مێژوویی، بەاڵم بۆ کۆمەڵگای نێودەوڵەتی گشتپرسی هەنگاوێکە 
بەرەو دابەشــکردنی عێراق. ئەو دیپلۆماتکار و بەرپرســانەی قســەم لەگەڵ 
کردوون، هەموویان لەسەر یەک خاڵ هاوڕان: دابەشکردنی عێراق دەبێتە هۆی 

ناسەقامگیریی زیاتر لە ناوچەکەدا. 
بەاڵم پرسیارە گرنگەکە ئەوەیە تا چ رادەیەک واڵتە زلهێز و ئیقلیمییەکان 
گشتپرسی بە هەڕەشەیەکی راستەوخۆ دەبینن؟ چونکە ئەگەر بە هەڕەشەی 

راستەوخۆ ببینرێت، ئەوە کاردانەوەی توند و راستەخۆشیان دەبێت. 
 ئــەوەی من لــە گفتوگۆکانم لەگــەڵ دیپلۆماتــکاران و نوێنەرانی واڵتان 
تێیگەیشتبم، جگە لە ئێران هیچ واڵتێک بە تورکیا و ئەمریکا و رووسیاشەوە، 
راگەیاندنی دەوڵەت لە باشــووری کوردســتان بە هەڕەشــەیەکی راستەوخۆ 

نابینن. 
هەروەهــا جگە لە ئەمریــکا و نەتەوەیەکگرتووەکان، دیپلۆماتکارانی هیچ 
واڵت و الیەنێکی دیکە باسی ئەوە ناکەن کە ئەوان پالنیان هەیە بۆ گرتنەبەری 
رێکاری عەمەلی لە دژی گشتپرسی و سەربەخۆبوونی باشووری کوردستان. 
ئەمــەش مــەرج نییە لەبەر ئەوە بێت کە ئــەو واڵتانە پالنەکانیان بە نهێنی 
دەهێڵنەوە، بەڵکو وەکو دیپلۆماتکارێکی یەکێتی ئەوروپا دەڵێت "تا بابەتێک 

نەبێتە کێشەیەکی گەورە، واڵتان سیاسەتی بۆ داناڕێژن". 
من ناڵێم هەڕەشە و لێدوانی بەرپرسانی واڵتان نابێ بە جددی وەربگیرێت، 
بەاڵم لێدوانێکی بەرپرســێکی ئێرانی یان هەڕەشــە و جووڵەیەکی سەربازی 
لەسەر سنوورەکان مانای ئەوە ناگەیەنێت کە ئێران ئامادەیە و توانای ئەوەی 

هەیە چەک بەکاربهێنێ لە دژی باشووری کوردستان.
ئێران و بژارەی سەربازی: 

"باوەڕ ناکەم ئێران هێز لە دژی کوردی عێراق بەکاربهێنێ" ئەمە قســەی 
بەرپرســێکی بااڵی نەتەوەیەکگرتووەکانە. ئەو بەرپرســە لەگەڵ بەرپرسانی 
عێراق و ئێرانیش گفتوگۆی هەبووە و وا دەردەکەوێت کە باش دەزانێت باسی 
چی دەکات. بەاڵم لەبەر هەستیاریی بابەتەکە نەیویست ناوی ئاشکرا بکرێ.  
لەگەڵ نزیکبوونەوەی وادەی گشتپرسی، گوشارە نێودەوڵەتییەکان تادێ زیاتر 
دەبن. بەرپرسێکی نەتەوەیەکگرتووەکان بە منی گوت کە بەرپرسانی وەزارەتی 
دەرەوەی ئەمریــکا پێیان گوتووە لەگەڵ نزیکبوونەوەی وادەی گشتپرســی، 
ئەمریکا زمانێکی زۆر توندتر لە دژی گشتپرســی بەکاردەهێنێ. هەر هەمان 
سەرچاوە گوتی کە بەم نزیکانە وەفدێکی ئەمریکی بە سەرۆکایەتی باڵیۆزی 
ئەمریکا لە عێراق دەچنە الی بارزانی. هەر دەربارەی فشــارەکانی ئەمریکا، 
ســەرچاوەیەکی دیکەش ئەو زانیاریەی بەرپرسەکەی نەتەوەیەکگرتووەکانی 
پشتڕاســت کــردەوە و رایگەیاند کە ئەندامێکی ئیــدارەی دۆناڵد ترەمپ بەم 
نزیکانە تەلەفۆن بۆ بارزانی دەکات و داوای لێ دەکات گشتپرسی دوابخات. 
هەر بەگوێرەی هەمان ســەرچاوە، بە هاوئاهەنگی لەگەڵ واشــنتن و بەغدا، 
ئێستا نەتەوەیەکگرتووەکان خەریکی داڕشتنی "میکانیزمێکە" بۆ دواخستنی 
وادەی گشتپرســی بۆ ئەوەی وەکو پێشــنیازێک بدرێتە ســەرۆکی هەرێمی 

کوردستان. 
هەڵوێستی ئەنجوومەنی ئاسایش

رۆژی 17ی تەمووزی رابردوو، ئەنجوومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی دەربارەی 
رەوشی عێراق دوو کۆبوونەوەی ئەنجامدا. یەکێکیان کراوە بوو کە تەلەڤزیۆنی 
)رووداو( گواســتییەوە و ئــەوەی دووەم داخــراو بــوو کە پێــی دەگوترێت 
کۆبوونــەوەی "راوێژکاری". لە کۆبوونەوە راوێژکارییەکەدا نوێنەرانی ئەمریکا 
و رووســیا و چین و 12 واڵتەکەی دیکەی ئەندام لە ئەنجوومەنی ئاسایشــی 
نێودەوڵەتــی لەگەڵ یان کۆبش، نێردەی تایبەتــی نەتەوەیەکگرتووەکان لە 
عێراق کۆبوونەوە. بەگوێرەی ســەرچاوەیەکی ناو کۆبوونەوەکە، پێنج واڵتی 
ئەندام لە ئەنجوومەنی ئاســایش بە یان کۆبشــیان گوتووە کە لە کاتی هەر 
پێشــهاتێک دەربارەی گشتپرسیی باشــووری کوردستان، دەبێت یان کۆبش 
زانیاری و وردەکارییان بۆ بنێرێت. هەموو ئەندامانی ئەنجوومەنەکە تەئکیدیان 

لە گرنگیی پاراستنی یەکپارچەیی و سەقامگیریی عێراق کردووەتەوە. 
"هەرای سووریامان بەسە"

سەرچاوەیەکی نزیک لە وەزارەتی دەرەوەی تورکیا بە )رووداو(ی گوت کە 
ئەمە قسەی نێو دیپلۆماتکارانی تورکیایە کاتێک باسی گشتپرسی باشووری 
کوردســتان دەکەن. ئەو سەرچاوەیە دەڵێت بەرپرسانی تورکیا - بەتایبەتی 
ئەوانەی کە لە ئەردۆغانەوە نزیکن - وەکو پرەنســیپ کێشــەیان نییە لەگەڵ 
دەوڵەتی کوردستان لە باشووری تورکیا کە بارزانی سەرکردایەتی بکات، بەاڵم 
بەگوێرەی ئەو سەرچاوەیە یەکێک لە نیگەرانییەکانی بەرپرسانی تورکیا ئەوەیە 
کە ئەو هەنگاوە لەوانەیە سوننەی عەرەب و کەمینە ئاینی و نەتەوەییەکانی 
دیکــەی عێراق هانبدات بۆ ئەوەی داوای کیانی سیاســیی ســەربەخۆ بکەن 

وعێراقیش وەکو سووریا بکەوێتە ناو ئاژاوەیەکی سەرتاسەرییەوە. 
هەر ئەو سەرچاوەیەی نزیک لە وەزارەتی دەرەوەی تورکیا گوتی "قەیرانی 

سووریا نەبووایە، کراوەتر دەبووین بۆ گۆڕانێکی ئاوا گەورە لە عێراقدا". 

بەرپرسی نووسینگەی تۆڕی میدیایی رووداوە لە نەتەوەیەکگرتووەکان.

كۆریدۆری حەیات

نهێنییەكانی هەڵوێستی 
نێودەوڵەتی لەبارەی 

گشتپرسی

زریان رۆژهەاڵتی

سەرۆكی كۆمیتەی بااڵیە.
هەنگاوێــك  هــەر  دەیانویســت  ئــەوان 
و  سیاســی  فەزڵێكــی  هیــچ  بهاوێژرێــت، 
مێژوویــی بــۆ خەبــات و ماندووبوونی بارزانی 
تێــدا نەبێــت و ئــەو پێداگیرییــەی لەســەر 
نایاســاییبوونی بڕیارەكــە دەیكــەن و تانە لە 
وادەی جێبەجێكردنــی دەدەن، لــەوەوە نییە 
كە بڕیارەكە لەپەرلەمان دەرنەچووە )چونكە 
لــە پەرلەمانیــش دەرچووبایە هــەر دەبووایە 
بارزانی ئیمزای بكات!( بگرە، مەترسیی هەرە 

گەورەیــان ئەوەیــە كــە رۆژی 25ی ئەیلــول 
خەڵكی كوردســتان بەشدارییەكی بەرفراوان و 
گەورە لەو پڕۆســەیەدا بكەن. بەوەش خەڵكی 
كوردســتان دەیســەلمێنن كە پابەندی بڕیاری 
بارزانــی و حزبەكانــی دیكــەی كوردســتانن. 
بۆیــە ئــەو گشتپرســییە ئەگەرچی پرســیارە 
لــە چارەنــووس، بەاڵم بەشــداریی فــراوان و 
)بەڵێ(ی زۆر، پێگەی بارزانیش وەكو رابەری 
كــورد  ســەربەخۆییخوازانەی  بزووتنــەوەی 

پتەوتر دەكات.

ناوخۆیی و دەرەكی و هەروەها تێكچوونی ژێرخانەوە 
گۆڕاوە. جگە لەوە، پرۆژەیەكی یەكگرتووی سوننەش 

لەئارادا نییە.
شیعەكانی عێراقیش، ئەنبار بە حەوشەی پشتەوە 
و پەراوێــزی ئەمنیــی خۆیــان دەزانن و لــە ماوەی 
درێژخایەندا رێگا نادەن هێزێكی دەرەوەی كۆنترۆڵی 

ئەوان لەوێ زاڵ بێت.
رێــگای دووەم، گەیاندنــی رەبیعە- شــەنگال بە 
تەنەف-ئوردنە كە دەرفەتی دروســتبوونی لە رێگەی 

یەكەم زۆرترە، چونكە:
1. لێواری سنووری باكووری رۆژهەاڵت-باشووری 
رۆژهەاڵتی ســووریا بە زۆری لە دەســتی هێزەكانی 
ســووریای دیموكرات و ئۆپۆزیســیۆنی سووریادایە، 
هەرچەنــدە لــە هەندێك جێگا هێشــتا داعش ماوە، 
بەاڵم چاوەڕوان دەكرێت ئەو هێڵە لە ژێر كاریگەریی 

ئەمریكا- ئوردندا بێت.
2. پەیوەندیــی كــورد - عەرەبــی ســوننە لــە 
هەردوو دیوی ســنوورەكە، بە ئاراستەی بەهێزبوون 

پێشدەكەوێت.
3. زەحمەتە سووریا وا خۆی بگرێتەوە كە بتوانێ 
ئەو ســنوورانە وەك جاران كۆنتــرۆڵ بكاتەوە. بۆیە 
تەنانەت ئەگەر دابەشیش نەبێت، لەوانەیە دۆخێكی 
دیفاكتۆی هاوشێوەی هەرێمی كوردستان و عێراق لەو 

واڵتە بێتەئاراوە.
بــە  و  نییــە  دوور  زەمینیــی  رێگایەكــی   .4
مەســافەیەكی -400 500 كیلۆمەتــرەوە، هەرێمــی 
كوردستان دەتوانێ خۆی بە تەنەف و لەوێشەوە بە 

ئوردن بگەیەنێت.
كۆریدۆری حەیات

ناوەڕۆكی بیرۆكەی كۆریدۆری حەیات، رێگایەكی 
گریمانەیی گەیاندنی هەرێمی كوردستانە بە ئوردن كە 
لەوێوە دەتوانێ هەم بەرەو دەریای ســوور و خەلیج 
شــۆڕ بێتەوە، هەم بەرەو ئیسرائیل و دەریای سپی 

بڕوات.
هێڵــی ســەرەكیی ئــەم كۆریــدۆرە لــە رەبیعە- 
شەنگالەوە دەستپێدەكات و دوای الدان لە مەیادین، 
لە دێــرەزوور بەرەو رێگای تەنەف-ئــوردن دەڕوات. 
مەودای ئەم هێڵە نزیكەی 411 كیلۆمەترە. بە 170 
كیلۆمەتری دیكەش دەگاتە خاكی عەرەبســتان و بە 
370 كیلۆمەترەوە لە عەممانەوە دەگاتە ئیســرائیل 
و بە گشــتی لە تەنەفەوە بە 450 كیلۆمەتر دەگاتە 

دەریای سپی.
رێــگای گواســتنەوەی وزە دەمــاری حەیاتیــی 
دەوڵەتــی چاوەڕوانكراوی كوردســتان دەبێت. بۆیە 
ناچارە جگە لە توركیا بیر لە رێگای دیكەش بكاتەوە. 
ئەگەر گۆڕانكارییەكانی سووریا بە ئاراستەی نەمانی 
دەسەاڵتی ئەسەد لەم سنوورە بڕوات و داعش لەوێ 
نەمێنێ، هەرێمی كوردســتان دەتوانێت لە هەنگاوی 

یەكەمــدا رێگایەكی زەمینی بۆ گواســتنەوەی نەوت 
لەڕێی تەنكەرەوە لە رەبیعە بۆ مەیادین و لەوێشەوە 
بۆ تەنەف بكاتەوە. لە درێژخایەنیشــدا، ئەم رێگایە 
لەبەر كەمیی مەســافەكەی رێگایەكــی گونجاوە بۆ 
دروســتكردنی هێڵێكــی بۆڕیی نەوتی كوردســتان-
ئوردن. ئێستا كوردستان بە درێژایی 1452كیلۆمەتر 
بــە تەنكەر نەوت رەوانــەی بەندەر عەباس لە ئێران 
دەكات و بــە هێڵێكــی 785 كیلۆمەتــری، نەوت لە 
كەركووكەوە رەوانەی بەندەری جەیهان لە پارێزگای 
ئەدەنــە لە توركیا دەكات. ئەمــە لە حاڵێكدایە كە 
ئەگەر هەرێمی كوردســتان لــە دهۆكەوە بۆڕییەكی 
نــەوت یان بە تەنكەر نــەوت رەوانەی ئوردن بكات، 
واتا لە دهۆكەوە بڕواتە ئەلهۆل و لەوێشــەوە بگاتە 
مەیادیــن و دواتریــش خۆی بە تەنــەف بگەیەنێت، 

رێگایەكی 560 كیلۆمەتریی لە پێشە.
جگە لەوە، كەمیی ســەرچاوەی ئاو لە ئوردن و 
سعودیە و واڵتانی دیكەی خەلیج شـتێكی ئاشكرایە. 
كوردســتانیش ســەرەڕای بەرەنگارییەكانی توركیا 
و ئێــران دەتوانێت لە رێگەی دروســتكردنی بەنداو 
و سیاســەتی گلدانەوەی ئاو، زیاتر لە پێویســتی و 
مەسرەفی خۆی ئاوی هەبێت. بە هەناردەكردنی ئاو 
بۆ ئوردن و خەلیج، دەتوانێت هەم ســەرچاوەیەكی 
داهــات پەیدا بكات، هــەم دەرفەتەكانــی مانەوەی 
دەوڵەتی كوردســتان زیاتر بكات. پێشــتر تورگوت 
ئــوزال ســەركۆماری پێشــووی توركیــا بیرۆكــەی 
گەیاندنــی ئــاوی جەیهانی بۆ خەلیــج هەبوو كە بە 
بۆڕیی ئاشــتی نــاوی دەبرد، بەاڵم ســەری نەگرت. 
بێشــك، بەهۆی نزیكتربوونی كوردستان لە خەلیج، 
دانوســتاندنی هەرێمی كوردســتان- ئــوردن خەلیج 
لەســەر پرۆژەیەكی ستراتیژی و گرنگی وەك هێڵی 
حەیات/ ژیان بۆ گواستنەوەی ئاوی دیجلە بۆ ئوردن 
و كەنداو، شــتێكی گرنگ و نزیك لە واقیع دەبێت. 
ئەمــە هەم پێگەی كوردســتان بەهێزتــر دەكات و 
هەم لە كێشــەی ئاوی كوردســتان لەگەڵ توركیا و 
ئێراندا، بەشــێك لە دنیای عەرەبی ســوننی لەگەڵ 

خۆی دەخات.
 ئەنجام

لەبەردەم بیرۆكەی كۆریــدۆری حەیاتدا گرفت و 
ئاســتەنگ هەن، بەاڵم ئەگەری البردنیشیان لەئارادا 
هەیــە. ئەمە چەندە پەیوەندی بە كــوردەوە هەیە، 
ئەوەندەش گرێدراوی دۆخی ناوچەكە و هاوسەنگیی 
سیاسی ناوچەیی و نێودەوڵەتییە. بۆیە، ئاسان نییە 
ئەم بیرۆكەیە یەكســەر ببێتــە پرۆژەیەكی كرداری، 
بــەاڵم نیــاز و ناچاری، هەرێمی كوردســتان ئیجبار 
دەكات بیــر لە رێگای ئەڵتەرناتیڤ بۆ گەیشــتن بە 
دەرەوە بكاتــەوە. دواجار، هەموو ئەو پرۆژانەش كە 
جێبەجێ دەكرێن، بەرهەمی بیركردنەوە و خەیاڵێكی 

ناو زەینی مرۆڤەكانن!

مەجید نیزامەدین گلی* 
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