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رووداو- كۆیە
ئێوارەی رۆژی 2017/7/24 لە نێوان هەردوو گوندی جەلی و گوندی هیزۆپی بچووك لە نزیك كۆیە، تەرمی ئافرەتێك لەنێو 

زەویی جووتیارێكدا دۆزرایەوە كە بە دوو گوللە كوژرابوو. هێشتا ناسنامەی ئافرەتەكە و بكوژەكان بە تەواوی دیار نییە.
بەپێی لێكۆڵینەوە سەرەتاییەكانی پۆلیس، ئەو ژنە پێش كوژرانیشی دەستدرێژیی كراوەتە سەر.

بەڕێوەبەری پۆلیسی قەزای كۆیە بە )رووداو(ی راگەیاند: "بەپێی لێكۆڵینەوەكان ئەو ئافرەتە كە تەمەنی نزیكەی 20 
ساڵ دەبێ، منداڵێكی تەمەن نزیكەی دوو سااڵن و دوو كەسی دیكەی لەگەڵ بووە، پانتۆڵێكی منداڵەكە لە شوێنی 

تاوانەكە بەجێماوە، هەروەها كەرەستەی خواردنی سێ كەس لە شوێنەكە هەبووە. 
دوو بەتانیش لە شوێنەكە راخرابوون". هەر بەپێی لێكۆڵینەوەكان، ئەو ئافرەتە سێ رۆژ بەر لە دۆزینەوەی 
تەرمەكەی كوژراوە. بەڕێوەبەری پۆلیسی كۆیە گوتیشی: "ئێستا پیاوێك خۆی كردووە بە خاوەنی ئەو ژنە، 

پێش كوژرانی ژنەكە بە سێ رۆژ لەالی پۆلیس سكااڵی تۆمار كردووە كە هاوسەرەكەی دیار نییە".
)رووداو(ی  بە  كۆیە  قەزای  لە  مرۆڤ  مافی  نووسینگەی  لێپرسراوی  ئەحمەد،  عوسمان  سەنگەر 
گوت: "دەستمان كردووە بە كۆكردنەوی زانیاری لەسەر تاوانەكە، چونكە جگە لەوەی تاوانێك 
دەرهەق بەو ژنە كراوە، منداڵەكەشی دیار نییە، دەبێ هەرچی زووە چارەنووسی ئەو منداڵە 

دیاری بكرێ".
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راپۆرتە هەواڵ

 دوای بەدواداچوونێكی رووداو هەر چوار منداڵەكە بەرەو شوێنێكی نادیار دەبردرێن

100 منداڵی ونبووی هەڵەبجە لە ئێرانن
رووداو - هەولێر

د.مەحموود توالیی، سەرۆكی ناوەندی )DNA(ی نوور لە ئێران رایگەیاند "دوای كیمیابارانی هەڵەبجە لەالیەن رژێمی سەدامەوە، نزیكەی 100 
منداڵی كوردی عێراق كە بێسەرپەرەشت بوون، درانە بنەماڵە ئێرانییەكان". د.مەحموود توالیی بە یەكێك لە میدیا ناوخۆییەكانی ئێرانی راگەیاندووە 

"ناوەندەكەمان لە ئێران ئەم ئامادەییەی هەیە بە پێكهێنانی پەراوی دی ئێن ئەی بنەماڵە كوردە عێراقییەكان و ئەو بنەمااڵنەی كە سەرپەرشتی ئەو 
مندااڵنەیان لە ئەستۆ گرتووە، لە چارەنووسی ئازیزانیان ئاگاداربن و كۆتایی بە چاوەڕوانی بێنن كە لە ماوەی دوو ساڵی رابردوودا، دوو تا سێ كەیس 

بەمجۆرە هەبووە".

شكار ئەحمەد
رووداو - هەولێر

رۆژهەاڵتــی  كــوردی  باوكیــان  و  دایــك   
كوردستانن، سێ ســاڵ لەمەوبەر بەهۆی كێشەی 
نێوانیــان جیابوونەتــەوە و لەوكاتەوە لە ســۆزی 
دایكیان بێبەشن، دوو مانگ لەمەوبەریش باوكیان 
بەبیانــووی ئەنجامدانــی نەشــتەرگەری دەچێتە 
ئەڵمانیا و بەتەنیا لە كوردستان بەجێیاندە هێڵێ.

لە رۆژهەاڵتی كوردستانەوە
 بۆ ئەڵمانیا

)ع( و )ئــا(، نزیكــەی 15 ســاڵ لەمەوبــەر 
هاوســەرگیرییان كــردووە، ئەوان 13 ســاڵ پێش 
ئێســتا لە شــاری ســنە دەژیــان. هــەر لەوێش 
بوونــە خاوەنی كوڕێك، دواتــر چوونە ئەڵمانیا و 
لەوێش دوو كوڕی دیكەیان بوو، ئەم ســێ منداڵە 

وەاڵتینامەی ئەڵمانیایان هەیە.
دوای سااڵنێك مانەوە لە ئەڵمانیا، )ع( و )ئا( 
بڕیار دەدەن بگەڕێنەوە كوردستان، بەاڵم لەجیاتی 
رۆژهەاڵتی كوردستان، لە گوندێكی نزیك پارێزگای 

هەولێر نیشتەجێ دەبن".

پاشای بێ ناسنامە

بەپێــی ئــەو زانیاریانــەی دەســت )رووداو( 
كەوتــوون، دوای لەدایكبوونــی چــوارەم كوڕیان، 
نزیكەی ســێ ســاڵ و نیو لەمەوبــەر )ع( و )ئا( 

كێشــە دەكەوێتە نێوانیان و بڕیــاری جیابوونەوە 
دەدەن. )ع( كــە باوكی منداڵەكانــە، منداڵەكان 
لەخۆدەگرێــت، )ئــا(ی هاوژینیشــی دەگەڕێتەوە 

رۆژهەاڵتی كوردستان.
ئەوكاتــەی )ع( و )ئــا( جیابوونەوە، تەمەنی 
كــوڕە بچووكەكەیان، كە ناســناوی لەالی براكانی 
)پاشــا(یە، تەنیا 5 مانگ بووە، ئەو جگە لەوەی 
دوور لە سۆزی دایكی گەورە بووە، هیچ ناسنامە و 

رەگەزنامەیەكیشی نییە.

دوو مانگ لەمەوبەر، باوكیان بەبیانووی نەخۆشی 
و ئەنجامدانــی نەشــتەرگەری دەچێتــە ئەڵمانیا 
و چــوار كوڕەكــەی كە گەورەكەیــان تەمەنی 13 
سااڵنە و بچووكەكەیان تەمەنی 4 سااڵنە، بەتەنیا 
بەجێدەهێڵێت. )ع( دەڵێت لە داهاتوویەكی نزیكدا 
دەگەڕێتــەوە الی منداڵەكانی "من بۆ ئەنجامدانی 
چەند نەشتەرگەرییەك چوومەتە ئەڵمانیا و تاوەكو 
ئێســتا دوو نەشــتەرگەریم كردووە، دوای ئەوەی 
نەشتەرگەریی سێیەمم بۆ كرا، دەگەڕێمەوە الیان".

خۆیان بژیویی ژیانیان دابین دەكەن

لە ســایەی نەبوونی دایك و باوكدا، ئەم چوار 
منداڵە خۆیــان كاردەكەن و بژێویی ژیانیان پەیدا 
دەكەن، تەنانەت لە خوێندنیشدا زۆر زیرەكن. كوڕە 
گەورەكەیان دەڵێت: "باوكم بزن و قاز و پەلەوەری 
بۆ كڕیوین، خۆمان بزنەكان دەدۆشین و شیرەكەی 
دەفرۆشــین، بە پارەكەشی بژێویی ژیانمان دابین 

دەكەین و لە قوتابخانەش دەخوێنین".

كەس نازانێت لەكوێن

)رووداو( بەدواداچوونی بۆ كەیسی ئەم منداڵە 
بێسەرپەرشــتانە كــرد، بــەاڵم دوای دوو رۆژ لــە 
بەدواداچوونەكەی )رووداو(، منداڵەكان دیارنەمان، 
چەند كەســێكی دانیشــتووی گوندەكە دەڵێن لە 
درەنگانێكی شەودا، پیاوێك كە خۆی وەك خزمی 
باوكی ناســاندووە، منداڵەكان و ئەو ئاژەاڵنەشــی 
كــە لــە ماڵەكەدا بــوون، لەگەڵ خــۆی بردووەتە 
شوێنێكی نادیار و كەس نازانێت ئێستا لە كوێن".
بــۆ دڵنیابوون لەو كەســەی خۆی وەك خزمی 
باوكــی منداڵەكان ناســاندووە و زانینی شــوێن و 
دڵنیایی لە سەالمەتی منداڵەكان، )رووداو( چەند 
جارێك پەیوەندی كرد بە باوكیانەوە، بەاڵم وەاڵمی 

نەدایەوە.

وەزارەتی كار بەدواداچوون دەكات

هــەر دوای دیارنەمانی منداڵەكان، د.محەممەد 
هاودیانــی، وەزیری كار و كاروبــاری كۆمەاڵیەتی 
بڕیــاری دا بەدواداچــوون بــۆ ئەو كەیســە بكات 
و گوتــی: "لەئێســتاوە بــە هەماهەنگیــی لەگەڵ 
و  ئەمنییــەكان  دەزگا  و  ناوخــۆ  وەزارەتــی 
پارێــزگاری هەولێر بەدواداچوون بۆ كەیســی ئەو 
مندااڵنــە دەكەین و هەوڵ دەدەین بەزووترین كات 
بیاندۆزینەوە و بیانهێنینــە الی خۆمان". وەزیری 
كار و كاروبــاری كۆمەاڵیەتــی گوتیشــی "دوای 
دۆزینەوەیان دەیانبەینە خانەكانی بێسەرپەرشتان 
و تاوەكوو چارەســەركردنی تەواوی كێشــەكانیان 
لــەالی خۆمان دەیانهێڵینەوە، ئەگەر باوكیشــیان 
ئامادە نەبێت لەخۆیان بگرێت، ئێمە لە خانەكانی 
بێسەرپەرشتان بژێویی ژیان و خوێندن و شوێنی 

مانەوەیان لەئەستۆ دەگرین".

ئەڵمانیا بۆ كەیسی منداڵە بێ كەسەكانی دێتە سەرخەت

ئەڵمانیا لە ناسنامەی منداڵەكان دەكۆڵێتەوە
ســێ لەو مندااڵنــەی بێسەرپەرشــت ماونەتــەوە، وەاڵتینامەی 
ئەڵمانیایــان هەیــە، بۆیــە )رووداو( پەیوەنــدی بە كونســوڵخانەی 
ئەڵمانییەوە كرد، ئەوان بەڵێنیــان داوە بەدواداچوون بۆ وەاڵتینامەی 
منداڵەكان دەكەن. ئەگەر دڵنیابوون لەوەی وەاڵتینامەكانیان ســاختە 

نییە، بەوردی بەدواداچوون بۆ كەیسی ئەو مندااڵنە دەكەن.

رووداو - هەولێر

پاش سێ ســاڵ لە دەسەاڵتی داعش بەسەر 
بەشێكی زۆری پارێزگای نەینەوادا، لە شارۆچكەی 
قەرەقــوش یانەیەكی خواردنــەوە كحولییەكان 
دەكرێتەوە. خاوەنی یانەكە هیواخوازە كردنەوەی 
ئەو یانەیە هانی مەسیحییەكانی قەرەقوش بدات 

بگەڕێنەوە سەر ماڵ و حاڵی خۆیان.
بەگوێــرەی راپۆرتێكی رۆژنامەی )واشــنتن 
پۆست(ی ئەمریكی، باڕەكە ماوەی دوو هەفتەیە 
لەالیەن هانی ئەیوب یەعقوب نەجاڕ كراوەتەوە. 
هانــی بــەر لــە هێرشــەكانی ســاڵی 2014ی 
داعــش ماوەی 10 ســاڵ بوو لە شــارۆچكەكەدا 
بــاڕی هەبــوو. خاوەنی یانەكــە دەڵێت "كاتێك 
خەڵــك دەبینن باڕێك لە قەرەقوش كراوەتەوە، 
ئــەوە ئامــاژەی ئەوەیان پێدەدات كــە ژیان لە 

شارۆچكەكەدا ئاسایی بووەتەوە".
هەرچەنــدە هانــی باڕەكــەی بــۆ خەڵكانی 
مەســیحیی شــارۆچكەكەی خۆی داناوە، بەاڵم 
ســەردانیكەرانی ســەرەكیی باڕەكــە خەڵكــی 
موســوڵمانی مووســڵن كە ماوەی ســێ ســاڵە 
بەهۆی دەســەاڵتی داعشەوە نەیاندەتوانی مەی 
بخۆنەوە. ئێســتاش رۆژانــە 32 كیلۆمەتر رێگە 
دەبــڕن بــۆ ئەوەی لە باڕی )یا هەلە( ســەریان 

گەرم بكەن.
ئەحمەد عەلی، تەمەن 57 سااڵن، یەكێك لە 
موشتەرییە هەمیشەییەكانی باڕەكەیە و زۆربەی 
جــاران دوای تەواوبوونــی پیشــەكەی لەگــەڵ 
هاوڕێكانــی بــۆ خواردنــەوەی مەی و كێشــانی 
نێرگەلە روو لە )یا هەلە( دەكەن. ئەلحەجەبی، 
یەكێك لە هاوڕێكانی ئەحمەد، ئاماژەی بۆ ئەوە 
كرد كە هەندێكجار تەنانەت چاوەڕێی تەواوبوونی 
دەوامەكەشــی ناكات و سەردانی باڕەكەی هانی 
دەكات. چونكــە هەتــا ئێســتا هیــچ باڕێك لە 

مووسڵ نەكراوەتەوە.

هانی ئەیوب بەر لــە گەڕانەوەی خێزانەكەی 
بــۆ ســەر مــاڵ و حاڵی خۆیــان، دەســتی بە 
نۆژەنكردنەوەی )یا هەلــە( كردبوو، بە گوتەی 
خــۆی خانووەكەیــان بەشــێوەیەكی زۆر خراپ 

لەالیەن چەكدارانی داعشەوە تێكدرابوو. 
داعــش زۆربــەی باڵەخانــە و خانووبــەرە، 
كڵێسەكانی قەرەقوشی تێكدا. قەرەقوش شارێكە 
32 كیلۆمەتر لە باشــووری رۆژهەاڵتی مووسڵ و 
60 كیلۆمەتر لە رۆژئاوای هەولێرەوە دوورە. بەر 
لە هێرشــەكانی داعش ئەو شــارۆچكەیە 50 بۆ 
60 هەزار دانیشــتووی هەبووە و بە گەورەترین 
ناوچــەی مەسیحینشــینی عێــراق دادەنــرا. لە 
ماوەی دوو ســاڵی دەسەاڵتیدا، داعش هەوڵێكی 
سیســتەماتیكی دابوو بۆ ئەوەی ئاسەوارەكانی 

مەسیحیبوونی شارۆچكەكە بسڕێتەوە.
خاوەنــی باڕەكــە دەڵێــت یانەكــەی لە چاو 
باڵەخانەكانــی دیكــەی دەوروبــەری زیانێكــی 
كەمتــری پێگەیشــتووە و پێدەچێــت داعــش 
وەكــوو بنكەیەكی خۆیان بەكاریان هێنابێت. بە 
گوتەی هانی بنمیچی باڕەكە دوو كونی گەورەی 
تێدابووە كە پێدەچێت شــوێنی هاوەن بووبێت 
و دیوارەكانیــش هەموو شــوێنی گولـــلە بوون، 
كورسییەكان الدرابوون، موكێتەكە كۆكرابووەوە 
و ئامێرەكانی ئاوی میــوەش بەناو دووكانەكەدا 
باڵوكرابوونــەوە. هەموو ئەمانــە گومانی ئەوەی 
الی هانی دروستكردووە كە "شوێنەكەیان وەكوو 

كارگەی دروستكردنی چەك بەكارهێنابێ".
بەر لە هێرشــەكانی داعــش، بایی 17 هەزار 
و 500 دۆالر خواردنــەوەی كحولــی لــە دوكان 
و ئەمبارەكــەی هانیــدا هەبوون، بــەاڵم داعش 
زۆربەیانــی شــكاندبوو، وەكوو چــۆن لە حەوت 
باڕەكەی دیكەی قەرەقوشیشــدا هەمان كاریان 
كردبوو. خاڵێك كە لە كاتی گەڕانەوەدا سەرنجی 
هانی راكێشابوو، ئەوە بوو كە چەكدارانی داعش 
دەســتیان لە هەندێك بوتڵەكانــی بیرە نەدابوو 

كــە لــە دووكانــەدا ریــزی كردبــوون، تەنانەت 
هەندێــك قوتووی بیرەی لــە دوكانەكەی خۆیدا 
دۆزیبــووەوە كە هی ئەو نەبــوون. بۆیە خاوەن 
باڕەكە بە رۆژنامە ئەمریكییەكەی گوتووە "وابزانم 
چەكــدارەكان لێرە خواردوویانەتەوە، دڵنیا نیم، 

بەاڵم رەنگە وابووبێت".
ســەعد مەحموود، خەڵكی مووسڵ، یەكێك 
لــە موشــتەرییەكانی هانییــە و كچێكی بەهۆی 
هاوەنەوە ئیفلیج بووە. بە گوتەی سەعد رەوشی 
مووســڵ لە ماوەی سێ ســاڵی رابردوودا و هەتا 
ئێستاش "كارەساتە" و دەڵێت "پێتوایە هۆكاری 
ئــەم هەمــوو خواردنەوەیە چییــە؟ ئەمە تاكە 
شوێنە كە دەتوانین تۆزێك تێیدا بحەسێینەوە".

بەگوتەی مەسیحییەكانی ناوچەكە، زۆرینەی 
ئــەو چەكدارانــەی داعــش كە هێرشــیان كردە 
ســەر قەرەقوش عەرەبە سوننەكانی گوندەكانی 
دەوروبــەری قەرەقوش بوون كە لە ســەردەمی 
ســەدام لــە چوارچێــوەی پرۆســەی تەعریبــدا 
رەوانــەی ناوچەكە كرابوون. داود بابا یەعقووب، 
ئەندامێكــی ئەنجوومەنــی پارێــزگای نەینــەوا، 
دەترســێ لــەوەی عەرەبە ســوننەكان جارێكی 
دیكە هێرش بكەنەوە سەر ناوچەكەیان. داود بابا 
كە داوای هەرێمی ئۆتۆنۆمی بۆ مەســیحییەكان 
دەكات، جەخــت لــەوەش دەكاتــەوە كە "ئێمە 
چیــدی متمانەمان بەو ناوچەیــە نەماوە، ئەوان 
ماڵ و حاڵی ئێمەیان بەتااڵن برد و سووتاندیان، 
هەرچەندە منداڵەكانیان لە قوتابخانەكانی ئێمەدا 

دەرسیان دەخوێند".
بە گوتــەی داود بابا یەعقــووب، نیوەی ئەو 
مەسیحییانەی لەو ناوچەیە رایانكردووە چوونەتە 
ئەمریكا و واڵتانــی رۆژئاوایی، ژمارەیەكی زۆری 
دیكەش چاوەڕێ دەكەن كەیســی پەنابەرێتییان 

قەبووڵ بكرێت.
 ئــەو دەڵێــت "لــە كــۆی 8000 خێزانــی 

قەرەقوش تەنیا 500 خێزان گەڕاونەتەوە".

مووساڵوییەكان لە قەرەقوش 
سەر گەرم دەكەن

دیمەن بورهان
رووداو – هەولێر

دەمەقاڵەیەكــی ســادە لە نێــوان ئەیهان 
و هاوژینەكــەی، ئەیهانی بــەرەو مەرگ برد. 
كەســوكارەكەی دەڵێن مێردەكەی، ئەیهانی 
بەوە تۆمەتبار كردووە كە 15 هەزار دیناری 
لە گیرفانی دەرهێناوە. لەســەر ئەوە ئەیهان 

بە لەچكەكەی، خۆی دەخنكێنێ. 
ئەیهان شــەفیق، تەمەن 24 ســااڵن، سێ 
ســاڵ لەمەوبەر هاوسەرگیریی لەگەڵ )م.ح( 
تەمەن 25 ســاڵ كرد، خاوەنی دوو كچ بوو. 
هاوژینــی ئەیهــان، پــاش ئــەوەی لەڕێگەی 
ئەیهــان،  داوای  دەچێتــە  خزمێكییــەوە 
هاوســەرگیریی دەكەن، بەاڵم دوای ســاڵێك 
بەیەكــەوە  و  نێوانیــان  دەكەوێتــە  كێشــە 
ناگونجێن، بەاڵم بەهۆی منداڵەكانی، ئەیهان 

نایەوێت ژیان لە خۆی بشێوێنێ.
سۆرێ محەممەد، تەمەن 60 ساڵ، دایكی 
ئەیهان، لەگەڵ هەڵكێشانی ئاهێك بۆ مەرگی 
كچەكــەی گوتــی "كچەكــەم نەحەســایەوە، 
زۆر بەدبەخــت بــوو، چەنــد جارێــك تۆرا و 
دەهاتــەوە، دەیگــوت لێمــدەدات و قســەی 
ناشــیرینم پێدەڵێــت، براكانی نەیانهێشــت 
بڕواتــەوە، بــەاڵم دواتر خــۆی نەگرت لەبەر 
منداڵەكانــی، ئــەو بەبێ كچەكانــی لە ماڵی 

خۆزگــە  بــەاڵم  نەدەحەوایــەوە،  باوكــی 
نەمدەهێشت بڕواتەوە".

شــەفیق عەزیز، تەمەن 70 سااڵن، باوكی 
ئەیهــان، هەموو نــزای نوێژەكانــی بۆ ئەوە 
بــووە بە پیــری جەرگی نەســووتێت، بەاڵم 
ئێــوارەی رۆژی پێنجشــەممە 2017/7/20، 
كاتێك مام شەفیق لە مزگەوت دەگەڕێتەوە، 
هەواڵــی خۆخنكاندنی كچەكەی دەبیســتێ. 
مام شــەفیق گوتی "كچەكەم زۆر لەســەرخۆ 
و بەڕەوشــت بــوو، بەنســیبی ئــەو پیــاو 
خراپــە بوو، من نەمدەهێشــت بڕواتەوە الی 
مێردەكــەی، بەاڵم خۆی نەدەگــرت و لەبەر 

منداڵەكانی بە ناچاری دەگەڕایەوە".
مام شــەفیق باســی ئەو رۆژە دەكات كە 
كچەكەی، خۆی خنكاند و دەڵێت: "ئەو رۆژە 
مێردی كچەكەم لەسەر دیارنەمانی 15 هەزار 
دینــار لە گیرفانی، شــەڕی لەگــەڵ كردووە 
و پێیگوتــووە تــۆ دزیوتــە، بۆیــە كچەكەم 
دەچێتــە ژوورێــك و بە لەچكەكــەی، خۆی 

هەڵدەواسێت و خۆی دەخنكێنێ".
مام شەفیق دەشڵێت: "كاتێك هەواڵەكەمان 
بیســت كچەكەم لە نەخۆشخانەی فریاكەوتن 
بوو، مێردەكەی هاواری دەكرد و دەیكێشا بە 
ســەری خۆیدا بۆ ئەوەی كەس بە تاوانەكەی 
نەزانێت، بەاڵم پۆلیسەكان قۆڵبەستیان كرد 
و بردیــان، ئێمەش ســكااڵمان لەدژی تۆمار 

كردووە".

ئامادەنین منداڵەكان لەخۆبگرن

لــە وەاڵمــی ئــەوەی ئایــا ئامادەیــە دوو 
منداڵــی كچەكەی كە تەمەنیان دوو ســاڵ و 
یەك سااڵنە بەخێو بكات؟ مام شەفیق گوتی 
"منداڵی پیاوخراپێــك چۆن بەخێو دەكەم؟ 
كچــەم لەدەســتچوو، تازە منداڵــی ئەوم بۆ 

چییە؟".
رائید هۆگــر عەزیز، گوتەبێژی پۆلیســی 
پارێــزگای هەولێــر لەبارەی ئەو كەیســەوە 
بــە )رووداو(ی گــوت: "دوای ئــەوەی رۆژی 
پێنجشــەممە 2017/7/20 لــە رووداوەكــە 
چوونــە  تیمەكانمــان  كراینــەوە،  ئــاگادار 
نەخۆشــخانە و دەســتیان بــە لێكۆڵینــەوە 

كرد".
ســەبارەت بە هــۆكاری خۆخنكاندنی ئەو 
ئافرەتــە، گوتەبێــژی پۆلیســی پارێــزگای 
هەولێــر، گوتی "بەهۆی كێشــەیەكەوە بووە 
لەگــەڵ مێردەكــەی، بەقســەی ئەو لەســەر 
دیارنەمانــی تەنیا 15 هەزار دینار دەمەقاڵێ 
و شەڕ لەنێوانیان دروستبووە و دواتر ژنەكە 

خۆی خنكاندووە".
 گوتیشــی ")م.ح( كــە هاوژینی ئەیهانە، 

دەستگیر كراوە و لەژێر لێكۆڵینەوەدایە".

بێ باوك و دایك لە گوندێكی نزیك هەولێر دانراون

ژنێك لەسەر 15 هەزار دینار 
خۆی دەخنكێنێ
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بەنگالدیش نووسینگە لە هەولێر دەكاتەوەراپۆرت
رووداو - هەولێر

باڵیۆزی بەنگالدیش لە عێراق رایگەیاند، نووسینگەیەكی باڵیۆزخانەكەیان لە شاری هەولێر دەكەنەوە. رۆژی 30-7-2017 نێچیرڤان بارزانی، سەرۆكوەزیرانی 
هەرێمی كوردستان پێشوازی لە ئەبو مەقسوود فورهاد، باڵیۆزی بەنگالدیش لە عێراق كرد. لە كۆبوونەوەكەدا باس لە دۆخی ژیانی كرێكارانی بەنگالدیشی لە 

هەرێمی كوردستان كراوە. باڵیۆزی بەنگالدیش رایگەیاندووە، بۆ باشتر بەڕێوەچوونی كاروباری ئەو كرێكارە بەنگالدیشییانەی لە هەرێمی كوردستان كار دەكەن، 
هەروەها بۆ برەودان بە پەیوەندییەكانی هەردووال نیازیان هەیە نووسینگەیەكی سەر بە باڵیۆزخانەی واڵتەكەیان لە هەولێر بكەنەوە. باڵیۆزی بەنگالدیش سوپاسی 

گەل و حكومەتی هەرێمی كوردستانیشی كرد كە دەرفەتی كاریان بە ژمارەیەكی زۆری هاوواڵتیانی بەنگالدیشی داوە".

مەحموود یاسین كوردی
رووداو - هەولێر

رۆژی 1980/11/18 هێزێكــی یەكێتــی لــە 
ناوچــەی پیرانــەڕەش لە پشــدەر بــەرەوڕووی 
هێرشــێكی هێلیكۆپتەرەكانــی ســوپای عێراق 
دەبنــەوە، لەوێدا نۆ پێشــمەرگە شــەهید دەبن 
و 12ی دیكــەش برینــدار دەبــن، یەكێــك لــە 
برینــدارەكان عومــەر ســەید عەلــی دەبــێ كە 
تاوەكو ئێستاش كاریگەریی ئەو برینداربوونە بە 

جەستەیەوە دیارە.
نەوشــیروان مســتەفا، رێكخەری پێشــووی 
بزووتنەوەی گۆڕان كــە 2017/5/19 ماڵئاوایی 
لــە ژیــان كرد، لــە كتێبــی پەنجــەكان یەكتر 
ئەشــكێنن، دەنووسێت: "سەید عومەریان لەناو 
دارەمەیــت هێنایــەوە ناوزەنــگ، پشــتی وەك 
بێژنگی لێ هاتبوو، چەند پارچەیەك لە بڕبرەی 
پشــتی دابوو. هەردوو قاچی لەكاركەوتبوو، لە 
نەخۆشخانەكەی خۆمان تەداوییەكی سەرەتایی 
كرا، دەســتبەجێ رەوانەی ئێرانمان كرد. پاش 
ماوەیــەك لە ئێرانەوە چووە ســوید، ماوەیەكی 
درێــژ لــە نەخۆشــخانەدا مایــەوە. هەرچەنــدە 
قاچەكانــی كەوتنەوە كار، بــەاڵم هەرگیز وەكو 

جارانی لێ نەهاتەوە". 
عومــەر ســەید عەلــی دوای 37 ســاڵ لــە 
گەڕانــەوەی لە لێواری مەرگ، لــە دوای مەرگی 
نەوشــیروان مســتەفا دەبێتە كەســی یەكەمی 

بزووتنەوەی گۆڕان.
لە دوای دەستلەكاركێشــانەوەی لە پۆســتی 
جێگری سكرتێری یەكێتی، نەوشیروان مستەفا 
لــە ســاڵی 2006 یەكــەم كەس كــە چاوەڕێی 
كردبوو بچێتە گردی زەرگەتە، عومەری ســەید 
عەلی بووە. بەاڵم عومەری سەید عەلی لە 2009 
ماڵئاوایی لە یەكێتی دەكات، كاتێكیش دەچێتە 
گــردی زەرگەتــە، نەوشــیروان مســتەفا ژوورە 

تایبەتەكەی خۆی دەداتێ.
دانیشتن لە پشتی دەرگا

دوای تێپەڕبوونــی هەشــت ســاڵ بەســەر 
دامەزراندنی بزووتنەوەی گۆڕان، ســەید عومەر 

هــەر لــەو ژوورەدا مایــەوە، كاتێــك دەچیتــە 
ژوورەكەی كەس لەوێ نابینی، بەاڵم كە سەیری 
پشتی دەرگاكە دەكەی پیاوێكی تەمەن 72 ساڵ 
بە خۆی و گۆچانەكەیەوە لەســەر كورســییەك 
دانیشتووە، هەرگیز ناچێتە سەرووی میوانەكانی 
دانیشــێ، تەنانەت كــە هەفتەی رابــردوو بووە 
كورســییەكەی  لەســەر  گشــتی،  رێكخــەری 
نەوشیروان مســتەفا دانەنیشت و هەر لە پشت 

دەرگای ژوورەكەی خۆیدا مایەوە.
دەگێڕنــەوە رۆژێــك نەوشــیروان مســتەفا 
كورســییەكەی عومەری سەید عەلی دەباتە الی 
ســەرووی ژوورەكــە و پێیدەڵێت ســەید عومەر 
لەمەودوا ئێرە شــوێنی تۆیە، لــە وەاڵمدا دەڵی 
ئەمــڕۆ لەبەر دڵی تۆ لێرە دادەنیشــم، بەاڵم لە 
بەیانییــەوە دەچمەوە شــوێنی خۆم لە پشــتی 

دەرگاكە.
هەر میوانێك بچێتە ژوورەكەی، ئەو شوێنی 
خۆی ناگــۆڕێ. تەنانەت زۆرجاران نەوشــیروان 
مســتەفا بــە چەنــد كاژێر لــە ژوورەكــەی ئەو 
دانیشــتووە، لە زۆر پرســدا بۆ یەكالكردنەوەی 
بڕیاری سیاسی، ئەو هەر لە شوێنی خۆی بووە. 
نەوشــیروان مســتەفا بۆچوونی عومەری سەید 
عەلی وەرگرتووە. بەشداری لە حكومەت، دانانی 
وەزیر و كاربەستانەكانی گۆڕان، زۆربەیان بە رای 

رێكخەری ئێستای بزووتنەوەی گۆڕان بووە.
"یەكێتی  بچووك دەبێتەوە"

ســەرەتای ســاڵی 2007، مەكتەبی سیاسی 
یەكێتی داوا لە باڵی ریفۆرم دەكەن هەڵوێســت 
لە نەوشیروان مستەفا وەربگرن لە بەرامبەر ئەو 
رەخنــە و نووســینانەی لەو كاتەدا ئاراســتەی 
یەكێتیــی دەكردن، بەاڵم عومەری ســەید عەلی 
رەتیدەكاتەوە هەڵوێست وەربگرێ و دەڵێ: "كاك 
نەوشیروان ژمارەیەكی قورسە لەنێو یەكێتی، بە 

چوونە دەرەوەی ئەو یەكێتی زەرەر دەكات".
رێكخەری نوێی بزووتنەوەی گۆڕان لە هەموو 
كۆنگرەكانی یەكێتیدا بە ئەندامی سەركردایەتی 
و مەكتەبی سیاسی هەڵبژێردراوە. لە ئابی 2009 
لەبارەی ئایندەی ئەو حیزبەی جێیهێشت دەڵێ: 
"ئایندەی  یەكێتی  بە باش نابینم ، یەكێتی  بەرەو 

داخران و بچووكبوونەوە دەچێ".
سلێمانیچێتی دەكات؟

عومــەری ســەید عەلی لــە نەوەی ســاداتی 
بەرزنجەیــە و خەڵكــی ســلێمانییە، بەوپێیەی 
قورســایی دەنگی بزووتنەوەكە لە ســلێمانییە، 
دەبوو رێكخەری گشتیی گۆڕان خەڵكی سلێمانی 
بێت. عومەر سەید عەلی لەبارەی تۆمەتباركردنی 
بە شــارچێتی  لە هەڤپەیڤینێكــی رۆژنامەڤانیدا 
دەڵێ: "ئەگەر ئێمە سلێمانیچێتی  ئەكەین، ئەی  
بۆچی  هەرچی  خەڵكی  شــارەكان و شوێنەكانی  
دیكەیە لە كوردستانی  عێراق لەم شارەدا زەوی  
وەردەگــرن، خانوو دەكەن، پۆســتی  ئیداری   و 
حیزبــی  وەردەگــرن و كەس نەیگوتــووە بەری  
چاوتان كلی  پێوەیە؟ باشــە خەڵكی  ســلێمانی 
چەند كەســی لــە كەركووك، هەولێــر و دهۆك 
زەوییان وەرگرتووە؟ ئەگەر هەیە با ناوی  پەنجا 
كەسمان بدەنێ  كە بە هەزاران كەس لە خەڵكی 

ئەو شارانە لێرە زەوییان وەرگرتووە".
"سەید عومەر پیاوێكی هێمنە"

 فەرەیــدوون عەبدولقادر ئەندامی پێشــووی 
مەكتەبی سیاســی یەكێتی كە هاوڕێی شــاخ و 
شــاری رێكخــەری بزووتنەوەی گۆڕانە، باســی 
كەســایەتیی ئەو بۆ )رووداو( دەكات و دەڵێت: 
"كاك عومــەر پیاوێكی راســتگۆیە، بە حوكمی 
پەیكــەری رێكخراوەیی گــۆڕان هەموو بڕیارێكی 
بە دەســت نییــە، بۆیە زیاتر پابەنــدی بڕیاری 

سەركردایەتی گۆڕان دەبێ".
فەرەیدوون عەبدولقادر كە لە نیوەی دووەمی 
سااڵنی حەفتادا ماوەی سێ ساڵ لەگەڵ عومەری 
ســەید عەلــی لە زیندانــدا بووە، دەڵــێ: "كاك 
عومەر پیاوێكی هێمن و لەسەرخۆیە. ئەوكاتەی 
ســەرۆكی شــاندی یەكێتی بوو بۆ دانوستاندنی 
ئاشتی لەگەڵ پارتی، لە هەموومان هێورتر بوو".

پێنج ملیۆن دۆالری بۆ یەكێتی 
پاشەكەوت كردووە

عومــەری ســەید عەلی ماوەیەك بەرپرســی 
دارایی یەكێتی بووە، بەاڵم لە هیچ دۆسیەیەكی 

گەندەڵی و بەكارهێنانی سامانی گشتی و پارەی 
حیزبدا ناوی نەهاتووە. لە هەڤپەیڤینێكدا دەڵێت 
ئــەو رۆژەی وەكو كارگێڕی مەكتەبی سیاســی 
وازی لــە یەكێتی هێنــاوە، پێنج ملیــۆن دۆالر 
پاشــەكەوتی لە نەســریەی مەكتەبی سیاســی 

كردووە.
دەستبەرداری 

نابێ ئەڤەلۆنەكەی 

رێكخــەری بزووتنــەوەی گــۆڕان منداڵی 
نییــە، لەگــەڵ خێزانەكــەی لــە خانوویەكی 
حكومەتــدا دەژیــن، لەبەر تەندورســتی كە 
خۆپارێــزی لە چــەوری و ســوێری دەكات، 
وەكــو هاوڕێیەكانــی باســی دەكــەن، هــەر 
خواردنێــك ئامــادە بێ، بــە مەرجی ئەوەی 
چــەور و ســوێر نەبــێ دەیخــوات، زۆرجار 
نانخــواردن لــە بیــر دەكات، ئەوانەی كاری 
لەگەڵ دەكــەن بەبیری دەهێننەوە كە لەبەر 

بخوات. نانەكەی  دەرمانەكانی 
ئۆتۆمبێلێكــی  عەلــی،  ســەید  عومــەر   
 2011 مۆدێــل  ســپی  رەنــگ  ئەڤەلۆنــی 
گۆچانەكــەی  لەگــەڵ  كــە  بەكاردەهێنــێ 

بوونەتــە دووانەیەكی دانەبڕاو لێی.
لەگەڵ خۆیشی  "تەكەتول 

دەكات"

عومــەر ســەید عەلــی لــە گفتوگۆكــردن 
و  نــەرم  پیاوێكــی  بــە  مامەڵەكردنــدا  و 
لــە هەمانكاتــدا عینــاد ناســراوە. وشــەی 
"ســەروەری و گــەورەم" وەكــو رێزێــك بۆ 
بەرامبەرەكــەی زۆر بەكاردێنــێ. بەدرێژایی 
ئــەو ماوەیەی كــە بەرپرســیارێتی لــە نێو 
یەكێتــی هەبووە و ئێســتاش لە نێو گۆڕان، 
ژوورەكــەی جمــەی هاتــووە لــە بەرپرس و 
كادیر، نەوشــیروان مستەفا بۆ پێكەنین الی 
هاوڕێیەكانــی گوتوویەتی "ســەید عومەر لە 
ژوورەكــەی خۆی بەتەنیاش بێــت تەكەتول 
جەاللیــش  مــام  دەكات".  خــۆی  لەگــەڵ 
گوتوویەتی "سەید عومەر لە دوو كەس سێ 

كوتلە دروست دەكات".

گۆڕان لە سەردەمی سەید عومەردا

سەید عومەر... پیاوی پشت دەرگاكە

مەحموود یاسین كوردی
رووداو - هەولێر

هەڵبژاردنــی نێوخۆیــی بزووتنــەوەی گۆڕان 
و دەرنەچوونــی هیــچ ژنێك و هیــچ گەنجێك بۆ 
خانــەی راپەڕانــدن، نیگەرانــی و ناڕەزایی لەنێو 
بزووتنەوەكــە لێكەوتەوە، بەشــێك لە چاودێران 
دەڵێــن هەڵســوڕاوانی گــۆڕان لــە رێ و رێبازی 
نەوشــیروان مســتەفا الیانــداوە و پشــتیان لــە 
گەنجــان كــردووە، بەشێكیشــیان بەرگــری لەو 
پرۆســەیە ددەكــەن و دەڵێن خانــەی راپەڕاندن 

پێویستی بە كەسانی بەئەزموونە.

نیوەی كاندیدەكان كشانەوە

پێــش بەڕێوەچوونــی پرۆســەی هەڵبــژاردن، 
نــاوی ژمارەیەك كاندیدی گەنج دەهات بۆ خانەی 
راپەڕانــدن، بــەاڵم رۆژێــك بــەر لــە هەڵبژاردنی 
ئەندامانی ئەو خانەیە كشانەوە. ژووری هەڵبژاردن 
ناوی 18 كاندیدی ئاراستەی ژووری یاسایی كردبوو 
بۆ هەڵبژاردنی خانەی راپەڕاندن، لەو 18 ناوە چەند 
ناوێك پەسەند نەكران، بەبیانووی ئەوەی مەرجی 
یاســاییان تێدا نەبووە. تەنیا كێبڕكێ لە نێوان 9 
كــەس كرا كە پێنجیان لە ســەركردە دێرینەكانی 
یەكێتــی )كۆمەڵەی رەنجدەران( بوون و لەگەڵ 4 
كاندیــدی دیكە كێبڕكێیان كــردووە كە یەكێكیان 
ژنێكــی خەڵكی هەولێر بــوو. بەاڵم ئەنجامەكە بە 

دڵی بەشێك لە گەنجەكان نەبوو.
كۆبوونــەوەی  یەكەمیــن   2017/7/27 رۆژی 
عومەری ســەید عەلــی وەكو رێكخەری گشــتیی 
بزووتنەوەی گــۆڕان لەگەڵ ژنە هەڵســوڕاوەكانی 
بزووتنەوەكــە بەڕێوەچوو، ئەگەرچــی رێژەی ژن 
لە كۆنگــرەی گۆڕاندا %30 بــوو، بەاڵم لە كۆی 
56 ئەندامی جڤاتی نیشتمانی تەنیا چواریان ژنن. 

بۆ پۆستی خانەی راپەڕاندن تەنیا یەك ژن خۆی 
كاندید كرد، ئەویش چانسی دەرچوونی نەبوو.

ژنانی گۆڕان پڕۆژەیەك
 پێشكەش دەكەن

ئێڤار ئیبراهیم ئەندامی پەرلەمانی كوردستان 
لە فراكســیۆنی گۆڕان بــە )رووداو(ی راگەیاند: 
"پرۆژەیەكمــان پێشكەشــی رێكخــەری گشــتی 
كردووە بۆ ئەوەی رێژەی ژن لە جڤاتی نیشتمانی 
و خانــەی راپەڕانــدن دیــاری بكرێــت، هەروەها 
رێكخەری ژوورەكان كە ئەندامی خانەی راپەڕاندنە 

ژن بێــت، ئەویش بەڵێنی پێداین كە ئەم پرســە 
دەبــێ لە كۆنگــرەی نیشــتمانی و دەســتووری 
ناوخۆی گۆڕان كاری لەســەر بكرێت و پشتگیری 

داواكاریی ئێمەی كرد".
لەبــارەی رەخنەی گەنجەكانیش لە پرۆســەی 
هەڵبژاردنی خانەی راپەڕاندن و لێدوانەكانی رابوون 
مەعرووف پەرلەمانتاری گۆڕان كە گوتبووی لە ژێر 

فشار و هەڕەشە پاشەكشە بە كاندیدە گەنجەكان 
كراوە، ئێڤار ئیبراهیم گوتی: "نازانم ئەو گەنجانەی 
رەخنــە دەگرن چییان دەوێت لە كاتێكدا هەرچی 
پۆســت و پلە هەیە لە دەســت گەنجانە، جگە لە 
وەزیرەكان 20 پەرلەمانتاری كوردســتان گەنجن، 
نزیكەی 80%ی پۆســتەكانی نێو گۆڕان دیسان بە 
دەســت گەنجانەوەیە، دەبوو ئەو گەنجانە خاوەن 

ئیرادەی خۆیان بوونایە و پاشەكشەیان نەكردبایە 
و كێبڕكێیان لەگەڵ كاندیدەكانی دیكە بكردایە".

"كەس لە ژێر گوشار نەكشاوەتەوە"

ئیســماعیل نامیق، رێكخەری ژووری یاســایی 
گــۆڕان رەتیكــردەوە هیــچ ســكااڵیەك لەســەر 
هەڵبژاردنــی خانــەی راپەڕاندن تۆمــار كرابێت و 

پرۆسەكە بە "سەركەوتوو" وەسف دەكات.
ئیســماعیل نامیق كە خــۆی كاندیدی یەكێك 
لە پۆســتەكانی خانــەی راپەڕاندن بــووە و دواتر 
كشــایەوە، بە )رووداو(ی گوت "كشــانەوەی هەر 
كاندیدێك پەیوەندی بە خودی كەسەكە و شێوازی 
كاركــردن و بیركردنــەوە و ئامانجی گەنجەكانەوە 
هەیە، بەاڵم باســكردن لــەوەی گەنجەكان لە ژێر 
گوشــار كشــاونەتەوە، ئەوپــەڕی ســووكایەتی و 
بێڕێزییــە بە خودی گەنجان، چونكە ئەو گەنجانە 
زۆربەیان لەالیەن حیزبەكانی دیكەوە تاقیكراونەتەوە 
و نەچوونەتە ژێر گوشار و كاریگەریی هیچ كەس و 
هەموویــان خەڵكی بوێر و خاوەن ئیرادەن، بەڵكو 

بە خواستی خۆیان كشاونەتەوە".

نەدەبوو نامەكەی نەوشیروان 
مستەفا باڵوبكرێتەوە

رۆژی 2017/7/22 جڤاتی گشــتی دەســتەی 
لــەو  هــەر  هەڵبــژارد،  ســەرۆكایەتی  نوێــی 
كۆبوونەوەیەدا نامەیەكی باڵونەكراوەی نەوشیروان 
مســتەفا باڵوكرایــەوە كە مێژووەكــەی بۆ مانگی 

شوباتی ئەمساڵ دەگەڕێتەوە.
لــە  مســتەفادا  نەوشــیروان  نامەكــەی  لــە 
بــارەی هەڵبژاردنــی خانــەی راپەڕانــدن هاتووە 
"تێكەاڵوكردنی ئەزموونی تێكۆشــەرە دێرینەكانی 
نــاو بزووتنەوەكەیە لەگــەڵ هیممەتی گەنجە تازە 

پێگەیشتووەكانی".
هۆشــیار عەبدوڵاڵ، پەرلەمانتاری بزووتنەوەی 
گــۆڕان لە بەغدا پێیوایە نەدەبوو نامەی رێكخەری 
پێشووی گۆڕان باڵوبكرێتەوە، كە باڵویش كرایەوە 
دەبوو سەركردەكانی گۆڕان پابەندی ناوەڕۆكەكەی 
بن كە داوای كردبوو خانەی راپەڕاندن لە سەركردە 

دێرینەكان و گەنجەكان پێكبێ.
 هۆشــیار عەبدوڵــاڵ بــە )رووداو(ی گــوت: 
"دەبوو هەمــوو هەڤااڵنی گرووپی راوێژ خۆیان بۆ 
هەر حەوت پۆســتەكەی خانەی راپەڕاندن كاندید 
نەكردبایە، بەڵكو 3 تا 4 پۆســتیان بۆ گەنجەكان 
جێهێشتبایە، ئەوان كێبڕكێیان بكردایە، ئێستاش 
پرۆســەكە كە بەم شــێوەیە هاتــووە ئەمە مانای 
كۆتایی دونیا نییە، ئــەوەی بەالی ئێمەوە گرنگە 
پابەندبوونە بەو كولتوورەی نەوشــیروان مستەفا 
دایهێنــاوە، بێدەنگ نابین لە ئاســت هەر الدان و 

لێدانێك لەو كولتوورە".
بچووكترین ئەندامی خانەی راپەڕاندن عوسمانی 
حاجــی مەحمــوودە كــە تەمەنی 53 ســاڵە و بە 
ســكرتێری كاروبــاری باژێروانــەكان هەڵبژێردرا. 
د.رەئووف عوســمان، ســەرۆكی جڤاتی گشتی و 
ئەندامــی خانــەی راپەڕاندن پێیوایە دەســەاڵتی 
ســەرەكی بزووتنەوەكە لە دەستی گەنجەكانە كە 
خــۆی لــە ژوورەكان دەبینێتــەوە و هیــچ بڕیار و 
رێككەوتنێكی پێشوەختەش نەبوو بۆ دروستكردنی 

خانەی راپەڕاندن.
د.رەئووف عوســمان كە تەمەنی 72 ساڵە، بە 
)رووداو(ی گوت :"لە هەڵبژاردنی جڤاتی گشــتی 
ســێ كەس خۆیــان بەرامبەر مــن كاندید كرد كە 
یەكێكیان خوێندكاری خۆم بوو، ئەمە نیشــانەی 
دیموكراســیبوونی پرۆســەكە دەگەیەنێت، گۆڕان 
لە هێنانە پێشــەوەی گەنج و پێدانی دەســەاڵت و 
پۆســت بە گەنج لە نێو هەموو حیزبەكان پشكی 

شێری بەردەكەوێت".

هەڵبژاردنی خانەی راپەڕاندن نیگەرانیی لێكەوتەوە
هۆشیار عەبدوڵاڵ: نەدەبوو نامەكەی 

كاك نەوشیروان باڵوبكرێتەوە
رێكخەری ژووری یاسایی: كەس تانەی 

لە پرۆسەكە نەداوە
ئێڤار ئیبراهیم: هەرچی پۆست و پلەی 

گۆڕانە لە دەست گەنجانە

سەرۆكی جڤاتی گشتی: رێككەوتنی 
پێشوەختە بۆ هەڵبژاردنەكە نەكراوە
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 چەند نموونەیەك لە دراوی تەزویر كە لە بازاڕی دراوی هەولێر ئاشكرا بووە

فراكسیۆنی پارتی لە بەغدا خۆی رێكدەخاتەوە
رووداوـ  هەولێر

فراكســیۆنی پارتی لە بەغدا هەڵبژاردنی بۆ چوار پۆســت كرد و شــاخەوان عەبدوڵاڵ بە جێگری ســەرۆكی فراكسیۆن هەڵبژێردرا. پێشنیوەڕۆی رۆژی 7-30-
2017 تەها بەرواری، بەرپرسی نووسینگەی جێگری سەرۆكی پارتی دیموكراتی كوردستان لەگەڵ فراكسیۆنی پارتی لە پەرلەمانی عێراق كۆبووەوە. رێناس جانۆ 

پەرلەمانتاری پارتی دیموكراتی كوردســتان لە پەرلەمانی عێراق بە رووداوی راگەیاند، لە كۆبوونەوەكەدا هەڵبژاردن بۆ ئەو پۆســتانە كراوە كە لەنێو فراكســیۆنەكە 
پڕنەكرابوونەوە. دوای كردنەوەی دەرگای خۆپااڵوتن بۆ پڕكردنەوەی پۆســتەكان و بەڕێوەچوونی هەڵبژاردن، هەر یەك لە )شــاخەوان عەبدوڵاڵ، بە جێگری ســەرۆكی 

فراكسیۆن، رێناس جانۆ، بە گوتەبێژی فراكسیۆن، نەدا عەنتەر، بڕیاردەری فراكسیۆن و د. بێریوان موسڵح، بە بەرپرسی پەیوەندییەكانی فراكسیۆن( هەڵبژێردران.

راپۆرت

"باوكم بەزۆر لە چەكدارێكی داعشی مارە كردم"
هونەر ئەحمەد

رووداو - تكریت

- ناوت چییە؟ 
- محەممەد. 

- باوكت ناوی چییە؟ 
....... -

محەممــەد هێندە داخ لــە دڵە لە رەفتارەكانی 
باوكە كوژراوەكــەی، نایەوێ ناوی بهێنێ. باوكی 
محەممەد چەكداری داعش بووە و لە بۆردومانێكی 
فڕۆكــە جەنگییەكانــدا لــە شــەڕگات كــوژراوە. 
لــەدوای خۆی كۆڵێك نەهامەتــی بۆ خێزانەكەی 

جێهێشتووە.
خێزانــی محەممەد، لەگەڵ 97 خێزانی دیكەدا 
كە سەرجەمیان كەســوكاری چەكدارانی داعشن، 
لە كەمپێكدا بەناوی كەمپی "شەهامە"، لە تكریت 
لەژێــر چاودێرییەكی توندی ئەمنی و ســەربازیدا 
راگیراون، بەشێكی لە ترسی ئەوەی نەبادا بكەونە 
بەر هێرشی تۆڵەسەندنەوەی ئەوانەی كەسوكاریان 

بە دەستی چەكدارانی داعش كوژراون.
مندااڵنــی كەمپەكــە دەیانویســت وەك هــەر 
منداڵێكــی دیكــە دوور لــە كەمــپ و ئاوارەیــی 
بژیــن، بەاڵم دەڵێن هەڵەی باوكیان ئەوانی لەنێو 
كەمپێكــدا گیر كــردووە كە دیــار نییە كەی لێی 

دەردەچن و چ ئایندەیەك چاوەڕێیان دەكات.
محەممەد چەنــد رۆژێكی كەمە لەگەڵ دایك و 
دوو خوشــك و برایەكی لەژێر دەستی چەكدارانی 
داعش هەاڵتوون، ئەوان وەكو كەســوكاری داعش 
مامەڵەیــان لەگــەڵ دەكرێ. محەممــەد بەردەوام 
خەمبارە، چونكە ئەو ئێستا بەو تەمەنە كەمەوە 
برا گەورەی خێزانەكەیەتی و دەزانێت چ ئەركێكی 

قورسی كەوتووەتە سەرشان.
لــە كاتــی  محەممــەدی تەمــەن 14 ســاڵ 
قسەكردنی بۆ )رووداو( چەند جارێك دەستی بە 
گریانێكی بەكوڵ كرد، گریانەكەی ئەو بۆ ئەوەبوو 
كــە ناتوانێت لەناو خەڵكیش وەكو بێتاوان خۆی 
پیشــان بــدات. چونكە خەڵكی هــەر وەكو كوڕە 

داعشێك تەماشای دەكەن و لێی پەستن.
كاتێــك لەبــارەی مامەڵەی باوكی پرســیاری 
لێدەكــەم، محەممەد بــێ دوودڵی دەڵێــت: "زۆر 
دڕاندانــە بــوو زۆر، ســوێند بەخــوا كە ســەیری 
ســەتەالیتمان دەكــرد دەهــات ســەتەالیتەكەی 
بەزەویدا دەكێشا، بۆی گرنگ نەبوو تەماشای فیلم 

كارتۆن دەكەین، سەتەالیتەكەی دەشكاند".
محەممەد كە بێجامە رەشــەكەی بەری تاوەكو 
نزیك ئەژنۆی هەڵكێشــاوە و نەعلێكی الستیكی 
زۆر گەورەتر لە قەبارەی پێیەكانی لەپێ كردووە، 
ســەیرێكی بێجامەكــەی دەكات و دەڵێت "ئەگەر 
بێجامەكــەم لەخــوار پاژنــەم بووایە، لێــم تووڕە 
دەبــوو، دەیگوت ئــەوە چییە چۆن دەبێ بێجامە 

ئاوا لەپێ بكەیت".
محەممەد لە باوكی پەستە و بەردەوام لۆمەی 
دەكات "هیچمــان لێی نەبینی جگــە لە تاریكی. 
ئەو نەبووایە ئێســتا ئێمە لە شــارۆچكەی عەلەم 

دەبووین".
فرمێسك بە چاوەكانیدا دێنە خوارەوە بۆ ئەو 
رۆژانەی كە قوتابی بوو لە شارۆچكەی عەلەم "لە 
پۆلی دووی ناوەندی بووم، ئێستا دەبوومە پۆلی 
سێ یان چوار، ئاخر چۆن دەبێ ماندووبوونەكەم 

هەروا بڕوات، سوێند بەخوا نابێت، سوێند بەخوا 
داعش ژیانیان تێكداین".

محەممەد، باوكــە كوژراوەكەی بە "بێ عەقڵ" 
وەســف دەكات و دەڵێت: "عەقڵی نەبوو. ئێستا 
خوشــكەكانم سەریان لێ شــێواوە، ناتوانم دایكم 
بنێرم بچێت شت بكرێت، شتی وات بینیوە؟ باوكم 
لەبری ئەوەی لەگەڵمان بووایە، فەرمانبەر بووایە، 
ئێمــەی بژیاندایە، ئەوەتا ئێســتا ئێمە برســێتی 

دەمانكوژێ و درهەمێكمان نییە" .
دایكی محەممــەد حاڵی لە كوڕەكەی باشــتر 
نییە، ئەویش بــەردەوام بۆ ئەو دۆخە دەگری كە 
بەهــۆی مێردەكەیەوە تێیكەوتــوون. ئەو دەڵێت 

گوناهــی مێردەكەی هەڵگرتــووە و خەڵك وەكو 
تاوانبارێك تەماشایان دەكەن.

دایكــی محەممــەد گوتــی: "بەیانــی و ئێوارە 
پیشەمان بووەتە گریان. لەم دۆخە خراپە من هاتم 
بۆ شــەرگات، ســوێند بەخوا هەموویان جنێویان 
پێدەدام. پێمدەگوتن من تاوانم چییە، منداڵەكانم 
هێنــا و هاتــم تاوەكو لەگەڵیان نەبــن، خۆم لێ 

بێبەری كردن، سوێند بەخوا ریسوایان كردم".
رەنگــە گەورەتریــن قوربانی نێو ئــەو خێزانە 
ئەریهامی تەمەن 16 ســااڵن بــێ. ئەریهام بەزۆر 
لەالیــەن باوكییــەوە لە چەكدارێكــی داعش مارە 
كرابوو، ئەو ئێستا خاوەنی منداڵێكە لە چەكدارە 

داعشەكە كە لە مانگی حەوتەمی دووگیانییەكەی 
ئەریهامــدا كوژرا، بۆیــە ئەویش ناچار بوو لەگەڵ 
دایــك و خوشــك و براكانــی ریــگای هەاڵتــن 

بگرێتەبەر.
ئەریهام كە منداڵەكەی لە باوەش گرتووە و زوو 
زوو مەمە الستیكەكە دەخاتە دەمی منداڵەكەی، 
دەڵێــت "باوكــم زۆری لێكــردم و گوتــی دەبــێ 
شــووی پێبكــەی، ناچار بووم بە قســەی بكەم، 
چونكە ئەگەر بە قســەم نەكردایە دڵنیام دایكمی 
دەكوشــت". ئەریهــام دوای كوژرانی هاوژینەكەی 
تەنیا شەش رۆژ لەالی چەكدارانی داعش ماوەتەوە 
و گەڕاوەتــەوە الی دایكــی. ئەریهــام دەڵێــت 

"ویستیان منداڵەكەم لێ بستێنن، بەاڵم نەمدانێ و 
گوتم ئەوە منداڵی منە".

دایكــی فەرحــان چیرۆكێكــی زۆر جیــاوازی 
هەیــە، ئــەو دوو كــوڕی لەالیــەن داعشــەوە بە 
تۆمەتی ســیخوڕی بۆ دەزگا ئەمنییەكانی عێراق 
دەســتگیركراون. دوو كــوڕی دیكەشــی لەالیەن 
دەزگا ئەمنیەكانی عێراقەوە بەتۆمەتی پەیوەندی 
لەگەڵ داعش دەســتگیركراون. ئــەو كە نازانێت 
چارەنووســی چــوار كوڕەكــەی بەكــوێ دەگات، 
رێگەشــی پێنادرێت لە كەمپەكــە دەربچێت. ئەو 
تۆمەتــەی ئەوی هێناوەتە نێــو كەمپەكە ئەوەیە 
كە برای مێردەكەی داعشە. ئەو دەڵێت "بەردەوام 
بە بەرپرســانی دەزگا ئەمنییــەكان دەڵێم تاوانی 
مــن چییە، بــۆ دەبێ بە ئاگری بــرای مێردەكەم 

بسووتێم".
دایكی فەرحــان زانیارییەكی كەمــی لەبارەی 
چارەنووســی كوڕەكانی هەیە و دەڵێت: "گوتیان 
بەندكراوێك لــەالی چەكدارانی داعش ئازاد بووە، 
لەالی ئەوەوە هەواڵم بۆ هات كە خالید و فەرحان 
باشن، ئەوان لە حەویجەن و ساڵویان هەیە. لەوە 
زیاتــر نازانم، مــن لێرە دەستبەســەرم و ناتوانم 

دەربچم و ناتوانم بجوڵێمەوە".

دایكی محەممەدمحەممەد

رووداو - هەولێر

زیاتر لە چوار ساڵ بەسەر رووخانی منارەی 
مزگەوتــی گەورەی حەلەبــدا تێدەپەڕێت، هەتا 
ئێستاش هیچ الیەنێك بە ئاشكرا بەرپرسیارێتی 
وێرانكردنی ئەو منارە مێژووییەی هەڵنەگرتووە، 
بەاڵم ئەوەی دیارە ئەوەیە كوردێك سەرپەرشتی 
چاككردنــەوەی منــارە و مزگەوتەكــە دەكات. 
مســتەفا عمران كوردی، لــە جەنگی نێوخۆی 
ســووریادا دوو شــتی لەدەســتداوە، یەكەمیان 
براكــەی و ئەوەی دیكەیــان مزگەوت و منارەی 
مزگەوتــی حەلەب كە هەندێكجار بە )مزگەوتی 
ئەمەوی(یش دەناســرێ. كــوردی بە رۆژنامەی 
)ئیندیپێندنــت(ی بەریتانیی گوتووە "ئێســتا 
ئامــادەكاری دەكەیــن بــۆ ئــەوەی لــە رێگەی 
منارەكــە  بەردەكانــی  ئامێــرەوە  كۆمەڵێــك 
كۆبكەینەوە و جارێكی دیكە منارەیەك دروست 
بكەینەوە لەوەی پێشــوو بچێــت". بەاڵم ئەمە 
ئەركێكی ئاسان نابێت، لەبەر ئەوەی هەندێك لە 
بــەردەكان ورد بوون و ناكرێ بەكاربهێنرێنەوە، 
بۆیــەش لە هەندێك حاڵەتدا دەبێ لە شــوێنە 
دێرینەكانــی دیكــە بــەرد بهێنــن یــان بەردی 

هاوشێوەی ئەو بەردانە دروست بكرێن".
شــوێنی مزگەوتەكــە هەر لــە كۆنەوە جێی 
بایەخی ئایین و بڕوا جیاوازەكان بووە، سەرەتا 
پەرســتگای رۆمانەكان بووە، دواتر كڵێسەی 
دواتریــش  بــووە.  بێزانتییــەكان 
ســەردەمی  لــە 

دەســەاڵتی ئەمەوییەكاندا كــراوە بە مزگەوت. 
مزگەوتی حەلەب لە سەرەتای دروستكردنییەوە 
ئامانجــی هێرش بــووە، دوایینجاریــش بەر لە 
شــەڕی نێوخۆی ســووریا لــە 1260ی زایینی 
لەالیەن مەغۆلەكانەوە خاپوور كراوە. مســتەفا 
كوردی پێیوایە ئەمجارەش دەكرێت "مزگەوتەكە 

و منارەكەی چاك بكەنەوە".
لە كۆندا خەلیفەكان پــارەی چاككردنەوەی 
واڵتــە  ئێســتا  بــەاڵم  دەدا،  مزگەوتەكەیــان 
ئیســالمییەكان بە بیانووی جیــاواز ئامادەنین 
پشــتگیری لە پڕۆژەكە بكــەن، واڵتانی كەنداو 
هاوكاریی حكومەتی ســووریا ناكەن و ئێرانیش 
مزگەوتەكــە بــە میراتــی دەســەاڵتی ئەمەوی 
دەزانــێ. لە دۆخێكی ئاوهــادا كۆماری چیچان 
ئامادەیی دەربڕیوە لە ماوەی یەك ساڵدا حەوت 
ملیۆن و 200 هەزار دۆالر هاوكاری پێشــكەش 
بە پڕۆژەكە بكات، بەاڵم زۆربەی ئەندازیارەكان 
كۆكن لەســەر ئــەوەی ئەم بڕە پارەیە بەشــی 

چاككردنەوەی نیوەی مزگەوتەكەش ناكات. 
لە مانگی كانوونی دووەمی ئەمساڵدا، سەالح 
میهایێــڤ، موفتــی بــااڵی چیچان، ســەردانی 
حەلەبی كرد و لە حەوشــەی مزگەوتی گەورەی 
حەلەب پێشــنوێژیی بۆ ژمارەیــەك بەرپرس و 
فەرماندەی سەربازیی چیچانی لە سووریا كرد. 
بەپێــی راپۆرتــەكان دەزگای قادیرۆڤ كە هی 
خێزانی ســەرۆكی چیچانە، ئامادەیە هاوكارییە 

داراییەكە پێشكەش بكات. 
كــوردی ئامــاژەی بۆ ئــەوەش كــردووە كە 
كاتێــك دوای كۆنتڕۆڵكردنــەوەی رۆژهەاڵتــی 

حەلــەب لەالیــەن هێزەكانــی 
ســوپای ســووریاوە، 

"كتێبخانــەی  مزگەوتەكــەوە  نــاو  چوونەتــە 
مزگەوتەكــە پڕ بوو لە بەرد و پاشــماوە، بەاڵم 
ئێســتا 95%ی ئەو پاشماوەیە پاككراوەتەوە". 
الی كوردی ئەو مزگەوتە مێژوو و سەرمایەیەكی 
مێژووییە و دەڵێت "ناتوانم هەر ئاوها جێیبهێڵم".
الی مســتەفا كــوردی ئەم مزگەوتــە تەنیا 
میراتێكــی ئایینــی نییــە، بەڵكو "شــوێنێكی 
كۆمەاڵیەتی و بەشێك لە كولتووری شارەكەیە". 
بۆیەش بــە چاككردنەوەی بینایەی مزگەوتەكە 
و منارەكە زۆر شــت كە بەر لە دەســتپێكردنی 
شــەڕی نێوخۆ لــە حەلەب هەبــوون، جارێكی 
دیكــە دەگەڕێنــەوە. كــوردی دەڵێــت "لەگەڵ 
چاككردنــەوەی مزگەوتەكــە هەموو شــتەكان 
دەگەڕێنەوە، مەبەستیشم تەنیا ئەوانە نییە كە 
لێرە نوێژیان دەكرد، بەڵكو باسی ئەو خەڵكەش 
دەكــەم كە لە بازاڕكــردن دەگەڕانەوە و لە پاڵ 

ستوونەكانی مزگەوتەكە پشوویان دەدا".
كوردی چەكدارانی ئۆپۆزیسیۆن بە هۆكاری 
وێرانبوونی منــارەی مزگەوتی گەورەی حەلەب 
دەزانێــت. شــایەتحااڵنی نزیك لــە رووداوەكە 
دەڵێــن لە كاتی داڕمانــی منارەكە، گەڕەكەكە 
لــەرزی. چەكدارانــی ئۆپۆزیســیۆنی ســووریا 
تونێلیــان بە ژێر مزگەوتەكەدا لێدابوو، ئەوەش 
بووە هۆی ئەوەی بناغەی 
منارەكــە الواز ببێــت و 
بەهــۆی تۆپبارانەوە بە 

یەكجاری داڕمێ. 
لە كاتی باڵوبوونەوەی 
هەواڵــی داڕمانی منارەی 
مزگەوتی حەلەب، مستەفا 
بــە ئاوارەیــی لــە رۆژئاوای 
حەلــەب دەژیا. ئــەو دەڵێت: 
"كاتێــك بیســتمان منارەكە 
رووخــاوە، هاوژینەكەم چاوی 
پڕ بوو لە فرمێسك".

كوردێك منارەی مزگەوتی 
گەورەی حەلەب نۆژەن دەكاتەوە

رووداو - هەولێر

كاژێر نۆی شەو كەسێك لە دەرگای ماڵی كەریم 
دەدات، كاتێــك دەرگا دەكاتــەوە، كەســەكە داوای 
لێــدەكات 200 دۆالری بۆ بگۆڕێتــەوە و بۆی بكات 
بەدینــار، بــەاڵم ئــەو 200 دۆالرە تەنیــا تەڵەیەك 
بــوو كە كەریم هەســتی پێنەكردبوو، دەركەوت ئەو 

دۆالرەی كەریم وەریگرتبوون ساختەن.
ســەرەڕای پێشكەوتوویی ئامێرەكانی پشكنینی 
پارە، هەروەها ئەو رێوشوێنە ئەمنییەی لە بازاڕەكانی 
دۆالر گیراونەتەبــەر، بەاڵم ســاختەچییەكانی دراو 
بــەردەوام بــەدوای رێگــەی تــازەدا دەگەڕێــن بــۆ 
ساخكردنەوەی دۆالرە تەزویرەكانیان كە مامەڵەچی 

و بازرگانانی دراو بە "دۆالری رەش" ناوی دەبەن.
كەریــم تەیفور ئیبراهیم كە 15 ســاڵە لە بازاڕی 
ئاڵوگــۆڕی دراو لــە شــاری هەولێــر كار دەكات، 
دوایین كەســی بازاڕەكەیە كە كەوتووەتە داوی ئەو 
تەزویرچیانە. كەریم كە كارەكانی لە بازاڕەكە لەسەر 
مێزێكی بچووك دەكات، بە )رووداو(ی گوت "رۆژی 
11ی ئەم مانگە، كاژێر دەوروبەری نۆی شەو كەسێك 
لــە دەرگای دا، داوای كرد كە هەندێك دۆالری هەیە 
بــۆی بگۆڕمەوە، منیش لێم پرســی چەندە، گوتی 
200 دۆالرە، منیــش هەر 100 دۆالرێكم لەبەرامبەر 
125 هــەزار دینار بۆ گۆڕیەوە، كە لە بازاڕ بە 126 

هەزار و 800 دینار بوو".
بــەاڵم ئەو 200 دۆالرە تەنیــا بۆ تاقیكردنەوەی 
كەریم بوو، بۆ ئەوەی بزانرێ كەریم هەســت دەكات 
ئەو پارەیە تەزویرە یان نا. وەك كەریم باسی كرد، 
زۆری پێنەچوو هەمان كەس كە جلێكی ســەربازیی 
لەبەر بــووە، گەڕاوەتەوە و ئەمجارە داوای لێدەكات 

2500 دۆالری بۆ بگۆڕێتەوە.
بەیانییەكەی كەریم بە دڵێكی خۆشــەوە روو لە 
بازاڕ دەكات، چونكە شــەوی پێشــتر 2700 دۆالری 
بــە نرخێكــی هەزرانتــر لە بــازاڕ دەســتكەوتبوو، 
بەاڵم كاتێك دەیەوێ دۆالرەكان بپشــكنێ، تووشی 
سەرســوڕمان دەبێ. كەریم گوتی "كە دۆالرەكانم بە 

ئامێر پشكنی دەركەوت هەموویان تەزویرن".
بــە گوتــەی دۆالرفرۆشــانی بــازاڕی دراو لــە 
هەولێر، ئەســتەمە تەزویرچییــەكان بتوانن دۆالرە 
تەزویرەكانیــان لەو بازاڕە ســاخ بكەنەوە. چونكە 
جگە لەوەی ئامێری زۆر پێشكەوتووی ئاشكراكردنی 
پــارەی ســاختە لــە بازاڕەكــە هەیــە، زۆربــەی 

مامەڵەچییەكانی بازاڕەكەش شارەزاییەكی باشیان لە 
ناسینەوەی دراوی ساختە پەیدا كردووە.

حوســێن محەممەد كە خاوەنــی كۆمپانیایەكی 
ئاڵوگــۆڕی دراوە لــە بازاڕی دراوی شــاری هەولێر، 
دەڵێت: "ئێســتا بازاڕەكە چ لەالیەن ئاسایشــەوە چ 
لەالیەن خودی بازرگانانەوە زۆر بە باشــی كۆنتڕۆڵ 
كــراوە، ئەســتەمە تەزویرچییــەكان بتوانــن دراوی 
تەزویر بهێننە بازاڕەكە، مەگەر تەنیا لەو رێگایانەوە 

كە بەرامبەر كەریم بەكاریان هێناوە".
حوســێن دەڵێت هەر كەســێك دراوی تەزویری 
پێ بگیرێ، ئەوان ئاسایشی لێ ئاگادار دەكەنەوە و 
لەوێ لە بەشــی هۆبەی ئابووریی ئاسایش دۆسیەی 

بۆ دەكرێتەوە. 
گوتیشــی تەزویرچییەكان زۆرتر هــەوڵ دەدەن 
لەسەر سنوورەكان یان لە بازاڕێكی وەكو سۆران دراو 
و چەكە ســاختەكانیان ساخ بكەنەوە، بەاڵم لەوێش 

زوو ئاشكرا دەبن.
هەفتەی رابردوو لە ســۆران چوار كەســی تورك 
دەســتگیركران كە دەیانویســت چەكێكــی تەزویر 
بگۆڕنــەوە، چەكەكە یەك ملیــۆن دۆالر بوو، بەاڵم 
لەالیــەن دۆالرفرۆشــانی ســۆرانەوە ئاشــكرا كرا و 

تەزویرچییەكان تەسلیمی ئاسایش كران.
سەبارەت بە چۆنیەتی ئاشكرابوونی ئەو چەكە، 
حوســێن گوتی "باس لــە چەكێكی 100 دەفتەری 
)یــەك ملیۆن دۆالر(ی دەكرا لە بازاڕەكان، هەموو 
دۆالرفرۆشــەكان دەیانزانی كە ئەوە تەزویرە، بۆیە 
ئەو كەسانە ویستبوویان لە شوێنێكی وەكو سۆران 
چەكەكە ســاخ بكەنەوە، چەكەكەیان بردبووە الی 
كەسێك كە مێزی گۆڕینەوەی دراوی هەیە، ئەویش 
تەلەفۆنــی بۆ دۆالرفرۆشــێكی هەولێــر كردبوو بۆ 
ئــەوەی چەكەكــە بكڕێ، كاتێك چووبوو ســەیری 
چەكەكەی كردبوو، بۆی دەركەوتبوو كە تەزویرە".

چوار تورك دەیانویست لە سۆران ساخی بكەنەوە

چەكێكی ساختەی یەك ملیۆن 
دۆالری ئاشكرا دەبێ 

 ئەریهام دوای كوژرانی هاوژینەكەی تەنیا شەش رۆژ لەالی چەكدارانی داعش ماوەتەوە و گەڕاوەتەوە الی دایكی
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 چەند نموونەیەك لە دراوی تەزویر كە لە بازاڕی دراوی هەولێر ئاشكرا بووە

هەڤپەیڤین

رووداو: نوێترین ســیناریۆ بــۆ كاراكردنەوەی 
پەرلەمان كە الیەنەكان پێی رازیبن چییە؟

ئاراس حەســۆ میرخان: پێشــتر ئێمە لەگەڵ 
یەكێتی رێككەوتبووین بۆ ئەنجامدانی ریفراندۆم. 
دواتــر لــە كۆبوونــەوەی الیەنــەكان و جەنابــی 
ســەرۆك بــە بەشــداریی كاك كۆســرەت و كاك 
مەالبەختیــار، رۆژی ریفرانــدۆم دیاریكــرا، ئێمە 
دەمانزانی گۆڕان و كۆمەڵ نایەن، بەاڵم پرۆسەكە 
بەبێ ئەوانیش دەكــرێ. قەناعەتمان وایە گۆڕان 
چاوەڕێــی دەمــی یەكێتــی دەكــرد، زانیاریمان 
هەبــوو كە پێــش هەڵبژاردنی رێكخەری گشــتی 
لە كۆبوونــەوەی یەكێتی و گــۆڕان، هەروەها لە 
كۆبوونەوەی جڤاتی نیشتمانیی گۆڕاندا باس لەوە 
كراوە بە تەنیا دژایەتیكردنی ریفراندۆم داهاتووی 
سیاســییان تێكدەدات. خۆیان باسیانكرد ئەگەر 
یەكێتــی بەشــداری ریفرانــدۆم بــكات، ئێمە بە 
تەنیا نابێــت دژی ریفراندۆم بیــن. بە بۆچوونی 
مــن گــۆڕان دەیــەوێ ریفرانــدۆم نەكــرێ، بۆیە 
بیانوو دەدۆزێتەوە، ئەگەرنا ئێمە رازی بووین بە 

كاراكردنەوەی پەرلەمان بەبێ مەرج.
رووداو: هەرچــی گۆڕانــە پێیوایــە جەوهەری 
كێشەكان یاسای سەرۆكایەتی هەرێمی كوردستانە 
كــە مــاوەی یاســایی تەواو بــووە، بۆیــە ئەگەر 
پەرلەمانیش كارا بكرێتەوە و یاســاش دەربكات، 

بۆ كێی بنێرێت؟
ئاراس حەســۆ میرخــان: مەرجی گــۆڕان بۆ 
پشتگیری لە ریفراندۆم كاراكردنەوەی پەرلەمانە، 
ئێمــە رازی بوویــن با پەرلەمــان كارا بكرێتەوە، 
بەاڵم مەرج نییە یاســا دەربكات، بەڵكو دەكرێت 
پەرلەمــان بە زۆرینەی دەنگ پشــتگیریی بكات 
یاســای بۆ دەرنەچێت. رێــكاری زۆر هەیە مەرج 
نییە یاسای بۆ دەربچێت. سەبارەت بە گۆڕان دوو 
بۆچوون لە نێو پارتی دروســتبووە، بەشــێكمان 
پێمانوایــە كە گــۆڕان بــڕوای بە ســەربەخۆیی 
كوردستان و جیابوونەوە لە عێراق نییە، بەشێكی 
دیكەمان بڕوایان وایە مادام بە مەرج پشــتگیریی 
ریفرانــدۆم دەكات، بــا مەرجەكانیــان جێبەجێ 

بكەین.
رووداو: چۆن كێشــە یاســاییەكە چارەســەر 
دەكــەن، گۆڕان چــۆن رازی دەبێ پەرلەمان كارا 

بكرێتەوە تەنیا بۆ دەستبەرزكردنەوە؟
ئاراس حەسۆ میرخان: هێشتا نەگەیشتووینەتە 
ئــەو قۆناغە، دوای دیاریكردنــی رۆژی ریفراندۆم 
ئــەو پرســانە هاتوونەتــە پێش، بــەاڵم دەكرێ 
چارەســەری ئــەو كێشــانە بكەیــن. كۆمەڵێــك 
شارەزای یاســا بهێنن، زۆرینەی ســەركردایەتی 
پارتــی پێی وایە گــۆڕان پشــتگیریی ریفراندۆم 
ناكات، ئەوەی بۆچوونی جیاوازیشی هەیە دەڵێ 

با ئەم دەرفەتەش بدەینە گۆڕان.
رووداو: گۆڕان دەڵێ پەرلەمان بۆ جێبەجێكردنی 
ئەجێنداكانــی پارتی كارا ناكەینەوە، هەر كاتێك 
بیەوێــت دایبخــات و هەر كاتێــك بیەوێت كارای 

بكاتەوە. چ گەرەنتییەك دەدرێتە گۆڕان؟
ئاراس حەســۆ میرخــان: پارتــی پەرلەمانی 
23ی  كۆبوونــەوەی  ئــەوان  پەكنەخســتووە، 

حوزەیــران و 19ی ئابیــان كــرد و كۆبوونەوەی 
پێنــج قۆڵیــش هەبوو كەچی پارتــی پەرلەمانی 
پەكنەخســت، بەڵكــو ئــەو كاتــەی خەڵكیــان 
هاندا هێــرش بكەنە ســەر بارەگاكانی پارتی لە 
دەڤەری ســلێمانی و هەڵەبجــە. ئەو كات پارتی 
پەرلەمانی پەكخست، چونكە پەرلەمانتارەكانیان 
لــەوال خەریكی هاندان و بەشــداریكردن بوون لە 

خۆپیشاندان، لێرەش خەریكی دانیشتن بوون.
ئێمــە قەناعەتمان وایە كە حیزبێك نەتوانێت 
دەنگــی زۆرینە بە دەســتبهێنێ و ببێتە حیزبی 
یەكــەم، ناتوانێــت یاســاكان بــە كەیفــی خۆی 
دەربــكات، هەتــا پارتی حیزبی یەكــەم بێت لە 
كوردستان یاساكان بەو شێوەیە دەبێت كە پارتی 
دایدەڕێژێت. هەر كاتێك گۆڕان بووە حیزبی یەكەم 
با بەكەیفی خۆی یاسا دەربكات. پێویستە گۆڕان 
خۆی ســاغ بكاتــەوە، ئەو ناكۆكــی و جیاوازیی 
لەگەڵ پارتی هەیە، یان دژایەتی شەخســی كاك 
مەســعود بارزانــی دەكات، پێویســتە خۆیان لە 
كێشەی بارزانی رزگار بكەن، ئێمە پێمانوایە ئەم 
خولەش نەبێ دوو سێ خولی دیكەش هەر بارزانی 

سەرۆكە.
رووداو: بە نیــازن بارزانی كاندید بكەنەوە بۆ 

پۆستی سەرۆكی هەرێمی كوردستان؟
ئاراس حەســۆ میرخــان: زۆر ئاســاییە كاك 
مەســعود بارزانی ســەرۆكی هەرێمی كوردستان 
نەبێ، كاك نێچیرڤان بارزانی یان كاك مەسروور 
بارزانــی ســەرۆك بێــت، مەبەســتم ئەوەیە هەر 

كەسێكی بنەماڵەی بارزانی سەرۆك دەبێت.
رووداو: پارتــی 38%ی دەنگەكانــی هێنــاوە، 

متمانەتان بە خۆتان هەیە جارێكی دیكە بە تەنیا 
ئەو پۆستە بەدەست بهێننەوە؟

ئاراس حەســۆ میرخان: ئاســاییە ئەگەر ئەو 
الیەنانە كاندیدیان بۆ پۆســتی سەرۆكی هەرێمی 
كوردستان دەرچوو پیرۆزباییان لێدەكەین، بەاڵم 
سبەی پارتی هەر كەسێكی كاندید كرد و دەنگی 

هێنا با پیرۆزبایی لێبكەن.
رووداو: با بێینەوە سەر پرسی كاراكردنەوەی 
پەرلەمــان، ئێوە تەنیا بۆ گشتپرســی پەرلەمان 
كارا دەكەنەوە لە كاتێكدا 11/6ی ئەمساڵ ماوەی 

یاسایی تەواو دەبێ؟
ئاراس حەسۆ میرخان: نەخێر زۆر كاری گرنگ 
هەیە پەرلەمان لــەم قۆناغەدا دەتوانێت بیكات، 
بۆ نموونە حكومەتی هەرێمی كوردســتان لەگەڵ 
بانكی نێودەوڵەتی سەرقاڵی البردنی پاشەكەوتی 
مووچە و سیســتەمێكی نوێــی مووچەیە. ئەمە 
پێویســتی بە یاســا هەیە، پەرلەمــان دەتوانێت 
یاسای مووچە هەموار بكاتەوە كە لە بەرژەوەندیی 
خەڵكە. پەرلەمان هیچ كارێك نەكات تەنیا ئەمە 
بــكات، گەورەترین خزمەتی خەڵكی كوردســتان 
دەكات. یــان ئەگەر یاساشــی بــۆ دەرنەكات با 

چاودێریی بكات و بەشداربێت لەو هەنگاوە.
رووداو: ســەرۆكی حكومــەت كــە جێگــری 
سەرۆكی حیزبەكەتانە، هیچ زانیاری لەبارەی ئەو 

سیستەمە تازەیەی مووچە داوە بە ئێوە؟
ئــاراس حەســۆ میرخــان: بژێویــی خەڵك و 
مووچــەی فەرمانبــەران نابــێ بــە ریفراندۆمەوە 
ببەســترێتەوە. حكومەتــی هەرێمی كوردســتان 
كەوتبووە نێو قەیرانێكی دارایی، ئێستا دۆخەكە 
باشــتر بــووە، ئەوپــەڕی دوو مانگــی دیكەیــە 
سیســتەمی نوێــی مووچــە جێبەجــێ دەكــرێ 
كە لەســەر بنەمــای مووچەی بنەڕەتــی دەبێت 
لەگــەڵ هەژماركردنی بڕوانامە، خزمەت و خێزان 
و چەنــد پێوەرێكــی دیكــە و ئەو پاشــەكەوتە 
نامێنــێ، ئێســتا خەڵك رێــژەی 25% و 30%ی 
مووچەكەی وەردەگرێت، ئەوكات هیچ فەرمانبەر 
و مووچەخۆرێــك لــە 70%ی مووچەكەی كەمتر 
وەرناگرێت. راســتە ناگاتەوە مووچەی پێشــوو، 
بــەاڵم لەو دۆخە گۆڕانكاریی زۆر باش لە بژێویی 
خەڵك دەكات. بۆ ئەوەی ئەو پرۆژەیە سەركەوتوو 
بێت و كــەس دژی نەبێت، گرنگە پەرلەمان كارا 

بكرێتەوە، ئەوانیش بەشدار بن.
رووداو: كێ دەســتی ئێــوە و گۆڕانی گرتووە 

بژێویی خەڵك چاكبكەنەوە، بۆچی كۆنابنەوە؟
ئاراس حەســۆ میرخــان: وا خەریكین لەگەڵ 
پەیوەندییــە  پێمانوایــە  كۆبینــەوە.  گــۆڕان 
تەلەفۆنییەكــەی جەنابی ســەرۆك و بەڕێز كاك 
عومەری سەید عەلی دەروازەیەكی نوێ دەكاتەوە، 
پەیوەندییەكــە زۆر دۆســتانە بــوو، هــەردووال 
جەختیان لەسەر ئەوە كرد كە دەبێ الپەڕەیەكی 
نوێ هەڵبدرێتەوە و پەیوەندییەكی دۆســتانەمان 
هەبێ، هەرچی پێویســتە بكرێت بۆ ئاشــتەوایی 

نیشتمانی.
رووداو: وادەی كۆبوونەوەكە دیاریكراوە؟

ئاراس حەسۆ میرخان: نەخێر چاوەڕێی گۆڕان 

دەكەین هەر كاتێك پێمان بڵێن ئێمە ئامادەین.
رووداو: دوای چەنــد كاژێرێــك لە هەڵبژاردنە 
نێوخۆییەكانــی گــۆڕان، بارزانــی پەیوەندی بە 
رێكخــەری گشــتییەوە كــرد، بــۆ بەیانییەكەی 
شــاندێكی بااڵی پارتی بە ســەرۆكایەتی شــێخ 
ئەدهەم بارزانی سەردانی گردی زەرگەتەیان كرد، 

ئەمە چ پەیامێكی تێدابوو؟

ئاراس حەســۆ میرخان: ئێمە پێشوازیمان لە 
هەڵبژاردنــی رێكخــەری نوێی گــۆڕان كرد. ئێمە 
پێمانوایە دەتوانین الپەڕەیەكی نوێ هەڵبدەینەوە.
رووداو: ئێــوە دەزانــن كــە دەســەاڵت لە نێو 
گۆڕان لە دەســتی رێكخەری گشــتی نییە، ئێوە 

بە چی گەشبینن؟
ئاراس حەسۆ میرخان: پێمانوایە ئەو خانەی 
راپەڕاندنە دەتوانێت بڕیار بدات، ئێمە دەزانین لە 
نێــو پارتی، یەكێتی و گۆڕان بۆ هەموو بڕیارێك 
مەكتەبی سیاسی و خانەی راپەڕاندن ناگەڕێتەوە 
ســەركردایەتی حیــزب، بەڵكو زۆر بڕیــار هەیە 

یەكالیی دەكاتەوە، بەپێی ئەو ناســینانەی ئێمە 
بــۆ ئەندامانی خانەی راپەراندنی گــۆڕان، ئەوان 
بڕیار بەدەســتن. ئەو سەركردایەتییە سیاسیەی 
گۆڕان لە دوای كۆچی دوایی خوالێخۆشبوو كاك 
نەوشــیروان دەتوانێــت الپەڕیەكی نــوێ لەگەڵ 
پارتی هەڵبداتــەوە. كە بەداخەوە لە ماوەی ئەو 
دوو ســاڵە بەهۆی نەخۆشــی و زۆر بابەتی دیكە 
نەتوانرا ئــەو بابەتە یەكالیی بكرێتەوە. ئێســتا 
باشــترین بژارە رێككەوتنە. ئێمەش پێمانخۆشە 
رێبكەوین. لەوانەشــە لە ئاینــدەدا ئەو هەڵەیەی 

كردمان دووبارەی نەكەینەوە، مەرج نییە هەموو 
حیزبــەكان بەشــداریی حكومەت بكــەن. مادام 
دوو حیزب لە بەرنامەی سیاســی و دیدگا و زۆر 
بابــەت جیاوازن، مەرج نییــە لە یەك حكومەتدا 
بەشــداربن، بەڵكو كێ لە هەڵبژاردن بردییەوە با 
حكومەت دروســت بكات و هێزەكەی دیكە ببێتە 

ئۆپۆزسیۆن.
ئامــادە  پرۆژەیەكــی  هیــچ  پارتــی  رووداو: 
كــردووە بــۆ درێژكردنــەوەی مــاوەی هەر ســێ 
ســەرۆكایەتییەكە تاوەكــوو هەڵبــژاردن یان بۆ 

ماوەی یەك ساڵ؟

هیــچ  نەخێــر  میرخــان:  حەســۆ  ئــاراس 
پرۆژەیەكمــان نەداتــەوە الیەنــەكان، پێمانوایە 
دەتوانرێت هەڵبژاردنی پەرلەمان و ســەرۆكایەتی 
هەرێمــی كوردســتان بكــرێ، ئەوپــەڕی ئەگەر 
هەڵبــژاردن یەك مانگ دوابخــرێ. پەرلەمان كارا 
بكرێتەوە یان نا، ئێمە ریفراندۆم و هەڵبژاردنەكان 
لــە دوو كاتی جیاوازدا دەكەین. ئەو دوو پرســە 

تێكەڵی یەكدی ناكەین، ریفراندۆم بۆ سەربەخۆیی 
كوردستانە و تێكەڵی ملمالنێی سیاسی ناكەین.

رووداو: 25ی ئەیلــوول وادەیەكی جێگیرە بۆ 
گشتپرسی، قابیلی گفتوگۆ نییە؟

ئاراس حەســۆ میرخان: ئێمــە ناڵێن قابیلی 
گفتوگــۆ نییە، ئەو رۆژە لە كۆبوونەوەی جەنابی 
سەرۆك و الیەنە سیاسییەكاندا دیاریكراوە، هەر 
لەوێش دەتوانرێت جارێكی دیكە گفتوگۆی لەسەر 

بكرێت.
رووداو: یەكێتی 10ی مانگی داهاتووی بە دوا 
وادە دیاریكردووە بۆ كاراكردنەوەی پەرلەمان، تا 

ئەو ماوەیە پەرلەمان كارا دەكرێتەوە؟
ئاراس حەســۆ میرخــان: دەكــرێ پێش ئەو 
وادەیەش كارا بكرێتەوە، دەســتەی سەرۆكایەتی 

بانگهێشتی پەرلەمانتاران بكات بۆ كۆبوونەوە.
رووداو: ئــەی ئەگــەر گــۆڕان ئامــادە نەبــێ 
پەرلەمــان كارا بكاتەوە، ئێوە لەگەڵ یەكێتی بە 

زۆرینەی رەها پەرلەمان كارا دەكەنەوە؟
ئاراس حەســۆ میرخان: لە دوایین كۆبوونەوە 
ئەوەمــان بە یەكێتی گوتووە، ئــەوان گوتوویانە 
ئەگەر گۆڕان ئامادەنەبێ دوای البردنی مەرجەكان 
سەرۆكایەتی پەرلەمان بكاتەوە، ئەوكات بڕیاری 
خۆیــان دەدەن. یەكێتی چاوەڕێــی كۆبوونەوەی 
گــۆڕان و پارتــی دەكات. یەكێتــی دوو رێــگای 
لــە بەردەمە یان بەبێ كاراكردنــەوەی پەرلەمان 
پشــتگیریی ریفرانــدۆم دەكات، یان لەگەڵ ئێمە 

پەرلەمان كارا دەكاتەوە.
رووداو: ئێــوە لە یەكێتی دڵنیــان تا كۆتایی 
پشــتگیری ریفراندۆم دەكات؟ چونكە بەشــێكی 
زۆری ســەركردایەتی یەكێتــی قســەی جیــاواز 
دەكــەن، پارتی ترســی نییە هەمان ســیناریۆی 
لێسەندنەوەی متمانە لە مالیكی دووبارە ببێتەوە؟
ئاراس حەســۆ میرخان: ئەوكاتە ئێمە لەگەڵ 
یەكێتی تەرەف نەبووین، بەڵكو لەگەڵ مام جەالل 
بووین، ئێستا یەكێتی وەكو حیزب ناتوانرێ پشتی 
پێ ببەسترێت. یەكێتی وەكو كۆمەڵێك كاراكتەر 
ماون. هەر یەكە بە ئەندازەی قەبارەی خۆی رۆڵ 
دەبینــێ، بە قەناعەتی من ئەگــەر یەكێتی دژی 
ریفرانــدۆم بێ، هەمــوو خەڵكەكەی خۆی لەگەڵ 
نابــێ. یەكێتی ئەگەر لەگــەڵ ریفراندۆمیش بێ، 
دیســان هەموو خەڵكەكــەی لەگەڵ نابێت، بەاڵم 
زۆرینــەی مەكتەبــی سیاســی یەكێتــی لەگەڵ 
ریفراندۆمــن. ئێمە پێمانوایە كێشــەی سیاســی 
ئەم واڵتــە ئەوەندەی یەكێتییــە ئەوەندە گۆڕان 
نییــە، لە هیچ دونیــا نەبووە هێزێك بەشــداری 
خۆی بە بەشــداریی حیزبێكی دیكە لە حكومەت 

ببەستێتەوە.
رووداو: هەڵوێســتی شاندی یەكێتی لە تاران 

چۆن بوو بە الی پارتییەوە؟
ئاراس حەســۆ میرخان: سەردانی یەكێتی بۆ 
ئێران زۆر گرنگ بوو. هەڵوێستی یەكێتیش باش 
بوو، یەكێتی بە راشكاوانە بە ئێرانی گوتووە كە 
ئەوان لە كۆدەنگیی نیشتمانی دەرناچن و لەگەڵ 

ریفراندۆمن.
رووداو: بــازاڕ شــڵەژانێكی بەخۆیەوە بینیوە 
بەهۆی ترسی داخستنی سنوور و نزیكبوونەوەی 
گشتپرسی، ئێوە هیچ دڵنیاییەكی تەواو دەدەنە 

ئەم خەڵكە؟
ئاراس حەسۆ میرخان: توركیا و ئێران سنوور 
داناخــەن، هەندێك كــەس و الیەن پێیوایە ئێمە 
26ی ئەیلوول دەوڵەت رادەگەیەنین، ئێمە لەگەڵ 

بەغدا، تاران و ئەنقەرە گفتوگۆ دەكەین كە ئایا لە 
رۆژی راگەیاندنی دەوڵەت سنوورەكان دادەخرێن 

یان نا.
رووداو: پەیوەندیتان لەگەڵ كۆمەڵی ئیسالمی 

ئاسایی بووەتەوە؟
ئاراس حەسۆ میرخان: بەبڕوای خۆم حیزبێكی 
ئیســالمیی جیهادیی توندڕەوی وەكو كۆمەڵ كە 
كەمتر لە 5%ی دەنگەكانی هێناوە، هیچ پێویست 
ناكات لە پرۆسەی سیاسی بەشداری بكات. ئەمە 
پەیوەندی بەوە نییە كۆمەڵ پەیوەندی باشە یان 
خراپە لەگەڵ پارتی، بەڵكو لەڕووی ستراتیژییەوە 
بۆ ئایندەی ئەم واڵتە باش نییە كۆمەڵ بەشداری 
پرۆســەی سیاســی بكات. گۆڕان دەســەاڵتیش 
بگرێتە دەست هیچ مەترسییەك لەسەر كوردستان 

دروســت ناكات، بەاڵم كۆمەڵ مەترســی دروست 
دەكات.

رووداو: دیــارە پارتی بە نیــازە لەگەڵ گۆڕان 
رێكبكەوێت تاوەكوو كۆمەڵ قەدەغە بكەن؟

قەدەغــەی  نــا  میرخــان:  حەســۆ  ئــاراس 
و  شەخســی  پەیوەندییــە  دەكــرێ  ناكەیــن، 
كۆمەاڵیەتییەكانمــان لەگــەڵ كۆمەڵ بــەردەوام 
بێت، بەاڵم لە رووی مەبدەئییەوە هیچ پێویســت 
ناكات حیزبێكی چەند كورســیی وەكو كۆمەڵ لە 

پرۆسەی سیاسی بەشداری بكات.

ئاراس حەسۆ میرخان، ئەندامی سەركردایەتی پارتی دیموكراتی كوردستان بۆ )رووداو(: 

دوو مانگی دیكە دەستكاریی 
سیستەمی مووچە دەكرێت

 لە ماڵەكەی خۆی لە پیرمام بە دیار هەواڵی كۆبوونەوەی كۆمیتەی بااڵی گشتپرسییەوە 
قسەی بۆ )رووداو( دەكرد و دەیگوت "پەرلەمان كارا بكرێتەوە یان نا، ریفراندۆم و 

هەڵبژاردن دەكەین". د.ئاراس حەسۆ میرخان، ئەندامی سەركردایەتیی پارتی دیموكراتی 
كوردستان باسی دوایین هەڵوێستی حیزبەكەی لەبارەی گشتپرسی و ئاساییكردنەوەی 

پەرلەمان دەكات. هەر لە رێگای ئەم هەڤپەیڤینەوە لەگەڵ )رووداو( وردەكاریی 
سیستەمی نوێی مووچە لەسەر زاری نێچیرڤان بارزانی، سەرۆكی ئەنجوومەنی 

وەزیرانەوە ئاشكرا دەكات.

هەڤپەیڤین: مەحموود یاسین كوردی
رووداو- هەولێر

بۆ ئایندەی ئەم ‘‘
واڵتە باش نییە 

كۆمەڵ بەشداریی 
پرۆسەی سیاسی 

بكات

لە نێو پارتی دوو ‘‘
بۆچوون لەبارەی 

گۆڕان هەیە

توركیاو ئێران سنوور ‘‘
داناخەن

تا دوو سێ خولی ‘‘
دیكەش هەر 

بارزانییەك سەرۆكە

كێشەی سیاسیی ‘‘
ئەم واڵتە یەكێتییە 

نەك گۆڕان

هەڵوێستی یەكێتی ‘‘
لە ئێران باش بوو

یەكێتی وەكو حیزب 
ناتوانرێت پشتی 

پێ ببەسترێ

دەتوانرێت تا پێش ‘‘
10ی ئاب پەرلەمان 

كارا بكرێتەوە

گشتپرسی بەبێ ‘‘
گۆڕان و كۆمەڵیش 

دەكرێت

هەر مووچەخۆرێك ‘‘
نزیكەی %70ی 

مووچەی جارانی 
وەردەگرێت

تەلەفۆنەكەی ‘‘
بارزانی و عومەر 

سەید عەلی 
دەروازەیەكی نوێ 

دەكاتەوە

        حیزبێكی جیهادیی توندڕەوی وەك 
كۆمەڵ هیچ پێویست نییە لە پرۆسەی 

سیاسیدا بەشدار بێت
‘‘

پەرلەمان كاراش نەكرێتەوە 
ریفراندۆم و هەڵبژاردن دەكەین ‘‘

‘‘
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 ئەنجوومەنی دامەزرێنەری سیستەمی فیدڕاڵی، رۆژئاوای كوردستان دەكاتە سێ هەرێمی فیدڕاڵی

پەرلەمانتارێكی هەدەپە ئازاد دەكرێ
رووداو - هەولێر

دوای شــەش مانگ لە دەستبەســەركردنی، بەسیمە كۆنجا پەرلەمانتاری فراكسیۆنی هەدەپە لە بازنەی ئێلیە بەمەرجی دادیی ئازادكرا. رۆژی شەممە 7-29-
2017، بەفەرمانی دادوەری دادگای سزا قورسەكانی ئێلیە، بەسیمە كۆنجا پەرلەمانتاری فراكسیۆنی هەدەپە لە بازنەی ئێلیە بەمەرجی دادیی دوای شەش مانگ 

لە دەستبەسەركردنی، ئازادكرا. بەسیمە كۆنجا بە تۆمەتەكانی "ئەندامبوون و بانگەشەكردن بۆ پەكەكه، هاندان و هەوڵدان بۆ بەرپاكردنی رق و كینە دژ بە دەوڵەت 
و حكومەتی توركیا"، لە چوارچێوەی لێكۆڵینەوە لە كەیســی كەجەكە، رۆژی 2016/12/13 دەستبەســەركرا. رۆژی 2017/5/3 كۆنجا ئازادكرا، بەاڵم بەهۆی تانەی 

سەرۆكایەتیی داواكاری گشتیی كۆماری لە بڕیاری ئازادكردنییەوە، دووبارە لە رۆژی 2017/5/29 دەستبەسەركرا و شەش مانگ زیندانیكردنی بەڕێكرد.

راپۆرت

دڵخواز بەهلەوی
رووداو - هەولێر

ئەنجوومەنــی دامەزرێنەری سیســتمی فیدراڵی، 
رۆژئاوای كوردســتان لەجیاتی كانتۆن بۆ سێ هەرێم 
دابەش دەكات و بڕیار دەدات لە ماوەی شەش مانگی 
داهاتوودا سێ هەڵبژاردن بكرێن، بەاڵم رژێمی سووریا 
دەڵێت بەهیچ شێوەیەك دان بە فیدراڵیەتی رۆژئاوادا 
نانێــن و ئــەو هەڵبژاردنانە بە "ناشــەرعی" دەزانن. 
چاودێرێكی سیاســیش دەڵێت "رۆژئاوای كوردستان 

هەنگاو بۆ كۆنفیدراڵی دەنێ".
ئەنجوومەنــی  بەبڕیــاری  رۆژاڤــای كوردســتان 
دامەزرێنــەری سیســتەمی فیدراڵی بۆ ســەر هەرێم 
دابــەش دەبێت كە بریتین لە هەرێمەكانی: عەفرین، 
جەزیــرە و هەرێمی فــورات. هەروەها بڕیــار دەدات 

هەڵبژاردن لە هەرسێ هەرێمەكە بكرێ.
میدیــای ســەر بە پارتــی یەكێتیــی دیموكراتی 
"پەیــەدە" باڵویكــردەوە ئەنجوومەنــی دامەزرێنەری 
سیستەمی فیدراڵی دیموكراسی بۆ باكووری سووریا 
بڕیــاری دا رۆژی 22ی ئەیلولی ئەمســاڵ هەڵبژاردن 
بــۆ كۆمۆنــی گوندەكانــی نێو سیســتەمی فیدراڵی 
دەكرێ. هەروەها بڕیاردرا رۆژی 3ی تشرینی دووەمی 
ئەمساڵ هەڵبژاردن بۆ حكومەتە خۆجێییەكانی وەك 
"ئەنجوومەنی گوندەكان، شارەدێیەكان، شارۆچكەكان 
و ناوچەكان بكرێ. هەڵبژاردنی سێیەمیش دەكەوێتە 
19ی كانوونی دووەمی ســاڵی 2018 كە هەڵبژاردنی 
هەرێمــەكان و كۆنگــرەی گەالنــی دیموكراســی لە 

باكووری سووریایە.
نەسرەددین ئیبراهیم، سكرتێری پارتی دیموكراتی 
كوردی سووریا "ئەلپارتی" كە پارتەكەی ئەندامە لە 
هاوپەیمانی نیشتمانیی دیموكراسی نزیك لە پەیەدە، 
بە )رووداو(ی گــوت: "لە كۆبوونەوەی ئەنجوومەنی 
دامەزراندنــی سیســتەمی فیدراڵیــدا بــە زۆرینــەی 
دەنگ بڕیــار درا هەڵبژاردنەكانی كۆمۆن، حكومەتە 

خۆجێییەكان و پەرلەمان بكرێ".
نەسرەددین ئیبراهیم ئاماژەی بە بڕیارێكی دیكەی 
ئەنجوومەنەكە كرد و گوتی: "هەر لەو كۆبوونەوەیەدا 
بڕیار درا بە دابەشــكردنی رۆژاڤا بۆ سەر سێ هەرێم 
كــە بریتین لــە هەرێمەكانــی جەزیــرە: ناوچەكانی 
حەســەكە و قامشــلۆ. هەرێمی فــورات: ناوچەكانی 

كۆبانــێ و گرێســپی. هەرێمی عەفریــن: ناوچەكانی 
عەفرین و شەهبا".

ســەبارەت بــە بەشــداریكردنی عەرەبــی هاوردە 
لە رۆژئاوای كوردســتان كە بــە عەرەبی مەغمووری 
ناســراون، نەســرەددین ئیبراهیــم گوتــی "عەرەبە 
نیشــتەجێكراوەكان یــان ئــەو كەســانەی بەبڕیاری 
مافــی  فیدراڵــی،  هاتوونەتــە هەرێمــی  سیاســی 
بەشداریكردنیان نابێت لە هەڵبژاردنەكانی حكومەتە 
خۆجێییــەكان و هەرێمــەكان، تەنیــا بۆیــان هەیە 
بەشــداری لە هەڵبژاردنی كۆمۆنــی گوندەكان بكەن 
بــۆ ئــەوەی ئیــدارەی گوندەكانیان بكــەن كە لێی 

نیشتەجێن".
بــەاڵم رژێمــی ســووریا دەڵێــت ئــەوان بەهیــچ 

شێوەیەك رازی نابن بە دابەشكردنی سووریا بە ناوی 
فیدراڵیەت، هەروەها هەڵبژاردنەكانیش بە ناشەرعی 

دەزانن.
عەبدولقــادر عــەزووز راوێــژكاری ســەرۆكایەتی 
ئەنجوومەنــی وەزیــران لــە حكومەتــی ســووریا بە 
)رووداو(ی راگەیاند: "حكومەتی ســووریا پەیوەندی 
بــەم هەڵبژاردنانــەوە نییــە كــە وادەكــەی لەالیەن 
خۆسەرییەوە دیاریكراوە. بەپێی دەستووری سووریا 
یاسایی نییە، بەهیچ شــێوەیەك لەالیەن حكومەتی 
سووریاوە دانی پێدانانرێ، جگە لە حكومەتی سووریا 
كــە دەســەاڵتی دەســتووریی هەیە، هیــچ كەس و 

الیەنێك بۆی نییە یاسای نوێ دەربكات".
عەزووز هەروەها گوتی "ئەم رێكارانە، تاكالیەنانەیە 

و لەالیەن میلیشــیا كوردییەكانەوە بەڕێوەدەبردرێت 
كــە بە زەبری چەك خۆی بەســەر ناوچەكە و گەلی 
كورد و پێكهاتە نەتەوەییەكانی دیكە لە حەسەكە و 

باكووری سووریا سەپاندووە".
ســەبارەت بە دابەشــكردنی رۆژئاوای كوردستان 
بۆ ســێ هەرێمی فیدراڵی، عەزوز گوتی "ئەم جۆرە 
رێكارانــە كاتین. لەگــەڵ كۆتایی قەیرانی ســووریا 
ئەمانــەش كۆتاییــان دێــت، چونكە ئــەوكات كاری 
لەپێشــینەی حكومەتــی ســووریا بەرەنگاربوونەوە 
و لەناوبردنــی یەكجارەكیــی تیــرۆر دەبێــت، درێژە 
بەپڕۆسەی سیاسی دەدات لە میانی كۆبوونەوەكانی 
جنێف بۆ چارەسەركردنی قەیرانی سووریا و سازان لە 
نێوان حكومەت و ئۆپۆزسیۆن و دووبارە داڕشتنەوەی 

دەستوور و دەنگدان لەالیەن گەلەوە".
بەاڵم چاودێرێكی سیاسیی رۆژئاوای كوردستان بە 
گرنگییەوە بــاس لەو هەڵبژاردنانە دەكات و پێیوایە 
ئەمــە هەنگاونانە بۆ كۆنفیدراڵی. حوســێن عومەر، 
چاودێری سیاسیی كورد كە لە ئەڵمانیا دادەنیشێ، 
بــە )رووداو(ی گــوت: "دیاریكردنــی وادەی نێــوان 
ســەرجەم هەڵبژاردنەكان شــەش مانگ ناخایەنێت، 
ئەمــەش بەڵگەی ئەوەیە كــە رۆژئاڤا بەمتمانەیەكی 
زۆرەوە هەنــگاوی خێــرا بــەرەو كۆنفیدراڵی دەنێت 
و ژێرخانێكــی تۆكمەشــی دامەزرانــدووە، چونكــە 
فیدراڵیــزم بووەتــە ئەمری واقیع و بەكــردار، كەس 
بــۆی نییە رەتیبكاتەوە، بەپێچەوانــەوە ئامادەكاری 
هەیــە بــۆ دامەزراندنــی فیدراڵــی بــۆ ســەرجەم 
هەرێمەكانی سووریا و گەیاندنی نوێنەرانی خەڵك بۆ 
دەســەاڵتەكانی یاسادانان و جێبەجێكاری لە رێگەی 

هەڵبژاردنەكانەوە".
 حوسێن عومەر لەو باوەڕەدایە سەرجەم الیەنەكانی 
رۆژئاوای كوردستان بەشداری هەڵبژاردنەكان بكەن.

ســەبارەت بە دابەشــكردنی رۆژئاوای كوردستان 
بۆ ســێ هەرێمــی فیدراڵی، حوســێن عومەر گوتی 
"پێشــتر بۆ ئاســان راییكردنــی كارەكان، ناوچەكە 
بەكانتــۆن كرابــوو، ئەمجارەیــان بــەرەو قۆناغێكی 
باشــتر هەنــگاوی ناوە كــە بریتییە لــە فیدرالیزمی 
هەرێمەكان. بەمەش خزمەتێكی زۆر باشتر لە رووی 
خزمەتگوزاری، كارگێڕی، ئابووری و كۆمەاڵیەتیشەوە 

پێشــكەش دەكرێــت. هەروەها رێگە خــۆش دەكات 
بــۆ دامەزراندنی فەرمانبەری زیاتر و دروســتكردنی 
دامــەزراوە و فەرمانگەی زیاتر. شــەهبا و گرێســپی 
دەبنە بەشــێك لەم فیدراڵیزمــە، بەمەش رۆژئاڤا لە 
دیجلەوە تاوەكو رۆژئاوای عەفرین سنوورەكانی درێژ 
دەكاتەوە و لەگەڵ باكوور و باشــووری كوردســتان 
گرێ دەدرێت و هاوســنوور دەبێت، لە داهاتوودا زۆر 
بەئاسانی ئەم ســنوورە دەستكردانە هەڵدەگیرێن و 

كۆتایی پێ دەهێنرێت".

ئەنەكەسە بایكۆتی دەكات

نوری بریمۆ، ئەندامــی كۆمیتەی ناوەندی پارتی 
دیموكراتی كوردســتانی سووریا بە )رووداو(ی گوت 
"ئێمە وەكو پارتەكانی نێو ئەنجوومەنی نیشتیمانی 
كورد لە ســووریا، بە هیچ شــێوەیەك بەشداری لەو 
هەڵبژاردنانــەدا ناكەین، چونكە ناشــەرعین، چونكە 
پەیەدە بە زەبری هێز خۆی لەسەر خەڵكی رۆژئاوای 
كوردســتان فــەرز كــردووە و ئێســتا دەیــەوێ بەو 

هەڵبژاردنە شەرعیەت بداتە ئەو خۆ فەرزكردنە".
بریمــۆ هەروەهــا دەڵێــت: "بــە هــەزاران كەس 
ئــاوارە بوون، عەفرین گەمارۆدراوە، چۆن هەڵبژاردن 
دەكــرێ، لە جزیرە ژمارەی عــەرەب زیادی كردووە، 
ئــەم هەڵبژاردنە چــۆن بەڕێوەدەچێ، كێ چاودێریی 

دەكات؟".

ئەنەكەسە بەشداری هەڵبژاردنەكانی رۆژئاوا ناكات

فوئاد حەقیقی 
رووداو - هەولێر

الیەنە ئەمنی و سەربازییەكانی ئێران ئەمساڵ 
رێوشــوێنە ئەمنی و سەربازییەكانیان، لە ترسی 
تێكچوونــی ئەمــن و ئاســایش تونــد كــردووە، 
بەاڵم شــارەزایانی ئەمنی ئەمە بە بیانوویەك بۆ 
گوشارهێنان بۆ سەر خەڵك دەزانن، بە تایبەتی 
لە رۆژهەاڵتی كوردســتان و ناوچەی بەلوچستان 

لە باشووری رۆژهەاڵت.
رۆژی 2017/6/7 لــە یەك كاتدا هێرش كرایە 
ســەر باڵەخانەی پەرلەمانی ئێــران و مەزارگەی 
ئیمــام خومەینی، رێبەری پێشــووی شۆڕشــی 
ئیسالمیی ئێران. دواتر داعش بەرپرسیارێتی ئەو 
هێرشــانەی لە ئەستۆ گرت. شــارەزایانی ئەمنی 
دەڵێــن، ئەمــە بیانــووی بــە ئێــران دا تاوەكوو 
زۆر لــەو مەبەســتانەی هەیبــوو، لەژێــر نــاوی 
بەرەنگاربوونــەوەی داعش و ئەگەری تێكچوونی 

باری ئەمنی، جێبەجێی بكات.
رەنگە هیچ ســاڵێك هێندەی ئەمســاڵ الیەنە 
ئەمنی و سەربازییەكانی ئێران هەواڵ و زانیارییان 
لەســەر لەنێوبردنــی تیمــی داعــش یــان الیەنە 
دژبەرەكانی ئێران باڵونەكردبێتەوە. ئەم هەوااڵنە 
زیاتر لە رۆژهەاڵتی كوردســتان و بەلوچســتانی 
ئێرانــەوە باڵودەكرێنــەوە، دوو ناوچەیــەك كــە 
زۆربەی دانیشتووانەكانیان سوننە مەزهەبن. جگە 
لــەوەش بزووتنەوەیەكی سیاســی – چەكداریان 
هەیە كە هەوڵ بــۆ وەدیهاتنی مافەكانی كورد و 

بەلوچ دەدەن.
كۆماری ئیسالمی ئەم ناوچانە وەك ناوچەی 
مەترســی دەبینێــت. لەكاتــی بانگەشــەكانی 
هەڵبژاردنــی ســەرۆككۆماریدا، ســەید عەلــی 
خامنەیــی، رێبــەری كۆمــاری ئیســالمی بــە 
"هێڵــی لێكترازانــی بوومەلەرزە" نــاوی بردن. 
بۆیە كۆماری ئیســالمی لەســەر ئــەم ناوچانە 

هەستیاریی زۆری هەیە.
شــارەزایانی ئەمنی باڵوكردنەوەی ئەو هەموو 
هەواڵە سەبارەت بە دۆزینەوەی حەشارگەی چەك 
و گرتن و لەنێوبردنی تیمەكانی سەر بە داعش یا 
الیەنی دیكە، بە "ناڕاست" دەزانن. سەرچاوەیەكی 
ئەمنی لە رۆژهەاڵتی كوردســتان بــە )رووداو(ی 

گــوت: "بەپێــی زانیــاری و بەدواداچوونەكانمان 
هەنــدێ  ناڕاســتن،  هەوااڵنــە  ئــەو  زۆربــەی 
تێكهەڵچــوون، گیرانی تیــم و دۆزینەوەی چەك 
هەبــووە، بــەاڵم كــەس خۆیانی لێ بــە خاوەن 
نەكــردووە. لەوانــە چەنــد تێكهەڵچوونێــك لــە 
رۆژهەاڵتی كوردستان لەگەڵ پەكەكەدا روویداوە".
بــە گوتەی ئەو ســەرچاوە ئەمنییە، هۆكاری 
ئەمەش بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە كە سوپای پاسداران 
دەیەوێ گوشــار بخاتە ســەر پەكەكە بۆ ئەوەی 
هێزەكانی نزیك لە پەكەكە لە سووریا و رۆژئاوای 

كوردستان بەرەو الی ئەمریكا نەكشێن.
پەیــەدە بە درێژكــراوەی پەكەكە لە رۆژئاوای 
كوردســتان دادەنــرێ، پێشــتر لە ئێــران نزیك 
بــووە، بەاڵم ئێســتا خەریكە لــە ئەمریكا نزیك 
دەبێتەوە، ئەمەش كاریگەریی لەســەر حساباتی 
ئێران لە سووریا دەبێت كە دەیەوێ هیاللی شیعی 
لــە ناوچەكەدا دورســت بــكات و لەڕێی عیراق و 
ســووریاوە نفوزی خــۆی تاوەكوو لوبنــان درێژ 
بكاتــەوە. ئەو ســەرچاوەیە دەڵێت: "بۆیە ئێران 
لــە رۆژهەاڵت گوشــار دەخاتە ســەر پەكەكە بۆ 
ئەوەی پێش بەو رووداوە بگرێت. ئەمساڵ چەندین 
جــار تێكهەڵچــوون لەنێوان هێزەكانی ســوپای 
پاســداران و پەكەكــەدا روویانــدا. پەكەكە هیچ 
هەواڵێكی لە سەریان باڵونەكردەوە، بەاڵم الیەنە 
ئەمنــی و ســەربازییەكانی ئێــران وەك گرووپی 
تیرۆریستی و بەستراوە بە ئەمریكا ناوی بردن. لە 
تێكهەڵچوونەكاندا چەند كەس لەهەردووال كوژراون 

و بریندار بوون".
باڵوكردنەوەی ئەو بڕە زۆرە لە هەواڵی گرتن و 
كوشتن لەالیەن دامەزراوە ئەمنی و سەربازییەكانی 
ئێرانەوە، بەگوتەی شــارەزایانی ئەمنی مەبەست 
لێی شەڕێكی دەروونییە لەگەڵ خەڵكی ئاسایی. 
ئێــران لەم رێگەیەوە نیشــانی دەدات كە توانای 

كۆنتڕۆڵكردنی هەر جۆرە جموجۆڵێكی هەیە.
زۆر  ژمارەیەكــی  تــاران  هێرشــەكانی  دوای 
هاوواڵتی لە رۆژهەاڵتی كوردســتان گیران كە بە 
زیاتر لە 100 كــەس مەزەندە دەكرێ و تۆمەتی 

ئەمانەش پەیوەندیی لەگەڵ رێكخراوی داعشە. 
ســەرچاوەیەكی دیكەی ئەمنی لە رۆژهەاڵتی 
كوردســتان رەتیكردەوە كە هەموو ئەو كەســانە 
پەیوەندییــان بە داعشــەوە هەبووبێــت، بەڵكوو 

بەشێكیان سەر بە الیەنە ئیسالمییە میانڕەوەكانن 
و بەجۆرێــك بیروباوەڕی نەتەوەییشــیان هەیە. 
بەاڵم هەوڵی بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ داعش بووە 

بــە بیانوویەك بۆ گرتنی ئــەوان، چونكە داعش 
ناوێكی خراپی هەیە و كەس پشتگیریی ناكات.

باڵوكردنەوەی هەواڵی چاالكیی داعش لە ئێران 

و رۆژهەاڵتی كوردستان و گرتنی ئەندامەكانیان، 
بەگوتەی ئەو شــارەزا ئەمنییانە، هەوڵێك بووە 
بۆ ئەوەی خەڵك هاوكاریی ئەمنی پێشــكەش بە 

الیەنە ئەمنی و سەربازییەكانی ئێران بكەن.
ئەو ســەرچاوەیە دەڵێــت "حكومەتی ئێران 
ویســتوویەتی ئــەو خەڵكــە ئاســاییەی كــە 
ســیخوڕ نییــە و زانیــاری بــە دەزگا ئەمنی و 
ســەربازییەكانی ئێران نادات، لە ترسی داعش 
هاوكارییــان بــكات و هەواڵ و زانیاری لەســەر 
جموجۆڵی هێزەكانی رۆژهەاڵت بدات و كەشــی 
ئەمنی بەســەر كۆمەڵگادا بسەپێنێ. سەرەتای 
پالنەكــە تا رادەیەك ســەركەوتوو بــوو، بەاڵم 
دواتــر كــە رەوتــی رووداوەكان روون بوونەوە، 

پالنەكە فەشەلی هێنا".
ئەوان باس لەوە دەكەن كە ئێران بەشــێوەی 

رۆژهەاڵتــی  لــە  كەســانێكی  ناڕاســتەوخۆ 
كوردســتانەوە بــۆ نێــو داعــش نــاردووە و لە 
شــەڕەكانی مووســڵ و ســووریادا بەشــدارییان 
كــردووە، بەاڵم كاتێــك كە گەڕاونەتــەوە تەنیا 
هەفتەیەك گیراون، ئامانج لە گیرانەكەشیان تەنیا 
وەرگرتنی زانیاری بووە لەســەر داعش "تەنانەت 
سوننە مەزهەبی خەڵكی باكووری ئێرانیان تێدا 

بووە كە ئەمیر بووە و ئێستا ئازادە". 
بەپێی یاســا، لە ئێران هەر كەس بەشێوەی 
نایاسایی سنوور ببەزێنێت النیكەم شەش مانگ 

بەند دەكرێ.
ئێران دەڵێ، لەودیوی ســنوورەكانیەوە هەوڵ 
بۆ پاراســتنی ئەمن و ئاسایشی ناوخۆی دەدات 
و پالنــی ئەمنی لــە 40 كیلۆمەتــری دەرەوەی 
ســنووری خۆیەوە داناوە. ئێــران هاوكات كە لە 
عێــراق و ســووریادا شــەڕی داعــش دەكات، لە 
سنوورەكانی رۆژهەاڵت و باشووری كوردستانیش 

ژمارەیەكی زۆر هێزی جێگیر كردووە.
سەرچاوە ئەمنییەكەی رۆژهەاڵتی كوردستان 
دەڵێت: "بەشێك لەو هێزانە بۆ بەرەنگاربوونەوەی 
چاالكیــی حیزبەكانــی رۆژهەاڵتــی كوردســتانە 
و بەشــێكی دیكــەی پەیوەندیی بە گشتپرســی 
باشــووری كوردستانەوە هەیە. ئێران دەیەوێ وا 
بنوێنێ كە باشووری كوردستان توانای پاراستنی 
ســنوورەكانی نییە و لە باشوورەوە هێزی دژبەر 

بۆ ئێران دێن". 
ئەوان دەڵێن بەشێكی زۆری ئەم چاالكییانەی 
ئێران بۆ دوای داعشــە. هەندێ لە چاالكییەكانی 
ئێــران بەبیانــووی بەرەنگاربوونــەوەی داعــش 
دژكــردەوەی واڵتانی دیكەی بەدواوە نەبووە. بۆ 
نموونە تۆپبارانی خاكی پاكستان كە ئامانج لێی 
لەنێوبردنــی رێكخراوە بەلووچــەكان بوو، بەاڵم 
كەس كاردانەوەی نەنواند. هەروەها چاالكییەكانی 
ئێران لە واڵتانی دیكەی ناوچەكە هەمووی لەژێر 
ناوی شەڕ لەگەڵ داعشدا بەڕێوەدەچێ. بەگوتەی 
ئەوان، ئێران ترســی لە داعش نییە، وەك چۆن 
پێشتر لەگەڵ قاعیدە سازاوە، ئێستاش دەتوانێ 
لەگەڵ داعش بســازێ، بــەاڵم دوای داعش ئیدی 
بیانوویــەك بۆ ســەرەڕۆییەكانی ئێــران نامێنێ 
و دەبــێ الیەنــی دیكە هەبێ كە پاســاو بێ بۆ 

چاالكییەكانی ئێران.

ئێران جموجۆڵە ئەمنییەكانی لە رۆژهەاڵتی كوردستان 
زیاد دەكات

راوێژكارێكی حكومەتی سووریا:
ئەم هەڵبژاردنانە ناشەرعین

چاودێرێكی سیاسی:
رۆژئاڤا بەرەو كۆنفیدراڵی هەنگاو دەنێ

سەرچاوەیەكی ئەمنی: 
زۆربەی ئەو هەوااڵنەی لەبارەی 

دەستگیركردنی چەكدارانی داعش لە ئێران 
باڵودەكرێنەوە ناڕاستن

لە ماوەی شەش مانگدا سێ هەڵبژاردن دەكرێ

  سوپای پاسداران دەیەوێ گوشار بخاتە سەر پەكەكە بۆ ئەوەی پەیەدە لە ئەمریكا دوور بخاتەوە
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دڵخواز بەهلەوی
رووداو – هەولێر

وەزیری گەشــتوگوزاری حكومەتی سووریا 
بەغــدای  بەمنزیكانــە ســەردانی  رایگەیانــد 
پایتەختی عێراق دەكات و دواتریش سەردانی 
شاری هەولێری پایتەختی هەرێمی كوردستان 

دەكات.
ماوەیــەك دوای قەیرانی ناوخۆی ســووریا 
هەولێــر  و  دیمەشــق  نێــوان  گەشــتەكانی 
ســەرەڕای  بــەاڵم  راوەســتان،  ســلێمانی  و 
بەردەوامیــی قەیرانــی ســووریا، لــە مانگی 
مایسی ئەمساڵ گەشــتەكانی نێوان دیمەشق 
– هەولێر، دیمەشــق – ســلێمانی دەستیان 

پێكردەوە.
بشر یازجی، وەزیری گەشتوگوزاری سووریا 
لەبارەی گەشتە ئاسمانییەكانی نێوان سووریا 
و عێــراق و هەرێمی كوردســتان بە )رووداو(
ی راگەیانــد: "گەشــتی فڕۆكەوانــی لە نێوان 
دیمەشــق و بەغدا، هیچ كاتێــك رانەگیراوە. 
هێڵەكانــی ئاســمانیی ئــەم دوو واڵتــە زۆر 
بەكارامەیــی ئەركەكانیــان جێبەجێ دەكەن، 
وێڕای قەیرانی ســووری و عێراقی. دیمەشــق 
گەشتی راستەوخۆی هەیە بۆ فڕۆكەخانەكانی 
بەغدا، بەســڕە، نەجەف، كەربــەال، هەروەها 
گروپــی گەشــتیاری و بازرگانیــش لەســەر 
ئەم هێاڵنە بەشــێوەیەكی بــەردەوام هاتوچۆ 

دەكەن".
ئێســتا هەفتانــە گەشــتی راســتەوخۆ لە 
نێوان هەولێر و شــام، سلێمانی و شام هەیە. 
گەشتەكانی ســلێمانی- شام كە هەفتانە دوو 
گەشــتن لەالیەن كۆمپانیای )اجنحە الشــام( 
یەكەمیــن  كۆمپانیایــە  ئــەو  رێكدەخرێــن. 
كۆمپانیای كەرتی تایبەتی فڕۆكەوانییە كە لە 

ساڵی 2007 دامەزراوە.

هەروەهــا گەشــتەكانی نێــوان هەولێــر و 
شــام لەالیەن كۆمپانیای فالی داماس ئەنجام 
دەدرێــن. ئەو كۆمپانیایەش لە دوای )اجنحە 
الشــام(، دووەم كۆمپانیــای كەرتــی تایبەتی 
بــواری فڕۆكەوانییە لە ســووریا كە لەســاڵی 

2015 دامەزراوە.
بە گوتەی بەرپرسانی ئەو دوو كۆمپانیایە، 
هەفتانە ژمارەیەكی زۆر خەڵك بەو دوو هێڵە 
گەشــت دەكەن، بە تایبەتــی وەبەرهێنەرانی 

سووریا لە هەولێر و سلێمانی.
یازجی سەبارەت بە گەشتە راستەوخۆكانی 
نێــوان هەولێــر و شــام گوتــی "كردنــەوەی 
هێڵی راســتەوخۆی دیمەشــق لەگەڵ هەرێمی 
كوردســتان، هەنــگاو و قۆناخــی یەكەمــی 
پشتیوانیكردن و كاراكردنەوەی هەنگاوەكانی 

گەشتیارییە بۆ داهاتوویەكی نزیك".
بە قسەی ئەو وەزیرە سوورییە، كردنەوەی 
هەرێمــی  نێــوان  راســتەوخۆی  گەشــتی 
كوردســتان و ســووریا زۆرتــر بۆ مەبەســتی 
گەشــتیارییە، دواتــر بازرگانی. بشــر یازجی 
گوتی "گەشــتوگوزار رۆڵێكی گەورە دەبینێت 
لە نزیككردنەوەی كۆمەاڵیەتی لە نێوان گەالن، 
هەروەها خەڵكی ئاشــنای زیاتری كولتووری 
یەكدی دەبن و لە رووی بازرگانیشەوە رۆڵێكی 

كارای دەبێت و سوودی ئابووریشی هەیە".
 وەزیری گەشــتوگوزاری ســووریا جەختی 
لــەوە كــردەوە كــە "كردنەوەی هێڵــی نوێی 
ئاسمانیی نێوان دیمەشق و عێراق بەتایبەتیش 
لەگەڵ هەرێمی كوردستان، كاریگەری ئەرێنی 
دەبێــت لەســەر گەشــتیاری و پتەوكردنــی 
پەیوەندیــی دراوســێیەتی و كاراكردنــەوەی 
زیاتری هێڵەكانی فڕۆكەوانی لەنێوان دیمەشق 
و هەولێــر و ســلێمانی و بەغدا و شــارەكانی 

دیكەی عێراقیش لە داهاتوودا".
وەزیری گەشــتوگوزاری ســووریا ئاماژەی 

بــۆ ئەوەش كرد كە بــە كردنەوەی هێڵەكانی 
گەشــتكردن، هاتوچــۆی بازرگانان و پیاوانی 
خاوەنــكار ئاســان دەبێــت، بەتایبەتــی بــۆ 
پیاوانــی خاوەنكاری ســووری كە ســەرقاڵی 

وەبەرهێنانن لە هەولێر و سلێمانی.
ســەرەڕای قەیرانی ناوخۆی سووریا، بەاڵم 
كەرتی گەشتیاری لەو واڵتەدا بەرەو هەڵكشان 
وەزارەتــی  ئامارەكانــی  بەپێــی  دەچــێ، 
گەشــتوگوزاری سووریا كە لە ماڵپەڕەكەیاندا 

پــرۆژەی   33 ئەمســاڵ  باڵوكراوەتــەوە، 
وەبەرهێنان لە بواری گەشــتیاریدا مۆڵەتیان 
وەرگرتووە، زۆربەی پرۆژەكانیش لە دیمەشق 

و الزقیە و تەرتووسن.
یازجــی لەبــارەی كەرتی گەشــتوگوزار لە 
ســووریا دەڵێت "كەرتی گەشتیاری گورزێكی 
گــەورە و كەمەرشــكێنی بەركەوتووە بەهۆی 
دۆخی شەڕی ناوخۆی سووریا لە ماوەی شەش 
ساڵدا. وەك دەزانرێت، فاكتەری سەقامگیری 
بەرەوپێشــوەچوونی  بــۆ  زەمینەخۆشــكەرە 
كەرتی گەشتیاری. پێشتر گەشتیاریی ناوخۆ 
زۆر كارا بوو. لە ماوەی سااڵنی 2015 تاوەكو 

2017 كەرتی گەشتیاری بەڕێژەی 41% كەمی 
كــردووە، بەگەڕانــەوەی كۆچبــەران كەرتــی 
گەشتیاری ناوخۆ دووبارە دەبووژێتەوە و كارا 
دەبێتــەوە، بەاڵم نەگەڕانەوەیــان كاریگەریی 

نەرێنی بەردەوامی دەبێ".
وەزیرەكــەی حكومەتــی ســووریا باســی 
بووژاندنــەوەی  بــۆ  دەكات  هەوڵەكانیــان 
ئــەو كەرتــە و دەڵێــت: "پانێلێكــی گەورەی 
تایبەت بە وەبەرهێنان لە كەرتی گەشــتیاری 

بــە ئامادەبوونــی 500 كەســایەتیی گرنــگ 
و نێودەوڵەتــی ســازدەكرێ. هەروەهــا لــە 
 2000 ســووریدایە  حكومەتــی  بەرنامــەی 
دابمەزرێنێــت.  نــوێ  گەشــتیاری  پــڕۆژەی 
بانگهێشــتی زۆربەی كۆمپانیا بەناوبانگەكانی 
فڕۆكەوانیــی نێودەوڵەتی كردووە دەســت بە 
گەشــتەكانیان بــۆ دیمەشــق و كەناراوەكانی 

سووریا بكەنەوە". 
 یازجی ئاشكراشــی كرد "بــۆ پتەوكردنی 
بنەماكانی ئاڵوگۆڕی گەشتوگوزاری، سەردانی 
بەغــدا دەكــەم و دواتریش ســەردانی هەولێر 

دەكەم".

هەفتانە چوار گەشت لە نێوان شام و هەرێمی كوردستان ئەنجام دەدرێن

وەزیرێكی سووری سەردانی هەولێر دەكات

بشر یازجی، وەزیری گەشتوگوزاری سووریا

نەهرۆ محەممەد
رووداو - هەولێر

لەگەڵ نزیكبوونــەوەی وادەی هەڵبژاردنی 
داهاتــووی ئەنجوومەنــی نوێنەرانــی عێــراق 
كە بڕیارە لە نیســانی داهاتــوو بەڕێوەبچێ، 
نێو ماڵی شــیعە زیاتر پــەرت دەبێ و لەنێو 
لێكتــرازان  و  جیابوونــەوە  پارتەكانیانــدا 
دیكــەش  لێكترازانــی  ئەگــەری  روودەدەن، 
بەڕێوەیــە، دیارترین جیابوونــەوەش ئەوەی 
عەممار حەكیم، ســەرۆكی ئەنجوومەنی بااڵی 
ئیســالمی بوو كە هەفتەی رابردوو رەوتێكی 
نوێی بەنــاوی "رەوتی حیكمەی نیشــتمانی" 
راگەیانــد. ئێســتاش جیابوونــەوەی حەیدەر 
عەبــادی، ســەرۆكوەزیرانی عێــراق و بەجیا 
بەشــداریكردنی لــە هەڵبژاردنــەكان بووەتە 
مژارێكــی گــەرم. ســەركردەیەكی دەوڵەتــی 
یاســا دەڵێت ئەم دووە لیستی جیایان دەبێ 

بۆ هەڵبژاردن.
پارتەكــەی عەبادی كــە حیزبی دەعوەیە، 
لــە مێژووی خۆیــدا لە نێو پارتە شــیعەكان 
زۆرتریــن جیابوونــەوە و لێكترازانی بەخۆوە 
بینیوە. لە دوای رووخانی رژێمی پێشــوو لە 
2003ەوە، جگە لە ماوەیەكی كەم نەبێت كە 
ئەیاد عەلالوی ســەرۆكوەزیران بوو، ئەگەرنا 
تاوەكو ئێســتا پۆستی ســەرۆكوەزیران هەر 
لەدەســت حیزبــی دەعــوە بــووە، ســەرەتا 
ئیبراهیــم جەعفــەری و دوو خــول نــووری 

مالیكی و ئێستاش حەیدەر عەبادی.
لێكترازانەكانی دەعوە

حیزبی دەعوە لە ساڵی 1957 دامەزراوە، 
هەرچەندە ســەبارەت بە مێــژووی دامەزرانی 
حیزبــی دەعوە بۆچوونی جیاواز هەیە، بەاڵم 
محەممەد باقر ســەدر بە دامەزرێنەری هزری 

و رێكخستنی ئەو حیزبە دادەنرێت.
لــە ســاڵی 1981 لێكترازانێكــی هــزری 
و سیاســی گــەورە لەنێــو حیزبــی دەعــوە 
بــە دوورخســتنەوەی محەممــەد  روویــدا و 
هادی ئەلســبیتی كۆتایی هــات. لە ئەنجامی 
ئــەو لێكترازانــە باڵی دەرەوەی رێكخســتنی 
گشــتیی حیــزب دەركەوت كە ســەرەتا باڵی 
بەســرەیان پێدەگوتــن، دواتــر "بزووتنەوەی 
دەعوەی ئیسالمی"یان دروستكرد كە عزەدین 
سەلیم، سەرۆكایەتی دەكرد تاوەكو كوژرانی 
لە ســاڵی 2004 و دواتر بزووتنەوەكە بەرەو 

پووكانەوە چوو.
ســاڵی 1984 لێكترازانــی دووەم روویدا، 
ئەمــەش بەهــۆی بڕیــاری كۆنگــری حیزبی 
دەعوە لەبارەی البردنی مادەی "ئەنجوومەنی 

فیقهــی" لە پەیڕەوی ناوخــۆی حیزب. كازم 
حائیری سەرۆكی ئەنجوومەنی فیقهی دەعوە، 
ســەرۆكی ئەنجوومەنەكــە و شــێخ محەممەد 
مەهــدی ئاســەفی گوتەبێــژی ئەنجوومەن و 
شــێخ محەممــەد عەلــی تســخیری، ئەندامی 
دیارتریــن  دەعــوە  حیزبــی  ســەركردایەتی 
كەســایەتییەكان بوون كــە لە حیزبی دەعوە 
جیابوونــەوە و "حیزبی دەعوە- ئەنجوومەنی 

فقهی"یان دروستكرد.
جیابوونەوەی ســێیەم لــە رووی ژمارەوە 
نێوخۆیــی،  ناكۆكیــی  بەهــۆی  گەورەبــوو، 
ژمارەیەك ســەركردە بەناوی كۆنگرەی ئیمام 
حوســێن لە ســاڵی 1999 جیابوونــەوە. لە 
نوێیــان  پارتێكــی  كۆنگــرەی دامەزراندنــدا 
دەعــوەی  "حیزبــی  بەنــاوی  دروســتكرد 
ئیسالمی- رێكخستنی عێراق" بە سەرۆكایەتی 

هاشم موسەوی..
چــوارەم جیابوونــەوە، بە ســەرۆكایەتی 
ئیبراهیــم جەعفــەری بــوو، لــە كۆنگــرەی 
2007ی حیزبــی دەعــوە، بەرامبــەر نووری 
مالیكــی دۆڕا، بۆیە دۆخەكــەی قبوڵ نەكرد 
لــە  و  دەعــوە جیابــووەوە  لــە حیزبــی  و 

ســاڵی 2008 رەوتی چاكســازیی نیشتمانی 
دروســتكرد. هەروەهــا لێكترازانــی پێنجــەم 
لەســاڵی 2009دا لەنێــو حیزبــی دەعــوە-
رێكخســتنی عێراق روویــدا، ژمارەیەك كادیر 
عەبدولكەریــم  بەســەرۆكایەتی  جیابوونــەوە 
عنزی، حیزبی دەعوە-رێكخســتنی ناوخۆ"یان 

دروستكرد. 
ئەنجوومەنی  جیابوونەوەكانی 

بااڵی ئیسالمی

عێــراق  ئیســالمیی  بــااڵی  ئەنجوومەنــی 
)ئەنجوومەنــی بااڵی شۆڕشــی ئیســالمی لە 
عێراقی پێشوو( پارتێكی سیاسیی شیعەكانە 
و لە ئێران، لە 17ی تشرینی دووەمی 1982 
بــە ســەرۆكایەتی محەممــەد باقــر حەكیــم 

دامەزراوە.
یەكێــك لــە دیارتریــن جیابوونەوەكانــی 
نێــو ئــەو پارتــە، جیابوونــەوەی فەیلەقــی 
بــەدر، باڵــی ســەربازیی ئــەو حیزبــە بوو، 
لــە دوای رووخانــی رژێــم لە كۆنگــرەی ئەو 

حیزبەدا لە شــاری نەجــەف، محەممەد باقر 
حەكیــم، بڕیــاری گۆڕینــی فەیلەقــی بەدری 
بــۆ رێكخراوێكی ســڤیل دا، بــەاڵم دواتر ئەو 
باڵە ســەربازییە وەك پارتێكی نوێ بە ناوی 
"رێكخــراوی بــەدر" بــە ســەرۆكایەتی هادی 

عامری خۆی راگەیاند.
نێوخۆیــی  ناكۆكیــی  بەهــۆی  هــەر 
ســەرۆكی  حەكیــم،  عەممــار  ئەنجوومــەن. 
ئەنجوومەنــی بااڵی ئیســالمی لــە پارتەكەی 
جیابووەوە و ئێــوارەی 2017/7/24 "رەتی 

حیكمەی نیشتمانی" راگەیاند.
رەوتی سەدر

رەوتی ســەدر لەالیەن موقتەدا ســەدرەوە 
رێبەرایەتــی دەكرێــت، بــە یەكێــك لــە پڕ 
جەماوەرترین رەوتی شــیعەكان دادەنرێ، لە 
دوای رووخانی رژێمی پێشوو لە ساڵی 2003 
وە دەركــەوت. ســوپای مەهــدی ســەر بەو 
رەوتە بوو، رەوتەكە زیاتر بە سوپای مەهدی 
ناســراوبوو كــە لەدژی هێزەكانــی ئەمریكا و 

حكومەتــی عێــراق لە ســاڵی 2004 شــەڕی 
كــرد، دواتــر ژمارەیــەك لە ســەركردەكانی 
ســوپای مەهــدی جیابوونــەوە، دیارترینیان 
قەیــس خەزعەلی بــوو كە لە ســاڵی 2006 

عەسائیب ئەهلی حەقی دامەزراند.
عەبــادی،  حەیــدەر  جیابوونــەوەی 
ســەرۆكوەزیرانی عێــراق لــە حیزبــی دەعوە 
هــاوكات  یاســا،  دەوڵەتــی  ئیئتیالفــی  و 
دامەزراندنــی پارتێكی نوێ و بەشــداریكردن 
لــە هەڵبــژاردن بە لیســتێكی نــوێ بەناوی 
"تەحریــر و بینا"، مژارێكــی گەرمی میدیایی 
و نێوەنــدە سیاســییەكانە، بــەاڵم عەبــادی 

هەنگاوی لەو شێوەیە رەتدەكاتەوە.
مەنســور بعێجــی، ســەركردە لــە حیزبی 
دەعــوە و ئیئتیالفــی دەوڵەتــی یاســا بــە 
ســەرۆكایەتی نــووری مالیكی بــە )رووداو(
ی راگەیانــد، ئەگــەری هەیە نــوری مالیكی 
و حەیــدەر عەبــادی بە دوو لیســتی جیاواز 
بەگوتــەی  بكــەن.  هەڵبــژاردن  بەشــداریی 
بعێجی "بەشــداریی مالیكی و عەبادی بە دوو 

لیستی جیاواز لە هەڵبژاردن، دەكەوێتە سەر 
یاســای نوێی هەڵبژاردن، ئەگەر سیســتەمی 
بەركەوتــەی  و  لیگــۆ  ســانت  هەڵبــژاردن 
هەڵبــژاردن 1.7 بێــت، ئــەوا حیزبی دەعوە 
و دەوڵەتی یاســا بە یەك لیســت بەشداریی 
هەڵبــژاردن دەكەن، بــەاڵم ئەگەر كەمتر لەو 
رێژەیــە بێــت، بــۆ نموونــە 1.6 یاخود 1.5 
بێت، ئەوا بۆ هەڵبژاردنەكان و بەدەستهێنانی 
زۆرترین كورســی پەرلەمانی و دەنگەكان، بە 

دوو لیستی جیاواز بەشداری دەكەن".
لەبــارەی جیابوونــەوە و لێكترازانەكانــی 
نێــو پارتــە شــیعەكان، ئەو ســەركردەیەی 
دەوڵەتــی یاســا دەڵێــت: "ســەرجەم ئــەو 
پارتانەی لە دەســەاڵتن، شكســتیان هێناوە 
و نەیانتوانیــوە هیــچ پێشــكەش بــە گەلی 
عێراق بكــەن، بۆیە ئێســتا خەڵكانێك هەن 
دیكــە  بەشــێوەیەكی  خۆیــان  دەیانەوێــت 
پێشــان بدەن و خۆیان لەو شكســتە دەرباز 
بكــەن، هەمــوو خراپییــەكان بە كەســان و 
ســەركردە كۆنەكانــی حیزبەكەیاندا بدەن و 
خۆیان وەك كەســی نموونەیــی و گۆڕانخواز 
نمایــش بكەن، بۆیە لــە پارتەكانیان دەچنە 
دەرەوە، هەروەهــا گومانــی نییــە فاكتەری 
دەرەكــی هەیــە و ناوچــە رۆڵی خــۆی لەو 

جیابوونەوانەدا دەبینێ".
دكتۆر مەحمود عوسمان، سیاسەتمەداری 
پێشــووی  خولــی  دوو  ئەندامــی  و  كــورد 
پەرلەمانــی عێــراق كــە دۆســتایەتی لەگەڵ 
زۆربەی سەركردە شــیعەكان هەیە، لەبارەی 
ئــەو لێكترازانــەی لــە نێــو ماڵــی شــیعەدا 
روودەدەن، دەڵێــت "ئێســتا لــە هەڵبژاردن 
نزیك دەبینــەوە، هەر الیەنێك هەوڵ دەدات 
بە هەر شــێوەیەك بێت دەنــگ كۆبكاتەوە، 
بۆیــە كوتلــە، حــزب و لیســت بــۆ خۆیــان 

دروست دەكەن"
د.مەحمود عوســمان كە هاوكات ئەندامی 
ئەنجوومەنــی حوكم بوو لــە دوای رووخانی 
رژێمــی بەعــس لــە ســاڵی 2003، دەڵێــت 
"ئەوەی لە عێراق روودەدات، هیچ پەیوەندیی 
بە چاكســازی و گۆڕانكاری و خوێنی نوێ و 
هێنانــە پێشــەوەی گەنجانــەوە نییە، بەڵكو 
لەســەر بنەمــای بەرژەوەنــدی، هەژمــوون، 

پارە، پۆست و دەسەاڵتە".
ئــەو دەســتی دەرەكــی بــە یەكێــك لــە 
هۆكارەكانــی لێكتــرازان دەزانــێ و عەممار 
حەكیــم بــە نموونــە دێنێتــەوە و دەڵێــت: 
"دەســتی ئێرانیشــی تێدایــە، چونكە پێش 
راگەیاندنــی ئــەو رەوتە، حەكیم ســەردانی 
ئێرانــی كــرد و لەگەڵ گــەورە بەرپرســانی 

ئێران كۆبووەوە".

سەركردەیەكی دەوڵەتی یاسا:

عەبادی و مالیكی 
بە دوو لیستی 
جیا بەشداریی 
هەڵبژاردن دەكەن

سیاسەتوانێك:

 جیابوونەوەكان 
لەسەر پارە و پۆست 
و دەسەاڵتە

هەڵبژاردن نێو ماڵی شیعە پەرت دەكات

 ئەمســاڵ 33 پــرۆژەی وەبەرهێنــان 
لــە بــواری گەشــتیاریدا مۆڵەتیــان 
وەرگرتووە، زۆربــەی پرۆژەكانیش لە 

دیمەشق و الزقیە و تەرتووسن
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عێراق و ئێران لەسەر نەوتی كەركووك رێكدەكەون
رووداو-هەولێر

عێراق و ئێران بۆ هەناردەكردنی نەوتی كەركووك لەسەر دروستكردنی لێژنەیەكی هاوبەش رێكدەكەون و لەبارەی وەبەرهێنانی هاوبەشیش لە كێلگەی 
نەوتی نەفتخانە گەیشتوونە رێككەوتنی سەرەتایی. بەپێی راگەیێندراوێكی وەزارەتی نەوتی عێراق، جەبار لعێبی، وەزیری نەوتی عێراق راگەیاند، لەگەڵ 

كۆماری ئیسالمی ئێران لەسەر دروستكردنی لیژنەی هاوبەش رێككەوتوون، بۆ لێكۆڵینەوە لەبارەی هەناردەكردنی نەوت خاوی كێڵگە نەوتییەكانی كەركووك 
بۆ پااڵوگەكانی ئێران، ئەمەش لە رێگەی ئەو تۆڕە بۆرییەی بۆ ئەم مەبەستە دروستدەكرێت. وەزیری نەوتی عێراق ، هەروەها ئاماژەی بەوەشكرد، رێككەوتنی 

سەرەتایی كراوە، بۆ وەرهێنان و پەرەپێدانی هاوبەش لە كێلگە نەوتییەكانی نەفتخانە لە دیالە و سندیباد لە بەسرە.

ئابووری

رەوا عەبدوڵاڵ
رووداو - هەولێر

بەهــۆی كەمیــی بەرهــەم و هەناردەكردنی 
بۆ مووســڵ و شارەكانی دیكەی عێراق، نرخی 
جۆ و كا لە هەرێمی كوردســتان بە رێژەیەكی 
بەرچاو بەرزبووەتــەوە، ئەمەش نیگەرانی الی 
ئاژەڵــداران دروســتكردووە و داوا لە وەزارەتی 
كشــتوكاڵ دەكەن سنوورێك بۆ بەرزبوونەوەی 

نرخی ئالیك دانێن.
گونــدی  ئاژەڵدارێكــی  مەولــود،  شــوان 
قەریەتاخی ســەر بەناحیەی پیرداودی شــاری 
هەولێرە، خاوەنی 250 ســەر مەڕ و بزنە، ئەو 
ئاژەڵــدارە بەهۆی بەرزبوونــەوەی نرخی كا و 
جۆ تاوەكوو ئێستا نەیتوانیوە ئالیكی پێویست 
بۆ وەرزی زســتان بكڕێ. ئــەو دەڵێت "ئەگەر 
وەزارەتی كشتوكاڵ سنوورێك بۆ بەرزبوونەوەی 
نرخــی ئالیك دانەنێت و پاڵپشــتیمان نەكات، 
ناچــارم ئاژەڵەكانم هەرزانفرۆش بكەم و واز لە 

ئاژەڵداری بهێنم".
شــوان مەولــود هــۆكاری بەرزبوونــەوەی 
نرخــی ئالیكی ئاژەڵ بۆ رزگاركردنی مووســڵ 
لە دەســتی داعــش دەگەڕێنێتــەوە و دەڵێت 
"بەهــۆی هەناردەكردنــی جــۆ بۆ مووســڵ و 
كا بــۆ بەغدا، نرخــی تۆنێك جۆ بــەراورد بە 
نرخی كاتی دروێنە، نزیكەی 140 هەزار دینار 
بەرزبووەتــەوە، نرخی جووتێــك فەردە كاش 
بە بەراورد بە ســاڵی رابردوو سێ هەزار دینار 

بەرزبووەتەوە". 
بەهــۆی كەمبوونەوەی گــژ و گیا و هاتنی 
سەرماوســۆڵە و بــاران، ئاژەڵدارانــی هەرێمی 
كوردســتان ناچارن لە مانگی تشــرینی یەكەم 
تاوەكوو شــوبات ئالیك بدەنــە ئاژەڵەكانیان. 
پێشــتر لە چوارچێوەی پڕۆژەی پاڵپشــتی لە 

ســامانی ئاژەڵ، وەزارەتی كشتوكاڵ بەپێدانی 
بڕێك جــۆ هاوكاریی ئاژەڵدارانی دەكرد، بەاڵم 
بەهۆی قەیرانی دارایی ماوەی ســێ ساڵە ئەو 

هاوكارییە نەماوە.
 شــوان مەولــود دەڵێــت "بەخێوكردنــی 
ئــاژەڵ لەگــەڵ خوێنــم تێكەڵ بــووە، ناتوانم 
دەســتبەرداری ئــەو پیشــەیە بــم ، ئەگەرنــا 
بەهۆی گرانیی نرخی ئالیك و ئاژەڵی هاوردە، 

بەخێوكردنی ئاژەڵ سوودی نەماوە".
ئاژەڵەكانــی شــوان لــە وەزری زســتاندا 
پێویســتیان بە 30 تۆن جۆیە، ئێســتا نرخی 
تۆنێك جۆ لە بازاڕەكانی هەرێمی كوردســتان 
435 هەزار دینارە، كەواتە ئەم جووتیارە جگە 
لە كا، دەبێت بایی 13 ملیۆن دینار تەنیا جۆ 
بكرێت. شــوان مەولود دەڵێــت "ئەگەر نرخی 
جــۆ دانەبەزێــت ناتوانم ئالیكی پێویســت بۆ 

ئاژەڵەكانم بكڕم".
بازاڕی فرۆشــتنی دانەوێڵە دەكەوێتە سەر 
رێگای مووســڵ لــە رۆژئاوای شــاری هەولێر، 
نزیكەی 60 نووســینگەی كڕین و فرۆشتن لەو 
بازاڕەدا هەن، بازاڕەكە وەك بۆرســەیەك وایە 
بۆ دانانی نــرخ و بەرزبوونەوە و نزمبوونەوەی 

نرخی جۆ و گەنم و دانەوێڵەكانی دیكە. 
غازی عەزیز، خاوەنی نووسینگەی بەڕانەتی 
بۆ فرۆشــتنی گەنم وجۆ و عەلــەف لە بازاڕی 
دانەوێڵەی شاری هەولێر، دەڵێت: "هەرچەندە 
ئەمساڵ بەهۆی كەمیی بارانەوە، بەرهەمی جۆ 
بــە تایبەتی لە هەولێر كەمبوو، بەاڵم تاوەكوو 
ئێستا زیاتر لە 200 تۆن جۆم لە جووتیارانی 
قــەراج و كەندێنــاوە و شــەمامك و هەنــدێ 
ناوچــەی دیكە كڕیوەتەوە و بــە ئاژەڵداران و 

بازرگانانم فرۆشتووە".

بــە گوتەی غازی، نرخــی یەك تۆن جۆ لە 
كاتــی دروێنەدا بــە 290 – 300 هەزار دینار 
بوو، بەاڵم ئێســتا بەشێك لە جۆی كوردستان 
دەچێتە مووسڵ و كەركووك و هەندێك شاری 
دیكەی عێراق، هەروەها لە نێوخۆشدا خواستی 
زۆری لەســەرە، بۆیە نرخــی یەك تۆن جۆ بە 

گوێــرەی كواڵیتییەكەی بۆ 420 تاوەكوو 435 
هــەزار دینار بەرزبووەتەوە. واتە نرخی تۆنێك 

جۆ بە رێژەی 30% بەرزبووەتەوە.
غازی عەزیز هۆكارێكی دیكەی بەرزبوونەوەی 
نرخی جۆی بۆ بازرگان و دەاڵڵەكانی مووســڵ 
و  بــازرگان  "پێشــتر  گوتــی  و  گەڕانــدەوە 

دەاڵڵەكانی مووسڵ كە كاری كڕین و فرۆشتنی 
ئــاژەڵ دەكەن، لێــرە كاریان دەكرد، ئێســتا 
زۆربەیان گەڕاونەتەوە مووســڵ، لەوێش چەند 
ســاڵە بەهۆی شــەڕەوە دانەوێڵە نەچێندراوە، 
بۆیــە ئــەوان بــۆ بەخێوكــردن و راگرتنــی 
ئاژەڵەكانیــان پشــت بە هەرێمی كوردســتان 
دەبەســتن، رۆژانــە نزیكــەی 500 تۆن جۆ لە 

بازاڕی هەولێر دەكڕن و دەیبەن بۆ مووسڵ".
غــازی پێشــبینی كــرد نرخی جــۆ لەوەی 
ئێســتاش بەرزتر ببێتــەوە و دەڵێت "بەرهەم 
كەمــە و خواســت زۆرە، بۆیــە دڵنیــام تەنیا 
بارانێك ببارێت نرخی تۆنێك جۆ دەگاتە 500 

هەزار دینار". 
ئەمســاڵ حكومەتی عێراق تۆنێك جۆی بە 
420 هــەزار دینــار لە جووتیارانی شــارەكانی 
عێراق كڕییەوە، بەاڵم جووتیارانی كوردســتان 
لــە وەرزی دروێنەدا یەك تۆن جۆیان بە 100 
تاوەكوو 120 هەزار هەرزانتر لە نرخی ســایلۆ 
بــە بازرگانانی عــەرەب و ناوخۆ فرۆشــتەوە، 
چونكــە جگە لەوەی ترســیان هەبــوو پارەی 
ســایلۆ دوابكــەوێ، بەهــۆی قەیرانــی دارایی 
ئەمســاڵیش حكومــەت هیــچ بودجەیەكی بۆ 
وەزارەتی كشــتوكاڵ دابیــن نەكرد، بۆ ئەوەی 
جۆی جووتیارانی هەرێمی كوردستان بكڕێتەوە 

و بــە نرخــی پاڵپشــت بەســەر ئاژەڵدارانــدا 
دابەشی بكات.

بەپێــی ئامــاری وەزارەتــی كشــتوكاڵ و 
ســەرچاوەكانی ئاو، لە چوار ســاڵی رابردوودا 
بەرهەمی جۆ لە هەرێمی كوردستان جۆرێك لە 
زیادبوونی پێوە دیارە و لە 145 هەزار تۆنەوە 
بــۆ 209 هــەزار تۆن زیــادی كــردووە، بەاڵم 
ئەمساڵ بەهۆی كەمیی باران، بڕشتی جۆ باش 
نەبووە و پێشــبینی دەكرێــت بەرهەم نزیكەی 
150 هــەزار تۆن بووبێت، ئــەم بڕەش لەگەڵ 
پێویستیی هەرێمی كوردســتان یەكناگرێتەوە 
كــە پێویســتی بە نزیكــەی 600 هــەزار تۆن 
جۆیە، بۆیە ســااڵنی پێشــتر بۆ پڕكردنەوەی 
پێویســتییەكان، وەزارەتی كشــتوكاڵ رێگەی 

بەهاوردەكردنی جۆ بەشێوەی هاڕاو دەدا.
د.ئەنــوەر عومــەر، بەڕێوەبــەری گشــتیی 
پــالن و بەدواداچوون لە وەزارەتی كشــتوكاڵ 
و سەرچاوەكانی ئاو، دەڵێت ناتوانن بە نرخی 
پاڵپشت جۆ لە جووتیاران بكڕنەوە، ناشتوانن 
رێگەیان لێبگرن كە بەرهەمەكانیان بە بازرگانانی 
عەرەب نەفرۆشن، بەاڵم بۆ هاوسەنگكردنی نرخ 
بەنیازن رێگە بە هاوردەكردنی بڕێك جۆ بدەن، 
تاوەكــوو ئاژەڵداران بتوانن بەنرخێكی گونجاو 

جۆیان لە بازاڕەكان دەستبكەوێت. 

جۆر
71.688105.00084.64386.500تۆنهەولێر

39.05751.70896.89092.080تۆنسلێمانی
26.68212.9299.23512.600تۆندهۆك

7.77725.00013.99018.500تۆنگەرمیان
145.204194.637204.758209.680تۆنهەرێم

2016 201320142015یەكەپارێزگا

جۆ

ئاژەڵدارانی كوردستان سااڵنە پێویستیان بە 600 هەزار تۆن جۆیە بۆ ئاژەڵەكانیان

بۆ مووسڵ هەناردە دەكرێ

نرخی جۆ لە كوردستان بەرز دەبێتەوە
بازرگانێك: باران ببارێت 

نرخی یەك تۆن جۆ دەبێتە               
هەزار دینار

وەزارەتی كشتوكاڵ: 
بۆ هاوسەنگكردنی 

نرخ رێگە بە 
هاوردەكردنی جۆ 

دەدەین

500

   بەرهەمی جۆ لەهەرێمی كوردستان لە 4 ساڵی رابردوودا

رەوا عەبدوڵاڵ
رووداو - هەولێر

بازرگانێكــی هاوردەكردنی ئاژەڵ و باڵندەی 
جوانی دەڵێت لە هەرێمی كوردستان خواستێكی 
باش لەسەر مەڕی جوانی هەیە، بۆیە بە سەتان 
مەڕی لە هەشت جۆری نایاب هاوردەی هەرێمی 

كوردستان كردووە. 
ئــەو مەڕانــەی تاوەكــوو ئێســتا بازرگانان 
هاوردەیان كردوون و لێرە خواســتیان لەسەرە 
بریتین لە مەڕی )Blacknose( ی سویســری، 
)Marino(ی  فەرەنســی،  )Suffolk(ی 
)Noordhollander schaap( ئوســترالی، 
ی هۆڵەنــدی، )Cameroon sheep( مــەڕی 
كامیرۆنی و چەند جۆرێكی دیكە. بەشــێك لەو 
مەڕانــەی هاوردە كراون لە هــەرە بەناوبەنگ و 
ناســراوەكانی جیهانن بەتایبەت لەسەر ئاستی 
)Blacknose(ی  مــەڕی  لەوانــە  ئەوروپــا، 
سویســری كە یەكێكە لــە جوانترین مەڕەكانی 

جیهان.
مەڕی )suffolk( كە لەســەر ئاستی جیهان 
بەگشــتی و ئەوروپــا بەتایبەتی بــە یەكێك لە 
ناســراوترین مەڕەكان دادەنرێ، زێدی رەسەنی 
ئەم مەڕە بەریتانیایە، بەاڵم زیاتر لە فەرەنســا 
گرنگــی پێــدراوە، تایبەتمەندیــی ئــەم مــەڕە 
لەوەدایــە توانای خۆگونجاندنــی لەگەڵ هەموو 
كەشــوهەوایەك هەیــە، لــە وەچەخســتنەوەدا 
بەهێزە، گەشەی خێرایە، شیرێكی باشی هەیە، 

شێوەكەی زۆر جوانە.
خاوەنــی  محەمەدئەمیــن،  شــیروان 
كۆمپانیایەكی هاوردەكردنــی ئاژەڵ و باڵندەی 
جوانی كە لە هۆڵەندا نیشــتەجێیە، دەڵێت "لە 
كوردستان و عێراق خواستێكی زۆر لەسەر مەڕی 
جوانی هەیە، بۆیە هەندێجار لەســەر خواست و 
هەندێجاریش بۆ خۆم مەڕی جۆراوجۆری جوانی 

هەڵدەبژێرم و دەینێرمەوە بۆ كوردستان ".
شــیروان چەند شــەریكێكی لە كوردســتان 
هەیــە، بۆیە بەر لەوەی ئاژەڵەكان بنێرێ، وێنە 
و زانیاری لەســەریان بۆ هاوبەشەكانی دەنێرێ، 
ئــەو دەڵێت "تاوەكوو ئێســتا زیاتر لە هەشــت 

جۆر مەڕم ناردووە، بەاڵم زیاتر خواست لەسەر 
مەڕی mouflonی ی كێوی، مەڕی كامیرۆنی و 

Suffolkی فەرەنسی هەیە".
ئاژەڵــدار  پێشــتر  شــیروان  بنەماڵــەی 
بوون، خۆشــی بــەر لــەوەی بچێتــە ئەوروپا، 
ئاژەڵی هەبووە، بۆیە شــارەزاییەكی باشــی لە 
ئاژەڵــدا هەیــە، ئــەو دەڵێت "بێجگــە لەالیەنە 
بازرگانییەكــەی، ئامانجــم لــە هەناردەكردنــی 
ئــەم مەڕانــە ئەوەیە حــەز دەكەم لــە هەرێمی 
كوردســتانیش وەك واڵتــان مــەڕی جۆراوجۆر 
تاوەكــو  هەبێــت،  نایــاب  و  رەســەن  و 
لەداهاتوودا ئاژەڵداران ســوودمەندبن لە الیەنە 

ئابوورییەكەی".
شــیروان محەممەد گوتی: "پێشتر كە باری 
ئابووریــی خەڵــك بــاش بــوو، ئــەو مەڕانەی 
دەمنارد زۆربەی لە كوردســتان بەخێودەكران، 
بــەاڵم ئێســتا 90%ی كڕیارەكانمــان بازرگان و 
دەوڵەمەندەكانی شــارەكانی عێــراق و ئێرانن، 

مەڕەكان كەمتر لەكوردستان دەمێننەوە".
جۆرێكــی دیكــە لــەو مەڕانــەی هــاوردەی 
هەرێمی كوردستان كراوە مەڕی كامیرۆنییە كە 
بەقەبارە بچووكە و رەنگی قاوەییە و بن ســك 
و قاچەكانی رەشــە. مەڕەكە زیاتر بۆ جوانی و 

گۆشت بەخێو دەكرێ.
ئیبراهیم حەداد، ئاژەڵدارێكی پێشكەوتووی 
شــاری هەولێــرە، 20 مــەڕی كامیرۆنــی لــە 
كێڵگەكەیدا هەیە، دەڵێت "ئەم مەڕانە هەرچەندە 
نرخەكانیان گرانە، بەاڵم بەهۆی جوانییەكەیان 

لێرە خواستێكی زۆریان لەسەرە".
بەگوتــەی ئیبراهیــم حەداد، پێشــتر مەڕی 
كامیرۆنــی هــاوردە كــراون، بــەاڵم زۆربەیــان 
دووڕەگ بــوون، ئــەو دەڵێــت "ئەوانــەی مــن 
كوردســتان  هەرێمــی  هــاوردەی  یەكەمجــارە 
دەكرێــن و لە جۆرە نایەبەكانن و دووڕەگ نین، 
بۆیە نرخیان كەمێك گرانترە لە بازاڕ، جووتێك 

لەو مەڕە بە 1500 دۆالرە".
مــەڕی  چــوار  ئیبراهیــم  كێڵگەكــەی  لــە 
بــە  كــە  هــەن،  سویســریش  Blacknoseی 
یەكێك لە جوانترین مەڕەكانی جیهان ناسراون. 
ئیبراهیم حەداد دەڵێت "پێشــتر لە كوردستان 

تەنیــا مــەڕی ســعودی و ئەفغانــی و هەنــدێ 
جۆری دیكە هەبوون، بەاڵم ئێســتا بەهۆی ئەو 
خواستەی لەسەر مەڕی جوانی هەیە، بازرگانان 
چەندیــن جــۆری مــەڕی ئەوروپییــان هــاوردە 

كردووە". 
لــە عێراقدا ســێ جــۆر مەڕی ناســراو هەن 
كــە بریتین لە )عەواســی، عەرابی و كوردی(، 
یەكەمیــان 60%ی مــەڕی عێــراق پێكدێنــێ و 
لە ناوەڕاســتی عێراق بەخێودەكــرێ، دووەم و 
سێیەمیشیان هەریەكەیان نزیكەی 20%ی مەڕی 
عێــراق پێكدەهێنن. مەڕی عەرابی لە خوارووی 
عێراق، مەڕی كوردیش لە پارێزگاكانی باشووری 

كوردستان بەخێودەكرێ.
و  كشــتوكاڵ  وەزارەتــی  ئامــاری  بەپێــی 
ســەرچاوەكانی ئاو، 3 ملیــۆن و 112 هەزار و 
867 ســەر مەڕ لــە هەرێمی كوردســتان هەن، 

بەاڵم هەموویان مەڕی كوردی نین.
د.یوسف بەرزنجی كە ماستەر و دكتۆراكەی 
لەســەر تایبەتمەندییەكانــی مــەڕی كوردییــە، 
دەڵێــت "هاوردەكردنــی ئــەم مەڕانــە ئەگــەر 
بەیاســایی بهێنرێت و بەشــێوەیەكی زانستیانە 
كەرەنتین بكرێن و پشكنینیان بۆ بكرێت و نەبنە 

هۆی باڵوبوونەوەی نەخۆشی، ئاساییە، چونكە 
دەبنە هــۆی زیادبوونی جــۆری دیكەی مەڕ لە 
هەرێمی كوردســتان و دروستبوونی جوڵەیەكی 
بازرگانی و وەاڵمدانەوەی ئەو خواستەی لەسەر 

مەڕی جوانی هەیە".
هەرێمی كوردســتان خاوەنــی چەند جۆرێك 
مەڕی نایابە، ئەگەر بەشــێوەیەكی زانســتیانە 
لەگــەڵ ئــەم مەڕانــە لێكبدرێــن، دەبێتە هۆی 
دروســتبوونی توخمێكــی تــازە كــە هەڵگــری 
تایبەتمەندییە باشەكانی هەردوو جۆری مەڕەكە 

دەبێت.
بەڕێوەبــەری  محەممــەد،  مامەنــد  دكتــۆر 
ڤێتێرنــەری هەولێــر، دەڵێــت "بــۆ رێگــەدان 
بەهاوردەكردنــی ئــەم مەڕانە دەبێت ســەرەتا 
شــوێنی هاوردەكردنیان دیاربێــت، ئەو واڵتەی 
لێــوەی هاوردەكراوە نەخۆشــیی تێــدا نەبێت، 
كارتی تەندروســتی و مۆڵەتــی كەرەنتینی ئەو 
واڵتەیــان لەگــەڵ بێــت، دوای گەیشتنیشــیان 
21 رۆژ لەشــوێنی تایبــەت لەژێــر چاودێــری 
دەیانهێڵینەوە و هەندێ كوتانیان بۆ دەكەین كە 
نەكرابێــت، ئەگەر هیچ كێشــەیان نەبوو، ئینجا 

مۆڵەت بە فرۆشتنیان دەدەین".

بازرگانێك هەشت جۆر مەڕی نایاب دەهێنێتە كوردستان
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بەپێی رووپێوییەك كە لە ســاڵی 2011 كراوە، حــەوت ملیۆن و 722 هەزار    

و 372 مــەڕ لە عێــراق هەبووە كە %20یــان مەڕی كوردی بوون. پرۆفیســۆری 

یاریدەدەر د.یوســف بەرزنجی، سەرۆكی بەشی ســامانی ئاژەڵ لە كۆلێژی 

كشــتوكاڵی زانكۆی سەالحەددین، دەڵێت "مەڕی كوردی كە لەعێراق ناوەكەی 

تەعریــب كــراوە و بەكــەڕادی ناودەبرێــت، هەموویــان بەیەك جــۆر دانراون، 

بــەاڵم لە بنەڕەتدا پێنج جــۆرن: )كوردی، جافی، حەمدانــی، دزەیی و هەركی(، 

هەریەكەشــیان تایبەتمەندیی خۆی هەیە. بەپێی لێكۆڵینەوەكانی د.یوســف 

بەرزنجــی، هەردوو جۆر مەڕی )دزەیی و هەركی( لەنێوچوون، بەاڵم جۆرەكانی 

)كوردی، حەمدانی و جافی( بەڕێژەی جیاواز ماون.

مەڕی هەركی و دزەیی لەنێوچوون
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كوردستان.. خەونی كارەبای بەردەوام

كارەبا لە كەرتێكی خزمەتگوزارییەوە 
سیروان محەممەدبۆ كەرتێكی ئابووری

بەشی دووەم

لــە كۆتایی بەشــی یەكەمی ئــەم بابەتەدا، 
ئاماژەمان بۆ ئەســڵی كێشــەی كارەبا كرد كە 
وەك هــەر كااڵ و خزمەتگوزارییەكــی دیكــە، 
بریتییە لە گەورەبوون و بەرفراوانبوونی )گاپ(، 
بۆشــایی نێوان خواست و خستنەڕووی كارەبا، 
ئەوەش واتە بۆشایی نێوان بڕی بەرهەمهێنانی 
كارەبــا و بڕی بەكارهێنانــی كارەبا كە بەپێی 
داتاكانــی بەڕێوەبەرایەتــی كۆنترۆڵی كارەبای 
هەرێــم، ســااڵنە خواســت لەســەر كارەبا زیاد 
كارەبــای  پێدانــی  كاتژمێرەكانــی  و  دەكات 

نیشتمانیش كەمتر دەبێتەوە.
ئەگەر حكومەت لەســەرەتاوە بەشێوەیەكی 
عەقاڵنی پالنی بۆ شێوازی بەكارهێنانی كارەبا 
دابنایە، خواســتی بەكارهێنانی بەو شێوەیەی 
ئێســتا بەرز نەدەبووەوە. پێویســت بوو، وەك 
چــۆن بەرنامەڕێــژی كــرا بــۆ بەرزكردنــەوەی 
بەرهەمهێنانــی كارەبــا لەڕێــی مۆڵەتــدان بە 
كەرتــی تایبــەت بــۆ دامەزراندنی وێســتگەی 
بەرهەمهێنانی وزەی كارەبا، هاوشانی ئەوە پالن 
بــۆ چۆنیەتی كەمكرنەوەی بەكارهێنانی كارەبا 
و بەفیڕۆدانیشــی دانرابا كە بەداخەوە تاوەكوو 

ئێستاش، دوای ئەو قەیرانە گەورەیەی كارەبا، 
نییەتی.

چۆن بەكارهێنانی كارەبا كەم 
بكەینەوە؟

ئەمە پرســیارێكی زۆر جەوهەری و گرنگە، 
دەبووایــە ســەرۆكایەتی ئەنجوومەنی وەزیران، 
ئەنجوومەنــی بــااڵی ئابــووری، وەزارەتەكانی 
دارایی و كارەبا، چەندین كۆنفرانس و كۆبوونەوە 
كەمكردنــەوەی  چۆنیەنــی  بــۆ  دیداریــان  و 
بەكارهێنانــی كارەبــا و بەفیڕۆنەدانی بكردایە. 
دەبوو پالنی پێنج ساڵە و 10 ساڵە دابنرایە، بۆ 
ئەوەی سااڵنە بە رێژەیەك ئاستی بەكارهێنانی 

كارەبا كەم بكرێتەوە.
پێویســت بوو، ئاســتێك دابنرێ بۆ ئەوەی 
پێــی بــگات، بۆ نموونــە ســااڵنە بتوانرێت بە 
رێژەی 1% بۆ 5% ئاســتی بەكارهێنانی كارەبا 

كەم بكرێتەوە. 
بۆ ئەو مەبەستە دەبوو چی بكرێت:-

سیســتەمی  گۆڕینــی  بــۆ  كاركــردن   -

گەرمی و ساردی بێت 30%ی وزەی كەمتر دەوێت، 
واتــە ئەگەر ســااڵنە بایی 500 هــەزار دینار وزەی 
پێویســت بێت، بەدیواری عــازل 150 هەزار دینار 
خەرجــی وزەی كەمتر دەبێت. بۆیە ئەگەر بۆ بینا 
كۆنەكان كە دروستكراون هیچ ناكرێت، پێویستە بۆ 
داهاتــوو مۆڵەت بە دروســتكردنی بینا نەدرێت كە 

دیوار و بنمیچەكانی دابڕ نەبێت.
عەرەبســتانی ســعودیە كە رۆژانە زیاتر لە 10 
ملیــۆن بەرمیل نــەوت بەرهــەم دەهێنێ، ســاڵی 
2014 بڕیاریــدا هــەر بینایــەك دیــواری )عــازل( 
نەبێت مۆڵەتی دروســتكردنی پێنادات، ئەوەش لە 

پێناوی كەمكردنەوەی بەكارهێنانی وزەی كارەبا كە 
ئەوانیش كێشەی بەرزبوونەوەی خواستی كارەبایان 

هەیە.
لــە كوردســتان دەكرێــت وەك هاندانێــك بــۆ 
بەكارهێنانــی كەرەســەی دابــڕ )عــزل الحــراری( 
لــە دروســتكردنی خانــوودا، حكومــەت قــەرزی 
نیشتەجێبوونی )بێ ســوود( بداتە ئەو كەسانەی 
بەكاریدەهێنــن، لەگــەڵ بەكارنەهێنانــی بۆیلەری 

كارەبایی.

گرانكردنی نرخی كارەبا

لە بەشی یەكەمی ئەم بابەتەدا، روونمانكردەوە 
كــە وزەی كارەبــا لــە قۆناغــی بەرهەمهێنــان و 
گواســتنەوە و دابەشــكردنەوە تاوەكــوو دەگاتــە 
دەســتی بەكارهێنەر خەرجییەكــی زۆری دەوێت، 
بۆیە پێویستە ئیدارەدان و بەكارهێنانی زۆر عەقاڵنی 

بێت، بۆ ئەوەی نەبێتە بارگرانی.
خراپیــی  بەهــۆی  بەداخــەوە  لەكوردســتاندا 

نرخی كارەبــای حكومی. ئــەوە لەكاتێكدا خەڵك 
زۆربــەی ئیشــەكانیان كە كارەبــای زۆری دەوێت، 
دەخەنە ئەو كاتەی كە كارەبای نیشــتمانی هەیە، 

چونكە كارەبای مۆلیدە بەشی ناكات.
بۆیــە بەبڕوای ئێمەی دوای دراســەكردنی ورد، 
بەرزكردنــەوەی نرخــی كارەبــا، بەمەرجێك نرخی 
غــاز و نەوت گران نەكرێــت، یارمەتیدەرێكی باش 
دەبێــت بۆ كەمكردنــەوەی بەكارهێنانــی كارەبا و 
بەفیڕۆنەدانــی كارەبا، چونكــە كە نرخەكەی گران 
بێــت خەڵك هەوڵ دەات بەپێی پێویســت بەكاری 

بهێنێ، زێدەڕۆیی تێدا نەكات و بەفیڕۆی نەدات.
جگە لەوانەش، ئێســتا بەهــۆی كەمبوونەوەی 
كارەبای نیشــتمانی بۆ زیاتر لــە 50%، هاوواڵتیان 
بە ناچــاری كارەبایەكی گران لە موەلیدەی ئەهلی 
دەكڕن، لە كاتێكدا كەمترین سوودی لێوەردەگرن. 
لەسەر ئاستی گشتیش خواست لەسەر كارەبا كەم 
دەبێتــەوە و حكومەت پێویســتی بەكڕینی كارەبا 

كەمتر دەبێت.
بابەتی بەرزكردنەوەی نرخی كارەبا پێویســتی 
بە توێژینەوەی زیاتر هەیە كە هەموو رەهەندەكانی 
شــی بكرێتــەوە، بــۆ ئــەوەی بتوانێــت ئامانجــە 
راستەقینەكەی خۆی بپێكێت كە باشبوونی رەوشی 

كارەبا و كەمكردنەوەی بەفیڕۆدانی كارەبایە.

كارەبا لە كەرتێكی 
خزمەتگوزارییەوە بۆ كەرتێكی 

ئابووری

لــەدوای پچڕانی پەیوەنــدی لەگــەڵ وەزارەتی 
كارەبا لە دوای راپەڕینەوە، بەشێكی زۆر گرنگ كە 
لە دامەزراوەی كارەبای عێراق هەبوو لە كوردستان 
نەما، بەاڵم تاوەكوو ئێســتاش الی ئــەوان ماوە و 
پــەرەی پێدراوە، ئەویش بەشــی دەركردنی تێچوو 

)كلفە(ی كارەبایە.
بێئــەوەی هۆكارەكــەی روونبكرێتــەوە، ئــەو 
بەشــە گرنگە البرا، لەكاتێكــدا دەبووایە بمێنێ بۆ 
ئــەوە وەزارەتی كارەبــا بەبەردەوامی بڕی تێچووی 
راستەقینەی كارەبای بزانیبایە و لەو رێگەیەوە زیانە 
ئابوورییەكانــی بەفیڕۆدانی كارەبــا و ونبوونەكانی 
بەفیڕۆدانــی  و  بزانیایــە  كارەبــا )LOSSEE(ی 
هەرێمــی  حكومەتــی  ئێســتا  كەمكردایەتــەوە. 
كوردستان بە تەواوی تێچووی كارەبا نازانێت، بۆیە 
گوێ بە فرۆشتن و كۆكردنەوەی داهاتەكە نادات كە 
تەنیا لە پارێزگای ســلێمانی لە كۆی 171 ملیار و 
135 ملیــۆن و 914 هەزار دینــار، تەنیا 13 ملیار 
و 635 ملیــۆن و 81 هەزار دینــار وەرگیراوە، واتە 
157 ملیار و 500 ملیۆن و 932 هەزار دینار بووەتە 
قەرز. لەكاتێكدا لەم قەیرانی داراییەدا دەبوو زۆر بە 
وردی گرنگی بە كۆكردنەوەی داهاتی كارەبا بدرێ.

هەروەها بۆ ئەو كەســانەش كە كارەبا دەدزن، 
ســزاكەیان وەرگرتنــەوەی تێچووی راســتەقینەی 
كارەبــا بێــت نەك وەك ئێســتا كە بــە 30 هەزار 
دینار سزا دەدرێن، بەاڵم رەنگە بایی سەد ئەوەندە 

كارەبایان دزیبێت.
لــە هەموو دنیادا كەرتی وزە كەرتێكی گەورەی 
ئابوورییــە و جگە لەوەی دەرفەتی كار بەمووچەی 
زۆرباش بۆ هەزاران كەس دەڕەخسێنێ، قازانجێكی 
زۆر باشیشــی هەیــە، لــە كوردســتانیش جگە لە 
كارەباكەی حكومەت هەموو ئەو كەسانەی لەبواری 

وزەدا كار دەكەن، قازانجی زۆر باش دەكەن.
بۆیــە كاتــی ئــەوە هاتــووە پێداچوونــەوە بە 
كەرتی كارەبــادا بكرێت و رێكبخرێتەوە، حكومەت 
ئەگەر پاڵپشــتی وزەی كارەباش دەكات، پێویستە 

دروستكردنی خانوو و بیناكان بە دیوار و بنمیچی 
دابــڕی گەرمی كە هەر خانوویەك دیــواری دابڕی 

هەبێت )30%( وزەی كەمتر دەوێت.
- دانانــی پڕۆگرامــی پەروەردەیی لە پڕۆگرامی 
خوێندنــدا، لەســەر گرنگیــی وزە و چۆنیەتــی 

بەفیڕۆنەدانی وزە بەگشتی و كارەبا بەتایبەتی .
- كارەبا، نەكرێتە جێگــرەوەی نەوت و غاز بۆ 

گەرمكردن لە وەرزی زستاندا.
- گۆڕانــكاری لە دیزاینی خانوو و باڵەخانەكان 
كــە ســوود وەربگیرێــت لــە وزەی خــۆر، بــۆ 
رووناككرنــەوەی ژوورەكان لــە رۆژدا، ئــەوەش بە 

دروستكرنی پەنجەرەی گەورە.
و  خانــوو  دەرەوەی  دیــوی  رەنگكردنــی   -
باڵەخانــەكان بــە رەنگی كاأل و ســپی، بۆ ئەوەی 
لــە هاویندا تیشــك بداتەوە و كەمتــر گەرم بێت، 

بەوپێیەی رەنگی رەش گەرمی هەڵدەمژێ. 
- هاندانــی خەڵــك بۆ ســوودوەرگرتن لە وزەی 
خــۆر بۆ ئاوگەرمكردن بە دانانی )ســۆالر بۆیلەر( 
كە ئێســتا نرخەكەی زۆر گونجاوە و هیچ كارەبای 

پێویست نییە بۆ ئاوگەرمكردن.
- دانانی )سێنسەر( هەستەوەر بۆ كوژاندنەوە و 
هەڵبوونی گڵۆپ لە دەرەوەی ماڵ و لە راڕەوەكان.

چەندین سیســتەم و شێوازی دیكەش هەیە كە 
دەتوانرێت سوودی لێوەربگیرێت بۆ كەمكردنەوەی 

بەكارهێنانی كارەبا و بەفیڕءچوونی كارەبا.

ژینگەی كوردستان و كاریگەریی 
لەسەر خواستی كارەبا

ژینگەی كوردســتان بەهۆی ئــەوەی لە وەرزی 
هاوینــدا پلەكانــی گەرما زۆر بــەرز دەبێتەوە و لە 
وەرزی زستانیشــدا زۆر ســارد دەبێ، هەندێكجار و 
لە هەندێك شوێن بۆ ژێر سفری سەدی دادەبەزێت، 
ئەوەش وادەكات لەو دوو وەرزەدا خواســت لەسەر 
كارەبا بگاتە لووتكە و دوو هێندەی وەرزەكانی دیكە 

زیاد بكات.
بۆ نموونە لە پارێزگای ســلێمانی، ساڵی 2015 
لە وەرزی بەهاردا بە نزیكەی 550 مێگاوات كارەبا، 
توانــرا كارەبای ســلێمانی بە تــەواوی و 24 كاژێر 
هەبێت، بەاڵم لە وەرزی زستاندا بەو 550 مێگاواتە 

تەنیا توانرا 13 كاژێر كارەبا دابین بكرێت.
ئــەو جیاوازییــەش ئاماژەیــە بــۆ ئــەوەی كە 
ئامێرەكانی گەرمكەرەوە بە رێژەی )50%( خواست 
لەســەر كارەبا زیاد دەكــەن، گرانیی نرخی نەوتی 
سپی و دابەشنەكردنی، ئەو رێژەیە زیاتریش دەكات. 
بــۆ چارەســەری ئــەوە، پێویســتە حكومــەت 
پالنــی هەبێــت و بەدیلــی كارەبــا بدۆزێتــەوە بۆ 
گەرمكردنەوەی مااڵن و ئاو گەرمكردن و پێشتریش 

زیانە ئابوورییەكانیمان روونكردەوە.

بلۆك دوژمنە 
سەرسەختەكەی كارەبا..

جگــە لەوەی دیزاین و شــێوەی دروســتكردنی 
خانــوو و باڵەخانــە لە كوردســتان پێویســتی بە 
گۆڕانكاریــی بنەڕەتــی هەیە، ئەو كەرەستانەشــی 
خانوویان پێ دروســت دەكرێت پارێزەری وزە نین. 
دەبێ كەرەســتەی نوێ بەكاربهێنرێ كە زۆر دابڕی 
سەرما و گەرمایە، دەبێ رێگری لە بەكارهێنانی بلۆك 
بكرێت كە دەبێتە هۆی بەفیڕۆدانێكی لەرادەبەدەری 
وزە بەگشــتی، بەوپێیــەی بلۆك كەرەســتەیەكی 
دابــڕ )عــازل(ی ســاردی و گەرمی نییــە. بەپێی 
توێژینــەوەكان، خانوویەك كــە دیوارەكانی دابڕی 

كارەبــا  و  بەگشــتی  وزە  كەرتــی  ئیدارەدانــی 
بەتایبەتی، كارەبا بووەتە كێشەی گەورەی خەڵك 
و بارگرانییەكی قورســیش لەسەر شانی حكومەت 
كە یەكێك لە هۆكارەكان هەرزانیی نرخی كارەبایە، 

بەرامبەر گرانیی تێچووەكەی. 
بەپێــی بەدواداچوونی ئێمە، هەر هاوبەشــێكی 
مــااڵن لــە كورســتان ســااڵنە نزیكــەی 11 هەزار 
كیلۆوات/ســەعات كارەبــا بەكاردەهێنــێ، )ئــەو 
ژمارەیە تێكڕاییە، رەنگە لە ماڵێك بۆ ماڵێك جیاواز 
بێــت( ئەوەش بەكارهێنانێكی زۆر ناسروشــتییە و 
یەكسانە بە ئاستی بەكارهێنانی هاوبەشێكی كارەبا 

لە ئەمریكا و كەنەدا و عەرەبستانی سعودیە.
بۆیە پێویســتە توێژنەوەی ورد بكرێت لەســەر 
هــۆكاری ئەو بــڕە زۆرەی بەكارهێنانــی كارەبا لە 
كوردستان و چۆنیەتی كەمكردنەوەی بەكارهێنانی 
كە یەكێك لە هۆكارەكان هەرزانیی نرخی كارەبایە.
ئەگەر ســەیری نرخەكان بكەیــن، لە بەرزترین 
حاڵەتــدا كە 3000 كیلۆواتە ماڵێك بەكاری بهێنێ 
لــە مانگێكــدا، دەبینین ناكاتە یەك )ســەنت( بە 
دۆالر، ئەوەش ناكاتە یەك لەســەر ســێی تێچووی 

راستەقینەی كارەبا.
ئەگەر لەســەر ئاســتی خوارەوەی بەكارهێنانی 
كارەبا ســەیری نرخــەكان بكەین كــە 15 دینار و 
20 دینار و 35 دینارە و بۆ هەموو هاوبەشــێكیش 
هەژمــار دەكرێــت، دەكرێت بڵێیــن كارەبا بە پارە 
نییــە. بەوپێیــەی یەك كیلۆوات/ ســەعات بە 15 

دینارە واتە )0.125 سەنت(.
لەكاتێكــدا نرخــی یــەك كیلۆوات/ســەعات لە 
موەلیدە ئەهلییەكان بــە 250 دینارە، لە هەندێك 
شــوێن زیاتریشە، كە دەكاتە 16 ئەوەندە زیاتر لە 

پاڵپشتییەكە ســنووردار و دیاریكراو بێت، بەاڵم 
نابێــت لە كارەبا زیان بكات، پێویســتە لە بری 
پاڵپشتیی كارەبا كە بەفیڕۆدانێكی زۆری تێدایە، 
كارەبــا بە نرخی تێچوو لەگــەڵ قازانجێكی كەم 
بفرۆشێت بە هاوبەشەكان، لەبەرامبەردا گرنگیی 
زیاتــر بــە كەرتــی پــەروەردە و تەندروســتی و 

رێگاوبان بدات.
پێویســتە بەشــی تێچوو )كلفــە( بكرێتەوە 
لــە وەزارەتی كارەبــا و بــە وردی تێچووی هەر 
یەكەیەكی كارەبا دەربهێنرێ، بۆ ئەوەی حكومەت 
بەرچاوی روون بێت كە خەرجیی كارەبا چەندە و 

چۆن كەمی بكاتەوە.

بە تایبەتكردنی كەرتی كارەبا

یەكێك لەو چارەســەرانەی بۆ كێشەی كارەبا 
ماوەی چەند ساڵێكە گفتوگۆی لەبارەوە دەكرێت، 
بەتایبەتكــردن )خصخصە(ی كەرتــی كارەبایە. 
ئەگەرچــی ئێســتا بەرهەمهێنانــی وزەی كارەبا 
لەدەست كەرتی تایبەتە كە ئەوەش نەك كێشەی 
كارەبــای چــاك نەكــردووە، بەڵكوو قورســتری 
كــردووە، بەوپێیــەی حكومــەت ســووتەمەنی 
دەكڕێت و بەبێ بەرامبەر دەیداتە وێســتگەكانی 

بەرهەمهێنانــی كارەبــا، ئەوان بــۆی دەكەن بە 
كارەبا و حكومەت لێیان دەكڕێتەوە.

 كەواتە دەتوانین بڵێین وێســتگەكانی كارەبا 
وەك ئــاش وان، گەنــم دەبەیت بــۆت دەكات بە 
ئارد و كرێی هاڕینەكە دەدەیت بە ئاشــەوانەكە. 
لەكاتێكدا دەبووایە وێستگەكە خۆی سووتەمەنی 
بــۆ خۆی دابیــن بكردایــە، نــەك حكومەت بێ 
بەرامبــەر بیداتــە وێســتگەكانی بەرهەمهێنانی 

كارەبا.
رادەســتكردنی كارەبای كوردستان بە كەرتی 
تایبــەت كــە حكومــەت بەتــەواوی لێــی بڕواتە 
دەرەوە، پرۆســەیەكی ئاڵۆز و قورســە و یاسای 
تایبەتــی دەوێت كــە نیمانە. هەروەهــا لەڕووی 
كۆمەاڵتییــەوە پێویســتە خەڵــك قبوڵی بكات، 
هەســت بە مەترســیی نەكات، هەست بكات بۆ 
باشــتر خزمەتكردنــی ئــەوە، نــەك زیادبوونی 

بارگرانیی سەرشانی.
پرۆســەی بــە ئەهلیكردنــی كەرتــی كارەبا 
قسەوباســی زۆر هەڵدەگرێت، لێــرەدا بوار نییە 
هەمــووی باس بكەین، هەوڵ دەدەین لە ئایندەدا 

بە وردی شی بكەینەوە. 

بڕی یەكەی سەرفكراو 
)KWH(

یەكەی سەرفكراو 
بۆ یەك مانگ

نرخەكەی

15 دینار450 كیلۆوات1-450
20 دینار450 كیلۆوات450 - 900

35 دینار600 كیلۆوات901 – 1500

60 دینار600 كیلۆوات1501 – 2100

75 دینار900 كیلۆ وات2101 – 3000

200 دینار2000 كیلوات3001 – 5000

200 دینار------------5001 بەرەو ژوور

نرخی كیلۆوات/ سەعات )KWH( بۆ مااڵن بۆ یەك مانگ:

 هەر هاوبەشێكی 
مااڵن لە كورستان 

سااڵنە نزیكەی 11 
هەزار كیلۆوات/ 

سەعات كارەبا 
بەكاردێنێ

نرخی یــەك كیلــۆوات/ ســەعات كارەبای 
حكومی بــە 15 دینارە، بــەاڵم نرخی یەك 
موەلیــدە  كارەبــای  كیلۆوات/ســەعات 

ئەهلییەكان 250 دینارە.

هەر خانوویەك 
بڕی گەرمی )عازل 
حراری(ی هەبێ 
30% وزەی كەمتری 
دەوێ بۆ ساردكردن 
و گەرمكردن

بەرهەمهێنانی وزەی كارەبا 
لەالیەن كەرتی تایبەتەوە كێشەی 

كارەبای قورستر كردووە

نرخی جۆ لە كوردستان بەرز دەبێتەوە
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هونەری
نینا موراد گەڕایەوە كوردستان

هیوا سەاڵح
رووداو - هەولێر

نینا موراد، كچە كوردی دانیشتووی ئوسترالیا، دوای ئەوەی بەشداری لە پێشبڕكێی شاجوان لەو واڵتە كرد، بە شاجوانی دووەمی جیهان بۆ ساڵی 2016 هەڵبژێردرا، 
ئێستا بۆ كاری خێرخوازی گەڕاوەتەوە باشووری كوردستان.

نینا موراد بە)رووداو(ی راگەیاند "كاروانێكی گەورەی كەلوپەلی نەخۆشخانە و پێداویستی قوتابخانە گەیشتووەتە بەسراو لەم رۆژانە بەهاوكاری چەند دەزگایەكی خێرخوازی 
لە رانیە دابەشی دەكەین". نینا دەشڵێت "ئەم كەلوپەالنە لەگەڵ چەند رێكخراوێكی خێرخوازی لە ئوسترالیا و لە چوارچێوەی كاری خێرخوازی شاجوانی ئوسترالیا بۆ كوردستان 

كۆكراونەتەوە، كە ئەمە دووەمین كاروانی هاوكارییە، كاروانی سێیەمیش لە ئوسترالیا بەڕێكەوتووەو 45 رۆژی دیكە دەگاتەوە كوردستان".

درامایەكی 
بازرگانی ناكەم

دەقەكان و لەگــەڵ تیمەكانی كاركردن كە دەتوانن 
پەیامەكــە بگەیێنن. بەمــەش بیرۆكەی روون رێگە 

خۆش دەكات بۆ فراوانبوونی ئاسۆكان. 
رووداو: بەدواداچــوون بــۆ هونــەر و كولتووری 

كوردی دەكەیت؟
رانیــا: میدیــای جیهانــی دەرفەتمــان پێدەدات 
ئــاگاداری هەموو جۆرە ئەزموون و چاالكییەك بین 

و بیرۆكەیان لێ وەربگرین. 
رووداو: پێشەنگی تۆ بۆ هونەر كێیە؟ 

رانیــا: ســوود لــە هەمــوو جــۆرە ئەزموونێك 
وەردەگرم، بەتایبەتی كارەكانی خانمە ئەكتەرەكانی 

ناوخۆی سووریا، هەروەها عەرەبی و جیهانیش. 
رووداو: تــا چەنــد درامای ســووری كەوتووەتە 
ژێــر كاریگەریی قەیرانــی ســووریا، بەتایبەتی كە 
ژمارەیەكــی زۆری ئەكتەرەكان روویان لە دەرەوەی 

واڵت كردووە؟
رانیــا: تــا راددەیەك كاریگــەری هەبووە، بەاڵم 
توانای ئەكتەرە گەنجەكان و روخســارە نوێیەكان، 
خەریكە بۆشــاییەكە پڕ دەكاتەوە و شاكاری جوان 

پێشــكەش دەكــەن و ئەزموونــی باشــیان هەیــە. 
هونەری ســووری بەهۆی نەبوونــی چەند ناوێكەوە 
پەكــی ناكەوێ. ئەم پرۆســەیە بــەردەوام دەبێت، 
چونكــە وەكــو كانیــاو وایــە و هیچ كاتێــك بەبێ 

داهێنان نامێنێتەوە. 
رووداو: هەندێــك زنجیــرە دراما وێــڕای ئەوەی 
بازرگانیــن، بەاڵم ناوبانگێكی زۆریان بەدەســتهێنا. 

ئەگەر داوایان لێكردیت، تێیدا بەشدار دەبیت؟
رانیا: بێگومان نەخێر.

رووداو: دەكــرێ باســی ژیانــی تایبەتــی خۆت 
بكەی؟

 رانیــا: مــن كوڕێكم هەیە بەنــاوی عەلی، بەاڵم 
لەگــەڵ هاوژینەكــەم نەگونجایــن و جیابووینــەوە. 

ئێستاش هیچ پیاوێك لە ژیانی مندا نییە.

لە ئیسرائیل دوعا بۆ سەربەخۆیی 
كوردستان دەكەین

هەداسە یەشورون، خانمە گۆرانیبێژی كوردی ئیسرائیل بۆ )رووداو(:

رانیا ریاز، ئەكتەری سووری بۆ )رووداو(:

دەرباز یونس
رووداو- هەولێر

هەداسە یەشورون، خانمە گۆرانیبێژی كوردی 
ئیســرائیل كە لە ئۆڕشەلیم-ی ئیسرائیل دەژیت، 
تا ئێستا چەند گۆرانییەكی بۆ پشتگیری لە هێزی 
پێشــمەرگە باڵوكردووەتەوە. لــەم هەڤپەیڤینەدا 
لەگــەڵ )رووداو( دەڵێت كە بەنیازە گۆرانییەكی 
نوێ بۆ سەربەخۆیی باشووری كوردستانیش تۆمار 
بكات. هەداســە كە بە گوڕوتیــن و چاالكییەكی 
زۆرەوە و بەشــێوەیەكی بــەردەوام داكۆكــی للە 
دۆزی كورد دەكات، دەڵێت خەون بەوەوە دەبینێ 
كــە رۆژێك بێت لە هەولێــری پایتەختی هەرێمی 

كوردستان كۆنسێرتێك سازبكات.

رووداو: چــۆن بیرت لــە تۆماركردنی گۆرانیی 
كوردی كردەوە؟

هەداسە یەشورون: ئێمە بەڕەچەڵەك كوردین، 
بەاڵم لە دێرزەمانەوە لە ئیسرائیل دەژین، كوردی 
جووین، هەمیشــە بنەماڵەكەم دەڵێن كە باپیرە 

گەورەم لە كوردستانەوە هاتووەتە ئیسرائیل.
كــوردی  جلوبەرگــی  جــاران  زۆر  رووداو: 
دەپۆشــی، ئیســرائیلییەكان چی لە بارەی جلە 

كوردییەكانی تۆ دەڵێن؟
هەداســە یەشــورون: زۆر حەزم لە پۆشــینی 
جلوبەرگــی كوردییــە، بڕیــارم داوە لــە زۆربەی 
ئاهەنگ و كۆنسێرتەكانمدا هەر جلوبەرگی كوردی 
بپۆشــم، هاوڕێی ئیســرائیلیم هەن كە بە بینینی 
جلوبەرگەكانی من سەرســام دەبــن، هەندێكیان 
داوای جلەكانیان كردووم و ئەوانیش ئێســتا جار 

جار جلوبەرگی كوردی دەپۆشن.
رووداو: گۆرانییەكت بۆ پێشمەرگە باڵوكردەوە، 

پێشوازیی لەو گۆرانییە چۆن بوو؟
گۆرانییــە  ئــەو  یەشــورون:  هەداســە 
پێشــوازییەكی باشــی لێكرا، بەتایبەتی لەالیەن 
خەڵكی كــوردەوە، لــە تــۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان 
دەمبینــی كە باڵویاندەكردەوە، ئەمە بۆ من جێی 
دڵخۆشییە، بەنیازم لە ئایندەیەكی نزیكدا گۆرانی 

ئیسرائیل چۆنە؟
هەداســە یەشــورون: پەیوەندییەكی زۆر باشــم 
هەیــە، بەهــۆی ئاهەنــگ و كۆنســێرتەكانی ئەوێ، 
هەموویــان من دەناســن، منیش هاوڕیی زۆر باشــم 

هەن.
پارچەكانــی  كــوردی  لەگــەڵ  ئــەی  رووداو: 

كوردستان؟
هەداسە یەشورون: چەند هاوڕێیەكم لە هەولێر و 
سلێمانی هەن، خەڵكیش بەردەوام نامە و كۆمێنتم بۆ 
دەنووسن و دەستخۆشیم لێدەكەن، بەاڵم هەندێكیان 

بە كوردی دەنووسن، بەداخەوە لێیان تێناگەم.

رووداو: خــۆت بە كورد دەزانی و گۆرانی كوردی 
دەڵێی، چۆنە تاوەكو ئێستا فێری كوردی نەبووی؟

هەداســە یەشــورون: چەنــد وشــەیەكی كوردی 
دەزانــم، وەك: چۆنــی باشــی؟ ســاڵو، مــن تــۆم 

خۆشــدەوێت، بەاڵم وشــەی ســەرەتایین، 
هیــوادارم فێری كوردی ببم، بەداخەوە 

خۆتــان دەزانــن زمان شــتێكە كە 
بەهۆی تێكەڵبوونی زۆرەوە فێری 
دەبیت، ئێمەش بەهــۆی ژیانمان 
لە ئیســرائیل ئەو تێكەڵبوونەمان 

نەبووە.

بۆ ســەربەخۆیی باشووری كوردســتان بڵێم، ئێستا 
خەریكی ئامادەكاریم و رەنگە لە ئایندەیەكی نزیكدا 

گۆرانییەكە باڵو بكەمەوە.
رووداو: ئیسرائیلییەكان چۆن دەڕواننە كارەكانت 

بۆ كوردستان؟
هەداسە یەشــورون: راســتییەك هەیە دەمەوێت 
بیڵێــم، هاوڕێ ئیســرائیلییەكانم خۆیان بە دۆســت 
و هاوڕێــی كورد دەزانن، هەمیشــە بــۆ ئەنجامدانی 
دەدەن.  هانــم  و  دەكــەن  پشــتگیریم  كارەكان 
تۆماركردنی گۆرانیشم بۆ سەربەخۆیی كوردستان بە 
پێشنیاز و هاندانی یەكێك لەو هاوڕێیانەم بوو. ئەگەر 
كوردســتان ببێتە دەوڵــەت، دەمەوێت پاســپۆرتی 
كوردســتانم هەبێــت، لە ئیســرائیل ئێمــە دوعا بۆ 

دەوڵەتێكی سەربەخۆی كوردستان دەكەین.
رووداو: گۆرانیــی تایبەت بەخــۆت كەمن، زۆرتر 
بەرهەمــی گۆرانیبێژانــی كــورد دەڵێیتــەوە، كلیپی 
گۆرانیــش كەم باڵودەكەیتەوە، زیاتــر لە ئاهەنگ و 

كۆنسێرتەكاندا دەردەكەوی، بۆچی؟
هەداسە یەشورون: ئەوە راستە، بەهۆی كاروباری 
ژیانــەوە رەنگــە نەتوانــم هەمــوو كاتــی خــۆم بۆ 
هونــەر تەرخــان بكەم، بەاڵم لە تــەواوی ئاهەنگ و 
كۆنسێرتە كوردییەكاندا لە ئیسرائیل گۆرانی دەڵێم. 
جگــە لە ئاهەنــگ و بۆنەكانی دیكــەش، لە هەموو 
ئاهەنگەكانیشــدا هەوڵ دەدەم گۆرانی بۆ كوردستان 
بڵێــم، ئێســتاش كار بۆ چەنــد گۆرانییەكی تایبەت 
بەخــۆم دەكــەم، هیوادارم لــە ئایندەیەكــی نزیكدا 

باڵوببنەوە.
رووداو: زۆر بایەخ بە كورد و كوردستان دەدەی، 
كوردســتان كــە زێدی تۆیــە، چۆنە تاوەكو ئێســتا 

سەردانت نەكردووە؟
هەداسە یەشورون: راستییەكەی زۆر حەز دەكەم، 
بەاڵم بۆم نەگونجاوە، هەمیشە ئەم قسەیەم كردووە 
و دەشیكەم، من خەون بەوەوە دەبینم كۆنسێرت یان 
ئاهەنگێكی تایبەت لە هەولێری پایتەختی كوردستان 
ســاز بكەم. ئاهەنگەكە تایبەت بێت بە پێشــمەرگە 
یان ئەو كۆچبەر و پەنابەرە كوردانەی بەهۆی شەڕی 

داعشەوە ئاوارەبوون.
رووداو: پەیوەندیــت بەگشــتی لەگــەڵ كــوردی 

ئیسرائیلییەكان 
پێشوازیی گەرمیان 

لە گۆرانیی 
پێشمەرگە كرد

رووداو: میدیایەكــی كوردی هەڤپەیڤینت لەگەڵ 
دەكات، رەنگــە خوێنەرانــی حــەز بكــەن شــتێك 
دەربــارەی خــۆت یــان كارە هونەرییەكانت بزانن، 

چۆن باسی خۆت و كارەكانت دەكەی؟
رانیــا: یەكــەم ئەزموونــی هونەریم لــە درامای 
"رجــال ئەلفورقــان" بــوو كە لــە جەزائیــر وێنەی 
گیرا. دواتر لە درامای "حاڕەت ئەلئەســیڵ" لەگەڵ 
دەرهێنەر محەممەد مەعــروف. دواتر لە دراماكانی 
"الخــان، عابــر الژبــاب، بقعە الچوء، غبــار الجوری 
و قنادیــل العشــاق" كارم كــرد كە بەشــێكیان لە 

دەرهێنەری بەناوبانگ سەیفەددین سوبەیعین. 
رووداو: لە هەنــگاوی یەكەمی كاری هونەریتدا، 

بەرچاوترین ئاستەنگ چی بوون هاتنە رێت؟
رانیــا: هەموو پیشــەیەك پێوەری خۆی هەیە و 
كاری هونەریــش پێوەری تایبەتــی خۆی هەیە كە 
رێخۆشكەرە بۆ ئەوەی داهێنانی راستەقینە بكەیت. 
جگــە لــەم پێوەرانــە كە بــەردەوام كارم لەســەر 
كردوون، رێگەم نەداوە هیچ شتێك ببێتە ئاستەنگ 

لە بەردەم كارەكەمدا.
رووداو: كام درامــا بــووە هۆی درەوشــانەوە و 

ناساندنی تۆ بە بینەران؟ 
رانیا: جیاوازیی كارەكان و ئەو رۆاڵنەی بینیومن، 
كاریگەرییان لەسەر دەروونی هەوادارانم جێهێشت و 
بوونە هۆی ئەوەی ئەســتێرەم بدرەوشێتەوە. بەاڵم 
بەشــێوەیەكی گشتی پێموایە درامای "بقعە الضوء" 
رێگای ناسراو بوون و بەناوبانگبوونی بۆ كردمەوە. 
رووداو: چ شــتێك كاریگەری لەسەر تۆ هەبوو، 

بۆ ئەوەی بچیتە نێو جیهانی هونەری؟ 
رانیا: شــانۆ، ئەو ســیحرە بوو كە وای لێكردم 
عاشــقی هونەر ببم. بەردەوام بیرم لە كاری نواندن 
دەكردەوە بەشــێوەیەكی زینــدوو بەرامبەر خەڵك. 
بیــرم لــەوە دەكــردەوە توانــاكان و بەهرەكانــم 

بەجوانترین شێوە نمایش دەكەم، بەاڵم شاشە منی 
لە شــانۆ دوورخستەوە. لە كاتێكدا بەردەوام وانەم 
وەردەگرت لەســەر چۆنیەتی نواندن لەســەر شانۆ. 
ئەمــەش هۆكارێكــی باش بــوو بۆ ئەوەی لەســەر 

شاشە دەركەوم. 
رووداو: حەز لە چ جۆرە رۆڵێك دەكەی؟

رانیــا: هەمــوو رۆڵێك پێگە و قورســایی خۆی 
هەیە. دەخوازم بەشــداری لە درامایەك بكەم رۆڵی 

نواندنەكەم دوو الیەنە بێت. 
رووداو: وەك ئەكتەرێــك هەمــوو رۆڵێــك قبوڵ 
دەكەیــت پێــت بدرێت، بــۆ نموونە رۆڵێــك ماچ و 

راموسانی تێدابێ؟ 
رانیا: رامووســان وەك دەستەواژەیەكی زانستی 
لــە فەرهەنگــی ئەكادیمــی هونەریدا بوونــی نییە. 
هەندێك رۆڵ هەیە پێویســتی بە هۆشیاری و زانین 
هەیــە. مــن تەنیا حــەز دەكەم بەشــداری كارێكی 

سەنگین بكەم.
رووداو: سنوورە هونەرییەكانی رانیا ریاز چین؟ 
رانیا: هەموو بەهاكانی جوانی و خێر و خۆشــی 
و حەقبێژی. هونەریش پەیامێكی پڕ بەهای مرۆییە 
بۆیــە هونــەر ســنووری نییــە بەڵكــو داهێنانــە و 
پێویستی بەخۆگونجاندن و ئاوێتەبوون هەیە لەگەڵ 

درامای سووری لەسەر نەمانی چەند 
ناوێك پەكی ناكەوێ

رانیا ریاز یەكێكــە لە ئەكتەرە 
ســووری  درامای  گەنجەكانی 
و لەدایكبــووی دیمەشــقە. 
ناوەتــە  پێــی  ســااڵنێكە 
رۆڵــی  و  درامــا  جیهانــی 
چەندیــن  لــە  ســەرەكی 
بینیوە  ســووریدا  درامــای 
رجال   – الضــوء  "بقعــة  وەك 

الفرقان- قنادیل العشاق" 
رانیا دەرچووی كۆلێژی مافە، شووی 
و  جیابووەتــەوە  بــەاڵم  كــردووە، 
كوڕێكــی هەیە. لــە هەڤپەیڤینێكدا 
لەگەڵ )رووداو( باســی ژیانی خۆی و 

كارە هونەرییەكانی دەكات.

هەپڤەیڤین: دڵخواز بەهلەوی
رووداو - هەولێر

بەهۆی درامای )بقعە الضوء( 
بەنێوبانگ بووم

حەز لە رۆڵبینینی دوو 
الیەنە دەكەم

شاشە منی لە 
شانۆ دابڕی

بەشداری هیچ 

خەونی من سازدانی 
كۆنسێرتێكە لە شاری هەولێر

گۆرانییەك بۆ 
سەربەخۆیی باشووری 
كوردستان دەڵێم
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ئەمریكا بڕیاری دیپۆرتكردنەوەی عێراقییەكان رادەگرێ
رووداو - واشنتن 

لە مانگی حوزەیرانی رابردوو، لەهەڵمەتێكدا 199 پەنابەر لەالیەن دەسەاڵتدارانی كۆچی ئەمریكاوە دەستگیركران، فەرمانیش درابوو 1444 هاوواڵتی 
عێراقی لە ئەمریكا دیپۆرتبكرێنەوە، بەاڵم دادگا بڕیاری ناردنەوەی ئەو عێراقییانەی بۆ چەند مانگێك راگرت. بەپێی بڕیارەكە ناردنەوەی ئەو عێراقیانە 

لە واڵتێكدا كە پڕە لە گرووپ و میلیشــیای چەكدار، دەكرێت ژیانیان بخاتە مەترســییەوە. هۆكاری نەناردنەوەی عێراقییەكان تاوەكو ئێســتا پەیوەندی 
بەوەوە هەبووە، عێراق ئامادەنەبووە دۆكیومێنتی گەشت یاخود پاسپۆرتیان بۆ دابین بكات، بەاڵم مانگی سێ ئەوە گۆڕا، كاتێك واشنتن و بەغدا گەیشتنە 

رێككەوتنێك. كونسوڵی گشتی عێراق لە میشیگن رەتیدەكاتەوە حكومەتەكەی هۆكاربێت.

تاراوگە

   پێشبینی دەكرێ ئەمساڵ 28 هەزار كۆچبەری دیكە روو لە سوێد بكەن

 شەپۆلێكی تازەی كۆچی كورد دەستیپێكردووە
 بۆ ئیتالیا و كەنەدایە

رووداو - هەولێر

شــوان بەرزنجی هەموو ســەروەتەكەی خۆی 
خســتووەتە بەردەســتی قاچاخچییــەك، بــەو 
مەرجەی ئەو كارتەی پێیدەدات بۆ ماوەی پێنج 
ســاڵ بەبێ كێشــە لە ئیتاڵیا پێــی بمێنێتەوە. 
شــوان دەڵێت "هەمــوو خەونی مــن ئەوەیە لە 
فڕۆكەخانەیەك دابەزم كەس پێمنەڵێ لە كوێوە 

هاتووی".
شــوان ناوی خوازراوی گەنجێكی باشــووری 
داوەتــە  یــۆرۆی  هــەزار   50 كوردســتانە، 
قاچاخچییــەك بۆ ئەوەی مافی مانەوە بۆ خۆی 
و هاوژینەكــەی لە ئیتاڵیا وەربگرێ. ئەو دەڵێت 
"قاچاخچییەكــە بەڵێنی پێــداوم مافی مانەوەی 

هەمیشەیی لە ئیتاڵیا وەردەگرم".
شــەپۆلێكی نوێــی كۆچــی گەنجانــی كورد 
بــەرەو ئەوروپــا و ئەمریكا دەســتی پێكردووە، 
بەاڵم بەشــێوەیەكی جیاواز لە رابردوو. ئەمجارە 
وێســتگەكە واڵتــە دیارەكانــی ئەوروپــا وەك 
ئەڵمانیــا و ســوێد و فینالنــد نییە كە پێشــتر 
كۆچبــەری كورد خەونیان پێوە دەبینی، بەڵكو 

بەشێوەیەكی رێكخراوتر، بۆ رۆما و ئۆتاوایە. 
لەالیــەن  رۆیشــتنەكەی  مامەڵــەی  شــوان 
قاچاخچییەكەوە بۆ كراوە بەناوی )س.جەمال( 

رووداو- ستۆكهۆڵم 

"هەموو هیوام بەم چەند مانگەیە و لە لێواری 
مەرگ و ژیاندام". ئەمە قســەی سلێمان، تەمەن 
27 ســاڵە كە زیاتر لە پێنج ســاڵی تەمەنی لە 
رێــی قاچاخ لەم واڵت و ئەو واڵت و چاوەڕوانیی 
بڕیاری دامەزراوەی كۆچی سوێد بەسەر بردووە. 
باشــووری  خەڵكــی  كــە  شــاكر  ســلێمان 
دڵەڕاوكێــی  لــە  پــڕ  ژیانێكــی  كوردســتانە، 
هەیــە و شــەڕ لەگــەڵ كات دەكات، چونكــە 

یۆرۆ بداتە )س(. بــەاڵم بەپێی زانیاریی )رووداو( 
ئەو پارەیە تەنیا مافی مانەوەی كاتی لە ئیتاڵیا پێ 
وەردەگیرێ، هیچ خزمەتگوزارییەكی وەك سۆسیال 
و شــوێنی نیشتەجێبوونیشــت ناداتێ، واتە ئەوەی 
هەیە تەنیا وەك ڤیزایەكی درێژخایەنە. بەاڵم )س( 
و زۆر لەوانەش كە ئەم مامەڵەیەیان كردووە، دەڵێن 
"شتێكی زۆر باشە و وەكوو هاوواڵتییەكی ئەوروپی 

وایت".  
دەرهێنانــی ئیقامــەی ئیتاڵیا لە كوردســتان و 
عێــراق، وەك رێگەیەكــی تــازەی كۆچكردن چاوی 
لێدەكــرێ. بەپێی ئــەو زانیارییانەی لە زاری چەند 
بازرگانێكــی بواری گواســتنەوە دەســت )رووداو( 
كەوتــووە، لە دوو مانگی رابــردوودا چەندین كەس 

بەو رێگەیە كۆچیان كردووە. 
رەهەنــد ناوی خوازراوی خــاوەن كۆمپانیایەكی 

قبوڵیان كردووە و نە پێشــیدەڵین بڕۆ "هیچ شتێك 
لــە چاوەڕوانی ناخۆشــتر نییە، پێــم بڵێن بڕۆ زۆر 

خۆشترە لەو چاوەڕوانییە".
لــە دامــەزراوەی كۆچــی ســوێد وەاڵمدانەوەی 
دۆســیەكان زیاتر لە ساڵێكی دەوێ. لە دوو ساڵی 
رابردوودا ژمارەیەكی زۆر كۆچبەری كورد و عێراقی 
بڕیــاری رەتكردنەوەیــان درا، بــەاڵم بــۆ ئەمســاڵ 
كــوردی كۆچبەری تازەی ئەو واڵتــە بە هیواوە لە 

بڕیاری دەوڵەت لەبارەی چارەنووسیان دەڕوانن. 
هێمن عوزێر، 28 ســاڵ، دەڵێت "لەو باوەڕەدام 

كە خەڵكی رۆژهەاڵتی كوردستانە، بەاڵم لە هەولێر 
دادەنیشێ. ئەو ئێستا بووەتە ناوێكی ناسراو لەالی 
ئەوانەی دەیانەوێ كۆچ بكەن، بەاڵم زۆرتر جێگەی 
خەونی ئەو كەســانەیە كە پارەیەكی زۆریان هەیە، 

چونكە پارەیەكی زۆری دەوێ.
گەیشــتن بە )س.جەمال( ئاســان نەبوو، تا لە 
رێگــەی یەكێك لەو كەســانەوە پێی گەیشــتین كە 
هەموو شــتێكی لەگەڵ بڕاندبــووەوە و تەنیا كڕینی 

تكتەكەی مابوو. 
دواجــار )س.جەمال( بۆ )رووداو( دوا و گوتی: 
"ئــەوەی من دەیكەم كارێكی نایاســایی نییە، بگرە 
بۆ خەڵك و بۆ كوردســتان ســوودی زۆری هەیە". 
ئــەو هیــچ وردەكارییەكی بابەتەكــەی باس ناكات، 
بەاڵم دەڵێــت "بە گەرەنتــی دەتگەیێنمە ئیتالیا و 

ئەمریكا و كەنەدا".
چیرۆكــی جیاجیا لە بارەی )س( باس دەكرێت 
كــە گوایە لەگەڵ ئاســایش و چەندیــن دامەزراوەی 
فەرمــی و بگــرە بازگــە و فڕۆكەخانەكان دەســتی 
هەبێــت. بــەاڵم )س( ئــەو قســانەی رەتكــردەوە 
و گوتــی "من حیلەیەكــی شــەرعیم دۆزیوەتەوە و 
كارێكــی نایاســایی ناكەم". گوتیشــی "هەر كەس 
پەیوەندی هەبێت دەتوانێت ئەو كارە بكات، نهێنیی 

كارەكە تەنیا پەیوەندی و كۆنتاكتە". 
هەر كەسێك بەم رێیەدا بڕوات، دەبێ 25 هەزار 

بەرپرســی دۆســیەكەی پێیگوتــووە لــەو ماوەیــە 
دۆســیەكەی یەكالیی دەكرێتەوە. ســلێمان دەڵێت 
"توانــای چاوەڕوانیــم نەمــاوە، یــان ژیانێكی نوێ 

دەستپێدەكەم، یان دەگەڕێمەوە".
ســلێمان شــاكر یەكێكە لەو ســەتان كۆچبەرە 
كــوردەی ســوێد كە چــاوەڕێ دەكرێ ئــەم هاوینە 
دۆســیەكەیان یەكالبكرێتەوە و بە نەخێر یان بەڵێ 

وەاڵمیان بدرێتەوە.
هێمــن عوزێر یەكێكــی دیكەیە لەو كۆچبەرانەی 
ماوەی زیاتر لە ساڵ و نیوێكە چاوەڕێ دەكات، نە 

زۆرم  "تكتێكــی  دەڵێــت  گواســتنەوەیە.  بــواری 
فرۆشــتووە و كەســیان خاوەنــی ڤیــزا نەبــوون. 
زۆربەیــان بۆ ئیتاڵیا بــوو. ترانزێتەكەشــی كەمتر 
توركیا داوا دەكەن، چونكە دەزانن زۆر دەپێچنەوە، 
بۆیە روو لە ترانزێتەكانی دۆحە، عەممان و بەیروت 
و قاهیــرە دەكــەن". رەهەنــد گوتیشــی "تكتم بۆ 
كەسایەتی زۆر ناسراو بۆ ئیتاڵیا و كەنەدا بڕیوە". 
بــەر لــە چەنــد مانگێك، چەنــد بەرپرســێكی 
باڵیۆزخانەی ئیتاڵیا لە عێراق بە تۆمەتی فرۆشتنی 
ڤیــزا و كاری نایاســایی دەســتگیر كــران، بــەاڵم 
دیــاردەی كڕینــی ئیقامــەی ئەو واڵتــە بەردەوامە. 
رەهەنــد گوتــی "ئــەو كارە لــە دەرەوەی عێــراق 

دەكرێت".
رەهەند دەڵێت: "دەرچــوون لە فڕۆكەخانەكانی 
كوردســتان زۆر ئاســان نییــە، بۆیە ئەو كەســانە 

ئەمجــارە قبــوڵ بكرێیــن". هێمــن لەگەڵ هەشــت 
گەنجــی دیكەی كۆچبەر لــە خانوویەكدا دەژین كە 

بە گوتەی خۆیان مانگانە كرێیەكی زۆر دەدەن.
بەپێــی ئامــاری دامــەزراوەی كۆچی ســوێد كە 
دراوەتــە )رووداو(، 53 هــەزار كــەس چاوەڕێــی 
یەكالبوونەوەی دۆسیەكانیان دەكەن كە ژمارەیەكی 

زۆر كۆچبەری كوردیان تێدایە. 
ســینا محەممــەدی كــە پارێزەرێكی كــوردە و 
دۆســیەی چەندین كۆچبەری كــوردی لەالیە، وەكو 
كۆچبــەرەكان بە هیواوە لە ئاینــدە دەڕوانێ و لەو 
باوەڕەدایــە زۆرینەیــان قبــوڵ بكرێــن. چونكە بە 
گوتــەی ئــەو "كۆچبەرانی نوێ شــارەزاییان پەیدا 
كردووە لە كار و خوێندن و پابەندبوون بە سیستمی 

باج و پەیوەندییە كارگێڕییە دەوڵەتییەكان". 
دامــەزراوەی كــۆچ بــە فەرمــی بــاڵوی كردەوە 
پێشــبینی دەكــەن ژمــارەی كۆچبەرانی تــازە بۆ 
ئەمســاڵ بگاتــە 28 هەزار كەس، ئــەو ژمارەیەش 
كەمــی كردووە بەراورد بە ســاڵی رابــردوو كە 29 
هەزار كەس داواكارییان بۆ مافی مانەوە پێشــكەش 

كردبوو.
ســەرەتای ئەمســاڵ میدیاكانی ســوێد باڵویان 
كردەوە كە ئەمســاڵ كار لە دۆســیەی 105 هەزار 
كۆچبــەردا دەكــرێ، بەاڵم مانگی چواری ئەمســاڵ 
ژمارەكــە كەمبووەوە بۆ 95 هەزار دۆســیە. دوایین 
)داگنســنیهیتر(  رۆژنامــەی  لەالیــەن  ژمــارەش 
باڵوكراوەتــەوە كــە دامــەزراوەی كۆچــی ســوێد، 
ئەمســاڵ توانــای كاركردنیــان لەســەر 80 هــەزار 

دۆسیە هەیە.
زانیارییــەكان ئاماژە بۆ ئەوە دەكەن كە زۆربەی 
ئەو دۆسیانەی رەتكراونەتەوە هی ئەو كۆچبەرانەن 
خۆیــان بە منداڵ لەقەڵەمداوە، بەاڵم دواتر تەمەنی 
راســتەقینەیان ئاشــكرا بووە و دەركەوتووە لە 18 

ساڵ گەورەترن.
مــۆرگان یۆهانســۆن، وەزیــری كۆچــی ســوێد 
رایگەیانــد: "كار لەســەر كەمكردنــەوەی كاتەكانی 
چاوەڕوانــی دەكەیــن". هــەر بەپێــی راگەیاندنــی 
دامــەزراوەی كــۆچ، لەســەرەتای مانگــی ئابــەوە 

رێگەی یەكەمیان سپۆنســەری پێدەگوترێت 
كــە خەڵكێكــی زۆر رووی تێكردووە. بە گوتەی 
)ه(، ســێ كەس، یان سێ خێزانی خاوەنكاری 
هەمیشــەیی دەتوانن ژیانی سێ ساڵی كەسێك، 

یان خێزانێكی چەند كەسە لەئەستۆ بگرن. 
كەسەكەش لە رێگەی باڵیۆزخانەی كەنەداوە 
تەســلیم  خــۆی  زانیارییەكانــی  توركیــا،  لــە 
دەكات و لــە ئۆتــاواش لەالیــەن وەزارەتی كۆچ 
بەدواداچوونــی بــۆ دەكرێــت. ئەو كەســە، یان 
خێزانــە دەبێــت زیاتر لە دوو ســاڵ لــە توركیا 
بمێننــەوە، مانــەوەی ژیانــی ئەو كاتە و ســێ 
ساڵی یەكەمی ژیانیشیان لە كەنەدا لە ئەستۆی 
خۆیان دەبێت. بۆیە كەســێك توانایەكی باشــی 

نەبێ، ناتوانێت ئەوە بكات.
رێگــەی دووەم وەرگرتــن و بەدەســتهێنانی 
ڤیزای ئەمریكایە كە لەوێوە بە ســانایی دەچنە 
كەنەدا و خۆیان تەسلیم دەكەن. بەپێی گوتەی 
)ه( ئەمەیــان دیارتریــن رێگەیــە و زۆربــەی 
ئەوانەش كــە هاتوونەتە كەنەدا، لە هەولێر یان 

بەغدا ڤیزایان وەرگرتووە.
رێگــەی ســێیەم گەشــتكردنە بــۆ مەغریب، 
پاشــان لە رێگەی كەشتییەوە بە قاچاخ دەچنە 
كوبا، لەوێشــەوە هەر بە قاچاخ روو لە ئەمریكا 
و كەنــەدا دەكــەن. ئــەم رێگەیە تــازە لەالیەن 

كۆچبەرانی كوردەوە ئاشكرا كراوە. 

بكەنــەوە". لینگبێری هەروەهــا گوتی "دەكرێت 
هەنــگاوی یەكەمــی دامــەزراوەی كــۆچ بۆ ئەو 
كۆچبەرانــە بێــت كە مافــی مانــەوەی كاتییان 
وەرگرت، بەاڵم لە شــیاندن ســەركەوتوو بوون، 
بــۆ نموونە كاریان دەســتكەوت و لــە خوێندن 
بــەردەوام بوون، دەشــێت مامەڵەیەكی تایبەت 
لەگەڵ ئەوانە بكرێت و مافی مانەوەی دوو ساڵ 

یان هەمیشەییان بدرێتی".

هەوڵ دەدەن لە رێگەی ســنوورە وشــكانییەكانەوە 
بڕۆن". گوتیشــی "دابەزینی ئەو كەسانەی ئیقامەی 
ئیتاڵیایان وەرگرتووە، لــە رۆما، یان فڕۆكەخانەی 
شارەكانی باكوور و ناوەڕاست ئاسان نییە، چونكە 
ئــەوان مــۆری دەرچوونیــان نییە، بۆیــە زۆربەیان 
دەچنــە واڵتانــی دیكە، یان شــارەكانی باشــووری 

ئیتالیا".
 

بەرپرس لەنێو كۆچبەراندا هەن

ئەگەرچی هیچ سەرچاوەیەكی فەرمی باس لەوە 
ناكەن هیچ كەســێكی خاوەن پۆست كۆچی كردبێ 
و دەســتی لەكارەكەی هەڵگرتبــێ، بەاڵم ماوەیەك 
لەمەوپێش داوای وەرگرتنی مافی پەنابەری لەالیەن 
پارلەمانتارێك و راوێژكارێكی ئەنجوومەنی وەزیرانەو 
لە مێدیاكان و تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان باڵوبوونەوە. 
)ه.ر( كۆچبەرێكی كوردی دانیشتووی كەنەدایە 
و لــەوێ كاری وەرگێــڕان دەكات، دەڵێت "بەچاوی 
خۆم ئەو كەســانە و چەندین كەسی دیكەی خاوەن 
پۆســتی بااڵم لە كەنەدا بینیــوە. ئەگەر ئەوانە بە 
پۆســتی راســتەقینەی خۆیان و بەو نــاوە خۆیان 

تەسلیم بكەن ئەوە كارەساتە".
بەپێی ئەو چیرۆكانەی لەبارەی كۆچی نایاسایی 
باڵون، ئێســتا ســێ رێگــە هەن بــۆ كۆچكردن بۆ 

كەنەدا.

كەیسی 13،500 كەس دەچێتە بواری كاركردن كە 
داوای تازەكردنەوەی ئیقامەكانیان دەكەن. زۆربەی 
دۆســیەكانیش بەپێی یاســای نوێی كۆچی ســوێد 
مامەڵەیــان لەگــەڵ دەكرێ كە لــە 20ی تەمووزی 
پار ســاڵ چووە بــواری جێبەجێكردنەوە. دیارترین 
رێكارەكانی ئەو یاسایەش بەخشینی مافی مانەوەی 
كاتییە، بەهۆكاری نائارامی شوێنی ژیانی پێشووی 
كۆچبــەر. بەاڵم لەگەڵ ئارامبوونەوەی واڵتی خۆی، 

كۆچبەر دەبێت بگەڕێتەوە.
بۆیــە دامــەزراوەی كۆچی ســوێد لــە ماڵپەڕی 
خۆیدا داوای لەو كەسانە كردووە كە وەك یەكەمین 
وەجبەی ئــەو كۆچبەرانەی بەپێی یاســا تازەكەی 
تەمووزی پــار و 20ی مانگی داهاتوو ئیقامەكەیان 
تەواو دەبێت، بەمەبەســتی نوێكردنەوە، یان داوای 
مافی پەنابەرێتی، كەیســەكانی خۆیان پێشــكەش 

بكەن. 
بەاڵم زۆربەی ئــەو كۆچبەرانەی مافی مانەوەی 
كاتییــان دراوەتێ، هەســت بە نائارامــی دەكەن و 
ناتوانــن خۆیــان لــە پــڕۆژەی درێژخایــەن بدەن. 
بخوێنن، یان دەست بە ژیانێكی تازە بكەن، چونكە 
ترســیان هەیە بەردەوام مافی مانەوەی كاتییان بۆ 

نوێ بكرێتەوە.
ئیڤان لە شــام لەدایك بووە، بەاڵم لە حەسەكە 
گەورە بووە، دەڵێت "هەموو بیرم الی مانگی ئابە، 
ئاخۆ مافی مانەوەی هەمیشەییمان دەدەنێ یان نا، 
چونكــە ئیقامــەی كاتی، هاوشــێوەی چاوەڕوانی و 

ژیانی نێو كەمپە".

چاالكڤانانیش نیگەرانن

چاالكڤانــان بەو ئومێدەن ئاراســتەی كارەكانی 
دەزگای كۆچ بگۆڕێ و مافی مانەوەی هەمیشــەیی، 
یان دوو ساڵی بەو كۆچبەرانە بدرێت كە لە قۆناغی 

یەكەمی ئیقامە كاتیەكانیان سەركەوتوو بوون. 
یۆهانــا لینگبێری لــە رێكخراوێكــی داكۆكی لە 
كۆچبــەران دەڵێــت: "یاســاكەی پــار هەنگاوێكی 
بوێرانــە بــەاڵم هەڵە بوو، لــەو باوەڕەدام راســتی 

قاچاخچییەك: 
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من حیلەی شەرعیم 
دۆزیوەتەوە و كاری 
نایاسایی ناكەم

سوێد ئەمساڵ دۆسیەی 80 هەزار 
كۆچبەر یەكالیی دەكاتەوە

جــەالل  ســەرمەند 
كــە كــوردە و لــە مووســڵ 
لەدایكبــووە، یەكێكە لەوانەی 
بەپێــی یاســای نوێــی كــۆچ 
بووەتــە خاوەن مافی مانەوە. 
بەاڵم ترســی لەوە هەیە بۆی 
تازە نەكەنەوە. ئەو كۆچبەرە 
ئێســتا كار دەكات و هەفتەی 
دەخوێنێــت،  رۆژیــش  دوو 
بــەاڵم ترســی ئــەوەی هەیــە 
داواكارییەكەی رەت بكرێتەوە 
و مافــی مانــەوەی بــۆ درێــژ 
بــە  ســەرمەد  نەكرێتــەوە. 
)رووداو(ی گــوت "بە فەرمی 
پێنەگوتووم،  شــتێكیان  هیچ 
بەاڵم پێیانگوتم كە شارەكەم 
ئــازاد كراوە. كێشــەم نەماوە 
ژیانــم  لەســەر  هەڕەشــە  و 
نییــە لــەوێ، بۆیە دەترســم 
ئیقامەكەم بۆ نوێ نەكەنەوە".
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سەرمایەی ئافرەتێكی سواڵكەر 72 ملیۆن دینار بووە
رووداو - ئاژانسەكان

 پۆلیسی  شاری  نەجەف رایگەیاند رۆژی 2017/7/30 تەرمی  ئافرەتێكی  بەتەمەنیان لە نێو ماڵەكەی خۆیدا لە ناوچەی  میشراق دۆزیوەتەوە كە پارەیەكی  زۆری  
هەیە، دوای  پشكنین بڕێكی  زۆر دراوی  عێراقی  و بیانی  لە ماڵی  ژنە سواڵكەرەكەدا دۆزرایەوە. پۆلیس هەروەها دەڵێت "دوای  بژاردنی پارەكە  دەركەوت بڕی  پارەكە 72 

ملیۆن دینار و 322 هەزار دیناری  عیراقی ، 562 دۆالر، 90 ریاڵی  سعود ی، 119 لیرەی  لوبنانی ، 10 یۆرۆ، 300 دیناری  كوێتی ، 440 تمەنی  ئێرانی ، 70 روپیەی  ئەفغانی  
و 320 روپیەی  پاكستانی بوو، لەگەڵ  هەندێك دراوی  هیندی ، هەروەها بڕێك خشڵ  و زێڕ".

ژنان

ئافرەتێك دەكوژرێ و منداڵەكەشی 
بێسەروشوێنە

عومەر چاوشین
رووداو - كۆیە

ئێــوارەی رۆژی 2017/7/24 لە نێوان هەردوو 
گونــدی جەلی و گوندی هیزۆپی بچووك لە نزیك 
كۆیە، تەرمی ئافرەتێك لەنێو زەویی جووتیارێكدا 
دۆزرایــەوە كە بــە دوو گوللە كوژرابوو. هێشــتا 
ناسنامەی ئافرەتەكە و بكوژەكان بە تەواوی دیار 
نییە، بەاڵم پیاوێكی دانیشتووی شاری هەولێر كە 
ســێ رۆژ بەر لــەو رووداوە، هاوژینەكەی ونبووە، 
گومان دەكات ئافرەتە كوژراوەكە خێزانی ئەو بێ، 

سكااڵشی لەسەر دوو كەس تۆمار كردووە. 
ئەحمەد ناوی خوازراوی خاوەنی ئەو زەوییەی 
تەرمی ئافرەتەكەی تێدا دۆزرایەوە، بە )رووداو(ی 
گوت: "دوای عەســر بوو، چەند كەسێك هاتبوون 
قەســەڵی پەرێزەكــەم كۆبكەنــەوە و بیكوتــن 
بــۆ ئالیكی ئــاژەڵ، منیــش چووبووم ســنووری 
پەرێزەكەیــان بــۆ دەستنیشــان بكــەم و لــەوێ 

تەرمەكەمان دۆزییەوە".
ئەحمەد وەســفی تەرمەكــە دەكات و دەڵێت: 
"ماكســییەكی گوڵداری لەبەر بــوو، بەتانییەكی 
بەسەردا درابوو. ئێمە دەستمان لێ نەدا و یەكسەر 
پۆلیسی كۆیەمان لێ ئاگادار كردەوە، ئەوان هاتن 

تەرمەكەیان برد".
ئەحمــەد گومانی هەیە لــەوەی ئەو ژنە لەوێ 
كوژرابێ و دەڵێت: "ئەو شــوێنەی تەرمەكەی لێ 
فڕێدرابــوو تەنیا كیلۆمەترێك لــە ئاوایی دوورە، 
ئەگەر لەوێ كوژرابا خەڵك گوێی لە دەنگی تەقە 
دەبوو". گوتیشی "رەنگە تاوانەكە بە شەو كرابێ و 
خەڵك ئەوكاتە نووستبن، چونكە لەوێ پاشماوەی 
نانخواردن هەبوو، پێدەچێ نانیان خواردبێ ئینجا 
تاوانەكەیان ئەنجام دابێ، ئەو شوێنە گەرمە كەس 

بە رۆژ لێی ناحەوێتەوە".
بەپێــی لێكۆڵینەوە ســەرەتاییەكانی پۆلیس، 
ئــەو ژنە بەدوو گوللــەی دەمانچە كوژراوە، پێش 

كوژرانیشی دەستدرێژیی كراوەتە سەر.
عەقید شــۆڕش كاكە فەتحوڵــاڵ، بەڕێوەبەری 
پۆلیســی قەزای كۆیــە بــە )رووداو(ی راگەیاند: 
"ئــەو ئافرەتە بە دوو گوللــەی دەمانچە كوژراوە، 

گوللەیەك لە پشــتەوە لە كەللەی ســەری دراوە، 
گوللەی دووەمیشیان لە پشتی دراوە، فیشەكێكی 

نەتەقیویش لەوێ دۆزراوەتەوە".
عەقیــد شــۆڕش زانیاریــی زیاتــری دركاند و 
گوتی "بەپێــی لێكۆڵینەوەكان ئــەو ئافرەتە كە 
تەمەنی نزیكەی 20 ساڵ دەبێ، منداڵێكی تەمەن 
نزیكەی دوو ســااڵن و دوو كەســی دیكەی لەگەڵ 
بــووە، پانتۆڵێكی منداڵەكە لە شــوێنی تاوانەكە 
بەجێماوە، هەروەها كەرەســتەی خواردنی ســێ 
كــەس لــە شــوێنەكە هەبــووە. دوو بەتانیش لە 

شوێنەكە راخرابوون".
بەپێی لێكۆڵینەوە سەرەتاییەكان ئەو ئافرەتە 
ســێ رۆژ بەر لە دۆزینەوەی تەرمەكەی كوژراوە، 

تەرمەكەشــی بەهــۆی گەرماوە رەشــهەاڵتووە و 
ئاوســاوە، دوای دۆزینــەوەی یەكســەر رەوانــەی 

پەیمانگەی دادپزیشكی هەولێر كرا.
سەبارەت بە ناسنامەی ژنەكە و بكوژانی، عەقید 
شۆڕش گوتی "بەپێی زانیارییەكان ئێستا پیاوێك 
خۆی كردووە بە خاوەنی ئەو ژنە، پێش كوژرانی 
ژنەكەش بە سێ رۆژ لەالی پۆلیس سكااڵی تۆمار 

كردووە كە هاوسەرەكەی دیار نییە".
عەقیــد شــۆڕش هەروەهــا گوتــی: "بەپێــی 
زانیارییــە ســەرەتاییەكان ئــەو تاوانبارانــە لــە 
ســنووری پارێــزگای هەولێــرەوە هاتــوون و لەو 
شــوێنە تاوانەكەیان كردووە، ژنەكە بە ئارەزووی 
خۆی لەگەڵیان هاتووە یان هەڵخەڵەتێنراوە، ئەوە 

دیار نییە، بەاڵم تاوانەكە لەسەر شەرەف نەبووە". 
پۆلیس دۆســیەی بۆ رووداوەكە كردووەتەوە و 
بۆی دەركەوتووە ئەو ئافرەتە دانیشتووی گەڕەكی 
ســێتاقانی شــاری هەولێرە. بە بڕیاری دادوەر و 
بەپێی ماددە 406 لە یاســای ســزادانی عێراقی، 
فەرمانــی گرتن بــۆ دوو كەس دەرچــووە، بەاڵم 

تاوەكو ئێستا دەستگیر نەكراون.
ســەنگەر عوســمان ئەحمــەد، لێپرســراوی 
نووســینگەی مافــی مــرۆڤ لــە قــەزای كۆیە 
بــە )رووداو(ی گوت: "دەســتمان كــردووە بە 
كۆكردنــەوی زانیاری لەســەر تاوانەكە، چونكە 
جگــە لەوەی تاوانێك دەرهەق بــەو ژنە كراوە، 
منداڵەكەشــی دیــار نییە، دەبــێ هەرچی زووە 

چارەنووسی ئەو منداڵە دیاری بكرێ".
بەپێــی بەدواداچوونی )رووداو( ناســنامەی 
ژنە كوژراوەكە دەركەوتووە و پێشتر كێشەیەكی 
كۆمەاڵیەتی هەبــووە، كەســوكاری مێردەكەی 
لەو بــاوەڕەدان كوژرانی ژنەكــە پەیوەندی بەو 

كێشەیەوە هەبێ.
ســەرچاوەیەك لــە بنەماڵەی ئــەو پیاوەی 
خۆی بە هاوژینی ئافرەتــە كوژراوەكە دەزانێ، 
بــە )رووداو(ی گــوت "ژنەكــە نــاوی )ه.م.ع(
ە و لــە دایكبــووی ســاڵی 2000ە، مێردەكەی 
پێشمەرگەیە و حەوت ساڵ لە خۆی گەورەترە، 
دوای رووداوەكە لە ترسی ئەوەی ئەویش بكوژن، 

ماڵەكەی جێهێشتووە و خۆی حەشارداوە".
ئەو ســەرچاوەیە باســی كێشــەیەكی كۆنی 
نێــوان ئــەو خێزانەی كرد و گوتــی "ئەو ژن و 
پیــاوە یەكدییان خۆشدەویســت، ســێ ســاڵ 
لەمەوبەر هاوســەرگیرییان كردووە، ئافرەتەكە 
بەبــێ رەزامەندی ماڵی باوكی لەگەڵ ئەو پیاوە 
رۆیشــتووە و شــووی پێكردووە. پێشتر ماڵی 
كوڕەكە داوای ســوڵحیان كردبــوو، بەاڵم ماڵی 
كچەكــە داوای 45 هەزار دۆالر و دوو كچیان لە 

ماڵی كوڕەكە كردبوو، بۆیە سوڵحەكە نەكرا".

بــە گوتــەی ئەو ســەرچاوەیە، پێشــتریش 
هەوڵی كوشتنی ئەو ژن و پیاوە دراوە "جارێك 
هەوڵــی كوشــتنیان درا و تەقەیان لێكرا، بەاڵم 

بەرنەكەوتن و رزگاریان بوو".
ئەو ســەرچاوەیە دڵنیایە لــەوەی ئافرەتە 
كوژراوەكــە هاوژینی )ر(یــە و دەڵێت "ئێمە 
80% لــەوە دڵنیابووینەتــەوە كــە ئەو ژنەی 
كوژراوە هاوژینی )ر(یە، تەنیا یەك نیشــانە 
ماوە بــۆ ئــەوەی 100% دڵنیابیــن، ئەویش 
ئەوەیــە كــە تیشــك بــۆ دەســتی ئافرەتــە 
كوژراوەكــە بگیرێ، چونكە پێشــتر دەســتی 

شكاوە و پالتینی تێدایە".
ئــەو ژن و پیاوە خاوەنی كچێكی تەمەن 18 
مانگیــن، بەاڵم لــە دوای كوژرانی ئافرەتەكەوە 
ئــەو  نییــە.  دیــار  كچەكــەش  چارەنووســی 
ســەرچاوەیە گوتی ")ر( هەر دوای دیارنەمانی 
هاوژینەكــەی، پۆلیســی ئــاگادار كــردەوە كە 
ئەگــەر فریای نەكەون دەكــوژرێ، منداڵەكەش 
هەر لەگەڵ دایكیدا بووە، بەاڵم تاوەكو ئێســتا 
چارەنووســی دیار نییە. )ر( داوای لەسەر دوو 
كەسی نزیكی خۆی تۆمار كردووە، چونكە دیارە 

ئەوان بردوویانە بۆ كوشتن".

مێردەكەی خۆی حەشارداوە و گومان لە كەسوكاری ژنەكە دەكرێ

الیەنێكی دیكــە كە لێكۆڵینەوە و بەدواداچوون بۆ دۆســیەكە دەكات، 
نووسینگەی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژیی دژی ژنانە لە كۆیە. دانا حاجی 
عەبدوڵاڵ، لێپرســراوی ئەو نووســینگەیە بە )رووداو(ی گوت "لە شــەش 
ســاڵی رابردوودا ئەوە یەكەم حاڵەتی كوشــتنی ژنانە لە سنوورەكەمان 
تۆمار دەكرێ، تاوانەكــەش لەالیەن خەڵكی ســنوورەكەمانەوە نەكراوە، 

بەڵكو لە دەرەوەی كۆیە هاتوون و لێرە تاوانەكەیان كردووە".
بــە گوتــەی دانا كە دەڵێــت "كۆیی ژنــان ناكۆژن"، لە شــەش مانگی 
یەكەمی ئەمساڵدا تەنیا سێ ژن بوونەتە قوربانی، دوو ژن بە قەزاوقەدەر 
ســووتاون و گیانیان لەدەســتداوە، كچێكی تەمەن 13 سااڵنیش بە پەت 

خۆی خنكاندووە. 

عومەر چاوشین
رووداو - كۆیە

وەســیەتەكەی مامۆســتا ئاواز زۆر جیاواز 
بوو لە وەســیەتی ئەوانەی لەســەرەمەرگدان، 
ئــەو ســەروەتەكەی ئەوەنــدە نەبــوو داوای 
بەخشــینی بكات، ســەروەتی ئــەو ئەندامانی 
جەستەی بوو، وەســیەتی كرد بەو كەسانەی 
بدەن كە پێویســتیان پێیەتی، بەاڵم پزیشك 

وەسیەتەكەی رەتدەكاتەوە.
مامۆســتا )ئــاواز.م.ح( تەمەن 36 ســاڵ، 
دایكــی دوو منداڵ و دانیشــتووی قەزای كۆیە، 
رۆژی 2017/7/9 لــە نێــو ماڵەكــەی خۆیــدا 
نەوتی بەخۆیدا كرد و ئاگری لە جەستەی خۆی 
بەردا. مامۆستا ئاواز نزیكەی 80%ی جەستەی 
ســووتابوو، 18 رۆژ لــە نەخۆشــانە مایەوە و 
بەهــۆی زۆریــی رێــژەی ســووتانەكەی گیانی 
سپارد. مامۆستا ئاواز لە سەرەمەرگدا وەسیەتی 

كرد ئەندامانی جەستەی ببەخشن. 
ئــەو مامۆســتایە كــە لەگــەڵ هاوژینەكەی 
خاڵۆزا و پوورزای یەكدین، هەرچەندە سكااڵی 
لەســەر هاوژینەكــەی نەبــووە، بــەاڵم پۆلیس 
بڕیاری دەســتگیركردنی داوە و تاوەكو ئێســتا 

دەستگیر نەكراوە.
حوســێن، برا گەورەی مامۆســتا ئــاواز بە 
)رووداو(ی گوت: "خوشــكەكەم بە خواســتی 
خــۆی شــووی كــردووە، دوو منداڵــی هەیــە، 
هاوژینەكــەی پێشــمەرگەیە، لــە هەمانكاتــدا 
وەســتای بۆڕیــی ئــاو و ئاوەڕۆیــە، بۆیە باری 

ئابوورییان باش بوو".
حوســێن دەڵێــت ئــەو ژن و مێــردە زۆر 
تەبابــوون، بۆیە ســەری ســوڕماوە لەوەی كە 
خوشــكەكەی لە ئیفادەی پۆلیسدا گوتوویەتی 
خۆی لە داخی مێردەكەی سووتاندووە. حوسێن 
گوتی: "خوشكم لە ئیفادەی پۆلیسدا گوتبووی 
لــە داخی مێردەكەم خۆم ســووتاندووە، بەاڵم 

داوای لەســەر تۆمار نەكرد، چونكە گوتی تازە 
منداڵەكانــم بێ دایــك بوون، حــەز ناكەم بێ 

باوكیش بن".
حوســێن چاوەڕێی ئەوە بووە خوشكەكەی 
چــاك ببێتــەوە، بــەاڵم كاتێــك گوێــی لــە 
وەســیەتەكانی بــووە، لێــی بێ ئومێــد بووە. 
حوسێن گوتی "ئاواز لە نەخۆشخانە وەسیەتی 
كرد كە خانووەكەیان بەناوی خۆیەتی و لەسەر 
منداڵەكانــی تاپۆ بكەین، هەروەها وەســیەتی 
دووەمیشــی ئەوەبوو كــە دوای مردنی، هەموو 
ئەندامانی جەســتەی ببەخشــن بەو كەسانەی 

پێویستیان پێیەتی".

حوســێن زیاتر لەبارەی وەســیەتی دووەمی 
خوشكەكەی قسەی كرد و گوتی "خوشكەكەم 
رۆژی 2017/7/27 لــە نەخۆشــخانە گیانــی 
دەرچوو، رۆژێك پێشــتر بانگی زۆربەی كەسە 
نزیكەكانــی و پزیشــكێكی پســپۆڕی كــرد، 
وەســیەتی كــرد دوای مردنی هــەر ئەندامێكی 
جەســتەی بە كەڵك بێ بیبەخشن بە كەسانی 
نەخۆش و خاوەن پێداویستی، بەاڵم پزیشكەكە 
گوتی ناتوانین وەسیەتەكەت جێبەجێ بكەین، 
چونكە زۆربەی ئەندامەكانی جەســتەت بەهۆی 
نــەوت و دووكــەڵ و ئاگر ژەهــراوی بوون و بە 
كەڵكی بەخشــین نایەن، بۆیە وەســیەتەكەی 

جێبەجێ نەكرا". 
سەبارەت بە جێبەجێكردنی وەسیەتەكەش، 
حوســێن گوتــی "بەدڵنیاییــەوە جێبەجێمان 
دەكــرد، چونكە دەبووە مایەی ســەربەرزی بۆ 

ئەو و جێی شانازیش بۆ ئێمە".
لەدوای رووداوەكەوە، هاوژینی مامۆستا ئاواز 
خۆی شاردوەتەوە و مۆبایلەكەشی داخستووە. 
حوسێن لەبارەی زاواكەیان دەڵێت: "زاواكەمان 
تەنیا نامەیەكی بۆ ناردووم و لە نامەكەدا دەڵێت 
كاكــە تكایــە گەردنم ئازاد بكــەن، كە بەهۆی 
هاوسەرەكەمەوە تووشی ناڕەحەتی بووبن، بڕوا 
بكەن من ئەوم زۆر خۆشدەویســت و هیچ كات 
دڵپیسی و كێشەی گەورەمان لەنێواندا نەبووە، 
سوێند بە خودا كە ئەو كارە روویداوە من لەماڵ 
نەبــووم و لــەدەوام بووم، تكایە بمبەخشــن، 

هەروەكو جاران بە كوڕی خۆتانم بزانن".
حوسێن قسەكانی زاواكەی پشتڕاست كردەوە 
و گوتی لەكاتی رووداوەكەدا خوشكەكەم بەتەنیا 
لەگــەڵ منداڵەكانی لــە ماڵ بــووە، هاتووەتە 
حەوشــەی ماڵەكەی و خۆی ســوتاندووە، كە 

ئاگری گرتووە رایكردووە بۆ كۆاڵن.
رێــواس كە خوشــكی گــەورەی مامۆســتا 
ئاوازە، ئێســتاش باوەڕ ناكات خوشــكەكەی، 
خۆی سوتاندووە و لە ژیاندا نەماوە. ئەو دەڵێت 
"مامۆستا ئاواز هیچ كێشەی لەگەڵ مێردەكەی 
نەبوو، ئەگەر كێشەشــی هەبووایە، هەمیشــە 
پشــتی بەخۆی دەبەســت و خۆی كێشەكانی 

خۆی چارەسەر دەكرد".
رێواس باســی هەڵســوكەوتی خوشكەكەی 
دەكات لە ماوەی ئەو 18 رۆژەی لە نەخۆشخانە 
بووە و دەڵێت مامۆســتا ئاواز لە نەخۆشــخانە 
بەردەوام ئامۆژگاریی خوشــكەكانی و ئەو ژن و 
كچانەی دەكرد كە سەردانیان دەكرد "بەردەوام 
دەیگــوت لەبەر كێشــە رامەكەن و كارەســات 
بەسەر خۆتان مەهێنن، چونكە هیچ كێشەیەك 

نییە چارەسەری نەبێ".

دوای خۆسووتاندنی، ئەندامانی جەستەی دەبەخشێ

"كۆیی ژنان ناكوژن"

دۆسیەكەیان 
لە دادگا بووە

رائیــدی پۆلیــس دانــا حاجی، لێپرســراوی 
نووســینگەی بەرەنگاربوونــەوەی توندوتیژیــی 

دژی ژنــان لە قەزای كۆیە لە لێدوانێكــدا بۆ )رووداو(، 
باسی خۆسووتاندنی ئەو ژنەی كرد و گوتی "هەر دوای 

رووداوەكە پۆلیس دەستی بە لێكۆڵینەوە كرد، ئەو ئافرەتە 
لە داخی هاوژینەكەی، خۆی سووتاندووە. پێشتر كێشە لە 
نێوانیاندا هەبووە، كێشەكەشــیان گەیشتووەتە دادگا 
و پۆلیس، بەاڵم داوای لەســەر كەس نەبووە. دادوەر 

بڕیــاری دەســتگیركردنی هاوژینەكــەی بەپێــی 
ماددە 408 لە یاسای ســزادانی عێراقی داوە، 

بەاڵم تاوەكو ئێســتا دەستگیر نەكراوە 
و شوێنەكەی نادیارە".
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دوو كوردی ئێزدی لە بەغدا دەكوژرێنكۆمەاڵیەتی
رووداو- هەولێر

دوو گەنجی كوردی ئێزدی لە بەغدا لەالیەن چەند چەكدارێكەوە كوژران. شوان محەممەد تەها، بەرپرسی لقی پێنجی پارتی دیموكراتی كوردستان لە بەغدا 
بە )رووداو(ی راگەیاند، رۆژی شەممە 2017/7/29، دوو گەنجی كوردی ئێزدی لە ناوچەی ئەلغەزالی شاری بەغدا لەالیەن چەند چەكدارێكی نەناسراوەوە كوژراون، 

تاوەكو ئێستاش هۆكاری كوشتنەكەیان روون نییە. گەنجەكان خەڵكی سنووری شنگالن و لە دووكانێكی مەیفرۆشیدا كاریان كردووە، یەكێكیان ناوی فەرمان حەجی 
و ئەوی دیكەشیان ناوی داود باپیرە. زۆربەی باڕ و یانەكانی خواردنەوە لە عێراق و هەرێمی كوردستان لەالیەن كوردی ئێزدییەوە بەڕێوەدەبرێن.

ژیلەمۆ عەبدولقادر

* بەڕێوەبەری بەرەنگاربوونەوەی 
توندوتیژی دژی ئافرەتان/ هەولێر

موقەدەمی مافپەروەر

بەناوی ســەردانی دەســتە خوشكەكەیەوە 
چــووە دەرەوە، بــەاڵم نــەك نەچــووە الی 
خێزانێكــی  بەڵكــو  دەستەخوشــكەكەی، 
لێكهەڵوەشــاندەوە، زۆریشــی نەمابــوو خۆی 

تووشی بەاڵیەكی گەورە بكات.
مێردەكــەی  لــە  دەیویســت  ئافرەتێــك 
جیاببێتەوە، چونكە مێردەكەی ناپاكیی لەگەڵ 
كردبوو. ئــەو ئافرەتە گوتی، كچێك كە دواتر 
دەركەوت پەیوەندی لەگــەڵ مێردەكەم هەیە، 
بەناوی ئەوەی دەچێتە الی دەستەخوشكەكەی 
و شــەو لــەالی دەمێنێتــەوە، روخســەت لــە 
دایكــی وەردەگــرێ، بــەاڵم نەچووەتــە الی 
دەستەخوشــكی، بەڵكــو ئــەو شــەوە لەالی 

مێردەكەی من بووە.

چۆن ئاشكرا بوو؟
ئەو ژنە دەڵێــت مێردەكەی پێیگوتووە بۆ 
شــەو و رۆژێك ســەفەر دەكات، بۆیە ئەویش 
چووەتــەوە ماڵــی باوكــی و بە دراوســێكانی 
گوتــووە ئاگایان لە ماڵەكەی بێ، ئەو دەڵێت: 
"شــەو یەكێك لە دراوسێكان تەلەفۆنی كرد و 
گوتی لە ماڵن؟ منیش گوتم من لە ماڵی باوكمم 
و مێردەكەشــم لە ســەفەرە، بەاڵم ئەو گوتی: 
ئۆتۆمبێلــی مێردەكــەت لەبەردەرگایە. ئیدی 
گومانم بۆ دروســتبوو، لەگەڵ برایەكم یەكسەر 
گەڕامەوە ماڵەوە، بینیم مێردەكەم لەگەڵ كچێك 
خەریكی ئامادەكردنی خواردن و خواردنەوەن، 
منیش یەكسەر پەیوەندیم بە پۆلیسەوە كرد و 

پۆلیس هەردووكیانی دەستگیركرد".
دوای پشكنین دەردەكەوێ سێكسیان لەگەڵ 
یەك نەكردووە، بەاڵم ژنەكە سوور بوو لەسەر 
ئــەوەی كە لە مێردەكەی جیاببێتەوە، چونكە 
درۆی لەگەڵ كردووە و خیانەتیشی لێ كردووە. 
دۆســیەكەیان رەوانەی بەردەم دادوەر دەكرێ، 
ژنەكــە لەبــەردەم دادوەر گوتی من هەرچەندە 
منداڵــم لەو پیــاوە هەیە، پەیوەندییەكەشــی 
لەگــەڵ ئەو كچە ســنووری نەبەزاندووە، بەاڵم 
سوورم لەســەر ئەوەی لێی جیاببمەوە. لەبەر 
دواڕۆژی منداڵەكانــم ســكااڵی لەســەر تۆمار 
ناكەم، ناشــمەوێ كەســێكی وا منداڵەكانم بۆ 
پەروەردە بكات. دادوەر گوتبووی لە دەرەوەی 
دادگا بــۆ خۆتــان رێكبكــەون، ئەوانیــش لە 

دەرەوەی دادگا رێككەوتن و جیابوونەوە.

چارەنووسی كچەكە
رەنگە بپرســن ئەی چارەنووســی كچەكە؟ 
هەر دوای دەســتگیركردنی، كچەكە یەكســەر 
رەوانــەی ماڵــی داڵــدەدان كــرا بــۆ ئــەوەی 
گیانــی پارێزراو بێ. دایكی كچەكە ســەردانی 
كردیــن و گوتــی كچەكەم دەستەخوشــكێكی 
هەیــە، زوو زوو دەیگوت دەچمە الی دەســتە 
خوشكەكەم، منیش لەبەر ئەوەی زۆر متمانەم 
بە دەستەخوشكەكەی بوو، بۆیە رێگەم پێدەدا، 
چەند جارێك شەوان لەالی ئەو ماوەتەوە. ئەو 
شەوە تەلەفۆنی بۆ كردم و گوتی دایكە فریام 
بكەوە، من درۆم لەگەڵ كردووی لەالی دەستە 
خوشــكەكەم نەبــووم، مــن پەیوەندیم لەگەڵ 
پیاوێك هەیە و لەالی ئەو بووم، بەاڵم پۆلیس 

دەستگیری كردووم.
بــاوك و دایكــی كچەكــە كاتێــك زانییان 
پشكنین بۆ كچەكەیان كراوە و سێكسی لەگەڵ 
ئەو پیــاوە نەكردووە، رازی بــوون كچەكەیان 
ببەنــەوە، تەنانەت ئامادەنەبــوون پیاوەكەش 
ببینن. بەاڵم بەڵێننامەیــان پێ پڕكرایەوە كە 
توندوتیژی بەرامبەر كچەكەیان نەكەن، ئینجا 
كچەیان رادەست كرایەوە. ئێستاش تیمەكانمان 
زوو زوو بەدواداچــوون بــۆ بارودۆخــی كچەكە 
دەكــەن بــۆ ئەوەی دڵنیا ببنــەوە لەوەی هیچ 

توندوتیژییەكی بەرامبەر ناكرێ.
الیەنی یاسایی دۆسیەكە 

ئەگەر بگەڕێینەوە بۆ دۆسیەی ئافرەتەكە، 
ئەو ئافرەتە دەیتوانی دوو سكااڵ تۆمار بكات، 
یەكەمیــان داوای ســزایی لەســەر كچەكــە و 
هاوژینەكــەی، ئەویش بەپێی مــاددە 377 لە 
یاسای سزادانی عێراقی. لە ماددەكەدا هاتووە 
"ســزادەدرێ بە حەپســكردن ئەو ژنەی زینای 
كردووە، ئەوەشــی كە زینای لەگەڵ كردووە". 
هەروەهــا دەیتوانــی دوای جیابوونــەوە لــە 
هاوژینەكــەی بكات و لە دادگای باری كەســی 
سكااڵ لەســەر مێردەكەی تۆمار بكات و داوای 
نەفەقەی منداڵەكانی لێ بكات. بەاڵم ئەوان لە 
دەرەوەی دادگا بۆ خۆیان رێككەوتن. ناتوانرێ 
هیچ رێوشــوێنێكی یاسایی بەرامبەر كچەكە و 
پیاوەكە بگیرێتەبەر، چونكە دۆسیەكەیان مافی 

گشتیی تێدا نەبوو.

كچێك خێزانێكی 
هەڵوەشاندەوە

گەنجێك "لە داخی باوكی" خۆی دەكوژێ
دیمەن بورهان

رووداو – هەولێر

گەنجێكی رۆژهەاڵتی كوردســتان لە شاری 
هەولێــر كۆتایــی بــە ژیانــی خــۆی هێنــا و 
هاوژینەكەشــی دەڵێت لە داخی باوكی، خۆی 

كوشتووە.
كاژێر شەشی ئێوارەی رۆژی 2017/7/29 
پۆلیــس لە رووداوێكی كوشــتن لــە گەڕەكی 
ســێتاقانی شــاری هەولێر ئــاگادار كرانەوە، 
كاتێك گەیشتنە شوێنی رووداوەكە، دەركەوت 
گەنجێكی تەمەن 22 سااڵنی خەڵكی رۆژهەاڵتی 
كوردســتانە بەناوی ســەعید جەمــال كە بە 

گوللەیەك كۆتایی بە ژیانی خۆی هێناوە.
ســەعید ماوەی چوار مانگە هاوسەرگیریی 
كوردســتان  رۆژهەاڵتــی  كچێكــی  لەگــەڵ 
كردووە، ســەرەتا هەندێك دەزگای راگەیاندن 
باڵویان كردەوە كە ســەعید لەالیەن فاتیمەی 
هاوژینییەوە كــوژراوە، بەاڵم هەر زوو پۆلیس 
ئــەو هەواڵــەی رەتكــردەوە و رایگەیانــد كە 
بەهــۆی دەمەقاڵەیــەك لەگــەڵ باوكــی، بە 

گوللەیەك كۆتایی بە ژیانی خۆی هێناوە.
ئەو گەنجە ماوەی چەند ساڵێك بوو لەگەڵ 
ماڵی باوكــی هاتبوونە هەولێر. لەگەڵ باوكی 
نانەواخانەیــان هەبوو، باوكی ســەعید داوا لە 
كوڕەكەی دەكات هاوسەرگیری بكات و خۆی 
كچێكی لــە رۆژهەاڵتی كوردســتان بۆ دیاری 
دەكات، ئــەو گەنجە كە تەنیا چوار مانگ بوو 
لەگەڵ فاتیمە هاوسەرگیرییان كردبوو، بەهۆی 
زانینی چەند نهێنییەكی باوكی و دروستبونی 

دەمەقاڵێ لەنێوانیان، خۆی كوشت.
"خەزوورم بۆ مەرامی خۆی 

منی خواست"

فاتیمەی 18 سااڵن كە هاوژینی سەعیدە، 
بــۆ  هاوژینەكــەی  خۆكوشــتنی  هــۆكاری 
)رووداو( ئاشــكرا كــرد و گوتی: "چوار مانگ 
لەمەوبــەر باوكی ســەعید داوای منی كرد بۆ 
كوڕەكەی، دوای رازیبوونی خۆم و كەسوكارم 

هاوسەرگیریمان كرد".
بەاڵم فاتیمە دەڵێت باوكی سەعید مەبەستی 
خــۆی لــەو خزمایەتییــە هەبــووە "نەمزانی 

هۆكاری هاوسەرگیرییەكەمان پالنێكی لەپشت 
بووە. من و ســەعید تەنیا ئامرازێك بووین بۆ 

جێبەجێكردنی مەرامەكانی خەزوورم".
بــە گوتــەی فاتیمــە، باوكــی ســەعید 
پەیوەندی لەگەڵ خوشــكێكی ئەودا هەبووە 
و بەو هاوســەرگیرییە ویســتوویەتی زیاتر لە 

خێزانەكەیان نزیك ببێتەوە. 
فاتیمــە گوتــی: "خوشــكێكم هەیــە لــە 
رۆژهەاڵتــی كوردســتان نیشــتەجێیە و لــە 
هاوژینەكــەی جیابووەتەوە، بەبــێ ئاگاداری 
ئێمــە پەیوەنــدی لەگەڵ خــەزوورم هەبووە، 
سەعید هەندێك نهێنیی باوكی زانیبووەوە كە 
پەیوەندی لەگەڵ ژنی هاوڕێیەكی هەیە، دواتر 

بــە پەیوەندیی نێوان باوكی و خوشــكەكەی 
منیشی زانی و بەوە زۆر دڵگران بوو".

رۆژی  "ئێــوارەی  دەڵێــت:  فاتیمــە 
2017/7/29 لەگەڵ باوكی بووە دەمەقاڵێ و 
شــەڕیان، دواتر لە داخی باوكی بە گوللەیەك 

كۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا".
فاتیمە رەتیكردەوە هیچ كێشەیەكی لەگەڵ 
سەعید هەبووبێ، بەڵكو دەڵێت لەگەڵ سەعید 

یەكدییان زۆر خۆشدەویست. 
فاتیمــە گوتی: "پێش هاوســەرگیریی من 
و ســەعید، خەزوورم دەستی لەگەڵ خوشكم 
تێكــەڵ كردبوو، من بەو نهێنییەم نەزانیبوو، 
خــەزوورم خاوەنــی ژن و مــاڵ و منداڵــە، 

هاوسەرەكەشم نەیتوانی بەرگەی رەفتارەكانی 
باوكی بگرێت، بۆیە خۆی كوشت".

لەبارەی ئەو كەیسەوە، رائید هۆگر عەزیز، 
گوتەبێــژی پۆلیســی پارێــزگای هەولێــر بە 
)رووداو(ی گوت " ئێوارەی رۆژی 2017/7/29 
ئاگاداركراینەوە لە حاڵەتێكی خۆكوشــتن لە 
گەڕەكی ســێتاقانی شاری هەولێر، دەركەوت 
بەهۆی كێشەی نێوان باوك و كوڕێك لەسەر 
كێشــەیەكی كۆمەاڵیەتــی، كوڕەكــە بەناوی 

سەعید جەمال خۆی كوشتووە". 
گوتەبێــژی پۆلیســی پارێــزگای هەولێــر 
گوتیشــی: "دوای لێكۆڵینەوە لە رووداوەكە، 
باوكــی كوڕەكــە دەســتگیركرا و دەركــەوت 

كوڕەكــەی بەهۆی چەند كارێكی نەشــیاوی 
ئــەو، خــۆی كوشــتووە. جگــە لــە باوكی، 
هاوژینی ســەعیدیش لێكۆڵینــەوەی لەگەڵدا 
كرا و ئەویش هەمان ئەو زانیارییانەی دووپات 

كردەوە".
گوتەبێژی پۆلیســی هەولێــر هەموو ئەو 
دەنگۆیانەی رەتكردەوە كە وا باڵوكرابوونەوە 
ئەو پیاوە لەالیــەن هاوژینەكەیەوە كوژرابێ 
و گوتــی "لەچەنــد دەزگایەكــی ڕاگەیانــدن 
ئــەم رووداوە وا باڵوكرایەوە كــە ئەو پیاوە 
لەالیەن هاوژینەیەكەوە كوژراوە، بەاڵم دوای 
لێكۆڵینەوەیەكــی ورد دەركەوت كەوا خۆی 

كۆتایی بە ژیانی خۆی هێناوە".

چوار مانگە هاوسەرگیری كردووە

هەڵكەوت عەزیز
رووداو - كەركووك

هەفتەیەك بوو كەســوكارەكەی شوێن نەما 
بەدوایــدا نەگەڕێــن، نەخۆشــخانە، بنكەكانــی 
پۆلیــس و هــەر شــوێنێك كــە بیریــان بــۆی 
چووبــێ، بەاڵم دواجــار تەرمی محەممەد لەنێو 
ئاوی زێی بچووك لە نزیك شــارۆچكەی پردێ 
دۆزرایەوە. هەرزوو پۆلیس بكوژەكەی ئاشــكرا 
كرد و دەركەوت هاوڕێیەكی نزیكی خۆی بووە.
محەممەد مســتەفا، تەمەن 17 ســاڵ، تاقە 
كوڕی خێزانەكەیان بوو، لە پۆلی سێی ناوەندی 
بــوو، باوكی محەممەد پێشــتر فەرمانبەر بووە 
لە قــەزای تەلعەفەر، بەاڵم دوای هاتنی داعش 

بۆ ناوچەكە، گەڕاوەتەوە شارۆچكەی پردێ.
مــاڵ  لــە   2017/7/19 رۆژی  محەممــەد 
دەردەچــێ و ناگەڕێتــەوە، دوای هەفتەیــەك 
تەرمەكــەی بــە دەستبەســتراوی لــە نێو زێی 
بچووكــدا دەدۆزرێتــەوە. مســتەفا موحســین، 
گــوت:  )رووداو(ی  بــە  محەممــەد  باوكــی 
"محەممــەد تاقانە بوو، ســێ خوشــكی هەیە، 
ماوەی هەفتەیەك دیار نەما و پۆلیس و دەزگا 
ئەمنییەكانمــان لــێ ئــاگادار كــردەوە، دواتر 
بــە كوژراوی و دەستبەســتراوی لــە ئاوی زێی 

بچووكدا دۆزیمانەوە".
هــەر دوای ئاگاداركردنــەوەی پۆلیــس لــە 
رووداوەكــە، پۆلیس دەســتی بــە لێكۆڵینەوە 
كرد و هەر ئەو رۆژە ســێ كەســی بە تۆمەتی 
كوشتنی محەممەد دەستبەسەركرد كە هاوڕێی 

محەممەد بوون.
عەمید سەرحەد قادر، بەڕێوەبەری پۆلیسی 
قــەزا و ناحیەكانــی پارێــزگای كەركــووك كە 
خۆی سەرپەرشتی لێكۆڵینەوە لە كوژرانی ئەو 
مێرمنداڵەی كردووە، بە )رووداو(ی گوت "دوای 
ئــەوەی باوكــی محەممەد ئێمەی لــە ونبوونی 
كوڕەكەی ئاگادار كردەوە، هەر ئەو رۆژە ســێ 
كەســمان دەستگیر كرد، خۆم تاوەكو درەنگی 
شــەو لێكۆڵینەوەم لەگەڵ كردن، یەكێكیان كە 
نــاوی فەرهادە و هاوڕێــی محەممەد بوو، دانی 

بەوەدا نا كە ئەو محەممەدی كوشتووە".
فەرهــاد ســەرەتا لەالی پۆلیــس گوتبووی 
محەممــەد جنێوی بــە كەســوكارەكەی داوە، 
بۆیە كوشــتوویەتی، بــەاڵم پۆلیس باوەڕی بە 
قسەكانی نەكرد، دواتر لەالی پۆلیس گوتبووی 

بە هەڵە كوشتوویەتی.
فەرهاد باسی چۆنیەتی كوشتنی هاوڕێكەی 
بــۆ پۆلیــس كــردووە. وەك عەمید ســەرحەد 
باســی كــرد، فەرهــاد گوتبــووی "بەیانییەك 

لەگــەڵ محەممــەد چووینــە كەركووك 
لــەوێ دەمانچەیەكــی توركیمــان 

گەڕاینــەوە  پاشــان  كــڕی، 
پردێ، كاژێر 11ی شــەو 
محەممەد  بــۆ  تەلەفۆنم 
كــرد و گوتم بــا بچینە 
بچــووك  زێــی  دەم 
لــەوێ دەمانچەكە تاقی 
پێكــەوە  بكەینــەوە، 

رۆیشتین لە نزیك ئاوەكە 
دانیشــتبووین، دەمانچەكــە 

بــوو  لەســەر  فیشــەكی  دوو 
بەدەستی منەوە بوو، دەستكاریم 

دەكرد لەناكاو دەســتم بەریكەوت و 
گوللەیەك بەر محەممەد كەوت".

هاوڕێكــەی  فەرهــاد،  گوتــەی  بــە 
ئەویــش  دەرچــووە،  گیانــی  دەســتبەجێ 

بۆ ئەوەی تووشــی كێشــە نەبــێ، بیری لەوە 
كردووەتــەوە تاوانەكــە پەردەپــۆش بــكات، 

فەرهــاد لــەالی پۆلیــس گوتوویەتــی: "بۆ 
ئەوەی گومان نەكرێ من كوشــتوومە، بە 
پەتێك دەستم بەســتەوە و فڕێمدایە نێو 
ئاو، مۆبایلەكەشم هەر فڕێدایە ئاوەكەوە".

چۆن ئاشكرا بوو؟

محەممــەد خاوەنی ماتۆڕســكیلێك بووە، 
هاوڕێیەكــەی كــە تۆمەتبارە بە كوشــتنی، بۆ 
بەیانــی ماتۆڕســكیلەكە دەباتــە كەركووك و 
بــە 125 هەزار دینار دەیفرۆشــێ، دواجار هەر 

بەهــۆی ئەو ماتۆڕســكیلەوە تاوانەكە ئاشــكرا 
دەبێ.

عەمیــد ســەرحەد قــادر دەڵێــت "زانیمان 
دوای  و  هەبــووە  ماتۆڕســكیلی  محەممــەد 
نەمــاوە،  دیــار  ماتۆڕســكیلەكەی  كوژرانــی 

چووینــە  ی بۆیــە  ڕ ا ز بــا

ماتۆڕسكیلفرۆشــان، لەوێ ماتۆڕســكیلەكەمان 
دۆزییەوە، ئەمەش بووە ســەرەداوێكی باش بۆ 
دۆزینــەوەی بكوژی محەممەد كــە هاوڕێیەكی 

خۆی بوو".
مســتەفا موحســین داوا لــە حكومــەت و 
دەزگا ئەمنییــەكان دەكات مافی كوڕەكەی لە 
بكوژەكە وەربگرنــەوە، ئەو پێیوایە فەرهاد بە 

تەنیا ئەو كارەی نەكردووە و كەســی دیكەشی 
لەگەڵە. مســتەفا موحســین بە دووری دەزانێ 
كوڕەكــەی بە هەڵە كوژرابــێ، وەكو بكوژەكە 
باســی كردووە. ئەو دەڵێــت "كوڕەكەم تاوانی 
چیبوو كوشــتیان، بۆ پــارە و مۆبایل و ماتۆڕ 
كوشــتیان، ئاخر كەس هەیە مرۆڤ بكوژێ بۆ 

ئەم شتانە!" .

هاوڕێكەی خۆی بۆ ماتۆڕسكیلێك كوشت

بەپێی ئامارەكانی پۆلیسی قەزاو ناحیەكان تەرمی محەممەد 
دەبێتــە حەوتەمین تەرم كە لە مــاوەی دوو مانگی رابردوودا لە 
ســنووری پۆلیســی قەزاو ناحیەكانی كەركووك دۆزراونەتەوە، 
هەر لــەو دوو مانگەدا ســێ حاڵەتــی رفاندنیــش تۆماركراون. 

دۆزینەوەی حەوت تەرم لە دوو مانگدا

ســەرباری هەڵمەتــی گەڕان و 
هێزی  پێكهێنانــی  و  پشــكنین 
قەدەغەكردنــی  و  هاوبــەش 
هەڵگرتنی چەكــی بێ مۆڵەت، 
حاڵەتانە  ئــەو  نەتوانراوە  بەاڵم 

بنبڕ بكرێن. 
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راپۆرت

نەوزاد مەحموود
رووداو - سلێمانی

ســەرۆكی ئەنجوومەنی پارێــزگای كەركووك 
ئەندامانــی  و  خــۆی  دادگاییكردنــی  پێیوایــە 
ئەنجوومەنەكەی ســەبارەت بە هەڵكردنی ئااڵی 
كوردســتان لە كەركووك، رووكارێكی سیاســی 
وەرگرتووە و دڵنیایە لەوەش كە نزیكبوونەوە لە 
وادەی ئەنجامدانی گشتپرســی، بەغدا هاندەدات 
بۆ ئەوەی زۆرتر ئەو پرســە بە سیاســی بكات. 
بەاڵم بەرپرســانی پارێزگاكــە پێیانوایە دادگای 
فیدراڵی عێراق خۆی بە پرســێكی بێســوودەوە 
ســەرقاڵ كــردووە، چونكە هــەر بڕیارێك بدات، 

ئااڵكە داناگرن.
هەڵكردنــی  بڕیــاری   2017/3/28 رۆژی 
ئــااڵی كوردســتان لەالیەن زۆرینــەی ئەندامانی 
ئەنجوومەنی پارێزگای كەركووكەوە درا. ئەمەش 
كاردانەوەی بەشــێك لە توركمانەكان و عەرەبی 
كەركووكی لێكەوتەوە و كار گەیشــتە ئەوەی لە 

دادگای فیدراڵیی عێراق سكااڵ تۆمار بكەن.
رێبوار تاڵەبانی سەرۆكی ئەنجوومەنی پارێزگای 
كەركووك دەڵــێ هەموو الیەنەكانــی كەركووك 
و دانیشتووانەكەشــی پشــتیوانیمان دەكــەن و 
هەمــوو هەوڵێكمان بــۆ ئەوەیە لە دادگا بتوانین 
بیبەینەوە، بەاڵم ئەوە پرســێكی دەســتووری و 
یاســاییە و هەم سیاسیشە "دەبوو لە پەرلەمانی 
عێراق و لەالیەن فراكسیۆنە كوردستانییەكانەوە 
ئەنجوومەنێكی شارەزا و پسپۆڕ پێكبهێنرایە بۆ 
ئــەوەی پشــتیوانیمان بكــەن". هەروەها گلەیی 

لــە ســەرۆكایەتییەكانی دیكــەش كــرد كاتێك 
نووســراویان ئاراســتەی ســەرۆكایەتی كۆماری 
عێراق و ســەرۆكایەتی هەرێم كــردووە "چونكە 
ئێمە دەمانویســت ئەوانیش چاودێریی پرۆسەكە 
بكەن و بزانن بەكوێ دەگات و بەردەوام ئاگایان 

لە وردەكارییەكانی دۆسیەكە بێت".
رۆژی دادگاییكردنەكە دواخرا بۆ دووی مانگی 
ئاب. سەرۆكی ئەنجوومەنی پارێزگای كەركووك 
و ئەندامانــی ئەنجوومەنەكــە ســوورن لەســەر 
ئەوەی بچــن بەدەم دادگاوە. ســكااڵكە لەالیەن 
پێنج ئەندامی فراكســیۆنی بەرەی توركمانی لە 

ئەنجوومەنی پارێزگای كەركووك تۆمار كراوە.
رێبــوار تاڵەبانــی دەڵێت: "ئەگــەر ئێمە لەو 
دۆســییەدا ســەركەوتوو بیــن، خەڵــك باشــتر 
هانــدەدات لــە شــاری كەركــووك بەشــداریی 
گشتپرسی بكەن و جۆش و خرۆشێكی زۆرتریان 

دەداتێ".
 بەاڵم ئەی ئەگەر دادگا بەدڵی سكااڵكارەكان 
بڕیاری دا؟ رێبوار تاڵەبانی رەتیدەكاتەوە بڕیاری 
داگرتنی ئااڵی كوردســتان لە كەركووك لەســەر 
زمانی هیچ كەسێكەوە بدرێ "كێ دەوێرێ كاری 

وا بكات؟". 
بەپێی قســەی بەرپرســانی كەركووك، نەك 
عــەرەب و توركمانــەكان، بگــرە لە نێــو الیەنە 
كوردستانییەكانیشــدا، كــەس ناوێــرێ بیــر لە 

داگرتنی ئااڵكە بكاتەوە.
ریاز ســاری كەهیە، سەرۆكی پارتی توركمان 
ئیلــی دەڵێت: "لە كەركووك لــە دوای پارێزگار 
گلەیــی زۆرمــان لــە ســەرۆكی ئەنجوومەنــی 

پارێزگایە، ئەمە كارتێكی گوشــاری ســەرەتایی 
بــوو، پێمان خۆشــە لەپــاڵ ئااڵی كوردســتان 
ئااڵی ئێمەش هەڵبكرێت، چونكە فەرامۆشكردنی 
توركمان سوود بە كورد و كەركووك ناگەیەنێ".

فراكسیۆنی توركمانەكان كە لە شەش حیزب 
و نوێنەرێكی ســەربەخۆ پێكهاتووە، نۆ ئەندامی 
لە ئەنجوومەنی پار ێزگاری كەركووك هەیە، پێنج 
ئەندامی ئەو فراكســیۆنە كە سەر بە حیزبەكانی 
بەرەی توركمانی و پارتی گەلن، سكااڵیان تۆمار 
كــردووە، بەاڵم چوار ئەندامەكــەی دیكە ئامادە 

نەبوون واژۆ لەسەر سكااڵكە بكەن.
مەسعود حەیدەر، ئەندامی فراكسیۆنی گۆڕان 
لــە پەرلەمانی عێراق دەڵێ "هەموو فراكســیۆنە 
كوردســتانییەكان پشــتگیری لــە ئەنجوومەنی 
پارێــزگای كەركووك دەكــەن. چاوەڕێی بڕیاری 
دادگا دەكەیــن و وەك رێــز بــۆ دادگا نامانەوێ 
دەستوەربدەینە نێو كاروباری یاسایی و دادگاوە"، 
بــەاڵم ئەویش گلەیی لە ســەرۆكی ئەنجوومەنی 
پارێزگای كەركــووك هەیە و دەڵێت "پەیوەندی 
بە ئێمەوە نەكردووە تاوەكو پارێزەری بۆ بگرین".
رێبوار تاڵەبانی، باسی بەرامبەرەكانی دەكات 
كــە چەند ئەندامێكی توركمانی ئەنجوومەنەكەن 
"هەر یەكێكیان سێ پارێزەری گرتووە و بڕی 150 
هەزار دۆالریان داوە بە پارێزەر بۆ ئەوەی بتوانن 
لــە دادگا بیبەنەوە، بــەاڵم ئێمە پارێزەرەكانمان 
زۆر  "پارێزەرێكــی  گوتیشــی  خۆبەخشــن". 
زیــرەك هەبوو داوامان لێكــرد كارمان بۆ بكات، 
كەچــی داوای 50 هــەزار دۆالری دەكــرد. گوتی 
ئــەو پارەیەم بدەنێ ئەو كێشــەیە بە ســوودی 

ئێــوە كۆتایی پێدێنم، بــەاڵم ئەو پارەیەمان پێ 
هەڵنەسوڕا".

كێشەی كورد لە كەركووك بەالی بەرپرسانی 
ئــەو ناوچەیــەوە، لەوە تێپەڕیــوە لە هەڵكردنی 
ئااڵی كوردســتان و هەندێك پرســی لەوجۆرەدا 

مابێتــەوە. چونكە وەك خۆیان باســی دەكەن، 
ئێســتا كورد خــۆی بۆ ئەنجامدانی گشتپرســی 

ئامادە دەكات.
لــە  پارتــی  ئەندامــی  كەمــال،  محەممــەد 
ئەنجوومەنی پارێزگای كەركووك، دەڵێ ســكااڵ 

لەســەر ئەنجوومەنی پارێزگای كەركووك تۆمار 
كــراوە نــەك تەنیــا كاك رێبــوار "چونكە ئێمە 
وەك ئەنجوومــەن پێكەوە ئــەو بڕیارەمان داوە، 
بــەاڵم ئەو دادگایە هەرچــی بڵێ و هەر بڕیارێك 

دەربكات، هێز نییە بتوانێ ئەو ئااڵیە دابگرێ".

پارێزەر داوای 50 هەزار دۆالر دەكات

رێبوار تاڵەبانی پارەی نییە بیداتە پارێزەر

هەڵۆ كاكەوەیس
رووداو - هەولێر

پاش مووســڵ، فۆكوســی میدیــاكان بە 
ئاراســتەی تەلعەفەر، دوا پێگەی داعشە لە 
باكووری عێراق و نەینەوا، شــەڕی تەلعەفەر 
كێشەی زۆر بە دوای خۆیدا دەهێنێ، چونكە 
هەندێــك واڵتــی هەرێمــی دژی بەشــداریی 
حەشــدی شــەعبی و گرووپەكانی ســەر بە 

ئێرانن.
قەزای تەلعەفەر 65 كیلۆمەتر لە رۆژئاوای 
مووســڵ دوورە، ژمــارەی دانیشــووانەكەی 
250 هــەزار كــەس دەبــێ كــە زۆربەیــان 

و  شــیعە  لەنێــوان  ئەوانیــش  توركمانــن، 
سوننەدا دابەشبوون، بەاڵم بەهۆی شەڕەوە 

60%یان قەزاكەیان جێهێشتووە.
و  ســتراتیژی  ناوچەیەكــی  تەلعەفــەر 
ســەربازی و سیاســی و مێژوویــی گرنگــە 
كە مووســڵ بە ســووریاوە دەبەســتێتەوە، 
داعــش دوو هەفتــە دوای گرتنی، پەالماری 
تەلعەفــەری دا، پــاش ئەوەی ئەبــو وەلید، 
فەرمانــدەی ئۆپەراســیۆنەكانی نەینەوا كە 
بە )شێرەكەی مالیكی( ناسرابوو رێڕەوێكی 
بــۆ هێزەكانــی لــە تەلعەفەر كــردەوە و لە 
2014/6/22 لەگــەڵ لیــوای 10ی فیرقەی 
ســێی ســوپای عێــراق خۆیــان گەیانــدە 

سەنگەرەكانی پێشمەرگە لە شنگال.
حەشــدی شــەعبی پێش دەســتپێكردنی 
بــەری  كۆنترۆڵكردنــەوەی  ئۆپەراســیۆنی 
راســتی مووســڵ، رێگەی تەلعەفەر-شنگالی 
لــە رۆژئــاواوە كۆنتــرۆڵ كــرد و هاتوچۆی 
چەكدارانی داعشی لە نێوان سووریا و عێراق 

پەكخست.
عەبــادی،  حەیــدەر  گــەورەی  كێشــەی 
فەرمانــدەی گشــتیی هێــزە چەكــدارەكان، 
حەشــدی شەعبی بوو لە شــەڕی تەلعەفەر، 
چونكــە گوشــاری ئێرانــی لەســەربوو بــۆ 
بەشداری و لە هەمانكاتدا سوننە و توركمان 
و توركیا بەشداریكردنی حەشد لەو شەڕەیان 

بە هێڵی سوور دەزانی.
عەبادی پێشتر چەند جارێك رایگەیاندبوو 
كــە ســوپا و پۆلیــس تەلعەفــەر كۆنتــڕۆڵ 
دەكەنــەوە. ئەمەش وەك پێدانــی دڵنیایی 
بــە ســوننەكان بوو كە حەشــد بەشــداریی 
ئەو شــەڕە ناكات. دوای مشــتومڕێكی زۆر، 
عەبــادی،  حەیــدەر  تەممــوز  29ی  رۆژی 
سەرۆكوەزیرانی عێراق رایگەیاند: ''هێزەكانی 
حەشــدی شــەعبی و حەشــدی عەشائیری 
بەشــداریی لە كۆنترۆڵكردنەوەی تەلعەفەردا 

دەكەن''.
بەاڵم پێناچێ بەشداریی حەشدی شەعبی 
لەو شەڕە بەبێ باج تێپەڕێ، چونكە توركیا 
چەندینجــار رایگەیانــدووە ئەگەر حەشــدی 
رێگەیــەك  هەمــوو  بەشــداربن،  شــەعبی 
تەلعەفــەر  توركمانەكانــی  پاراســتنی  بــۆ 

دەگرنەبەر.
كیلۆمەتــر و  درێژایــی 60  بــە  داعــش 
پانایی 40 كیلۆمەتر ســنووری شــەڕكردنی 
لەگــەڵ هێــزە عێراقییەكان هەیــە، جگە لە 
ناوەندی قەزاكە، داعش ناحیەكانی عەیازییە 
و محەلەبیــە و 47 گونــدی بەدەســتەوەیە، 
بەشــێكیان لەناوچەی دەشتایی و بیاباندان 
و بەشــەكەی دیكــەش لەنێــوان گردۆڵكە و 
هەندێ بەرزایین لە دامێنی رۆژهەاڵتی چیای 

شنگال.
حەیدەر وائیلی، ئەفســەر لــە هەواڵگری 
ســەربازیی عێــراق بــە )رووداو(ی راگەیاند 
''داعــش لەنێــوان بەشــی زۆری گوندەكاندا 
تونێلــی لێــداوە و خــۆی ئامادە كــردووە، 
بگرە لە مووســڵ زیاتر خۆی بۆ ئەو شــەڕە 
ئامادە كردووە، لەبــەر ئەوەی تەنیا رێگەی 

شەڕكردنیان لەبەردەمە''.
فەرمانــدەی  جــەودەت،  شــاكر  رائیــد 
پۆلیســی فیدراڵی دەڵێت ''مەشق و راهێنان 

لەســەر شــەڕی كــۆاڵن و هێرشــی لەناكاو 
دەكەیــن و پالنێكمــان هەیە بــۆ رێگەگرتن 
شــوێنە  و  قوتابخانــە  تەقاندنــەوەی  لــە 

حكومییەكان".
كــە  كــرد  ئاشــكرا  هێزانەشــی  ئــەو 
هێــزەكان  دەكــەن.  شــەڕەكە  بەشــداریی 
بریتیــن لە مغاویری پۆلیــس و فەوجێك بۆ 
شــەڕی شــەو، لیوایەكی قەناس، تیمەكانی 
پووچەڵكردنەوەی بۆمب. ســوپا و دژەتیرۆر 
و پۆلیسی فیدراڵی و حەشدی عەشائیری و 

حەشدی شەعبی.
ئەحمــەد ئەســەدی، گوتەبێــژی فەرمی 
حەشــدی شــەعبی بــە )رووداو(ی راگەیاند 
تەلعەفــەر  كۆنتڕۆڵكردنــەوەی  ''پالنــی 
هاوبەشــەكان  ئۆپەراســیۆنە  فەرماندەیــی 
دایدەڕێژن، تەواوی هێز و لیوا و كەتیبەكانی 
حەشد بەشــداری لە پرۆسەكە دەكەن''. بە 
گوتەی حەشدی شەعبی دوو هەزار چەكداری 
داعش لەنێو تەلعەفەر ســەنگەریان لە هێزە 

عێراقییــەكان گرتووەو ئەســتەمە كەســیان 
خۆیان رادەست بكەن.

عەبــادی  حەیــدەر  ئــەوەی  پــاش 
و  شــەعبی  حەشــدی  بەشــدارپێكردنی 
عەشــائیری لە شــەڕی تەلعەفــەر راگەیاند 
بــە فەرمــی كۆمەڵی هێز و لیــوای دیكە لە 
شــەڕكردن لە مووســڵ دوورخرانەوە لەوانە: 
لیــوا 29 لــە فیرقــە 15ی ســوپای عێراق. 
لیواكانــی 9 و 10 فیرقەی ســێی پۆلیســی 
فیدراڵی، لیوا حوسین لە حەشدی شەعبی، 

هێزەكانی پۆلیس ئامادەی تەلعەفەر.
گوتەبێــژی  الجبــوری،  حــازم  زوهیــر 
پاســەوانی نەینــەوا بــە )رووداو(ی گــوت 
''هیــچ فەرمانێكمــان پــێ نەگەیشــتووە بۆ 
بەشــداریكردن لە شــەڕی تەلعەفەر، ئەگەر 
شــەڕێك نزیك ببێتەوە، ئەوە چەندین مانگ 
ئێمــە خۆمانــی بۆ ئامــادە دەكەیــن، بەاڵم 
پێناچێــت حكومــەت رێگــە بە پاســەوانی 
نەینەوا بدات بەشداریی لەو شەڕەدا بكەن".

نەوزاد مەحموود
رووداو - سلێمانی

نێودەوڵەتیــی  فڕۆكەخانــەی  بەڕێوەبــەری 
ســلێمانی دەڵێ نووســراوی ناردووە بــۆ تەواوی 
الیەنە پێوەندیــدارەكان و داوای كردووە بە وردی 
بیر لە چارەسەرێك بكەنەوە بۆ ئەگەری داخستنی 
ئاسمان لەالیەن بەغداوە پاش ئەوەی گشتپرسی 
بەڕێوەدەچــێ. پەرلەمانتارێكــی یەكێتیش دەڵێ 
هــەردووال كارتمان بەدەســتەوەیە "بەاڵم بەهۆی 

ئەوەی عێراق دەوڵەتە، كارتەكانی بەهێزترن".
رۆژانــە لەالیــەن بەغــداوە ئەو گشتپرســییە 
رەتدەكرێتەوە كە بڕیارە لە 25ی ئەیلوولی داهاتوو 

لە باشووری كوردستان بەڕێوەبچێ.
فەرهاد قــادر، ئەندامــی پەرلەمانی عێراق لە 
فراكسیۆنی یەكێتی، پێشبینی دەكات گشتپرسی 
دوابخرێــت. هەرچەندە دەڵێ هیوادارم بەزووترین 

كات "بــە هاوئاهەنگــی لەگــەڵ بەغــدا ئەنجامی 
بدەین، چونكە ئەگەر بەهاوئاهەنگی لەگەڵ بەغدا 

بێ، بیر لە سزادانی كورد ناكاتەوە".
بەاڵم بەغدا هەرزوو بەهێزترین كارتی خۆی لە 
دژی هەرێمی كوردســتان بەرز كردەوە و نزیكەی 
سێ ساڵ لەمەوبەر بودجەی هەرێمی كوردستانی 
بــڕی. ئەوە لە كاتێكدا كورد باســی ئەنجامدانی 
گشتپرســی نەهێنابووە ئاراوە. ئایا دوای بودجە، 
ئــەو كارتــە بەهێزانــەی دیكە چین كە هێشــتا 

بەدەست بەغداوە ماون؟ 
فەرهــاد قادر، پێیوایە مادام عێراق دەوڵەتە و 
خاوەن ســەروەرییە "كارتەكانــی لە كارتی كورد 
بەهێزتــر و زۆرترن". گرنگتریــن كارتیش لەدوای 
بودجــە، بەالی ئــەو پەرلەمانتارەوە، ئاســمانە. 
فەرهــاد قــادر دەڵێ "بەپێی دەســتوور دەتوانێ 
رێگا ئاسمانییەكانی كوردستان بەڕووی دەرەوەدا 
دابخــات. هەروەهــا بەغــدا كارتــی پاســپۆرت، 

رەگەزنامــە، دەرمان و بەشــەخۆراكی مانگانە و 
دراوی بەدەستەوەیە".

بەاڵم ئەو ســێ ســاڵەی هەرێمی كوردســتان 
بەهۆی شــەڕی داعش و قەیرانی داراییەوە ماندوو 
بوو، بەغداش بەدەست ئەو قەرزە زۆرەوە دەناڵێنێ 
كە بەردەوام لە بانكی نێودەوڵەتی رایدەكێشــێ. 
ئــەوە جگە لەوەی شــەڕ، رووبەرێكــی بەرین لە 
وێرانەی بەجێهێشــتووە و دەبــێ بچێتە ژێرباری 
قورسی هەستاندنەوەی شار و شارۆچكە و گوندە 

رووخــاوەكان لەپێنــاوی ئــەوەی هەرنەبێ بڕێك 
متمانەی ناوچەی سوننەنشین بەدەستبهێنێتەوە. 
هەمــوو ئەوانــەش وای لێدەكــەن بــواری ئەوەی 
نەبێ بە چڕوپڕی شەڕی سیاسی و دیبلۆماسی و 

ئابووری لەگەڵ هەرێمی كوردستان بكات.
زانا رووســتایی، ئەندامی پەرلەمانی عێراق لە 
فراكسیۆنی كۆمەڵی ئیسالمی پێیوایە كارتی هەرە 
بەهێزی بەغــدا ئەوەیە كە "خاوەنی ســەروەریی 
نێودەوڵەتییــە و دەتوانــێ جگــە لــە قوفڵدانی 

بەشــی كــورد لــە بودجــەی حاكیمە، گەشــتە 
دیبلۆماسییەكانی كورد پەكبخات".

بەاڵم عەرەفات كەرەم، ســەرۆكی فراكسیۆنی 
پارتــی لە پەرلەمانی عێراق پێیوایە ســەروەریی 
عێراق و نێوبانگە سیاســی و دیبلۆماســییەكەی 
بەهــۆی بوونــی چەندین میلیشــیای گەورەتر لە 
حكومەت و ســوپاوە، خەریكە لەســەر ئاســتی 

نێودەوڵەتی الواز دەبێ.
ئایا كورد هیچ كارتێكی بەدەســتەوە نییە لە 
بەرامبەر گوشــارەكانی بەغدا نیشانی بدات؟ زانا 
رووستایی دەڵێ "كورد كارتێكی وای بەدەستەوە 
نییە بۆ ئەوە بشێ بەكاری بهێنێ". بەاڵم فەرهاد 
قادر، پێیوایە یەكڕیزیی نێوان الیەنە سیاسییەكانی 
كوردســتان بەهێزترین كارتە "چونكە لە ســاڵی 
1992 عێراق و واڵتانی دراوســێ و بەشــێكی زۆر 
لــە جیهانیــش دژی فیدڕاڵی وەســتانەوە، كورد 
لەبــەر ئەوەی یەكدەنگ بوون، ئەو بڕیارەیان دا". 

كارتە بەهێزەكانــی دیكە بەالی فەرهاد قادرەوە، 
ســەرچاوەكانی ئاو و ناوچە كوردســتانییەكانی 
دەرەوەی ئیدارەی هەرێمی كوردستانە، كە ئێستا 

بەدەست كوردەوەیە.
بــەاڵم ئــەی دەرگای ئاســمان؟ ئەمــە بەالی 
نێودەوڵەتیــی  فڕۆكەخانــەی  بەڕێوەبــەری 
ســلێمانییەوە مەترســیدارە. تاهیــر عەبدوڵــاڵ، 
دەڵێ بە نووســراو حكومەت و الیەنەكانی ئاگادار 
كردووە لەوەی بە وردی بیر لەو پرســە بكەنەوە 
لــە ئەگــەری بەكارهێنانی ئــەو كارتــە لەالیەن 
بەغــداوە "حكومەتــی هەرێمی كوردســتان هیچ 
دەسەاڵتێكی بەسەر ئاسماندا نییە، بەاڵم دەتوانێ 
لەگــەڵ كۆمپانیاكانــی فڕۆكەوانی گفتوگۆ بكات، 
چونكە فڕۆكەخانەكان تاكە دەروازەی ئاســمانیی 
كوردستانن بەڕووی دەرەوەدا و دوو پایەی گرنگی 

دەوڵەت و دەوڵەتدارین".

ئاسمان تاكە كارتە بەهێزەكەی دەستی بەغدایە
بەڕێوەبەری فڕۆكەخانەی سلێمانی:

الیەنە پەیوەندیدارەكانم ئاگادار كردووە 
كە بیر لەو ئەگەرە بكەنەوە

داعش لە مووسڵ زیاتر ئامادەكاری بۆ شەڕی تەلعەفەر كردووە

 توركمانەكان 150 هەزار دۆالریان داوە بە پارێزەر بۆ دۆسیەكەی رێبوار تاڵەبانی

خەیــری بۆزانی، بەڕێوەبەری كاروبــاری ئێزدییەكان لــە وەزارەتی ئەوقافی 
هەرێمی كوردستان بە )تۆڕی میدیایی رووداو(ی راگەیاند ''نزیكەی 350 كوردی 
ئێزدی رفێندراو لە تەلعەفەر لەالیەن داعشــەوە دەستبەســەركراون، بەشــی 

زۆریان منداڵن، هاوكات داعش بەشێكیانی بەرەو سووریا بردووە''. 
هــەر لەوبارەوە ئەحمەد ئەســەدی، گوتەبێژی حەشــدی شــەعبی دەڵێت 
''زانیاریمــان لەســەر ئێزدییــە رفێنــراوەكان كۆكردووەتەوە و ئەگــەر داعش 

نەیانكوژێت ئەوە بە دڵنیاییەوە رزگاریان دەكەین".

350 كوردی ئێزدی لە تەلعەفەرن
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ته ندروستی

سەروەر ساالر
رووداو - سلێمانی

هەرێمــی كوردســتان بووەتــە بەشــێك لــە 
پرۆگرامێكی جیهانیی تایبەت بە واڵتانی ئیسالمی 
بۆ هۆشیاركردنەوەی خەڵك بەگشتی و گەنجان 
بە تایبەتی لە نەخۆشییە گوازراوەكان لە رێگەی 
سێكسەوە، لە قۆناغی یەكەمدا هەزاران كەس لە 
ســلێمانی خولیان بینیوە و پرۆژەی داهاتوو بۆ 

هەولێر و دهۆكە.
نەخۆشــییە گوازراوەكان لە رێگەی ســێكس 
بوونەتە بەاڵیەكی گــەورەی جیهانی، بەجۆرێك 
راپۆرتی ســاڵی 2015ی رێكخراوی تەندروستیی 
جیهانی گوتوویەتی لەسەر ئاستی جیهان ملیارێك 

كەس بە یەكێك لەو نەخۆشییانەوە گرفتارن.
ئــەوەی ئێســتا پێشــنیاز كــراوە لەالیــەن 
پراكتیزەكردنــی  جیهانییــەوە،  تەندروســتیی 
"سێكســی ســەالمەت"ە ئەویش بە بەكارهێنانی 
كۆندۆم و رێوشــوێنە هاوشــێوەكان، بەاڵم هەر 
ئــەو رێكخراوە ئاشــكرای كردووە كە سێكســی 
سەالمەت ئەو نەخۆشــییانە بنبڕ ناكات، بەڵكو 
كەمیــان دەكاتەوە. بۆ نموونە ئەگەر كەســێك 
بــەو  تووشــبوو  كەســێكی  لەگــەڵ  ســێكس 
نەخۆشــییانە بكات بەبێ كۆندۆم، ئەوە ئەگەری 
وەرگرتنی نەخۆشــییەكە 4-5 هێنــدەی ئەوەیە 
كە بــە كۆندۆمەوە بیــكات، واتــە بەكارهێنانی 
كۆندۆم رێگریی تەواو ناكات لە گواستنەوەی ئەو 

نەخۆشییانە.
پزیشــكییە  كۆمەڵــە  فیدراســیۆنی  بۆیــە 
ئیســالمییەكان كە بــارەگا ســەرەكییەكەی لە 
ئەمریكایــە، لەژێــر چاودێریــی پرۆفیســۆرێكدا 
بــە  پشــت  كــە  دەكات  پێــڕەو  پرۆگرامێــك 
هۆشــیاركردنەوەی خەڵكی دەبەستێ سەبارەت 
بــە نەخۆشــییەكان، رێگاكانــی گواســتنەوە، 

مەترسییەكان و چۆنێتی خۆپارێزی لێیان.
هەرێمی كوردســتانیش ماوەی دوو ســاڵە لە 
رێگەی رێكخراوی هۆشــیاریی تەندروســتییەوە 
بووەتــە ئەندام و دەیــان راهێنــەری كوردزمان 
لەو بوارەدا پێگەیێنــدراون و هەزاران هاوواڵتیی 

كوردستان خولی هۆشیارییان بینیوە.
لــە  یەكێكــە  هەورامــی،  د.عەبدولفەتــاح 
ئەندازیارانی دروســتكردنی پەیوەندیی رێكخراوە 
جیهانییەكــە و كوردســتان، دەڵێ سرووشــتی 
كۆمەڵگەی كوردستان وەهایە ئاسان پرۆگرامێكی 
لــەو جۆرەی تێدا جێبەجێ دەكرێ "رێبەری ئەم 
پرۆگرامە پرۆفیسۆر عەبدولحەمید قودات تێبینی 

كرد ســەرەڕای پێڕەوكردنی سێكسی سەالمەت، 
نەخۆشــییە گــوازراوەكان لــە جیهانــدا هەر بە 
بەرباڵوی ماونەتــەوە، بۆیــە پرۆگرامێكی تەواو 
زانســتیی دانا، كــە خەڵكی شــارەزا دەكات لە 
نەخۆشییەكان و خۆپاراستن لێیان، پڕۆگرامەكە 
بۆ كۆمەڵگە موســوڵمانەكان گونجاوە و دەكرێ 

تێیاندا جێبەجێ بكرێ".
عەبدولحەمید قودات پرۆفیسۆرێكی ئوردنییە 
و ساڵی 1982 لە زانكۆی مانچستەر لە بەریتانیا 
دكتۆرای وەرگرتووە/ پســپۆڕیی وردی هەیە لە 

نەخۆشییە گوازراوەكان لە رێگای سێكس.
قودات دەڵێ ناكرێ بە خەڵكی بڵێین كۆندۆم 
بەكاربهێنــن و بــە ئــارەزووی خۆتان ســێكس 
بكەن، چونكە كۆندۆم تەنیا ئەگەری تووشبوون 
كەمدەكاتەوە و بنبڕی ناكات، بە واتایەكی دیكە 
كۆندۆم رێگە لە هەموو نەخۆشییەكانی پەیوەست 

بە سێكس ناگرێ.

بــە گوتــەی ئــەو، ســەرەتا دەبــێ خەڵكی 
شــارەزایی تــەواو لەبــارەی نەخۆشــییەكان و 
مەترســییەكانیان و رێگاكانــی گواســتنەوەیان 
وەربگرن، ئەوسا ئۆتۆماتیكی لەو سێكسە بەدوور 
دەبــن كە مەترســیی بۆ ســەر تەندروســتییان 
دروستدەكات، هەركاتێكیش نیشانەیەكیان تێدا 
دەركەوت، زوو داوای دەستنیشان و چارەسەری 

حاڵەتەكەیان دەكەن و پشتگوێی ناخەن.
تاوەكوو ئێســتا ئــەو پرۆفیســۆرە دوو جار 
ســەردانی هەرێمــی كوردســتانی كــردووە. لــە 
سلێمانی بەشــداری پێگەیاندنی راهێنەرانی ئەو 
بــوارەی كــردووە. بــە گوتــەی د.عەبدولفەتاح 
جاری ســێیەم كــە دێتە كوردســتان، لە دهۆك 
سەرپەرشــتی پێگەیاندنــی راهێنــەری لۆكاڵیی 

دەكات بۆ هۆشیاركردنەوەی خەڵكی.
رێكخراوی خاوێن بۆ پەرەپێدانی تەندروستی 
ئەركی دابینكردنی كادیری پزیشكیی لەخۆگرتووە 

تا ببنــە راهێنــەر و سەرپەرشــتیی گوتنەوەی 
وانەكان دەكات لەالیەن راهێنەرانەوە.

تەندروســتی،  پەرەپێدانــی  بــۆ  خاوێــن 
رێكخراوێكی ناحكومی قازانجنەویســتە و ساڵی 
2013 دامــەزراوە. ئێســتا رێكخراوەكە نزیكەی 
30 راهێنــەری هــەن و بــە هەماهەنگــی لەگەڵ 
بەڕێوەبەرایەتی گشــتی تەندروســتی ســلێمانی 
خولی هۆشیاری بۆ چینە جیاوازەكان دەكاتەوە 
لــە بــارەی ئایــدز و نەخۆشــییە گــوازراوەكان 

لەڕێگەی سێكس.
بیــالل محەممــەد، ســەرۆكی رێكخراوەكە بە 
)رووداو(ی گوت: "ســاڵی یەكــەم راهێنەرانمان 
پێگەیەندران و ســاڵی دووەمیش دەســتیان بە 
گوتنەوەی خولەكان كرد و تاوەكو ئێستا هەزاران 
كــەس لە خولەكانمــان ســوودمەند بوونە، هەر 
رێكخراو و كۆمەڵەیەكیش خوازیار بێ، دەتوانین 

خول بۆ ئەندامەكانیان بكەینەوە".

بیــالل دەڵــێ گرفتــی گــەورەی كۆمەڵگەی 
كوردســتان لە پرســی نەخۆشــییە سێكسی و 
زایەندییەكانــدا، نەبوونی هۆشــیارییە. "زۆركات 
كەســێك نیشــانەیەكی نامۆی هەیــە و گومانی 
هەیە كۆئەندامی زاووزێی تووشــی گرفت بووبێ، 
بــەاڵم شــەرم دەكات راوێژ بە پزیشــك بكات و 
داوای دەستنیشــان و چارەســەری حاڵەتەكەی 
بكات، یان نازانێ كامانەن ئەو نەخۆشییانەی لە 
رێگەی سێكســەوە دەگوازرێنــەوە و دەبێ چۆن 
بیانناســێتەوە و خۆیان لێ بپارێزێ. كاری ئێمە 
ئەوەیــە ئەو گومان و دوودڵییــە الی هاوواڵتیان 

بڕەوێنینەوە".
ئەوەی كاری رێكخراوەكەی ســەخت كردووە، 
نەبوونــی پرۆگرامی هۆشــیاریی سێكســییە لە 
نێوەندەكانــی خوێندنــدا كە بەهۆیــەوە خەڵك 
زانیارییەكی ئەوتۆیان لەبارەی نەخۆشی و گرفتە 

سێكسییەكان نییە.

كوردستان دەبێتە بەشێك لە پرۆگرامی 
بەرەنگاربوونەوەی نەخۆشییە سێكسییەكان

بەپێی راپۆرتێكی رێكخراوی تەندروستیی جیهانی، یەك ملیار كەس بەدەست نەخۆشییە سێكسییەكانەوە گرفتارن

دوای زیاتر لــە 12 كاژێری بەردەوام 
گــەڕان و ســووڕان لەنێو نەخۆشــەكان 
ئــەو  تەندروســتیی  چاودێریكردنــی  و 
مندااڵنــەی تەمەنــی هیــچ كامیــان لــە 
مانگێــك تێپــەڕی نەكردووە لە بەشــی 
منداڵە ناكامەكان، ویستم لە ژوورەكەی 
دەرگاكــەم  بــدەم،  پشــوویەك  خــۆم 
داخســت، بەاڵم هێشــتا پاڵنەكەوتبووم 
بەتونــدی لــە دەرگا درا: دكتۆر خێراكە 

بگە منداڵەكەم، كوشتیان.
پزیشــكانی ئێشــكگری نیشــتەجێی 
خوالو لەكاتی ئێشكگرتنی 24 كاژێری لە 
زۆربەی قاوش و یەكەكانی چاودێریكردنی 
نەخۆش، دوای دڵنیابوونەوە لە حاڵەتی 
نەخۆشــەكان و تۆماركردنــی جێگیریی 
نەخــۆش،  زیندەگییەكانــی  نیشــانە 
لــەدوای ئەنجامدانــی كارەكانــی خۆی، 
مافــی خۆیەتــی لــە ژوورەكــەی خۆی 
پشــوو بدات، لەكاتی پێویســت لەالیەن 
پەرســتاری ئێشــكگرەوە یــان هاوەڵی 

نەخۆش بانگ دەكرێت. 
قاوشــەكان  لــە  ئەوانــەی  زۆربــەی 
دوای  كــە  ئەوانــەن  دەخەوێنرێــن، 
نەخۆشــخانەكانی  ســەردانكردنی 
بــاری  جێگیركردنــی  و  فریاكەوتــن 
تەندروســتییان، بەمەبەســتی پشوودان 
دەرمانــەكان  كۆرســی  تەواوكردنــی  و 
لــە قاوشــەكان دەخەوێنرێــن و بەپێی 

پێویستی لەوێ دەمێننەوە.
كــە دەرگام كــردەوە ژنێــك هاواری 
دەكــرد دكتۆر خێــرا بگــە منداڵەكەم، 
:"پەرســتارەكە  دەیگــوت  بــەردەوام 
كوشــتی، هــەر موغەزییەكــەی دانــا و 
منداڵەكــەم وای لێهات، خێراكە كارێكی 

بۆ بكە".
تــازە  كۆرپــە  الی  گەیشــتمە 
لەدایكبووەكەیــان كە تەمەنی تەنیا دوو 
رۆژ بــوو، هــەروەك دواتر كە ســەیری 
پەروەندە )فایل(ی نەخۆشــەكەم كرد، 
زانیم كۆرپەكەیان پێش كاتی خۆی و لە 
24ەمین هەفتەی دووگیانی لەدایكبووە.

بەپێــی داتــا جیهانییــەكان ئەگەری 
ژیانــی ئــەو مندااڵنــەی لــە 23یەمیــن 
هەفتــەی دووگیانی لەدایك دەبن، تەنیا 
19%یــە، ئەوانەشــی بــە 24 هەفتەیی 

لەدایكدەبن 39% زیاتر نییە.
مــن لــە گەڕانــی پێشــووترم بەنێو 
نەخۆشــەكاندا ئــەو كۆرپەیــەی ئەوانم 
بینیبــوو، دەمزانی كە هەناســەی رێك 
نییــە و هەناســەتەنگیی هەیــە، گرفتی 
هەناســەدانیش یەكێكە لــەو گرفتانەی 
تووشــی 94%ی ئەو مندااڵنە دەبێت كە 
لە ئەمریكا لەدایك دەبن و پێویستیان بە 
ئامێری هەناسەدانی دەستكرد دەبێت. 

كۆرپــە ناكامەكەی ئــەو دایكەی كە 
رۆشنبیرییەكەی هێندە ناكام بوو، پێشتر 
هەناســەتەنگیی هەبــوو، لەكاتی دانانی 
كانیــوال و دەســتپێكردنی موغەزیــش 
هێندە هیالك بووبوو، كە هەناســەدانی 
تێكچووبــوو، بۆیــە دایكەكــە هــاواری 
دەكــرد: لەگــەڵ دانانــی موغەزییەكــە 

منداڵەكەم خنكا.
خێــرا داوام كــرد منداڵەكــە بهێننــە 
شوێنی بووژانەوە و هەناسەی دەستكردم 
بــە منداڵەكە دا، بەاڵم ئەوەی ســەیرتر 
بوو زیاتر لە 10 كەس هاتبوونە ژوورەوە 
و هەریەكەیــان لەالی خۆیەوە شــتێكی 
دەگــوت، یەكێك دەیگوت: "دكتۆر لەوە 
زیاتــر هیالكــی مەكەن، ئێمــە دەزانین 
مــردووە". یەكێكی دیكە لەوالوە دەهات 
و دەیگوت: "تكایە كە كوشتووتانە وازی 
لێبێنن و ناوی پەرســتارەكەمان پێبڵێن 

خۆمان دەزانین چی دەكەین".
بەبێ گوێدانە قســەكانی ئــەوان، بۆ 
مــاوەی نزیكەی 15 خولــەك كاركردنی 
بەردەوام و پێدانی هەناسەی دەستكرد، 
هەناســەدانی منداڵەكــە رێكبــووەوە و 
گەڕایەوە دۆخی پێشووتر. بەمەش جگە 
لەوەی ژیانی منداڵەكە رزگاربوو، هاوكات 
پەرســتارەكەش لەدەســت تۆمەتی بێ 

بنەمای خێزانەكە دەربازی بوو.

"منداڵەكەمیان 
بە موغەزی 

كوشت"

هونەر رێبوار

BBC - رووداو

توێژینەوەیەكی نێودەوڵەتی كە لە كۆنفرانسی 
نێودەوڵەتــی كۆمەڵەی ئەلزهایمــەر لە لەندەن 
پێشكەشكرا، دەریخســتووە یەك لەسەر سێی 
حاڵەتەكانی خەڵەفان دەكرێ رێگە لە روودانیان 
بگیرێ، ئەگەر خەڵكی لە نۆ هۆكاری رێخۆشكەر 
بەدووربن. ئێســتا لە جیهاندا 47 ملیۆن كەس 
خەڵەفانیــان هەیــە و ســاڵی 2050 ژمارەكــە 

دەگاتە 131 ملیۆن.

نۆ هۆكارە رێخۆشكەرەكە ئەمانەن:
- گوێگرانبوون )كەڕی( لە تەمەنی ناوەنددا

- تەواونەكردنی خوێندنی دواناوەندی
- جگەرەكێشان

- زوو چارەسەرنەكردنی خەمۆكی
- تەمبەڵی و سستیی جەستە

- گۆشەگیری و دابڕانی كۆمەاڵیەتی
- بەرزەپەستانی خوێن

- قەڵەوی
- شەكرەی جۆری دوو

ئەم نۆ هۆكارە 35%ی هۆكارەكانی خەڵەفان 
پێكدێنن و وەها پێناســە دەكرێــن كە دەكرێ 
رێگــە لە روودانیان بگیرێ یان كۆنترۆڵ بكرێن، 
ئەو 65%ەی دەمێنێتەوە، ناكرێ كۆنترۆڵ بكرێن 

و هەرچی بكەین هەر روودەدەن.

ئەركی شیری دایك تەنیا تێركردنی منداڵ نییە، بەڵكو یاریدەدەرێكی كارایە لە 
گەشەی منداڵ و پاراستنی لە نەخۆشی. شیری هیچ بوونەوەرێك هێندەی شیری 
مرۆڤ ئاڵۆز نییە لە پێكهاتەكەیدا، كە بەپێی قۆناغەكانی گەشەی منداڵ بەردەوام 
لە گۆڕاندایە. گرنگیی شیردانی سروشتی وای كردووە كە رێكخراوی تەندروستیی 
جیهانی، هەفتەی یەكەمی مانگی ئاب تەرخان بكات بۆ هاندانی دایكان بۆ ئەوەی 
شــیری خۆیان بدەنە كۆرپەكانیان. ئەگەر دایكان سوودەكانی شیردانی سروشتی 

بزانن، قەت دەستبەرداری نابن. ئەویش لەبەر ئەو هۆكارانە:
- شیری دایك تەنیا ژەمە خۆراكی نموونەیی و هەمیشە ئامادە نییە بۆ منداڵ، 

بەڵكو بەرگریی منداڵیش بەهێز دەكا و لە چەندین پەتا دەیپارێزێ.
- شیری دایك رۆڵێكی كارای هەیە لە پاراستنی بااڵنسی بەكتریا سوودبەخشەكانی 
نێو ریخۆڵە كە بۆ پاراســتنی منداڵ لە نەخۆشــییەكان و رێكخســتنی پرۆســەی 

گەشەی گرنگن و ئەگەری تووشبوونی بە قەڵەوی و رەبۆ كەمدەكەنەوە.
- مەمكی دایك لە سەرەتای تەمەنی كۆرپەكەیدا رۆژانە 450 گرام شیر دروست 

دەكات، پاش ساڵ و نیوێك ئەو بڕە كەمدەكات بۆ 200 گرام لە رۆژێكدا.
- شــیری دایك جگە لە شــەكر و پرۆتین و چەوریی سروشــتی، بە چەندین 
دژەتــەن دەوڵەمەندە كە ئەركیان لەنێوبردنی ئەو زیندەوەرە زیانبەخشــانەیە 

دەگەنە نێو جەستەی منداڵ.
- شــیری دایك رێگری لە تووشــبوونی كۆرپە بە سكچوون و هەوكردنی 
توندی سییەكان دەكات كە دوو هۆكاری سەرەكیی مردنی مندااڵنی جیهانن.
- كاتێــك منــداڵ گەورەتــر دەبێــت و بەرگری پەیــدا دەكات، ئیدی 
پێكهاتەی چەوریی ئەو شــیرە زیاد دەكات، تاوەكوو گەشەی منداڵەكە 

خێرابكات و وزەیەكی زۆری پێ ببەخشێ.
- توێژینەوەیەكی نوێی بەریتانی دەڵێ ئەو خانمانەی شیری خۆیان 

دەدەنە منداڵەكانیان، كەمتر تووشی جەڵتەی دڵ و مێشك دەبن.
- لە كاتی دووگیانیدا جەستەی خانمان بڕێكی بەرچاو لە چەوری 
لــە جەســتەدا كۆدەكاتەوە بــۆ فەراهەمكردنی وزەی پێویســت بۆ 
كۆرپەكەی، شیردانی سروشتی دەبێتە هۆی كەمكردنەوەی ئەو چەورییە 

زیادەیەی جەستەی خانمەكە.
- شیردانی سروشتی لە دایكدا رێگری لە شێرپەنجەی هێلكەدان، جۆری 

دووەمی شەكرە و خەمۆكیی دوای منداڵبوون دەكات.

چەند راستییەك لەبارەی 
شیردانی سروشتی

"ئەو خانمانەی شیری خۆیان دەدەنە منداڵەكانیان، 
كەمتر تووشی جەڵتەی دڵ و مێشك دەبن"

        رێگا بۆ 
كەمكردنەوەی 

ئەگەری خەڵەفان

9
كوردی ئێزدی لە تەلعەفەرن
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سوێندی خواردووە قەت نەگەڕێتەوە شارۆچكەكەی خۆی

رووداو - هەولێر

ســلۆڤینیا بە واڵتی شتە بەتامەكان ناسراوە، 
خەڵكی واڵتەكە دەستەواژەی "سندوقی چوكلێت" 
بۆ وەسفی واڵتەكەی خۆیان بەكاردەبەن. ئێستا 
لەنــاو ئــەم ســندوقەدا هیچ شــوێنێك هێندەی 
شــارۆچكەیەكی بچــووك لــە دیــوی رۆژهــەاڵت 
شــانازیی بە خۆیــەوە ناكات. سێڤنیتســا تەنیا 
5000 دانیشــتووی هەیە و هەمــوو خەڵكەكەی 
یەكدی دەناسن، بەاڵم هەر ئەوەندەش بەس بووە 
بــۆ ئەوەی هاوژینی ســێیەمی دۆناڵــد ترەمپ و 

خانمی یەكەمی ئەمریكا لەوان بێت.
سێڤنیتســا شــارێكە لەدەم رووباری ساڤایە 
و قەاڵیەكی ســەدەكانی نێوەڕاســت بەســەریدا 
دەڕوانێــت. ئەمە رێك ئەو شــوێنەیە كە مێالنیا 
ترەمــپ 20 ســاڵی یەكەمی ژیانی تێدا بەســەر 
بردووە. خەڵكی شــارۆچكەكە بە مێالنیا كناڤس 
ناوی دەبەن، واتە ناوی دووەمی ئەو خێزانەی لە 

26ی نیسانی 1970دا تێیدا لەدایكبووە. 
بۆیان پۆزار یەكێكە لەو كەسانەی ژیاننامەی 
مێالنیا ترەمپ دەنووسێتەوە. لە بەشی یەكەمی 
كتێبی "مێالنیا ترەمپ: دیوی ناوەوەی چیرۆكی 
ژیانی"، بــاس لەوە دەكات كــە خانمی یەكەمی 
ئەمریكا لە ماوەی 20 ســاڵی رابردوودا تەنانەت 
لەگەڵ سلۆڤینییەكانیش بە زمانی دایكی قسەی 
نەكــردووە، هەرچەنــدە هەتــا ئێســتاش زمانە 
سلۆڤینییەكە بە تەواوەتی بە ئینگلیزییەكەیەوە 
دیــارە. مێالنیا زیاتر لە 10 ساڵیشــە چاوی بە 

شارۆچكەكەی خۆی نەكەوتووە. 
پۆزار بێ ئەوەی بچێتە ناو وردەكارییەكانەوە، 
ئامــاژە بۆ ئەوە دەكات "یــان ئەوەتا بەڵگەكانی 
كۆچبــەری دیوێكــی رەشــی تێدایە، یــان دەبێ 
شتێك لە سلۆڤێنیا هەبێت كە نیگەرانی بكات". 
لە مانگــی ئایاری ئەمســاڵدا خێزانی ترەمپ بە 
ســەردانێك لە ڤاتیكان بوون كە بە فڕۆكە تەنیا 
یــەك كاژێر لە شــوێنی گەورەبوونــی مێالنیاوە 
دوورە، ســەرەڕای هەوڵێكــی زۆر، كەچــی هیچ 

رووداو- هەولێر

لە ماوەی زیاتر لە دوو ســاڵی رابردوودا هیچ 
دیپلۆماتێكی رۆژئاوایی هێندەی برێت مەكگۆرك 
رۆڵی هەڵسوڕاندن و هەماهەنگی لە هاوپەیمانێتی 
نێودەوڵەتیی دژی داعشــدا نەبینیوە. لە ماوەی 
ســەرۆكایەتی سێ ســەرۆكی ئەمریكیدا لە سێ 
واڵتی جیاواز بۆ بەرەنگاربوونەوەی توندئاژۆیی 

ئاینی كاری كردووە. 
مەكگۆرك لە هەرێمی كوردستان بوو كاتێك 
داعش دەســتی بەســەر مووســڵ و ناوچەكانی 
وەكــوو   2015 ســاڵی  گــرت.  دەوروبەریــدا 
نوێنــەری تایبەتــی بــاراك ئۆبامــا، ســەرۆكی 
نوێنــەری  پۆســتی  بــۆ  ئەمریــكا،  پێشــووی 
تایبەتی سەرۆك لە هاوپەیمانێتیی نێودەوڵەتی 
دژی داعــش دەستنیشــانكرا. دۆناڵــد ترەمپ، 
ســەرۆكی ئێســتای ئەمریــكاش، مەكگۆركــی 
لە پۆســتەكەی هێشــتەوە. لــە هەڤپەیڤینێكدا 
لەگەڵ گۆڤاری )نیویۆركەر(ی ئەمریكی باســی 
دوایین پێشــكەوتنەكان لە شەڕی دژی داعش و 
ژمارەی چەكدارە كوژراوەكان و مەترســییەكانی 
گەڕانــەوەی ئــەو چەكدارانە بــۆ واڵتانی خۆیان 

دەكات.

40 هەزار چەكداری بیانی لە سووریا

نێــردەی  هەڤپەیڤینەكــەدا،  بەشــێكی  لــە 
تایبەتی ســەرۆكی ئەمریكا ئاشكرای دەكات كە 
لە مــاوەی چەند ســاڵی رابــردوودا "40 هەزار 
چەكــداری بیانــی لــە 110 واڵتــی جیهانــەوە 
هاتوونەتــە ســووریا". هــۆكاری قورســبوونی 
شــەڕی مووسڵیشی لە ســێ هەفتەی كۆتاییدا 
بــۆ ئەو ســەدان چەكــدارە بیانییــە گەڕاندەوە 
كــە "لەناو شــوێنە مەدەنییەكاندا ســەنگەریان 
لێدابوو. ســتافی ئێمە لەسەر بێتەلەكان گوێیان 
لێ ببوو كە ئەو چەكدارانە بە چینی، رووســی، 

هۆڵەندی و فەرەنسی قسەیان دەكرد".
مەكگۆرك نایشــارێتەوە ژمارەیەك چەكداری 
بیانــی بەر لە گرتنــەوەی ســنوورەكانی نێوان 

ســلۆڤینییەكان بە گشــتی بەوە ناسراون كە 
شــانازییەكی زۆر بە زمان و كولتووری خۆیانەوە 
دەكــەن. مێژوونووســە ســلۆڤێنییەكان هۆكاری 
مانــەوەی زمــان و نەریتــی ســلۆڤینی بــۆ ئەو 
شــانازییە دەگەڕێننەوە كە خەڵكی ناوچەكە بە 

زمان و كولتووری خۆیانەوەی دەكەن.
بەگوێــرەی ســتۆرییەكی ماڵپــەڕی )دەیلــی 
لــەو  گوێیــان  سێڤنیتســا  خەڵكــی  بیســت(، 
ساردوسڕییەی كچە بەناوبانگەكەی شارۆچكەكەی 
خۆیان نییە. ژمارەیەكی زۆر خواردن، كێك، قاوە 
و چایــی تایبەت بە نــاوی "مێالنیا" یان "خانمی 

یەكەم" كراون.
مێژوونووســانی ســلۆڤینیا رەخنە لە خانمی 
یەكەمــی ئەمریــكا دەگــرن كــە بەشــێك لــە 
راســتییەكانی لەبارەی ژیانی خۆی لە سلۆڤینیا 
گۆڕیوە. ئیگۆر ئۆمێرزا كە بە هاوبەشــی لەگەڵ 
پۆزار ژیاننامەی مێالنیایان نووســیوە و ئەندامی 
پەرلەمانیشە، دەڵێت: "مێالنیا ترەمپ گوتوویەتی 
و نووســیویەتی كە باوكی بەڕێوەبەر بووە، بەاڵم 
باوكی مێالنیا لە شارۆچكەی لیوبلیانا دووكاندار 
بوو، هەروەها گوتوویەتــی دایكی دیزاینەر بووە 
و ئەمەش راســت نییە. باســی لــەوەش كردووە 
كە دەرچووی بەشی بیناسازییە، ئەمەشی راست 
نییــە، نــە خۆی و نــە دایك و باوكــی زانكۆیان 

تەواو نەكردووە".
خانمی یەكەمی ئەمریكا بەوە ناوی دەركردووە 
كە بێدەنگە و زۆر خۆی لە سیاسەت هەڵناقورتێنێ 
و بە پێچەوانەی میشــێل ئۆباما، خانمی یەكەمی 
پێشووی ئەمریكاوە، دەستپێشخەری لە هەڵمەت 
الی  نــاكات.  كۆمەاڵیەتییەكانــدا  چاالكییــە  و 
خەڵكی شــارۆچكەكە ئەمە شــتێكی نامۆ نییە، 
لەبــەر ئــەوەی ئامالیا كناڤس، دایكــی مێالنیا، 
هەمیشــە هاوژینێكی بێدەنگی ڤیكتۆری مێردی 
بــووە. ڤیكتۆر و ئامالیا چەنــد مانگ جارێك لە 
بەشە كۆنەكەی سێڤنیتسا دەبینرێن، بێ ئەوەی 

مێالنیایان لەگەڵ بێت.
ئۆرسوال فالەر، ئەنترۆپۆلۆجیست و توێژەر لە 

هەبووە لە داڕشــتنی سیاســەتی نوێی ئەمریكا 
بۆ عێــراق و شــەڕی گروپە تونــدڕەوەكان لەو 
واڵتەدا. ئەو ســتراتیژە نوێیە كە بە ســتراتیژی 
"لێــدان" ناوی دەركردووە، لە ســاڵی 2007ەوە 
پەیڕەو كرا. ئەو لە نزیكەوە ئاگاداری داڕشــتنی 
دەســتووری نوێی عێراق بــووە و لە رێككەوتنە 
ئەمنییــە ســتراتیژییەكەی ئەمریــكا و عێراقدا 

دانوستانكاری بااڵی ئەمریكا بووە.
مەكگۆرك پێیوانییە كاری ئەمریكا لە عێراق 
تــەواو بووبێت، بۆیەش دەڵێت: "ئێمە خەریكی 
گفتوگۆیــن لەگــەڵ حكومەتی عێــراق، تاوەكو 
بزانیــن رۆڵی داهاتوومان لــە راهێنان و پێدانی 
راوێــژی ســەربازی چــی دەبێــت". مەكگــۆرك 
نایشارێتەوە كە حكومەتی ئەمریكا حەز دەكات 
گوشــارەكان لەســەر داعــش بــەردەوام بن بۆ 

ئەوەی نەتوانن سەرهەڵدەنەوە.

كۆنترۆڵی كرد".

لە حەشدی شەعبی رازییە

گرتنــەوەی  ئۆپەراســیۆنی  ســەرەتای  لــە 
مووســڵدا حەیدەر عەبــادی، ســەرۆكوەزیرانی 
عێــراق، جەختــی لەوە كــردەوە كە حەشــدی 
شــەعبی نایەنە نێو مووســڵ. بــەاڵم وەكوو لە 
راپۆرتەكانــدا دەردەكەوێت حەشــدی شــەعبی 
لەنــاو مووســڵە. مەكگــۆرك بــە پێچەوانــەی 
فەرمانــدە و بەرپرســانی ســەربازیی ئەمریــكا 
هەوڵدەدات لە قەبارەی مەترســییەكانی حەشد 
لە مووسڵ كەم بكاتەوە، بە بۆچوونی مەكگۆرك 
"80%ی حەشــد بە فتوای ئایەتوڵاڵ سیســتانی 
)مەرجەعی شــیعەكانی عێراق( كۆبوونەتەوە و 
خاوەن دیسیپلینن و لەژێر دەسەاڵتی حكومەتی 

میدیایەكــی ســلۆڤێنی لــە ماوەی یەك ســاڵی 
رابردوودا نەیتوانیوە هەڤپەیڤینی لەگەڵ بكات.

مێالنیا لە 1992 ســلۆڤێنیا جێدەهێڵێ و بۆ 
كاری نمایشــی جلوبەرگ روو لە نەمسا، ئیتاڵیا 
و فەرەنســا دەكات. وەكوو لە كتێبەكەی پۆزاردا 
دەردەكەوێت، خانمی یەكەمی ئەمریكا، هەر لەو 
رۆژەوە بڕیــاری داوە دیوارێك لە نێوان رابردوو و 
داهاتوویدا دروســتبكات. یورێ زورچیچ لە ساڵی 
1991 بۆ چەند مانگێك پەیوەندیی خۆشەویستی 

لەگەڵ مێالنیا هەبووە و باس لەوە دەكات مێالنیا 
لــە ســەردەمی گەنجێتییەوە دڵی لــە ئیتاڵیا و 
فەرەنســا بووە. مێالنیــا و كۆنەیارەكەی جارێك 
لــە نیویۆركیــش یەكدییــان بینیــوە، ئــەو كات 
مێالنیا دەستگیرانی ترەمپ بووە و بە ئینگلیزی 
ســوێندی بــۆ زورچیــچ خــواردووە كــە هەرگیز 

ناگەڕێتەوە سێڤنیتسا.

ســووریا و عێــراق لــە مووســڵ رایانكــردووە 
قــورس  زۆر  دۆخەكــە  وایكــردووە  "ئەمــەش 
بێــت"، واتە ئەگەری هەیە لە عێراق و ســووریا 
نەمابن، جەختی لەوەش كردەوە "ئەو چەكدارە 
بیانیانــەی لە عێراق و ســووریا ماونەتەوە هەر 
لە عێراق و ســووریا دەكوژرێن. ئۆپەراســیۆنی 
مووسڵ تەواو بووە، رەققەش گەمارۆ دراوە". 

یەكێك لەو پرســیارانەی مێشــكی بەشێكی 
ئەمنیــی  شــارەزایانی  و  بەرپرســان  لــە  زۆر 
داگیركردووە، ئەوەیە كە داعش چەند چەكداری 
بەدەســتەوە مــاوە، مەكگــۆرك لەوبارەیەوە بە 
گۆڤارە ئەمریكییەكەی گوت "شــارەزایانی ئێمە 
مەزندە دەكەن كادرە چاالكەكانی داعش بۆ 12 
هــەزار چەكدار دابەزیبێــت بە چەكداری لۆكاڵی 

و بیانییەوە".
و  پێنجــەم  قۆناغــی  مانگــە  دوو  مــاوەی 
كۆتایی ئۆپەراســیۆنی كۆنترۆڵكردنەوەی رەققە 
دەســتیپێكردووە، مەكگۆرك ستایشی ئازایەتی 
هێزەكانــی ســووریای دیموكرات )هەســەدە(ی 
كرد كە "دەچنە نێو باڵەخانە بەرزەكان و ژوور 
بــە ژوور و نهۆم بــە نهۆم بــەدوای چەكدارانی 
داعشــدا دەگەڕێــن، بۆ ئــەوەی ریشەكێشــیان 

بكەن".

رۆڵی داهاتووی ئەمریكا لە عێراق

مەكگــۆرك لە دوای رووخانی رژێمی ســەدام 
حوســێنەوە لەگــەڵ رووداو و گۆڕانكارییەكانی 
عێراقــدا ژیــاوە. جۆرج بوشــی كوڕ لــە كتێبی 
)خاڵەكانی بڕیاردان( دەڵێت مەكگۆرك دەستی 

ژیانی مێالنیا، لەبارەی ئامالیاوە نووســیویەتی: 
"هەمــوو بەیانییــەك خەڵك ئامالیایــان دەبینی 
كــە بــە جلێكی جــوان و پێــاڵوی بــەرزەوە لە 
ئاپارتمانەكەی خۆیانەوە بەرەو پردەكەی ســەر 
رووبــاری ســاڤاوە دەچــوو بــۆ ئــەوەی لەوێوە 
بەرەو كارگە بچێت، گڵۆپی ژوورەكەی ئامالیاش 
تاوەكوو درەنگانی شــەو نەدەكوژایەوە ـ چونكە 
خەریكی رێكخستنی جلەكانی مێالنیا و ئینەسی 
خوشــكی بــوو ـ ئــەو دایكێــك بوو دەیویســت 

كچەكانی بە كەشخەیی دەركەون".
بەپێــی راپۆرتەكەی )دەیلی بیســت(، دایك 
و باوكــی مێالنیا ئێســتا خانوویەكی ســپی دوو 
نهۆمییان لە ناوەندی بەشە نوێیەكەی سێڤنیتسا 
هەیە. هەرچەندە خانووەكە یەكجار گەورە نییە، 
بــەاڵم دیســانیش زۆر لــەو خانــووە بچكۆالنەیە 
گەورەتر و باشترە كە مێالنیا و ئینەسی خوشكی 

تێیدا گەورە بوون.
زورچیــچ تاكــە هاوشــاریی مێالنیــا نییە كە 
بانگەشــەی پەیوەندیــی خۆشەویســتی لەگــەڵ 
خانمــی یەكەمــی ئەمریــكا بــكات. پــۆزار لــە 
زۆر  دەڵێــت خەڵكانێكــی  كتێبەكــەی خۆیــدا 
بــاس لــەوە دەكەن كــە لە ســەردەمی الوێتی و 
مێرمنداڵێتیــدا پەیوەندییان لەگــەڵ هاوژینە 47 
ســاڵییەكەی ترەمپــدا هەبووە، زۆربەشــیان بە 
ئافرەتێكی ساردوســڕ وەســفی دەكەن. یەكێك 
لەوان پیتەرە كە بانگەشــەی ئەوە دەكات یەكەم 
خۆشەویســتی مێالنیا بووە، بــەاڵم دوای ئەوەی 
ناوی بۆ خزمەتی سەربازیی هاتەوە، مێالنیا وازی 
لێ هێنــاوە. مێالنیا رەتیكردووەتەوە پەیوەندیی 
خۆشەویســتی لەگــەڵ هیچــكام لەو كەســانەدا 

هەبووبێت كە ناویان لە كتێبەكەدا هاتووە.
چاوەڕێ دەكرێ درەنگ یان زوو سوێندەكەی 
مێالنیــا بۆ نەگەڕانەوە بۆ سێڤنیتســا بشــكێت. 
بۆروت پاهۆر، سەرۆكی سلۆڤینیا، بانگهێشتنامەی 
بۆ ســەرۆكی ئەمریــكا و هاوژینەكــەی ناردووە. 
ئــەوە ئــەو رۆژەیە كــە خەڵكی سێڤنیتســا، لە 

داوێنی چیای ئەڵپ، چاوەڕێی دەكەن.

بە گوتەی مەكگۆرك، لە سەرەتای هەڵمەتی 
نێودەوڵەتیــی دژی داعشــەوە هەتا ئێســتا 60 
هەزار كلیۆمەتر چوارگۆشە رزگاركراوە كە پێنج 
ملیــۆن كەســی تێدا دەژیــا. نێــردەی تایبەتی 
ســەرۆكی ئەمریــكا پێشــبینی كــرد داعش لە 
شــێوەی شــانەی بچووكدا بمێنێتەوە، بەاڵم بە 
دووری دەزانێت "هیچكات توانای ئەوەی هەبێت 
ئــەو ناوچەیــە كۆنتــڕۆڵ بــكات كە لــە 2014 

عێراقدان".
دەشڵێت، بەوپێیەی سوپای عێراق دەبووایە 
رووماڵــی ناوچەیەكــی زۆری جوگرافــی بكات، 
بوونی هێزەكانی حەشــدی شەعبی ئاسایی بوو 
"ئەمــە كێشــەیەكە كە حكومەتــی عێراق خۆی 
دەبێــت شــانی بداتە بەر"، رەتیشــی دەكاتەوە 
ئێــران بــە تەواوەتی دەســتی بەســەر عێراقدا 
گرتبــێ، بــەاڵم دان بەوەدا دەنێــت كۆنتڕۆڵ و 

كاریگەرییەكی بەرچاوی لەسەر عێراق هەیە.
ســەبارەت بــە ئیــدارەی داهاتــووی رەققە، 
مەكگــۆرك گوتی "رەققە لە مووســڵ ئاڵۆزترە، 
بەاڵم ئێســتا لە عەین عیسا لەگەڵ ئەنجوومەنی 
مەدەنــی رەققە كار دەكەین. ئــەو ئەنجوومەنە 
بڕیاریان داوە هەتا ئایاری داهاتوو هەڵبژاردنێك 
لە رەققە رێكبخەن، پرۆســەكەش زۆر بە باشی 
رێكخراوە". نوێنەری تایبەتی سەرۆكی ئەمریكا 
ئەوەشــی خســتەڕوو كــە "خەڵكــی ناوچەكــە 
نایانەوێت هەتا یەكالبوونەوەی شــەڕی نێوخۆ، 
حكومەتــی ســووریا بگەڕێتــەوە". ئەگەریــش 
حكومەتــی ســووریا بەنیازی گەڕانــەوە بۆ ئەو 

ناوچەیە بێت "خەڵك بەرگری دەكەن".
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و  داعــش  الیەنگرانــی  بــە  ســەبارەت 
ئەوانــەی هەوڵــی هاتنە نێــو داعشــیان داوە، 
مەكگۆرك گوتی "ئێمە ئێســتا داتابەیســێكمان 
دروســتكردووە، 19 هەزار ناوی ئەو كەســانەی 
تێدایــە كــە هەوڵیــان داوە وەكــوو چەكــداری 
بیانــی روو لــە داعــش بكــەن یــان الیەنگــری 
داعشــن. ئەم زانیارییەمان رادەستی ئەو واڵتانە 
كــردووە كە ئــەو خەڵكانەیان تێدان و ئەوانیش 
زانیارییەكانیان رادەســتی ئینتەرپۆڵ كردووە". 
خاڵــی جێی نیگەرانیش ئەوەیــە "زۆرینەی ئەو 
19 هــەزار الیەنگــرە بیانییانــەی داعــش هەتا 

ئێستا زیندوون".

كتێبێك هەموو نهێنییەكانی 
مێالنیا ترامپ دەخاتە سەر بەڕە

تــــــرەمپ  مێالنیــا 
و  گـــوتوویـــــەتی 
كــە  نووســیویەتی 
باوكــی بەڕێوەبــەر 
باوكی  بــەاڵم  بووە، 
مێالنیا لە شارۆچكەی 
دووكاندار  لیوبلیانــا 

بوو

مووســڵ  لە  رەققــە 
ئاڵۆزترە

داعش 12 
هەزار چەكداری ماوە

برێت مەكگۆرگ:
هەزار چەكداری بیانی

40            لە سووریا بوون

 برێت مەكگۆرك ناوی 19 هەزار كەسی لەالیە كە دەیانەوێ ببنە چەكداری داعش یان الیەنگری داعشن
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ئەگەری ئەوە هەیە كە پێكدابدەن 

دەشتی نەینەوا پڕ بووە لە هێزی هەمەجۆر
رووداو- هەولێر

ئۆپەراســیۆنی كۆنترۆڵكردنەوەی مووسڵ لە 
دەشتی نەینەواوە دەستیپێكرد كە پشتێنەیەكی 
فرە ئێتنیكــی و فرەتایفییە و بــەالی باكوور و 
رۆژهەاڵتی مووســڵدا درێژ دەبێتــەوە. ناوچەی 
وەكوو قەرەقوش، تلســقۆف، تلكێف، باشــیك 
و بەرتللــە بۆ مــاوەی 27 مانگ لەژێر كۆنتڕۆڵی 
داعشــدا بوون. حەوت مانگ بەسەر ئازادكردنی 
ئــەو ناوچانــەدا تێدەپــەڕێ و هەتا ئێســتاش 
بەشــێوەیەكی بەرچاو چۆڵــن و ناوچەكەش لە 
نێــوان هێزەكانی ســەر بە حكومەتــی عێراق، 
پێشــمەرگە و گرووپە چەكدارەكانی شــەبەك و 

مەسیحیدا دابەشبووە. 
مایكڵ نایتس، توێژەر لە پەیمانگای واشنتن 
كــە لەوبارەوە لێكۆڵینەوەیەكی كردووە، دەڵێت 
پێویستە هاوپەیمانان هەوڵەكانیان چڕبكەنەوە 
بۆئەوەی كۆمەڵێك رێوشــوێن بــۆ گەڕاندنەوەی 
متمانــە و ئاســایش لــەو ناوچانــە بگرنەبــەر. 
بەبۆچوونــی نایتــس، ئەو هەواڵنە "مەترســیی 
شــەڕ لەنێوان هێزە جیــاوازەكان كەمدەكاتەوە، 
هاوئاهەنگیی ئەمنی باشتر دەكات، پشتگیری لە 
پرۆسەی ئاوەدانكردنەوە دەكات و بەم جۆرەش 
رێگــە بــۆ گەڕانــەوەی ئــاوارەكان لــە هەرێمی 
كوردســتانەوە بۆ ئــەو ناوچانە خۆشــدەكات". 

رووداو – هەولێر

درێژبوونەوەی شەڕی مووسڵ و رەققە ئاماژەیەكی 
روونن بۆ ئەوەی شــەڕی داهاتووی واڵتان لە بیابان 
و دارســتان و شاخەكان نابن، بەڵكو لە نێو شاران 
دەبن كە تێیدا سەدان هەزار خەڵكی مەدەنی دەژین 
و دەكرێــت وەكوو قەڵغــان بەكاربهێنرێن و بەمەش 
خێرایی پێشــڕەوی كەم بكەنەوە، خانووبەرەكان و 
ژێرزەمینــەكان دەتوانن وەكوو ســەنگەر و ئامرازی 
تەكتیكیــی زۆر ئاڵــۆز بەكاربهێنرێــن و دواجاریش 
قەبــارەی زیانە مادی و مرۆییەكانی جەنگ لەســەر 

حكومەتەكان قورس بكەن.

بۆچی شەڕەكان بەرەو شارەكان 
دێن؟

یەكێك لە هۆكارە بنەڕەتییەكانی ئەم دیاردەیە 
بۆ گەشەكردنی خێرای "شارنشینی" لە ماوەی سەت 
ســاڵی رابردوودا دەگەڕێتەوە، زۆربەی گەشەكەش 
لــە 50 ســاڵی دواییدا چــڕ بووەتــەوە. بەگوێرەی 
راپۆرتێكی ناوەندی )ELSEVIER( ، 200 ســاڵ 
لەمەوبــەر تەنیــا 3%ی دانیشــتووانی جیهــان لــە 
شــارەكان بوون، بەاڵم ئێســتا نیوەی دانیشتووانی 
گۆی زەوی "شارنشــین"ن، ئەگەر شارنشــینی بەم 
خێراییەی ئێســتای گەشــە بكات، چاوەڕێ دەكرێ 
لە 2050دا نزیكەی 70%ی دانیشــتووانی زەوی لە 

شارەكان نیشتەجێ بن. 
گەورەبوونەوەی قەبارەی شارنشینی لەالیەكەوە 
بایەخی ئابووری، سیاسی و كۆمەاڵیەتیی شارەكان 
زۆرتــر دەكات و لەالیەكــی دیكەشــەوە شــارەكان 
دەكاتە ناوەندی نوێی دروستبوونی ناسەقامگیریی 
نێوخۆیی لە واڵتەكاندا. هۆكاری ئەمەش بۆ كێشەی 
دابینكردنی خزمەتگوزاری و ژێرخان، گەشــەكردنی 
بێ چاودێریی شــارەكان و گواســتنەوەی ملمالنێی 
تایفــی و قەومــی بۆ نــاو شــارەكان دەگەڕێتەوە. 
وەكوو ژەنەراڵ مارك میلی، سوپاساالری هێزەكانی 
ئەمریــكا، ئامــاژەی بــۆ دەكات "شــەڕ ئامرازێكی 
سیاسییە و لەو شوێنە دەكرێت كە خەڵكی تێدایە، 

- خاڵی پشــكنینەكانی ســەر رێگای مووسڵ و 
هەولێــر، لەژێر دەســەاڵتی فیرقەی 16ی ســوپای 

عێراقدایە.
- پۆلیسی عێراق بەناو بەرپرسیارێتی پاراستنی 

ئاسایشی دەشتی نەینەوای لەئەستۆیە.
- 1000 چەكداری كەتیبەی بابلیون كە سەر بە 
حەشــدی شەعبین، لە ناوچەكانی باكووری تلكێف 
جێگیرن. ئەو هێزە لەالیەن رایان كلدانی فەرماندەیی 
دەكرێت و هێزەكە لە بنەڕەتدا لۆكاڵی نییە، بەڵكو 
لە كوردی شەبەك و عەرەبی شیعەش پێكدێت كە 
رێكخراوی بەدر لە دەرەوەی دەشــتی نەینەواوە بۆ 

ئەو ناوچەیەی گواستوونەتەوە. 
- 500 چەكــداری مەســیحی ســەر بە )یەكەی 
پاراستنی دەشتی نەینەوا( لە ناوچەكانی رۆژهەاڵتی 
دەشــتی نەینــەوا، لەوانەش قەرەقــوش و بەرتللە، 
خاڵی پشكنینیان داناوە. ئەو هێزانە بەناو سەر بە 

حەشدی شەعبین، بەاڵم بە كردەوە سەربەخۆن. 
- 1500 چەكداری هێزی )پاســەوانانی دەشتی 
نەینەوا( لــە ناوچەكانی باكووری دەشــتی نەینەوا 
جێگیــرن كە لە باشــیكەوە هەتا ئەلقوش لە نزیك 
دەریاچەی مووسڵ درێژ دەبێتەوە. ئەو هێزانە سەر 
بە )ئەنجوومەنی شەعبیی كلدانی سریانی ئاشووری(

ن كە لە پارتی دیموكراتی كوردستان نزیكن. 
- 500 چەكداری )هێزەكانی دەشتی نەینەوا( لە 
ناوچەكانی باكووری دەشتی نەینەوا جێگیرن. ئەم 

دەیانەوێــت شــەڕەكان بگوازنــەوە بۆ شــارەكانی 
ئــەو واڵتانــەی كە ئەمریــكا یــان هاوپەیمانەكانی 
بەرژەوەندیی گەورەیان تێیاندا هەیە، بۆ سەرخستنی 
ئەو پالنەش پشت بە هێزە نادەوڵەتی و میلیشیاكان 

دەبەستن.

تەحەداكانی شەڕی نێو شار

لــە ماوەی 17 ســاڵی یەكەمی هــەزارەی نوێدا 
ژمارەیەكی زۆر شەڕی نێوشارمان بینین، لەوانەش 
شــەڕی گرۆزنــی لە چیچــان، شــەڕەكانی بەغدا و 
فەللوجــە و مووســڵ لە عێراق، شــەڕی غــەزە لە 
فەڵەســتین، شەڕی دۆنێســك لە ئۆكراینا. شەڕی 
حەلەب و رەققە لە سووریا. وەكوو كاستیال دەڵێت 

"پێناچێت ئەم رەوتە كاڵ ببێتەوە". 
وەكــوو لە ئۆپەراســیۆنی گرتنەوەی مووســڵدا 
دەردەكەوێــت، پالنی كۆنتڕۆڵكردنەوەی شــارەكان 

چوار تەحەدای سەرەكییان لەبەردەمە:
 یەكــەم- كەمكردنــەوەی ژمــارەی كوژراوانــی 
رووەوە  لــەم  مووســڵ  ئۆپەراســیۆنی  مەدەنــی، 
ســەركەوتوو نەبــوو، چونكە ژمارەیەك ســەرچاوە 
باســی كوژرانی 40 هــەزار هاوواڵتــی مەدەنی لەو 

شەڕەدا دەكەن. 
دووەم- كەمكردنەوەی كوژراوانی سوپا و پۆلیس، 
بۆ نموونە لە ئۆپەراســیۆنی مووسڵدا 40%ی هێزی 

تایبەتی عێراق كوژراون. 
 ســێیەم- كەمكردنــەوەی زیانەكانــی ژێرخانی 
شــار،  خزمەتگوزارییەكانــی  و  نیشــتەجێبوون 
نموونەی رۆژئاوای مووسڵ كە زۆربەی وێران بووە و 
دەریدەخات بەدیهێنانی ئەم ئامانجە كارێكی ئاسان 

نییە.
چوارەم تەحەدا كە كاریگەری لەسەر قورستربوون 
یان ســووكتربوونی ســێ تەحەداكەی دیكە هەیە، 
كورتكردنەوەی ماوەی جەنگەكەیە. ئۆپەراســیۆنی 
مووســڵ نزیكەی نۆ مانگی خایاند. درێژبوونەوەی 
مــاوەی جەنگەكە بەدەر لــەوەی ژمارەی كوژراوانی 
مەدەنی و سوپا و زیانەكانی ژێرخان بەرز دەكاتەوە، 
بیانوویەكیش بە داعش دەدات بۆ ئەوەی شــەڕەكە 

دەیانەوێ بگەڕێنەوە دەشــتی نەینــەوا، بەاڵم هەتا 
ئێستا تەنیا 3365 ئاوارەی مەسیحیی ئەو ناوچەیە 

گەڕاونەتەوە ناوچەكەی خۆیان. 
گرووپــی )یارمەتیدانــی كڵێســەكان لــە كاتی 
پێویســتدا( مەزەندەی ئەوە دەكەن كە نزیكەی 13 
هــەزار یەكەی نیشــتەجێبوون لە دەشــتی نەینەوا 
پێویســتیان بە بنیاتنانەوە هەبێــت، ئەوەش 200 
ملیۆن دۆالری پێویستە. هەتا ئێستاش تەنیا 232 

خانوو چاككراونەتەوە. 
هەرچەنــدە یەكێك لە هۆكارەكانی نەگەڕانەوەی 

نایتــس جەخــت لــەوەش دەكاتــەوە كــە ئێســتا 
پەیوەندیــی نێــوان كۆمەڵــگا جۆراجۆرەكانی ئەو 
ناوچەیە باشە، بۆیەش ئەگەر هەوڵەكان پێش هاتنی 

میلیشیاكان بكەون "چانسی سەركەوتنی دەبێت".
جیاكردنەوەی دەشــتی نەینەوا و ناوچە ناكۆكی 
لەسەرەكان كارێكی ئاسان نییە. لەو ناوچانە كوردی 
ئێزدی، كوردی شــەبەك، كاكەیی و عەرەب دەژین. 
هەرچەندە رەوشــی دەشــتی نەینــەوا بۆ خەڵكانی 
دەرەوە ئــارام دیــارە، بــەاڵم ئاماژەكانــی ترس و 
دڵەڕاوكێــش دەبینی، بەتایبەتیش دوای ئەوەی كە 
حەشدی شــەعبی وەكو میلیشیایەكی مەزهەبی لە 

زۆربەی ناوچەكان شوێنی داعشی گرتەوە.
بەپێی راپۆرتی توێژەرەكەی پەیمانگای واشنتن 
"دۆخی ئەمنیی ئێســتای دەشــتی نەینــەوا هەمان 
دۆخــی پێــش 2014 یە بــە گەورەكراوەیــی و بە 
هەندێــك گۆڕانكاریی ناخۆشــەوە". ژمارەیەكی زۆر 
هێزی چەكــداری جۆراوجــۆر چاودێریی ئەو ناوچە 
چۆڵە و شــارۆچكە چۆڵەكانی دەشــتی نەینەوایان 

بەدەستە.

هێزەكان و شوێنی جێگیربوونیان

- پێشــمەرگە و زێرەڤانــی كۆنترۆڵی هێڵێكیان 
بەدەســتە كە شــارۆچكەكانی تلكێف، باشــیك و 

بەرتللە لەخۆدەگرێ.

بۆیەش چاوەڕێ دەكرێ شەڕی داهاتوو شەڕی شار 
بێت".

شــۆن كاســتیال، بەرپرســێكی بااڵی وەزارەتی 
بەرگریــی ئەمریــكا، پێیوایــە یەكێكــی دیكــە لە 
هۆكارەكانــی گواســتنەوەی شــەڕ بــۆ شــارەكان 
پەیوەنــدی بە ملمالنێــی توانای ســەربازیی نێوان 
زلهێزەكانیشەوە هەیە. شارەكان توانای بەرگرییەكی 
زۆر بــەو هێزانە دەدەن كە كۆنتڕۆڵی شــارەكەیان 
لەدەستە، بۆیەش ئەو واڵتانەی دەیانەوێت تەحەدای 
ئەمریكا بكەن )لەوانەش رووسیا(، بیر لەوە دەكەنەوە 
بە گواستنەوەی شەڕ بۆ شارەكانی جیهان تەحەدای 
نوێ بۆ ئەو بااڵدەســتییە رەهایە دروســتبكەن كە 
هێزەكانی ئەمریكا بۆ رووبەڕووبوونەوەی راستەوخۆ 
لەگــەڵ واڵتانــدا هەیەتــی، وەكــوو رۆزا بروكــس، 
راوێــژكاری سیاســی و توێــژەر لە زانكــۆی جۆرج 
تاونی ئەمریكــی دەڵێت "واڵتە زلهێــزەكان دەزانن 
رووبەڕووبوونەوەی راســتەوخۆی ســەربازی لەگەڵ 

ئەمریكا خۆكوژییە".
هــەر بۆیــە واڵتانــی دژی هەژموونــی ئەمریكا 

هێزە سەر بە پارتی دیموكراتی بەیت نەهرەینە.
- هێــزی )قوربانییــەكان( ســەر بــە )پارتــی 
نەتەوەپەرســتی ئاشووری( كە لە باكووری دەشتی 

نەینەوا جێگیرن.
مایــكڵ نایتس جەخت لــەوە دەكاتەوە كە هەتا 
ئێســتا هیــچ میكانیزمێكی هاوئاهەنگــی لە نێوان 
ئــەو هێزانەدا نییــە، بۆیە ئەگەری ئــەوە هەیە لە 
چەند مانگــی داهاتوودا ملمالنێی نێوان ئەو هێزانە 
سەرهەڵبدات، بە دووریشی نازانێت ملمالنێكە بگاتە 
شەڕ و پێكدادان، یان هەر هیچ نەبێت كێشە بۆ ئەو 
هەواڵنە دروست بكات كە بۆ رێگری لە باڵوبوونەوەی 

چەكدارانی داعش لەو دەشتە دەدرێن.

ئاوەدانكردنەوە و گەڕانەوەی 
ئاوارەكان

بەگوێــرەی راپۆرتەكــەی نایتــس، ژمارەیەكــی 
زۆر لــە ئاوارەكانــی هەرێمی كوردســتان چاوەڕێی 
تاقیكردنەوەی قوتابخانــەی منداڵەكانیان بوون لە 
مانگی حوزەیران بۆ ئەوەی بتوانن بیر لە گەڕانەوە 
بۆ دەشــتی نەینەوا بكەنەوە. بەر لە هێرشــەكانی 
داعــش لە 2014 ، ژمارەی دانیشــتووانی دەشــتی 
نەینــەوا 120 هەزار كەس بووە، ئێســتاش 75%ی 
ئــەو ژمارەیــە ئــاوارەن. راپرســی لــە نێو ئــاوارە 
ئــاوارەكان  41%ی  دەریدەخــات  مەســیحییەكان 

وەكوو شــەڕێكی مێژوویی بۆ خۆی هەژمار بكات و 
دەســتكەوتێكی سیمبۆلیك بۆ دروستكردنی مێژوو 
بۆ خۆی بقۆزێتەوە. سەركەوتن لەو چوار تەحەدایە 
پالنەكانی گەڕاندنەوەی سەقامگیری بۆ شارەكەش 

ئاسان دەكەن.

گەورەترین بەربەستی بەردەم 
شەڕی شار

جۆن سپێنسەر، جێگری بەڕێوەبەری ئەكادیمیای 
سەربازیی ئەمریكا، لە وتارێكدا لە رۆژنامەی )وۆڵ 
ستریت جورناڵ(ی ئەمریكی جەخت لەوە دەكاتەوە 
كە "بۆ ئەنجامدانی ئۆپەراسیۆن لە شارە گەورەكان، 
پێویستە كەرەســتە، رێكخستن و بیرۆكەی جیاواز 
هەبێت". كە جیاوازن لەو كەرەســتە و رێكخستن و 

بیرۆكانەی بۆ شەڕی باو هەن. 
پێیوایــە  ئەمریــكا  ســەربازییەكەی  شــارەزا 
گەورەترین كێشە بۆ راهێنانی هێزەكان بۆ ئەو جۆرە 
ئۆپەراســیۆنانە ئەوەیە "دروستكردنی شوێنێك كە 
كۆپی شــارێكی گەورە بێت" كارێكی ئاســان نییە، 
بە تایبەتیش لەبەر ئەوەی لەو مۆدێلە شارەدا دەبێ 
بیر لە شــێوازی جیــاوازی گەڕەكەكان، كۆاڵنەكان، 
رێگەوبانەكان و تونێلەكان بكرێتەوە، چونكە بەپێی 
تەســكبوونەوەی كۆاڵنەكان هەم پێشڕەویی هێزی 
پیــادە قــورس دەبێت، هــەم بەكارهێنانــی وردی 
هێرشی ئاسمانی و تۆپخانە ئەستەم دەبێت، هەمیش 
ئەگەری گیرخواردنی هاوواڵتییە مەدەنییەكان زیاتر 

دەبێت. 
سێپێنســەر دەڵێــت تەنانەت ئەمریــكاش هیچ 
پرۆگرامێكی تایبەت بە راهێنانی هێزی بۆ ئەو جۆرە 
ئۆپەراسیۆنانە نییە كە لە شارە گەورەكانی وەكوو 

مووسڵدا دەكرێن.
شــار مەیدانــی شــەڕەكانی داهاتــوو دەبێــت. 
بۆیەش سپێنســەر جەخت دەكاتەوە لەوەی ئەگەر 
حكومەتــەكان وەبەرهێنــان لــە پێگەیاندنی هێزی 
تایبەت بۆ ئەو شــەڕە نەكەن، ئەوە سەربازەكانیان 
رەوانەی بارودۆخێك دەكەن كە هیچكات ئەزموونیان 

نەكردووە.

ئــاوارەكان وێرانبوونــی ناوچەكانیانــە، بــەاڵم 
لێكۆڵەرەكەی پەیمانگای واشنتن پێیوایە دەبێ 
متمانــە بۆ خەڵك بگەڕێنرێتــەوە كە ئەو هێزە 
چەكدارانە دەیانپارێزن و شەڕی یەكدی ناكەن. 

نایتــس جەخت لــەوە دەكاتــەوە كە هێزی 
هاوپەیمانان هەتا ئێستاش دەتوانن سەقامگیری 
و متمانــە لــە دەشــتی نەینــەوا بچەســپێنن، 
چونكــە پەیوەندییەكانــی نێوان هێــزە ئەمنی 
هێشــتا  ناوچەیــە  ئــەو  چەكدارییەكانــی  و 
"لەڕادەبــەدەر" خراپ نەبووە. نایتس پێشــنیاز 
دەكات هێزە لۆكاڵەكانی ناوچەكە بەهێز بكرێن، 
بــۆ ئەوەی هێزە دەرەكییەكان دەشــتی نەینەوا 

نەكەن بە مەیدانی شەڕ و ملمالنێ. 
بەبۆچوونــی نایتس باشــترین سیســتەم بۆ 
پاراســتنی ئاسایشــی دەشــتی نەینەوا ئەوەیە 
میكانیزمێكی هاوشــێوەی "میكانیزمی ئەمنیی 
هاوبــەش"ی ســااڵنی 2009 بــۆ 2011 دابنرێ 
كــە تێیــدا هێزەكانــی ئەمریكا، پێشــمەرگە و 
ســوپای عێراق پێكــەوە چاودێریی ناوچەكەیان 
دەكرد. بۆ دوورخســتنەوەی كوردی شەبەك لە 
سوپای بەدریش، مایكڵ نایتس پێشنیاز دەكات 
پاراستنی ئاسایشی ناوچەكە رادەستی ئاسایشی 
كوردستان، حەشدی لۆكاڵی، سوپا یان پۆلیسی 

عێراق بكرێ.

 پێشمەرگە و زێرەڤانی لە تلكێف،  
باشیك و بەرتللە.

                                 چەكداری كەتیبەی
 بابلیون لە باكووری تلكێف.

                               چەكداری هێزی )پاسەوانانی 
دەشتی نەینەوا( لە باكووری دەشتی نەینەوا

 هێزێكی سەر بە پارتی نەتەوەپەرستی 
ئاشووری لە باكووری دەشتی نەینەوا

فیرقەی 16ی سوپای عێراق لە خاڵی 
پشكنینەكانی سەر دووسایدی مووسڵ و هەولێر

                        چەكداری )یەكەی پاراستنی 
دەشتی نەینەوا( لە رۆژهەاڵتی دەشتی نەینەوا

                              چەكداری )هێزەكانی دەشتی 
نەینەوا( لە باكووری دەشتی نەینەوا

10001500
500500

هێزەكانی دەشتی نەینەوا

پۆلــــیسی عێــــــراق 
بەرپرســیارێتی  بەناو 
ئاسایشی  پاراســتنی 
نەینــەوای  دەشــتی 

لەئەستۆیە.

لەمەودوا شارەكان دەبنە 
مەیدانی شەڕ

ئەمریكا  دژی  واڵتانــی 
دەگوازنــەوە  شــەڕ 
ئــەو  شــارەكانی  نــاو 
لــە بــەرەی  واڵتانــەی 
ئەون، بۆ ئەوەش پشت 
و  نادەوڵەتی  بە هێــزی 

میلیشیایی دەبەستن
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ئەم وتارانە گوزارشت لە رای نووسەرەكانیان دەكەن و بەهیچ شێوەیەك دەربڕی بۆچوونی تۆڕی میدیایی رووداو نین.

شرۆڤە و بۆچوون

هەرێمـی  ئێسـتا  هەلومەرجـەی  ئـەم 
هاوشـێوەیە  دەبێـت،  تێپـەڕ  پێـدا  كوردسـتانی 
لەگـەڵ سـاڵی 2003، ئـەو كاتەی كـە رژێمەكەی 
سیسـتەمی  بـە  كۆتایـی  و  رووخـا  سـەدام 
سـوننە  عەرەبـی  سـاڵەی  هەشـتا  حوكمڕانیـی 
كەوتبـووە  كوردسـتان  هەرێمـی  ئـەوكات  هـات. 
عێـراق،  رووبكاتـە  ئایـا  بـژارەوە،  دوو  بـەردەم 
سـەربەخۆییدا  دەروازەكانـی  بـەدوای  یاخـود 
بگەڕێـت؟ وەك چـۆن ئێسـتاش لەگـەڵ كۆتایـی 
دەوڵەتەكـەی داعـش هاوكێشـەكان بـەو ئاقـارەدا 
رۆیشـتوون كە جارێكی تر كوردسـتان مەحكومی 
ئەوەبـێ بڕیارێكـی چارەنووسسـاز بـدات، ئاخـۆ 
رێگـەی سـەربەخۆیی  یـان  بەغـدا  بكاتـەوە  روو 

بگرێتەبـەر؟
سـاڵی 2003 كوردسـتان پێگـەی بـە بـەراورد 
زۆر  عێـراق  عەرەبییەكانـی  الیەنـە  بەوكاتـی 

بەهێـز بـوو، هەرچەنـدە بەهـۆی دەرئەنجامەكانی 
شـەڕی ناوخـۆ و ناتەبایـی یەكێتـی و پارتییـەوە 
ئـەو  بـەاڵم  نەبـوو،  دەسـت  یـەك  كوردسـتان 
هێـزە  دوو  و  ئیدارەیـی  دوو  و  حكومەتـی  دوو 
چەكـدارەی هەبـوون، لـە پێگـەی كوردسـتانیان 
كـەم نەكردبـووەوە. مـام جەالل و كاك مەسـعود 
لەالیـەن  گوێلێگیـراو  سـەركردەی  دوو  وەك 
ئیعتیبـاری  هاوپەیمانەكانیانـەوە  و  ئەمریـكا 
گەورەیـان هەبـوو، یەكێتـی و پارتـی دوو هێـزی 
چەكـداری بەهێـز و دوو حیزبـی رێكخراوی تۆكمە 
و كەڵەكەبـووی ئەزموونێكـی حوكمڕانی و خاوەن 
كارەكتـەری ئیـداری بـوون. لە بەرامبـەردا الیەنە 
عێراقییـەكان شـێواو و شـپرزە و الواز بـوون. 

وێـران  دامودەزگاكانـی  عێـراق  دەوڵەتـی 
عێـراق  سـوپای  یەكـدا،  بەسـەر  كرابـوون 
پێشـتر  كـە  حیزبـەكان  هەڵوەشـێندرابووەوە، 

لـە  گەڕابوونـەوە،  و  بـوون  ئۆپۆزسـیۆن 
روون  بەرچاویـان  هێشـتا  و  پەراوێزدابـوون 
نەبـوو ئەمریـكا چـۆن مامەڵەیان لەگـەڵ دەكات، 
لەكاتێكـدا ئەمریـكا وەك هاوپەیمـان تەماشـای 
بۆچوونانـە  ئـەو  ئـەوكات  دەكـرد.  كـوردی 
و  بەغـدا  رێگـەی  گرتنەبـەری  كـە  بـوون  زاڵ 
بەشـداربوون لـە بنیاتنانـەوەی عێـراق بـۆ كـورد 
باشـترە لـەوەی پشـت بكاتـە بەغـدا و لێگـەڕێ 
الیەنـە عێراقییـەكان بـێ بەشـداری و رۆڵی كورد 
خۆیـان دەوڵـەت دروسـت بكەنـەوە. ئـەوە بـوو 
كوردسـتان  ئەوكاتـی  سیاسـی  سـەركردایەتی 
لـە  و  بەغـدا  چوونـە  زۆرەوە  قورسـاییەكی  بـە 
ئەنجوومەنـی  لـە  حوكمڕانـی  بناغـەی  یەكـەم 
حوكـم و ئەنجوومەنـی كاتیـی نوێنـەران بەشـدار 
بـوون و رۆڵیـان هەبـوو لە نووسـینەوەی یاسـای 
ئـەوكات  كـە  دەوڵەتـدا  بەڕێوەبردنـی  كاتیـی 
وەك چوارچێوەیـەك بـۆ ناسـنامەی دەوڵەتەكـە، 
سیسـتەم و شـێوازی بەڕێوەبردنـی عێراقـی نـوێ 

كـرا. پەسـەند 
نووسـینەوەی  لـە  و  دواتریشـدا  قۆناغـی  لـە 
دەسـتووری هەمیشـەیی و لـە وەرگرتنـی پۆسـتە 
ئەمنـی  دامـەزراوە  و  وزاری  پشـكی  و  بـااڵكان 
بەهێـزەوە  پێگەیەكـی  بـە  و سەربازییەكانیشـدا 
قۆناغـەدا  لـەو  كـورد  ئـەوەی  بـوو.  بەشـدار 
لـە  بەشـێك  چەسـپاندنی  لـە  هێنـا  بەدەسـتی 
خواسـتەكانی لەناو دەستوور و لە پەسەندكردنی 
نەخشـەڕێگەی چارەسـەری كێشـەكانی خـاك و 
سـنوور و سـامانی سروشـتیی ژێرزەوی، هەروەها 
لـە قبوڵكردنـی پرەنسـیپی سـازان و شـەراكەت 
لـە بەڕێوەبردنـی واڵت شـتی گرنـگ بـوون. بەاڵم 
دوای ئـەوەی الیەنـە عەرەبییـەكان، بـە تایبەتـی 

بەهێـز  و  كۆكـردەوە  خۆیـان  شـیعی،  الیەنـی 
دامـەزراوە دەوڵەتـی و  و  لەنـاو جومگـە  بـوون 
سـەربازییەكان، بـە تایبەتیـش دوای كشـانەوەی 
ئەمریكا و جێهێشـتنی عێراق بێ چارەسەركردنی 
 14 دوای  ناوخۆییەكانـی،  ناكۆكییـە  و  كێشـە 
سـاڵ ئێسـتا ئەنجامەكانـی دیـارن كـە هیـچ كام 
لـەو شـتانە هیـچ بەهـا و بایەخێكیـان نەمـاوە. 
نـە دەسـتوور كاری پێدەكرێـت و نـە پرەنسـیپی 
پشـكی  و  پۆسـت  نـە  و  هاوبەشـی  و  سـازان 
نوێنەرایەتـی، ئـەوەی ئێسـتا هەیـە عێراقێكـە لە 
دەرەوەی هەمـوو چاوەڕوانییـەكان و پێچەوانـەی 
ئـەو رێككەوتـن و ناسـنامە و چوارچێوەیـەی لـە 

دوای 2003 بـۆی دیاریكـرا.
دوای  لـە  كـورد  ئەوەیـە  پرسـیار  لێـرەدا 
بەهێـزەوە  پێگەیەكـی  بـە  سـەدام  رووخانـی 
ئەنجامەكـەی  الواز،  بەغدایەكـی  بـۆ  گەڕایـەوە 
هیچـی لێـی دەسـتنەكەوت، ئـەی ئەگـەر ئێسـتا 
تـەواو  بـۆ بەغـدا كـە هاوكێشـەكان  بگەڕێتـەوە 
بـە  دەكەوێـت؟  دەسـت  چـی  پێچەوانـەن، 
تایبەتـی كـە بەرچاومـان روونـە لـەوەی عێراقـی 
دوای داعـش لـە رووی سیاسـی و سـەربازییەوە 
عێراقێكـی زۆر بەهێزتـر دەبێـت. سـاڵی 2003 
نـەك رك و كینەیـان بەرانبـەر بـە كـورد نەبـوو، 
بەڵكوو زۆر هاوسـۆز بوون بۆ كورد و مافەكانی. 
بـەاڵم ئێسـتا بەچاوێكـی دوژمنكارانـە لـە كـورد 
دەڕوانن و بۆ ئایندەش وەك هەڕەشـەو مەترسـی 
لەسـەر سـتراتیجیەتی شـیعە وێنامـان دەكـەن. 
بۆیـە چاوەڕوانیكـردن لـەوەی كـورد لـە ئاینـدەی 
چاوەڕوانییەكـی  دەبێتـەوە  شـوێنی  عێراقـدا 

خۆهەڵخەڵەتێنەرانەیـە.
شـەڕی  و  داعـش  سـەرهەڵدانی  لـە  ئـەوەی 

لـە عێـراق  سـێ سـاڵەی تێكشـكاندنی داعشـدا 
روویـدا، لێكەوتەكانـی ئـەو جەنگـە عێـراق بەرەو 
زیاتـر  توندوتیژیـی  لـە  پـڕ  ناوخۆیـی  دۆخێكـی 
ملمالنـێ  شـوێنی  دەبێتـە  واڵتـە  ئـەم  دەبـات، 
تائیفیـی  شـەڕی  یەكالكردنـەوەی  گۆڕەپانـی  و 
پەلكێشـكردنی  و  شـیعە  و  سـوننە  نێـوان 
ئـەم  نـاو  بـۆ  هەرێمایەتییـەكان  هێـزە  زیاتـری 
هاوكێشـەیە. كـورد لـە عێراقێكـی لەو شـێوەیەدا 
نـەك هیچـی دەسـتناكەوێ، بەڵكـوو پەلكێشـی 
حاڵێكـدا  لـە  دەكرێـت.  رووداوەكانیـش  نـاو 
ئەگـەر هەمـوو ئـەو چاوەڕوانیانـە بـۆ داهاتـووی 
عێـراق هەڵـەش بـن و عێـراق دۆخێكـی ئـارام و 
سـەقامگیری بـێ كێشەشـی هەبێـت، كـورد لـە 
دەكەوێتـە  هـەر  شێوەیەشـدا  لـەو  عێراقێكـی 

پەراوێزخسـتنەوە. مەترسـیی  بـەردەم 
هێشـتا  كـورد  كـە  مەترسـییەك  گەورەتریـن 
ژمـارەی  بـە  پەیوەنـدی  پێنەكـردووە،  هەسـتی 
عێراقـدا.  داهاتـووی  لـە  هەیـە  دانیشـتووانەوە 
سـاڵ لـە دوای سـاڵ رێـژەی كـورد لـە عێراقـدا 
بچووكتـر دەبێتـەوە. ئەوەش لەالیەك پەیوەسـتە 
كـوردی  كۆمەڵگـەی  بونیـادی  جیاوازیـی  بـە 
بـە  پەیوەنـدی  بەشێكیشـی  و  عەرەبییـەوە  و 
تـا هۆكارەكانـی  هەیـە.  سـتراتیژیەتی شـیعەوە 
بـەرەو  كـورد  خێزانـی  بـن  زیاتـر  خۆشـبژێوی 
شـاریبوون دەچێـت و بچووكتـر دەبێتـەوە، بەاڵم 
بـە پێچەوانەوەیـە،  لـە خێزانـی عەرەبـدا  ئەمـە 
شارسـتانیەت  هۆكارەكانـی  و  پێشـكەوتن 
گەورەبوونـەوەی  بـۆ  زیاتـرە  یارمەتیـدەری 
كولتـووری  عـەرەب  الی  خێزانەكانیـان، 
كۆمەاڵیەتـی و ئاینیـش هانـدەرە بۆ خسـتنەوەی 
نـەوەی زیاتـر، دەوڵەتیـش بـە مەبەسـت زیاتـر 

پـەرەی بـەم نەریتـە داوە، دیـن و یاسـا رێگەیان 
دەدات تـا چـوار ژن بهێنـن، الی عەرەب ژن وەك 
كارگـەی بەرهەمهێنانـی ژمـارەی بەشـەر تەماشـا 
زیادبوونـدان.  لـە  بـەردەوام  بۆیـە  دەكرێـت، 
ئـەوەی لـە عێـراق دەبینرێت لـە رووی زیادبوونی 
ژمـارەی مرۆییەوە پێچەوانـەی هەموو بنەمایەكی 
زانسـتییە. هەروەهـا بەشـێكی ئـەو گەشـەكردنە 
سـتراتیجی  بـە  پەیوەنـدی  ناسروشـتییە 

عێراقـدا.  لـە  هەیـە  تەشـەیوعەوە 
سـاڵی 2003 ژمـارەی دانیشـتووانی عێـراق 
24 ملیۆن كەس بوو، ئێسـتا و دوای 14 سـاڵ 
گەیشـتووەتە 38 ملیۆن كەس. بە درێژایی ئەم 
14 سـاڵە چەندیـن ملیـۆن كچ و كوڕی شـیعەی 
ئێـران هاتوونەتـە ناوچـە شـیعییەكانی عێراق و 
خێزانیان دروسـتكردووە و رێكارە یاسـاییەكانی 
عێـراق رەگەزنامـەی كـردوون بـە عێراقـی. لـە 
بەرامبەردا هەرێمی كوردسـتان لە 2003 وە بۆ 
ئێسـتا بەپێـی خەماڵندنی وەزارەتـی پالندانانی 
عێـراق، نزیـك بـە یـەك ملیـۆن ژمـارەی بـەرز 
بووەتەوە. واتا سـااڵنە ژمارەی عەرەب 13 پلە 
سـەردەكەوێت بەسـەر ژمارەی كورددا، ئەمەش 
بـۆ دوو دەیـەی دیكـە، كورد لـە عێراقدا دەكات 
بـە كەمینەیەكـی هـەرە بچـووك. بۆیـە ئەگـەر 
كـورد لـە عێراقـدا هیـچ كێشەیەكیشـی لەگـەڵ 
عـەرەب نەبێـت، نـە كێشـەی خاك، نە كێشـەی 
واڵت،  بەڕێوەبردنـی  كێشـەی  نـە  دەسـەاڵت، 
تەنهـا ئـەم حاڵەتـە ناسروشـتیەی گەشـەكردنی 
بـكات  ئـەوە  ناچـاری  كـورد  دەبێـت  عـەرەب 
هەمـوو  ئـەو  چجـای  جیاببێتـەوە،  عێـراق  لـە 
ئـەرزی  لەسـەر  كـە  هەڕەشـانەی  و  مەترسـی 

واقیـع هەن. 

ئێستا گۆڕان سەرکردایەتیەکی نوێی هەڵبژاردووە 
سـەرکردایەتییەکەی  هەمـان  لەڕاسـتیدا  کـە 
بـەدی  گۆڕانکارییانـەدا  لـەم  ئـەوەی  جارانـە. 
ناکرێـت، گۆڕانکارییـە! ئـەم ئەنجامـە جۆرێکـە لـە 
تازەکردنـەوەی بەڵێـن بـۆ یەکتـر لەناو کەسـایەتییە 
مسـتەفادا.  نەوشـیروان  نزیکەکانـی  و  بااڵدەسـت 
ئـەم قۆناغـە جێگـەی سـەرنجە و پێدەچێـت ئـەم 

سـەرکردایەتییەکی  ئێسـتا  سـەرکردایەتییەی 
تەنهـا  ئەرکـی  و  بێـت  موەقەتـە(  )قیـادە  کاتـی 
خۆئامادەکردنـە بـۆ رادەسـتکردنی ئەمانەتەکـە بـۆ 
خاوەنە راستەقینەکانی! شەڕی دوو ساڵی داهاتووی 
نـەوەی نوێـی گـۆڕان کە زۆرینە ئیسـالمیین، لەگەڵ 
ئێسـتای  سـەرکردایەتی  پیـرەکان"ی  "پاسـەوانە 
بـەم  بـۆ شکسـتهێنان  گۆڕانـدا، هەوڵـدان دەبێـت 
ئەگـەرەکان  بـەاڵم  بنەماڵەییکردنـە.  بـە  پـرۆژەی 
لەبەرژەوەندیـی ئـەم گەنجە ئیسـالمییانە و هەندێک 

سـەرەڕای  چونکـە  نیـن،  تـر  رادیکاڵـی  گەنجـی 
سـەرکردایەتی ئێسـتا، هەمـوو هێزەکانـی دەرەوەی 
گۆڕان )بەتایبەتی پارتی و یەکێتی( پاڵپشتیی ئەم 
ئاراسـتەیە دەکـەن. لەوەش مەترسـیدارتر بەشـێکی 
زۆر لـە رۆشـنبیرانی نـاو گـۆڕان )بەوانەشـەوە کـە 
گـۆڕان نین بەاڵم هەمیشـە پاڵپشـتی گـۆڕان بوون(، 
ئەنجامـی  بـۆ  پۆزشـهێنانەوەن  سـەرقاڵی  ئێسـتا 
هەڵبژاردنـی سـەرکردایەتی نـوێ و هەوڵی کوشـتنی 
رۆحـی رەخنەیـی دەدەن لەنـاو گەنجانـی گۆڕانـدا. 
پرۆژەیەکـی  شکسـتی  گـۆڕان  هەڵبژاردنەکانـی 
رادیکاڵـی گەنجانـە بـوو کـە لەوانەیـە ئاکامەکانی تا 
چەند ساڵێکی تر لەناو بزووتنەوەی گۆڕاندا هەستی 
پێبکرێت. بەاڵم لەسەر ئاستی کوردستاندا، جۆرێک 
لـە تەبایـی دەگێڕێتـەوە بۆ ناو هێزە سیاسـییەکان. 
ئەو هێزانەی لەیەکدەچن توانای پێکەوەهەڵکردنیان 
زیاترە، ئێسـتا کە سەرکردایەتی هێزە کاریگەرەکان 
هەمـان  نـەوەی  گـۆڕان(  و  یەکێتـی  و  )پارتـی 
رۆژگار و پـەروەردەی هەمـان کولتـووری سیاسـین 
و تاڕادەیەکـی زۆریـش جیهانیان لێک نزیکە، توانای 
گفتوگۆ و لێکتێگەیشتنیان زیاترە. لەوانەیە لەنێوان 
ئـەم سـەرکردانەدا، جیاوازیـی گەورە هەبێت لەسـەر 
ئاسـتی تاکەکەسـیدا، بـەاڵم هەرگیـز ناگاتە ئاسـتی 
جیهانبینی و بیرکردنەوەی سیاسییان لەیەک فەزای 
بچووکـدا کـە نـاوی هەرێمـی کوردسـتانە. لێـرەوە 
درێژخایـەن  ئاشـتییەکی  و  سـەقامگیری  ئەگـەری 
ئەگـەری  لـە  زیاتـرە  زۆر  هێزانـەدا  ئـەم  لەنێـوان 
پێکـدادان و ناکۆکیـی قـورس. ئەمـە بـەو واتایـە 
نییـە کـە جیـاوازی و کێبەرکێـی سیاسـی لەنێـوان 
ئـەم حیزبانـەدا نامێنێـت، بەڵکـو بەواتـای ئەوەیـە 
کـە دامـەزراوە و کەسـایەتییە لێکچووەکان ئاسـانتر 

دەتوانـن پێکـەوە قسـە بکەن!  
بنەما فەلسەفییەکەی تێزی "ئاشتی هەمیشەیی" 
فەیلەسـوفی ئەڵمانـی )ئیمانوێڵ کانـت( ئەوەیە کە 
لێکچـوون و هاوشـێوەیی، توانـای پێکەوەهەڵکـردن 
و لێکتێگەیشـتن زیاتـر دەکات. کانـت دەڵێت ئەگەر 
بـن،  دەسـتووری  کۆماریـی  دەوڵەتـەکان  هەمـوو 
ئـەوا بەدیهێنانـی ئاشـتییەکی هەمیشـەیی واقیعـی 
دەبێـت و چیتـر خەیـاڵ نابێـت. لەسـەر بنەمـای 
ئـەم تێـزەی کانـت، لـە سـەردەمی ئێسـتادا "تیۆری 
 Democratic Peace( دیموکراسـی"  ئاشـتی 
دەوڵەتـە  کـە  دەکات  ئـەوە  بانگەشـەی   )Theory
و  تێدەگـەن  لەیـەک  ئاسـانتر  دیموکراسـییەکان 
گفتوگـۆ دەکـەن و کێشـەکانیان چارەسـەر دەکـەن. 
بـۆ نموونـە بەراوردی لێکتێگەیشـتن و تەبایی نێوان 
ئەمریـکا و کەنـەدا بکـە لەگـەڵ لێکتێنەگەیشـتن و 

ناتەبایـی نێـوان ئەمریـکا و کوبـا.
تێزانـە،  ئـەم  باسـکردنی  لـە  مەبەسـت 
روونکردنـەوەی ئەوەیـە کـە سـەرکردایەتی ئێسـتای 
سـەرکردایەتی  لـە  نزیکـن  رووەوە  زۆر  لـە  گـۆڕان 
یەکێتـی و تاڕادەیـەک پارتیـش، ئەگەرچـی سـەر بە 
حیزبـی جیاوازیشـن، بـەاڵم سـەر بـە نـەوەی کۆنـی 
سیاسـەتی کوردسـتانن. ئـەم نەوەیـە بـە کۆمەڵێک 
ئەزموونـی جیاوازدا تێپەڕیون و ئەمڕۆ بەپێچەوانەی 
خۆیانـەوە،  حیزبەکانـی  رادیکاڵەکانـی  گەنجـە 
نەرمتـر و کۆنسـێرڤەتیڤتر دەردەکـەون. لەڕاسـتیدا 
لەپـاش دروسـتبوونی گۆڕانـەوە، هەوڵـی بەردەوامی 
سەرخسـتنی  ئاراسـتەی  بـە  پارتـی  و  یەکێتـی 
گـۆڕان  بزووتنـەوەی  نـاو  پیرەکانـی  پاسـەوانە 
بـووە، بـە ئامانجـی ئـەوەی خـاوەن بەرژەوەنـدی و 
جیهانبینییـە هاوبەشـەکان بتوانـن بگەنە رێککەوتن 

ئـەم  لەنێـوان  نـوێ  سیاسـیی  رێکخسـتنێکی  و 
هێزانـەدا. پەراوێزخسـتنی گەنجـان، جگە لە گەنجە 
دەسـتەمۆکراوەکان، جێگـەی تێڕامانـە، چونکـە بـە 
ئاراسـتەیەکدا ئـەم پەراوێزخسـتنە جەختکردنەوەیە 
تـردا  ئاراسـتەیەکی  بـە  و  شـاخ  شـەرعیەتی  لـە 
ئاماژەیـە بـۆ شکسـتخواردنی روانگـەی گەنجەکانـی 
نـاو گۆڕان، هاوشـێوەی شکسـتخواردنی گەنجەکانی 

نـاو یەکێتـی و پێـش ئەویـش پارتـی! 
لـە   )the old guards( پیـرەکان پاسـەوانە 
ئەدەبیاتی سیاسـیدا، ئاماژەیە بۆ ئەو دەسـتەبژێرە 
رێکخراوێکـی  هەمـوو  لەهەنـاوی  سیاسـییەی 
سیاسـیدا، پارێزەری نەریت و بەها چەسپیوەکانن. 
بەگشـتی، ئەمانە لەڕووی تەمەن و جیهانبینییەوە 
رادیـکاڵ  گۆڕانـی  دژی  و  کۆنسـێرڤەتیڤن  پیـرن، 
هێواشـن.  گۆڕانـی  دۆسـتی  زیاتـر  خێـران،  و 
پاسـەوانە پیـرەکان، لـە زۆربەی واڵتـان رووبەڕووی 
کێشـەی گـەورە بوونەتـەوە، چونکـە لەسـەردەمی 
تەکنەلۆجیـا و خێرایـی سەرسـوڕهێنەردا، ئـەوان 
کیسـەڵیدا  جووڵـەی  لەگـەڵ  دەسـتبازی  هێشـتا 
دەکـەن! بەپێچەوانەی رەوتی حیزبایەتی لە بەشـە 
پێشـکەوتووەکەی جیهـان کـە گەنجـان تەنگیـان 
بـە پاسـەوانە پیـرەکان هەڵچنیـوە، لە کوردسـتان 
و واڵتـە دواکەوتووەکانـی تـر، پاسـەوانە پیـرەکان 
هێشـتا هەمـوو دەروازەکانـی سیاسـەت و هـزری 
سیاسییان بە قفڵێکی ژەنگاوی بەستووە  و تەنها 
رێگـەی چوونـە ژوورەوە بـەو گەنجانـە دەدەن کـە 

قبوڵـی هەژموونـی ئـەوان دەکـەن. 
گـۆڕان  ئێسـتای  سـەرکردایەتی  هەڵبژاردنـی 
جەختکردنـەوە بـوو لـەوەی ئـەم پاسـەوانە پیرانە، 
هاوشـان لەگـەڵ هاوتەمەنەکانیـان لەنـاو یەکێتی و 

پارتـی، کـە زۆربەیـان زیاتـر لە چارەکە سـەدەیەک 
لە شـاخ و چارەکە سـەدەیەک لە شـار، حوکمڕانی 
رەهـای کوردسـتان بـوون، لێـرەن بـۆ مانـەوە تـا 
مـردن. ئـەم هەڵبژاردنە خوێن بەبەرداکردنەوەیەکی 
رەمزیی بوو بە جەسـتەی شـەکەتی ئەم پاسـەوانە 
پیرانـەدا، جۆرێـک بـوو لـە تازەکردنـەوەی پەیمـان 
لەنێـوان ئـەم پاسـەوانە پیرانـە لەگـەڵ یەکتـر و 
لەگـەڵ هـاوڕێ کۆنەکانیـان لەنـاو یەکێتـی )بگـرە 

پارتیش(. 
بەکورتی پێداگری ئەم پاسـەوانە پیرانە لەسـەر 
مانـەوە لـە حوکمڕانـی و پشـتکردنە بانگەشـەی 
سـەرکردایەتی  گەنجکردنـەوەی  بـۆ  بێنـاوەڕۆک 
سـەرکەوتنیان  لەگـەڵ  هاوشـان  حیزبەکانیـان، 
بەسـەر ئـەو گەنجانـەی نـاو بزووتنـەوەی گـۆڕان، 
بەرینـەداون،  شـۆک  تائێسـتاش  هەندێکیـان  کـە 
جەختکردنـەوە بـوو لـەوەی ئـەم پاسـەوانە پیرانـە 
خۆیـان بـە خاوەنـی شـەرعیی کوردسـتان دەزانن. 
لەوەش زیاتر، بەپێچەوانەی رای زۆرینەوە، هێشـتا 
ئـەوان  کـە  بڕوایـەدان  لـەو  پیـرەکان  پاسـەوانە 
دەتوانـن سـەرکەوتوو بـن لـە بونیاتنانـی دەوڵەتـی 
بەبـێ  قۆناغـە  ئـەم  تێپەڕاندنـی  و  کوردسـتان 
شـەڕ. واتـا پاسـەوانە پیـرەکان بـەزۆر دەمانخەنـە 
خۆیـان  ئـەوان  کـە  تاقیکردنەوەیـەک  بـەردەم 
تاقیکردنەوەکـە ئەنجـام دەدەن، نمـرە دادەنێـن و 
بڕوانامـەش دەبەخشـن. گەنجەکانـی حیزبەکانیان، 
رۆڵـی "چاودێر"ێکی چاوبەسـتراو و "رەخنەگر"ێکی 
دەمبەسـتراویان پێـدراوە، تەنها دەسـتیان ئاوەاڵیە 
ماوەیـەک  بـۆ  تاقیکردنەوەکـەدا  لەکۆتایـی  تـا 
چەپڵـە بـۆ خۆیـان لێبـدەن و دەمێکیش چەپڵە لە 

نەیارەکانیـان بتەقێنـن!  

ڕۆژی -20ی ئـه م مانگـه  )جـوالی(، په ڕله مانـی 
واڵت   بـۆ  نوێـی  سـه رۆككۆمارێكی  هێندوسـتان 
هه ڵبـژارد. لـه  سیسـتمی دێمۆكراسـیی په رله مانیـی 
كارگێڕییـه كان  ده سـه اڵته   زۆربـه ی  هێنـددا 
سـه رۆككۆمار  و  سـه رۆكوه زیره وه یه   به ده سـت 
زۆرتـر پێگه یه كـی هێمایـی و سـێمبولیكی هه یـه . 
رۆڵێكـی  هێنـد  سـه رۆككۆماره كانی  به وه شـه وه ، 
به رچـاوی ئه خالقییـان له سـه ر باسـه  گشـتییه كانی 
نـاو رۆژه ڤـی كۆمه ڵگه ی هێند و، ئاراسـته  به خشـین 

بـه و باسـانه  هه یـه . 

هه ڵبـه ت، سـه رۆككۆماری نوێـی هێنـد، ڕام نـات 
كووینـد، مافناسـێكی به ڕه چه ڵـه ك دالیتـه . دالیـت، 
به و توێژه  به شـخوراوه ی خه ڵكی هێند دەگوترێ كه  
به  ئایین هێندوون، به اڵم له  ئایینی هێندویسم ته نیا 
سـته م و بێڕێزییـان پێبـڕاوه . نه زمـی كۆمه اڵیه تی له  
هێندوسـتانی مێژووییـدا، له سـه ر هه یكه لبه ندییه كی 
به گوێـره ی  مرۆڤـه كان  كـه   دامـه زراوه   په یژه یـی 
''ڕێزبه نـدی''  و  ڕیزبه نـدی  كاسـتی،  سیسـتمی 
ده كات. ڕێزدارتریـن كاسـت لـه و ڕیزبه ندییـه  ئایینـی 
و كۆمه اڵیه تییـه دا، براهمینه كانـن )ڤارنـا(. نزمترین 

كاسـتیش ئه وانـه ن كـه  پێیـان دەگوتـرێ ''دالیـت''. 
دالیته كان، به كه سـانی ده ره كاسـتیش ناوده هێنرێن: 
به كـوردی  كـه   وشـه یه ك  ''ئانتاچه بـڵ''،  مرۆڤـی 
ده كاته  گاڵو، نه جس. ئێسـتا سـه رۆككۆماری هێند، 
یه كێكـه  كـه  به ڕه چه ڵـك  ده چێتـه وه   سـه ر كاسـتی 
خه ڵكـه  گاڵوه كـه ی هێنـد! تاكه كه سـێكیش كـه  بـۆ 
وه رگرتنی پۆسـتی سـه رۆككۆماری ملمالنێی ڕامنات 
كووینـدی كـرد، خانمێك بوو به نـاوی ''میرا كومار''. 
ئـه م خاتوونـه ش هـه ر بـه  ڕه چه ڵـه ك دالیـت بـوو. 

كه سـێكی  كـه   ئـه وه ی  له جێـدا،  هه ڵبـه ت، 
هه مـوو  نوێنه رانـی  له الیـه ن  دالیـت،  به ڕه چه ڵـه ك 
هێنـده وه   په ڕله مانـی  نـاو  سیاسـییه كانی  هێڵـه  
سـه رۆككۆماری  وه ك  هه سـتیاری  پۆسـتێكی  بـۆ 
هه ڵده بژێـردرێ، هێمایـه ك لـه  ئاڕاسـته ی دروسـت 
سیاسـیی  ڕۆژه ڤـی  لـه   یه كسـانیخواز  ئیـراده ی  و 
نیشـان  جیهانـدا  دێمۆكراسـییه كه ی  گه وره تریـن 
ئـه و  و  هێندویسـم  ئایینیـی  ڕوانگـه ی  لـه   ده دات. 
باوه ڕانـه ی له سـه ر بنه مـای ئـه و ئایینـه  بنیاتنـراون، 
ده وڵه تـداری  وه ك  به نرخه كانـی  و  بـه رز  كاروبـاره  
ئه وانه یـه   شایسـته ی  ته نیـا  سـه رۆكایه تی،  و 

بـه  كاسـتی  سـه ر  لـه  خێزانـی  به ڕه چه ڵـه ك  كـه  
سیسـتمه   لـه و  بـوون.  له دایـك  براهمینـه كان 
كاسـتییه دا به شـی دالیتـه كان، ته نیـا خزمه تكاری و 
كاره كـه ری بـووه ، هه ڵبـه ت ئه مـه ش شـتێك نه بووه  

بینرابێـت! ڕه وا  بـه   گاڵوه كان  جارێـك  هه مـوو 

سـووك  به چـاوی  و  سـاختاری  توندوتیژیـی 
كاسـته   الیـه ن  لـه   دالیتـه كان  سـه یركردنی 
هه مـوو  سـنووری  زۆرجـار  به رزتره كانـه وه ، 
مێـژووی  به زانـدووه .  مرۆڤیـی  تێگه یشـتنێكی 
كۆمه اڵیه تـی هێنـد ڕووداو و دیـارده ی زۆر دڵته زێـن 
لـه  ژیانـی پـڕ چه وسـانه وه ی دالیتـه كان بـاس ده كا: 
دالیتـه كان بۆیـان نه بـووه  بچنـه  په رستشـگاكانه وه ، 
ئـاو  ده فرانـه دا  لـه و  نه بـووه   بۆیـان  ته نانـه ت 
بخۆنـه وه  كـه  خه ڵكـی تـر لێـی ده خواتـه وه! بگـره  
سێبه ره كه شـیان به گاڵو زانراوه : تا سـاڵه كانی نزیك 
سـاته وه ختی  له هێندێـك  هێندیـش،  سـه ربه خۆیی 
وه ك  شـارێكی  ئێوارانـی  و  به یانیـان  دیاریكـراوی 
پونـا- دا، دالیتـه كان بۆیـان نه بووه  له ناو شـاره كاندا 
هاتوچـۆ بكـه ن، چونكه  له و كاتانه دا، خۆر به خواری 
تیشـك ده هاوێ و مه ترسـیی ئه وه  هه بووه  سـێبه ری 
دالیتێـك بـه ر كه سـێكی نا-دالیـت بكـه وێ و گاڵوی 
بـكات! ژنوژنخوازی له گـه ڵ دالیته كان قه ده غه  بووه . 
ئـه وان لـه  زۆربـه ی خزمه تگوزارییـه  كۆمه اڵیه تـی و 

بـوون. بێبـه ش  سیاسـییه كانیش 

ئه و كه سـه ی  یه كه مجار به شـێوه ی سیسـتماتیك 
نـاو  سـاختارییه ی  سـته مه   ئـه و  بـه ره وڕووی 
خوێنده وارێكـی  بـووه وه ،  هێنـد  كۆمه ڵگـه ی 
گه نجـی دالیـت بـوو كـه  لـه  سـه ره تاكانی سـه ده می 
ئـه و  دژی  به هێـزی  بزووتنه وه یه كـی  بیسـته مدا، 
هه مـوو چه وسـانه وه یه  به رپـا كـرد. ئـه و كه سـه ش 
دكتـۆر ئامبێـدكار بـوو. دكتـۆر ئامبێـدكار بـۆ خۆی 
لـه  خێزانێكـی هـه ژاری دالیـت له دایـك ببـوو، بـه اڵم 
درێـژه دان  بـۆ  تـا  ڕه خسـاندبوو  بـۆی  ڕێكـه وت 
به خوێنـدن بڕواتـه  ڕۆژئـاوا. لـه ماوه یه كـی كورتـدا، 
لـه  دوو  بـواری ئابـووری و مـاف- دا، دوو دكتـۆرای 

لـه  به ریتانیـا و ئه مریـكا وه رگرتـن و، یه كێـك لـه  
له سـه ر  توێژینـه وه   بـۆ  دكتۆراشـی  تێزه كانـی 
سیسـتمی كاسـتیی هێنـد ته رخـان كـرد. ئامبێدكار 
هـه م ئاكادێمیسـیه نێكی مـه زن بوو، هـه م ڕێبه رێكی 

به توانـا. مه یدانیـی 

پێشـه نگی  بـه   بـوو  خێـرا  زۆر  ئامبێـدكار 
هێنـد.  دالیته كانـی  یه كسـانیخوازیی  بزووتنـه وه ی 
نوێنه رایه تـی  ئامبێـدكار  بزووتنه وه یـه ی  ئـه و 
ده كـرد، بزووتنه وه یـه ك بـوو لـه  پێنـاوی ڕێفۆرمـی 
بزووتنه وه كـه   لـه  جه وهـه ردا،  بـه اڵم  كۆمه اڵیه تـی. 
مۆركـی كه سـایه تیی شۆڕشـگێڕانه ی د.ئامبێـدكاری 
به گژداهاتنـه وه ی  له جێـدا  ئاخـر،  دیاربـوو.  پێـوه  
دالیتـه كان  بـه ره وڕووی  كاسـتییه ی  سـته مه  ئـه و 
ده بـووه وه ، شۆڕشـێك بـوو بـۆ ژێرپرسیارخسـتنی 
بنه ما ئایینییه كانی سیسـتمی كاسـتیی هێندویسـم.

خه باتـی ئامبێـدكار بـۆ مافی دالیتـه كان هاوكات 
بـوو بـه  سـه ره تای جۆشـخواردنی ئـه و بزووتنـه وه  
نوێنه رایه تیـی  گانـدی  ماهه تمـا  ڕزگاریخوازانه یـه ی 
دەكـرد. هه ڵبـه ت گانـدی و ئامبێـدكار دانوویـان زۆر 
دوو  دووانـه ،  ئـه و  له بنه ڕه تـدا  نه ده كـواڵ.  پێكـه وه  
كاره كته ری سیاسـیی جیاوازیـان هه بوو: ئامبێدكار، 
ئێسـكان شۆڕشـگێڕ؛  تاسـه ر  بـوو  ڕێفۆرمیسـتێك 
گانـدی بـه اڵم شۆڕشـگێڕێك بـوو تاسـه ر ئێسـكان 
ڕێفۆرمیسـت. گانـدی ئازادیی ده ویسـت و ئامبێدكار 
یه كسـانی. ئامانجـی سیاسـیی گانـدی، ڕزگاركردنی 
بـوو  واڵت و نه تـه وه ی هێندوسـتانێكی یه كگرتـوو 
له ژێر نیری كۆڵۆنیالیسم. ئامبێدكار به اڵم ده یگوت؛ 
''ده رد هـه ر ده رده ، كـه ری تـۆ بم، یان هی جه رده ''. 
ئـه و جارێـك به گاندیـی گوتبوو؛ ''بۆ منێكـی دالیت، 
كـه  بـه گاڵو بزانرێـم، نـه  نیشـتمانپه روه ری مانایه كی 

هه یـه ، نـه  ڕزگاریـی نه ته وه یـی!''.

ده سپێشـخه رییه   و  ئامبێـدكار  هه ڵوێسـته كانی 
سیاسـییه كانی ئـه و ببوونـه  مۆته كـه ی سه رشـانی 
به تایبه تـی  دووانـه   ئـه و  ناكۆكییه كانـی  گانـدی. 

هه ڵبژاردنـی  سیسـتمی  له گـه ڵ  له پێوه نـدی 
په ڕله مانـی و شـاره دارییه كان، لـه سـاڵی 1932دا 
گه یشـته  لوتكـه ی خـۆی. دیـاره  گانـدی، هه رگیـز 
حاشـای لـه  چه وسـاوه یی دالیتـه كان و پێویسـتیی 
چاكسـازی نه بـوو. ناكۆكییه كـه ی له گـه ڵ ئامبێـدكار 
ته نیـا له سـه ر شـێوه ی ڕیزبه ندیـی زه رووره ته كانـی 
خه بـات بـوو. ئامبێـدكار خوازیـاری ئاڵوگـۆڕی خێرا 
حیسـابی  جیاكردنـه وه ی  ته نانـه ت  و،  ڕیشـه یی  و 
دالیتـه كان لـه  جڤاكـی هێنـدوو بـوو. ئـه و، ڕاسـت 
ده سـتی له سـه ر سـه رچاوه  ئایینییه كـه ی كێشـه كه  
داده نـا )ته نانـه ت، دواجـار، هه رچه ند مانگێك پێش 
مردنـی، به خۆی و هـه زاران هه وادارییه وه، ئامبێدكار  
به فه رمی چووه  سـه ر ئایینی بودیسـم و بۆ هه میشه  
وازی لـه  هێندویسـم هێنا(. گاندی بـه اڵم دالیته كانی 
هێنـدووه كان  به شـێكی جیانه كـراوه ی جڤاكـی  بـه  
ده زانـی و پێـی وابـوو، گرفته كـه  كۆمه اڵیه تییه  نه ك 
ئایینـی و، سـه رچاوه ی كێشـه كه  لـه  نه ریته  زیانباره  
ده یگـوت،  ته نانـه ت  گانـدی  كۆمه اڵیه تییه كاندایـه . 
هێندویسـم  بـاوه ڕه ی  ئـه و  بگه مـه   ڕۆژێـك  ئه گـه ر 
سـه رچاوه ی چه وسـاندنه وه ی دالیته كانـه ، حاشـا لـه  
دینـی هێنـدوو ده كـه م و ده گه ڕێـم بـه دوای دینێكـی 
له گـه ڵ  هاوسـۆزی  له پێنـاوی  هـه ر  چاكتـردا..''. 
دالیته كانیشـدا، گانـدی ئه وانـی به  ''هاریجـان'' بانگ 
ده كـرد. هاریجـان واتـه  ''ڕۆڵه كانـی خـودا''. گانـدی 
هـه ر بـۆ تێكشـكاندنی ئـه و وێنایـه ی سـه باره ت بـه  
هه بـوو،  هێندووه كانـدا  له نـاو  خـودا''،  ''ڕۆڵه كانـی 
له گـه ڵ  نانـی  و  ده كـرد  دالیته كانـی  هاتوچـۆی 
لـه   سـه رده مه ی  ئـه و  هـه ر  ته نانـه ت  ده خـواردن. 
ئه فریقـای باشـوور بـوو، ڕۆژنامه كه ی خـۆی ناونابوو 

''هاریجـان''.  

ته نانـه ت  مه زنـه ''،  ''ڕۆحـه   ئـه و  گانـدی، 
ڕاگه یاندنـی  كاتـی  لـه   و،  نه وه سـتا  به وه نـده وه  
سـه ربه خۆیی هێندوسـتاندا، ڕێـك مافناسـه  كۆنـه  
دژبه ره كـه ی خـۆی، دكتـۆر ئامبێـدكاری پێشـه وای 
بزووتنـه وه ی یه كسـانیخوازی دالیته كانـی دیاری كرد 
بـۆ ئـه وه ی ببێتـه  یه كـه م وه زیـری داد-ی كابینـه ی 

ئـه و  سـه رۆكی  هـاوكات؛  و،  نه هـرۆ  جه واهێـرالل 
ده سـتووری  یه كه میـن  ده بووایـه   كـه   لیژنه یـه ش 
بنووسـێته وه .  هێندوسـتانی سـه ربه خۆ  بنچینه یـی 
ئامبێدكار مۆركی خۆی بۆ هه میشـه  له  ده سـتووری 
كـه   نییـه   له خـۆ وه   دا:  هێندوسـتان  بنچینه یـی 
بنچینه یـی  ده سـتووری  18ی  بـۆ   14 مادده كانـی 
مافـی  له سـه ر  جه خـت  بـۆ  سـه ربه خۆ،  هێنـدی 
یه كسـانی هه مـوو تاكێكی هاوواڵتـی هێندی ته رخان 
كـراوه : مافـی یه كسـانی و قه ده غه كردنـی هه رجـۆره  
ئاییـن، ڕه چه ڵـه ك،  بنه مـای  له سـه ر  هه اڵواردنێـك 

زاینـد و شـوێنی له دایكبـوون. 

واقیعـی  هێندوسـتانه وه ،  سـه ربه خۆیی  لـه دوای 
مێژوویـی تفتوتاڵـی دالیته كانی هێنـد، گۆڕانی زۆری 
به سـه رداهاتووه . ده سپێشـخه رییه  ده سـتوورییه كان 
كـه   په ره سـه ندنیش  نه ته وه ییانـه ی  پـڕۆژه   ئـه و  و 
هـه ر لـه  سـه رده می نه هـرۆوه خراونه گـه ڕ، گۆڕانێكی 
ڕێژه یـی لـه  ژیانـی زۆر لـه  دالیته كانـدا پێكهێنـاوه . 
هیـچ نه بـێ ئـه و هه اڵواردنـه  سیسـتماتیكه ی جارانی 
دژ بـه  دالیته كان، ئێسـتا به  تـاوان له قه ڵه م ده درێ. 
دالیتـه كان ئێسـتا خه ڵكێكـی ''گاڵو'' نیـن، به ڵكـو 
بـه  توێژێكـی چه وسـاوه  و جێـی به زه یـی له قه ڵـه م 
ده درێـن. توێژێـك كـه  چه وسـانه وه یان به  په ڵه یه كی 
دێمۆكراسـیی  گه وره تریـن  به ناوچاوانـی  گـه وره ، 

دنیـاوه ، دێتـه  ئه ژمـار.

هێنـد،  سـه رۆككۆماری  ئێسـتا  كـه   ئـه وه ی 
هێمـای  هه ڵده بژێـردرێ،  دالیته كانـه وه   له نـاو 
به ره وپێشـچوون و ئاڕاسـته  گۆڕینێكی هێواش به اڵم 
گرینگـی ئه و كه شـتییه  گه وره یه یه   كه  هێندوسـتانی 
ناله بـاری  دۆخـی  به وه شـه وه ،  دەگوتـرێ.  پـێ 
و  هه ڵبژێـردران  ده یسـه لمێنێ،  هێنـد  دالیته كانـی 
هه مـوو  سـه ره ڕای  تاكه كه سـه كان،  هه ڵكشـانی 
بایه خـه  هێماییه كـه ی، هێشـتا نابێتـه  ده رمـان بـۆ 
ئـه و كێشـه  كۆمه اڵیه تییـه  جڤاكییانـه ی ڕیشـه یان 
لـه  هه اڵواردنێكـی سـاختاری و سیسـتماتیكی نـاو 

هه یـه .  كۆمه ڵگـه دا  كولتـووری 
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پێگەیەكی سەرووتر بۆ بارزانی

دەبــێ  پارتــی  و  گــۆڕان  دانیشــتنی 
و  بێــت  یەكالكــەرەوە  دانیشــتنێكی 

یــەك  وەكــو  هەڵواســراوەكان  كێشــە 
پاكێجــی دانوســتاندن بخرێنە ســەر مێز. 

1

2

3

لــە گەرمــەی دانوســتاندنەكانی دوای 23ی 
حوزەیرانی 2015 و پێش پەككەوتنی پەرلەمان، 
داواكاریــی پارتــی لە الیەنەكان ئــەوە بوو كە تا 
دوو ساڵی دیكە ماوەی سەرۆكایەتیی بارزانی درێژ 
بكرێتەوە لەبەر دوو هۆكار: یەكەمیان بەردەوامیی 
شــەڕی داعش و ئەركی بارزانی وەك فەرماندەی 
هێزی پێشمەرگە، دووەمیان راگەیاندنی ریفراندۆمی 

سەربەخۆیی. بارزانی هەردوو ئامانجەكەی هێنایە 
دی و ئیتر ماوەتەوە سەر ئەوەی كە پارتی چۆن 
دەتوانێ وەكو حیزب ئەوانە بكاتە دەســتكەوتی 

نیشتمانی.
بارزانــی یــەك دوو جــار پەشــیمانیی لــەوە 
دەربڕیوە كە پۆستی سەرۆكی هەرێمی كوردستانی 
وەرگرتــووە و چەند جارێكیــش رایگەیاندووە كە 

چارەســەربوونی كێشــەكانی نێوان گۆڕان 
و پارتــی، بــە شــێوەیەكی ئۆتۆماتیكــی 
لەگــەڵ  یەكێتیــش  بەشــێكی  كێشــەی 
جەوهــەری  دەكات.  چارەســەر  پارتیــدا 
كێشــەی گۆڕان و پارتی لەسەر مەسەلەی 
حوكمڕانییە لە كوردســتان و گۆڕان وەك 
نوێنــەری ناوچــەی ســلێمانی پێداگیــری 
لەســەر گەڕانــەوەی شــكۆی مێژوویی بۆ 
ســلێمانی دەكات. دەبــێ پارتــی لــەوە 
هەڵقــواڵوی  گــۆڕان  كــە  تێگەیشــتبێت 
كاردانەوەیەكی مێژووییە بەرامبەر حوكمی 
رەهــای پارتــی. بۆیــە ئەمڕۆ كــە پارتی 
بووەتە ئااڵ هەڵگری پرســی سەربەخۆیی، 
ئامادەی تەنازوالتی زیاتر و زیاتر بێت لەو 

كێشانەی كە هەن.
لە دوای تێكەڵبوونی هەر دوو ئیدارەی 
حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان )كە لە 
12 ســاڵی حكومەت تەنها دوو ساڵی بەر 

یەكێتی كەوتووە(، سلێمانی بووە كانگای 
ناكۆكیی سیاســی و لە سایەی ئەوەشەوە 
خەڵكەكــەی زەرەرمەند بوون. كەم كەس 
هەیــە لــە ســلێمانی ئــەم حكومــەت و 
ئیدارەیەی ئێستا بە هی خۆی بزانێ، تەنها 
شــتێك كە بە هەولێریانەوە دەبەستێتەوە 
لــەوەوە  ئــەوەش  بــەس!  و  مووچەیــە 
ســەرچاوەی گرتووە كــە پێیانوایە پارتی 
هەموو جومگە هەستیارەكانی حوكمڕانیی 
واڵتی )ئەڵبەتە بە پشــتیوانیی بنەماڵەی 
تاڵەبانی( بۆ خۆی و شــەریكەكەی قۆرخ 
كــردووە. پێداگیــری لەســەر هەمــواری 
یاســای ســەرۆكایەتی هەرێمی كوردستان 
و سیســتەمی پەرلەمانی، ئەگەر بەشێكی 
پەیوەســت بێت بەوەی كە بەو یاســایەی 
ئێســتا لە حوكمڕانیدا بەركەوتن لە نێوان 
ســەرۆكایەتییەكان دروست دەبێت، بەشە 
هــەرە ئەساســییەكەی ئەوەیــە كــە ئەم 

پۆستەش وەكو هەموو پۆستەكانی دیكەی 
واڵت بخرێتەوە ناو پاكێجی دانوســتاندنی 
سیاســی و هــەر الیەنە پشــكی خۆی لە 
حوكمڕانیــی واڵت بەربكەوێــت. مەبدەئی 
زۆرینەی پەرلەمانی لە كوردســتان جارێ 
وەهــم و خەیاڵە، چونكــە ئەوەی حوكمی 
واڵتــی پێ دەكرێت، تەوافوقی سیاســییە 
و ئەگــەر ئەو تەوافوقە لەبار چوو، هەموو 
سیســتەمەكە دادەڕمــێ. بۆیە وەك چۆن 
حیزبــەكان لــە پێكهاتــەی بەڕێوەبردنــی 
خۆیانــدا حیســاب بۆ ئەنــدام و الیەنگرە 
ناوچەییەكانــی خۆیــان دەكــەن، دەبــێ 
ئاواش پێكهاتەی حوكمڕانیی كوردســتان 
موڵكی یــەك یان چەند حیــزب و، چەند 
ناوچەیەكــی جوگرافــی نەبێــت، بەوەش 
دەكــرێ تا كامڵبوونی دیموكراســی لەناو 
كوردســتاندا،  ســەربەخۆی  دەوڵەتــی 

خاوەنی واڵتێكی یەكگرتوو بین.

چیتر بۆ ئەو پۆستە خۆی كاندید ناكاتەوە. لەو 
روانگایەوەی كە یاســای سەرۆكایەتیی هەرێمی 
كوردســتان و دەســەاڵتەكانی )بە رێككەوتنی 
نێــوان یەكێتــی و پارتــی( بۆ شەخســی كاك 
مەســعود نووســرابوو )كە بارزانی بەشی هەرە 
زۆری دەســەاڵتەكانی بەكارنەهێنــا(، دەكــرێ 
بــۆ دوای ئەو، ئەم یاســایە هەمــوار بكرێتەوە. 
چونكــە بە پلــەی یەكەم چارەســەری قەیرانی 
سیاسیی ناوخۆی كوردســتانی پێ دەكرێت و، 
هەموو الیەنەكانیش باش دەزانن كە لە ئەمڕۆی 
كوردســتاندا، نەك كەس ناتوانێ 70 لەســەدی 
دەنگی كوردستان بهێنێ، بگرە بەدەستهێنانی 

زۆرینــەی دەنگ دوای كاك مەســعود )كە مام 
جــەالل دەرك بــە دەرك دەگەڕا تــا دەنگی بۆ 
كۆبكاتــەوە(، كارێكی ئاســان نییــە و دووبارە 
دەبێتەوە هەمان تاس و حەمامی 1992 كە وای 
لێهات هەر پۆســتی رابەری گشتی بزووتنەوەی 
رزگاریخوازیی كورد هەڵبگیرێ. ئینجا كەسیش 
ناتوانــێ گرەنتــی ئەوە بكات كە ئەو كەســەی 
دوای مەسعود بارزانی ئەو پۆستە وەردەگرێت، 
و  ئینســاف  بــە  ئــەو  وەك  دەســەاڵتەكانی 

نیشتیمانپەروەرانە بەكاربێنێ.
پۆستی داهاتووی بارزانی، رابەری بزووتنەوەی 
ســەربەخۆییخوازانەی گەلی كوردستان دەبێت، 

نــەك هەر لــە كوردســتانی باشــوور، بگرە لە 
پارچەكانــی دیكــەش و، مەرجەعــی بڕیــاری 
چارەنووسســازە بــۆ داهاتووی میللــەت. هیچ 
كــەس و واڵتێــك ناتوانــێ بێتە كوردســتان و 
چــاوی بە بارزانــی نەكەوێت! بۆیە پارتی دەبێ 
دەستپێشــخەر بێت بــۆ بەرزكردنەوەی پێگەی 
بارزانــی و زامنكردنــی ســەرۆكایەتییەكی هەتا 
هەتایی كە بەرهەمی هیچ ئیتیفاقێكی سیاســی 
نییــە. پارتــی دەبــێ دەستپێشــخەر بێــت لە 
هەمواركردنەوەی بەپەلەی یاسای سەرۆكایەتیی 
هەرێمی كوردستان و لەگەڵ الیەنەكانی دیكەدا 

بیگەیەنێتە سیغەیەكی كۆتایی.

داهاتــوودا،  لــە  ئەگــەر  ئەڵبەتــە 
بیەوێ  ســەرمایەداركراوەكەی ســلێمانی 
حیزبێكی سیاســی دروســت بكات، ناوی 
حیزبەكــەی ئــەوە نابێت، بــەاڵم ئەوەی 
پڕوپاگەنــدە بۆ حیزبەكەی ئــەو دەكات، 
كەناڵێكــی تەلەڤزیۆنییــە و دەزگایەكــی 
مێدیاییە كە هەڵگــری پەیامی بێالیەنی، 
سەربەخۆیی بوونە و ئیدیعای ئەهلیبوون 
دەكات! كارم بەوە نییە كە پشــتیوانی لە 
چ بەرەیەك دەكات، چونكە ئیشی كەناڵی 
میدیایی پڕۆفێشــناڵ ئەوە نییــە بەرەی 
سیاسی رابگەیەنێت، كە راشیگەیاند ئیدی 
میســداقیەتی خــۆی لەدەســتداوە. ئێرە 
شــوێنێك نییە كە خەونەكانــی ئۆبامای 
تێــدا بێتە دی و، ئەستەمیشــە ترامپێك 
)كە ئەمریكاش بە زەحمەت قەبوڵیەتی( 
لە كوردســتان دروست بێت، لە باشترین 
حاڵەتدا كەمال میراودەلییەكی دیكە سەر 
قووت دەكاتەوە! دەشێ خەڵكی كوردستان 
بەســەر دوو بەرەدا دابــەش بووبن، بەاڵم 
قۆستنەوەی )نەخێر( بۆ گیرفان پڕكردن 
و كاری بازرگانــی، ســووكایەتیكردنە بە 

هەست و ئیرادەی خەڵك.

حیزبی سەربەخۆی 
بێالیەنی ئەهلی!

سەرۆكێك لە 
سلێمانییەوە

 له  ماوه ی كه متر له  یه ك مانگی رابردوودا، ئه و 
رێكخراوه  سیاسی و سه ربازییانه ی كه له  مه نزوومه ی 
په كه كــه دا به  نــاوی رۆژهه اڵتــه وه  دروســتكراون، 
لێدوان و گوتاره كانیان له ســه ر ئێران توند كردووه  . 
دامه زراوه یه كیشیان به  ناوی "یه ره كه " باسی  ئه گه ری 

شكاندنی "ئاگربه ست"ی له گه ڵ ئێران كردووه. 
 ئه وه ی له م بابه ته دا جێی باسه ، زیاتر سیاسه تی 
په كه كــه  به رامبه ر ئێرانه  و پرســیاریش ئه وه یه  كه  
داخــۆ په كه كــه  به  نیازه  چی بــكات؟ ئایا له  ئێران 
دوورده كه وێته وه  یــان به پێی دۆخی نوێی ناوچه كه  

خۆی ده گونجێنێ؟
 گریمانــه ی ئــه م بابه تــه  ئه وه یه  كه  هێشــتا له  
رۆژهــه اڵت وه رچه رخانێــك له  سیاســه تی په كه كه  
به رامبــه ر ئێــران رووینــه داوه ، بــه اڵم سروشــتی 
پراگماتیكی ئه م هێزه  واده كات كه  خۆی بۆ قۆناغی 
گــوزه ر و رووداوه  گریمانه ییه كانــی داهاتوو ئاماده  
بكات. په كه كه  چاوی له  مه یدانی سیاسی رۆژهه اڵته  
و نایه وێ هێزه  رۆژهه اڵتییه كانی دیكه  له وێ هێزدار 
ببنــه وه . جگــه  لــه وه ، ئه گــه ری دووباره بوونه وه ی 
مۆدێلێكی هاوشێوه ی رۆژئاوا له  رۆژهه اڵت، حیسابه  

جیۆسیاسییه كانی په كه كه  ختووكە دەدات.
هه ڵگــورد و قه ندیل، كا میان ده بنه  ره مزی نوێی 

"لە هەر شوێنێك هێز هەبوو، 
بەرەنگاربوونەوەش هەیە"                         
)میشێل فۆكۆ(

رووداوە  زۆری  بەشــێكی  لــە  ئەگەرچــی 
سیاســییەكانی مێژووی میللەتــی كورددا ملمالنێ 
نێوخۆییــەكان هــەردەم لەمپەر بوونــە لەبەردەم 
ئامانجــە سیاســییەكانی كــورد، بــەاڵم فاكتەرە 
دەرەكییــەكان، یاخود روونتر بڵێین بااڵدەســتیی 
زلهێزەكان و بەرژەوەندییان لە ناوچەكەدا هەمیشە 
خاڵی یەكالكەرەوە بووە لەبەردەم ئەم خەونەدا، بە 
تایبەتیش بوونی كیانێكی سیاسی لە ناوچەكەدا. 
بــەاڵم ئەوجارەیــان بە پێچەوانەی رابــردوو، ئەوە 
دیبلۆماســیەتی واڵتــە زلهێزەكان نییــە كە بڕیار 
دەدات لەسەر لەدایكبوونی دەوڵەتێكی كوردی لە 
كوردســتاندا، بەڵكو ئەو بڕیارە تەنیا لە دەســتی 
كــورد خۆیەتــی و جوگرافیایەكــی بچووكیش كە 
ســلێمانییە، دەتوانێت دوا بڕیاری لەســەر بدات، 
نــەك ئەوروپــاو ئەمریــكا. هەڵبەتە ئەمــە تەنیا 

پێوەنــدی نییــە بــە الوازبوونــی هەژموونی واڵتە 
زلهێــزەكان لە ناوچەكەدا كــە وەك جاران ناتوانن 
نەخشە سیاســییەكان دابڕێژن، بەڵكو پێوەندیی 
بەوەشەوە هەیە كە ئەوجارەیان كورد لەو بەشەی 
باشــووری كوردســتاندا هەموو رێگاكانی بوون بە 
قەوارەیەكی سیاســی و یاســایی بڕیوە و بووەتە 
دەوڵەتێكی تەواو، بەاڵم بەبێ ئەوەی رابگەیەنرێت، 
مەراسیمی راگەیاندنەكەشی تەنیا مەسەلەی كاتە 

و هیچی دیكە.
هەرچەنــدە لەوانەیــە الی زۆر لــە خوێنەرانی 
ئــەم بابەتە ئــەم تێڕوانینەی ئێمە زۆر ســاویلكە 
دەربكەوێ، بەاڵم بە پشتبەســتن بە چەند نموونە 
و ســەرنجی سۆسیۆ-سیاســی هــەوڵ دەدەم ئەم 
بیرۆكەیــەم پشتڕاســت بكەمەوە كــە دەڵێم: ئەو 
فاكتەرەی حەسمی سەركەوتنی پرۆسەی ریفراندۆم 
و دواتریــش هاتنەئــارای دەوڵەتێكی ســەربەخۆ 
دەكات، ئــەو دەڤەرەیە كە دەكەوێتە چوارچێوەی 
جیۆگرافیا و دیمۆگرافیای سلێمانییەوە. هەڵبەتە 
كە دەڵێم سلێمانی، ئەمە ئەوە ناگەیەنێت كە بەبێ 
گــۆڕان و یەكێتی ئەو دەوڵەتــە چاو هەڵناهێنێ! 

به ینی په كه كه  و ئێران 
تێكده چێت؟

رێگای سەربەخۆیی بە 
سلێمانیدا تێدەپەڕێ!

رۆژهه اڵت؟
له  ساڵی 2011 بەدواوە، پەكەكە جموجۆڵه كانی 
خــۆی لــە رۆژهــەاڵت ســڕكرد و هه ڵیپه ســاردن. 
لــه  بنه ڕه تــدا په كه كــه  یان دروســتتر بڵێــم باڵی 
عوســمان ئۆجــەالن- نیزامه دین تــاش په ژاكیان بۆ 
ئه وه  دروســتكرد تا وه ك ئامرازێك بۆ نزیكبوونه وه  
لــه  ئه مریــكا بــه كاری بهێنــن. ئــه وان پێیانوابوو 
ئه مریكا ده ســتی لــه  عێراق وه شــاندووه  و هاكا له  
ئێرانیشــی ســرەواند. بەوحیســابە، ئه وانیــش به  
دامه زراندنــی پــه ژاك ده یانتوانی هــه م له  ئه مریكا 
نزیــك ببنــه وه  و هه م كــورده  رۆژهه اڵتییه كانی ناو 
خۆیشــیان رازی بكــه ن و هه میــش ده رچه یه ك بۆ 
ئه و چه قبه ســته  سیاسی- ســه ربازییه  بدۆزنه وه  كه  
له  ســااڵنی سه ره تای دوای گیرانی ئاپۆدا له  باكوور 
دروستبووبوو. بەاڵم شكستی پرۆژه  سیاسییه كه ی 
ئۆجــەالن- تاش، ئەم حیســابەی تێكدا. ســه ره تا 
زۆربــه ی دامه زرێنــه ران و كادێرانــی رۆژهه اڵتی ئه و 
حیزبــه  وازیان هێنا. هەرچەنــدە جاربه جارهه ندێك 
پێكدادان لەگەڵ هێزە ئەمنییەكانی ئێران روویده دا، 
به اڵم ئه مه هه م بۆ په كه كه  و هه م بۆ ئێران شتێكی 
كۆنترۆڵكراو بوو. بۆیه  هه رگیز بۆ شــه ڕێكی فراوان 
نه گۆڕا. پێكدادانی ناوبه ناو له گه ڵ سوپای پاسداران 
واتــای به رهه مهێنانــی شــه ڕڤان/جەنگاوەری لــه  
حــه وزی رۆژهــه اڵت بۆ په كه كــه  ده دا كه  له  باكوور 
تووشــی گرفت بووبوو. بۆ ئێرانیــش رێگایه ك بوو 
بۆ دروستكردنی گوشار له سه ر سنووره كانی هه رێمی 
کوردستان، دروستكردنی هه ڕه شه ی هاوبه ش له گه ڵ 
توركیــا و دواجاریــش، دەركەوتنــی هێزێكی تازه ، 

رێــگای له  گیانگرتنەوەی هێزه  كۆنه كانی رۆژهه اڵت 
ده گرت! 

به هــاری عه ره بــی و قه یرانــی ســووریا هه موو 
شــتێكی گۆڕی و تێگه یشــتنی ئێران له  هه ڕه شــه  
ده ره كییه كان زیاتر بــوو. بۆیه  له  رووی ئه منییه وه  
رووی لــه  توندوتۆڵكردنــی ســنووره كان كــرد. له  
ماكۆوه  هه تا سه رده شــت و تا مه ریوان و كرماشان 
له ســه ر شــاخه كان بنكه ی ســه ربازیی نوێی دانا و 
جادده  و كاره بای بۆ راكێشا. له وچوارچێوه یه شدا بە 
"ئاگربەست" یان بە" هەڕەشە" شاخی جاسووسانی 
له  په كه كــه  وه رگرت. به مجــۆره ش جموجۆڵه كانی 

قه ندیل به  ئاراسته ی رۆژهه اڵت سنووردار بوون.
گۆڕانكارییه كانــی  2015-2017دا  به ینــی  لــه  
سیاســه تی نێوده وڵه تی و دۆخی ئێران وره یه كی به  
حیزبه كانی رۆژهه اڵتی كوردستان به خشی تا روو له  
شاخه كان بكه نه وه  و بەوجۆرەش ده وروبه ری چیای 
هه ڵگوردیان كردە مه سكه نی خۆیان. ئه گه ر مانه وه ی 
پێشمه رگه  له  هه ڵگورد به ره به ره  هێز به رهه م بێنێت، 
بێشك، په كه كه  پێی باش نابێت، چونكە ئەو خۆی 
بە مەیدانداری نوێی سیاسەت لە رۆژهەاڵت دەزانێت. 
یه كێك له  رێگاكانی ئه مه ش گەڕانەوە بۆ قۆناغێكی 
هاوشێوەی پێش 2011 دەبێت. واتا: دەستكردنەوە 
بــە گوتــاری ئاگرین و چاالکیی ســنوورداری دژ بە 
ئێران! جموجۆڵەكانی دیموكــرات و پێكدادانه كه ی 
ســنه  و دواتر ئه وه ی له  سنوور روویدا و دوابه دوای 
ئــه وه ش بۆردومانه كانی ئێران، په ژاكی وا لێكردووه  
تا باس له  هه ڵوه شــاندنه وه ی "ئاگربه ســت" له گه ڵ 
ئێران بكات. بۆ په كه كه  ئاسان نابێت بۆ جه ماوه ری 

روون بكاتــه وه  كه  هێزه كانی ئــه وان چۆن ده توانن 
بــه  ئارامی له  ســنووره كاندا بمێننــه وه  له  كاتێكدا  
باره گاكانی كۆمه ڵه  و دیموكرات بۆردومان ده كرێن. 
ئه مــه و گیانگرتنــەوەی حیزبەكانــی رۆژهــەاڵت،  
ده توانن حه وزی مرۆیی په كه كه  له  رۆژهه اڵت وشك 
بكەن. بۆیه  نایه وێت هه ڵگورد ببێته  روخساری نوێی 
زیندووبوونەوەی جواڵنــه وه ی كوردی له  رۆژهه اڵت. 
هەڵبــەت، داهاتــوو دیــاری ده كات كــه  لــه  به ینی 
هه ڵگورد و قه ندیلدا كامیان ده بنه  ره مزی رۆژهه اڵت.

 دۆخی ناوچه كه  و حیســابه  جیۆسیاسییه كانی 
په كه كه 

 رۆژ له  دوای رۆژ سه نگه ربه ندی و ته ره فگیرییه كان 
لــه  ناوچه كه  روونتر ده بنه وه . ئه مه ش واده كات ئه و 
ســه رده مه ی كه  په كه كه  بتوانێــت له  یه ك كاتدا له  
چه ند میحوه رێكه وه  سیاســه ت بكات ســنووردارتر 
بێت. هێشــتا كۆتایی نه هاتووه  به اڵم، سه ره تاكانی 
ده ستیپێكردووه . په كه كه  له  باكوور له  بنبه ستێكی 
سیاســی- ســه ربازیدایه  بەاڵم، له  رۆژئاوا هاوته ریب 
له گــه ڵ ئه مریــكا ده جوڵێته وه و ئــه وه ش له  ئێران 
و ســووریا دووری ده خاتــه وه و بــه ره و میحــوه ری 
ئه مریكــی- عه ره بی ســوننه پاڵی دەنێــت. ده كرێ 
لێدوانی بەرپرســانی پەیەدەش سەبارەت بە رێگری 
له  رۆیشــتنی حه شــدی شــه عبی بۆ ســووریا هەر 
له وچوارچێوه یــه دا لێكبدرێته وه . په كه كه  ئاگای له و 
میحــوه ره  ئه مریكی- خه لیجییه  هه یــه  كه  ده یه وێ 
ته نگ به  ئێران هه ڵچنێ و خۆی به  ئاماده ترین هێز 
ده زانێت تا له  پرۆژه ی به ره نگاربوونه وه ی ئێراندا جێ 
بگرێت. له  دوای ئۆپه ر اســیۆنی ره ققه  و دێره زوور، 

ئه گه ر سعودیه  و ئه مریكا به  ته مای ده ستوه شاندن 
له  ئێران بن، ئه وا په كه كه  ده توانێت روو له  رۆژهەاڵت 

بكات.
ئه گــه ر په كه كــه  لــه  رۆژهه اڵت ببێتــه  هێزێكی 
كاریگــه ر و مۆدێلێكی هاوشــێوه ی رۆژئــاوا )چ به  
هاوكاریی ئه مریــكا بێت یان بــه  دووبارەبوونەوەی 
سەرەتاكانی مۆدێلی رۆژئاوا كه  هه ردوو حاڵه ته كه ش 
رێــی تێده چێــت( ئه وا له  ماكــۆوه  هه تا عه فرین به  
كه وانه یه كی سنووری و به  پاڵپشتییه كی جه ماوه ری 
و توانایه كی لۆجســتی گــه وره وه  توركیــا ده خاته  
چه مبه ر. نه ك ته نها توركیا به ڵكو نه یاره  كوردییه كه ی 
خــۆی، واته  پارتیش گه مــارۆ ده دات و قه ڵه مڕه وی 
سیاســی- ســه ربازیی خۆی له  جوگرافیایه كی پان 
و به رینــدا تۆكمــە دەكات. ئه مه ش په كه كه  ده كاته  
ئه كته رێكی مابه ینی )له  به ینی ئه كته ری ناده وڵه تی 

و ئه كته ری ده وڵه تی( له  سیاسه تی ناوچه كه دا.
هەڵبەت، تا ئه وكاته ی كه به رپرسانی پله  یه كی 
په كه كه  له  قه ندیل بن و هه تا ئه وكاته ی له گه ڵ ئێران 
تێكینه ده ن،  باســی هه ڵوه شــاندنه وه ی ئاگربه ست 
له الیــه ن یه ره كــه وه نابێته  بابه تێكی ســتراتیژی و 
ده شێ له  چوارچێوه یه كی ته كتیكیدا سه یر بكرێت. 
واتا زیاتر بۆ ئه وه یه  كه له گرنگی و  كاریگه رییه كانی 
جموجۆڵه كانی دیموكراته كان و كۆمه ڵه كه مبكرێته وه 
و حه وزی شــه ڕڤانی خۆی لــه وێ بپارێزێت. بەاڵم، 
له  رووی ســتراتیژییەوە، په كه كه  حیســابی دۆخی 
ناوچه ییش ده كات. بۆیه  ئه گه ری دووركه وتنه وه ی له  
ئێــران و كردنه وه ی به ره یه ك له دژی تاران له الیه ن 

په كه كه وه وه ك  شتێكی دوور نایه ته  پێشچاو.

مەبەستم لە سلێمانی وەك جوگرافیایەكی سیاسی 
و مێژووییــە كــە بە دەگمەن حیزبــە كوردییەكان 
توانیویانــە تێیپەڕێنــن. نــە پارتی لە رابــردوودا 
توانــی ئەمــە بكات، نــە یەكێتیش كە بەشــێكی 
زۆری شەرعیەتی سیاسی لەو ناوچە جوگرافیاییە 
وەرگــرت، توانی ئەوە بكات. ئەمە بۆ بزووتنەوەی 
گۆڕانیــش راســتە كــە ئێســتا تا ئاســتێكی زۆر 
نوێنەرایەتی ئەو ناســنامە جیۆگرافیەی سلێمانی 

دەكات.
یەكێــك لە خاســیەتەكانی ئەم ناســنامەیەی 
سلێمانی ئەوەیە ئەستەمە الیەنێكی سیاسی، یان 
ســەركردەیەكی سیاسی لە دەرەوەی جیۆگرافیای 
خۆی پەســەند بــكات كە حوكمی بــكات. ئەگەر 
پارتیــش  دروســتبوونی  ســەرەتاكانی  ســەیری 
بكەیــن، ئەو رەتكردنەوەیە دەبینین كە دواجار بە 
جیابوونەوەی باڵی مەكتەبی سیاسی پارتی كۆتایی 
هات. دیارە حیزبە سیاســییەكان و رۆشــنبیرانی 
سلێمانی دەســتێكی بااڵیان لە دروستكردنی ئەو 
ناســنامەیەدا هەبووە. لەســەر ئاســتی خەڵك و 
دانیشتووانی ئەو جیۆگرافیایەش ناسنامەكە رەگی 
داكوتاوە، دروســتبوونی شــەڕی ناوخــۆی نێوان 
پارتــی و یەكێتیش هەم ســنووری ناســنامەكەی 
فراوانتر كرد كە جگە لە شاری سلێمانی ناوچەكانی 
گەرمیانیش بگرێتەوە، هەمیش ناسنامەی سلێمانی 
تۆختر كردەوە، ئەمە جگە لەوەی كە هەیكەلێكی 
حوكمڕانی و ئیداری و سیاسیشی بۆ دروستكرد كە 

ئێستا بە زۆنی سەوز/ نیلی ناودەبرێت.
 دروستبوون و بەهێزبوونی بزووتنەوەی گۆڕان 
كە بەشــێكی زۆری پێوەندی بە پەراوێزخســتنی 
ســلێمانی و پاشــكۆیەتی یەكێتییــەوە هەبــوو 
بــۆ پارتــی، بــۆ نموونە هــەر ئــەو رۆژەی گۆڕان 
لەگــەڵ پارتی رێككەوت بۆ پێكهێنانی حكومەت، 
ناڕەزاییەكیش لەسەر ئاستی خەڵك و جەماوەری 
گــۆڕان دەركی پێدەكرا لە بەرامبــەر ئەو بڕیارەی 
بزووتنــەوەی گۆڕان، چونكــە گۆڕان بەڵێنی چوار 

ساڵی ئارامی دابوو بە پارتی و خەریك بوو واز لە 
روحیەتی بەرەنگاربوونەوەی پارتی بهێنێ و وەك 
بــرا بچووك برا گەورەیی پارتی قبووڵ بكات. واتا 
هەمــان ئەو هۆكارەی كە خەڵك یەكێتی لەســەر 
بەجێهێشــت. هەرچەندە یەكێتی ویســتی لەسەر 
ئــەو خاڵە الوازەی گــۆڕان كار بكات، بەاڵم گۆڕان 
هەرچەندە شــەریكی حكومەتەكەی پارتیش بوو، 
لەبەر كاریگەریی ئەو ناسنامەیەی سلێمانی هەر بە 
رۆحی ئۆپۆزسیۆن و بەرەنگاربوونەوە سیاسەتیان 
دەكرد، تا دواجار گەیشــتە بنبەست لەگەڵ پارتی 
و بە داخســتنی پەرلەمان كۆتایی هات. بۆنموونە 
زۆرجار كادیرانی سیاسی یەكێتی دەڵێن، یەكێتی 
تا لە پارتی نزیــك بێت، بچووك دەبێتەوە، ئەمە 
بۆ گۆڕانیش راســتە، بۆ یەكگرتووش هەر راستە، 
یاخود دەڵێــن: "پارتییەكانی نــاو یەكێتی"، یان 
"گۆڕانەكانــی ناو یەكگرتوو". واتا سیاســییەكانی 
ناو هەمان حیزبی سیاســی ئەوانەی لە سلێمانین 
گوتاریــان جیاوازتــرە لــە ئەوانــەی لــە هەولێرن 
یــان لە دهۆكــن. تا ئەو ئاســتەی دەكرێت بڵێین 
ناســنامەی ســلێمانی تا ئاســتێك لە ســەرووی 
ناسنامەی ئایدیۆلۆژییەوەیە. ناسنامەی سلێمانی 
پارتێكــی دەوێت كە ســەركردایەتی بــكات نەك 
دەســتی دووەم بێت، بریاری لە دەست بێت نەك 
جێبەجێــكار، سەرمەشــق بێت نەك پاشــكۆ و.. 
تاد. پێدەچێت نەوشیروان مستەفا باش لەو كۆدە 
سیاسی و كولتوری جیۆگرافیە گەیشتبێت، بەاڵم 
لە بواری سیاســیدا جێبەجێكردنــی ئەو ئەركە و 
بەردەوامبوون لەســەری ئاسان نییە. ئەمەش وای 
كردووە پارتە سیاســییەكان بە تایبەتی ئەوانەی 
قوواڵیی جەماوەرییان لە شاری سلێمانیە، نەتوانن 
وەك پێویســت بە دڵی خۆیان سیاســەت لەگەڵ 
پارتــی بكەن. ئەو ناڕوونی و دوو جەمســەرییەی 
سیاســەتی یەكێتیش لە بەرامبەر پارتی و گۆڕان 
هەر ســەرچاوەی لەو خاڵەوە گرتووە. دواكەوتنی 
كاراكردنــەوەی پەرلەمــان و رێككەوتنی گۆڕانیش 

لەگــەڵ پارتــی هــەر پێوەندیــی بــەو ترســەوە 
هەیــە لــە بەرامبــەر ناســنامەی ســلێمانی، هەر 
الیەنێكی ســلێمانی نوێنەرایەتی ئەو ناسنامەیە و 
تایبەتمەندیی سلێمانی نەكات، دواجار خەڵكەكەی 
لەســەر ســندوقەكانی دەنگــدان ســزای دەدەن، 
ئەمەمان بینی بەرامبەر یەكێتی، دەكرێت بەرامبەر 
گۆڕان و ئیسالمیەكانیش رووبدات، بەاڵم گۆڕان تا 
ئێستا سنوورەكانی ئەو ناسنامەیەی نەبەزاندووە. 
پارتی و بارزانی بەپێی ئەو ئەزموونە سیاسییەی 
كــە هەیانــە لەگەڵ یەكێتــی و ئێســتاش لەگەڵ 
گۆڕان، دەبووایە زوو لەو تایبەتمەندیەی سلێمانی 
گەیشــتبان، تۆ ناكرێت الیەنێكی سیاسی پەراوێز 
بخەیت كە نوێنەرایەتی ئەو ناســنامە جیۆگرافیە 
دەكات، دواتریــش ئومێــدی ئەوەیان لێبكەیت كە 
لە بەرژەوەندیی ریفراندۆم دەنگ بدەن، بەتایبەتی 
كە گۆڕان لە ئێســتادا ئەم نوێنەرایەتییە دەكات، 
نــە یەكێتــی و نــە ئیســالمییەكانیش ناتوانن بە 
پێچەوانەی ئەو تایبەتمەندیەی سلێمانی سیاسەت 
بكــەن. خاڵێكــی دیكــە ئەوەیــە كە ســەرەتای 
دروستبوونی بزوتنەوەی گۆڕان سەرەتای گۆڕینی 
بااڵنسی هێزە سیاسییەكانیش بوو لە كوردستان، 
لە دوو جەمســەریەوە بۆ ســێ جەمســەری، بۆیە 
چیتــر پارتی بــە تەنیا لەگەڵ یەكێتــی ناتوانێت 
پرۆســەی حوكمداری و بڕیاری سیاســی یەكالیی 
بكاتەوە. پارتی زۆر ویســتی ئەو دوو جەمسەرییە 
بپارێزێت، بەتایبەتی لە دوای داخستنی پەرلەمان 
كــە زۆر هەوڵیــدا لەگــەڵ یەكێتــی وەك جــاران 
سەركردایەتی پرۆسەی سیاسی بكەن، بەاڵم ئەمە 
هیــچ دەرئەنجامێكی نەبوو، تــا دواجار پارتی لە 
پێناوی شكســتنەهێنانی پرۆسەی ریفراندۆم دانی 

بەو نەخشە سیاسییە نوێیەدا نا. 
ئەوەی گرنگە بۆ هەر یەكە لە پارتی و گۆڕان، 
ئەوەیە كە نە گۆڕان بە هاوكاریی یەكێتی دەتوانێت 
بەبــێ پارتــی حوكمڕانــی بكات، نــە پارتیش بە 
هاوكاریــی یەكێتی دەتوانێت بە پەرواێزخســتنی 

سیاســی بزووتنەوەی گۆڕان حوكمی كوردســتان 
بكات، هەر یەكە لەو دوو الیەنە دەبێت میكانیزمێك 
بۆ پێكەوەژیان و سیاسەتكردن بدۆزنەوە، ئەگەرنا 
ئــەم دۆخەش تەواو بێت گرێیەكی تری سیاســی 

دێتە پێشەوە.
ئێســتاش كە هەرێمــی كوردســتان لەبەردەم 
چركەساتێكی مێژوویی و سیاسیی هەستیاردایە، 
پاڵپشتیی سلێمانی و بزووتنەوەی گۆڕان بۆ ریفراندۆم 
بە خاڵی یەكالكەرەوە دەبینم نەك هەڕەشــەكانی 
تــاران و ئانكــەرە. ئەنجامدانــی ریفرانــدۆم بەبێ 
گەرەنتی بەشداریی سیاسی ناسنامەی سلێمانی، 
دەكرێت ســەرەتایی دابەشبوونێكی تری سیاسی 
و جیۆگرافــی لێ بكەوێتەوە و هەموو كوردســتان 
باجەكــەی بدات. كــورد ئەگەر بیەوێــت مێژووی 
سەدان ساڵەی سیاسی خۆی بگۆڕێت، دەبێت ئەم 
دەرفەتە لەدەست نەدات، بە تایبەتی لەئێستادا كە 
ئەوە یەكەم جارە جیهانی عەرەبی )سوننی( نەك 
دژایەتی كورد ناكەن، بەڵكو بەو هیوایەن عێراقێكی 
هەڵوەشاوە ببینن. لە راستیدا ئەمجارەیان فاكتەرە 
دەرەكییــەكان هــەم كەمبوونەتــەوە هەمیش زۆر 
دروســتبوونی  وەســتاندنی  لەبــەردەم  بێهێــزن 
دەوڵەتێكی "نەتەوەیی" لە كوردستاندا، فاكتەری 
یەكالكــەرەوەش فاكتەری ناوخۆیە، بە تایبەتیش 
ســلێمانی، ئەم فەرمانە هەرێمییەی بەم زووانەش 
دەرچوو بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردنەكانی پەرلەمان 
و حكومەت لــە یەكی نۆڤەمبەردا، ئەو راســتییە 
دەسەلمێنن كە ســەربەخۆیی هەرێمی كوردستان 
بە جیاواز لە تەواوی مێژووی كورد بە واشــنتن و 
برۆكسل و مۆسكۆ و ئەنكەرە و تاراندا تێناپەڕێت، 
بەڵكو كلیلە سەرەكیەكەی لە سلێمانییە و بەوێدا 

تێدەپەڕێت. 
 

*دكتــورا لە بــواری ناكۆكییــە هەرێمییەكانی 
عێراق و دراوسێكانی- زانكۆی ئێكسیتر، بەریتانیا
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بەرهەمهێنانی كارەبا بە 
پێی ناوچەكانی جیهان:
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مێگاوات بەرهەم دەهێنێت
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تێراوات لە كاژێرێكدا

60 ـ 80 % خەڵكی هیندستان كارەبایان هەیە

بانكی جیهانی: 1 ملیار كەس بێ كارەبان )%15 دانیشتووانی جیهان(

500 ملیۆن لە بیابانی خوارووی ئەفریقان
500 ملیۆن لە هیندستان، بەنگالدیش، نایجیریا و ئیسیۆپیا

25000 تێراوات لە كاژێرێكدا
ئەوروپا

ئەمریكای باكوور
ئەمریكای باشوور
ئاسیا
ئەفریقا
رۆژهەاڵتی نێوەڕاست

سۆڤیەتی پێشوو
3،831

4،970 
1،604

10،459 
804

1،132 

1،553

كارەبا لە جیهاندا

دوو پارێزگای رۆژهەاڵتی كوردستان 
بەســـااڵچووترین پارێزگـــای ئێرانن

ژمارەی دانیشتووان:                            ملیۆن كەس

دانیشتووانی ئافرەت:                         ملیۆن كەس

دانیشتووانی پیاو:                                ملیۆن كەس

سەرووی 100 ساڵ:                              ملیۆن كەس

ئافرەت:                                                    كەس

پیــــاو:                                                    كەس

3.26
1.61
1.66
628
200
428

پارێزگای ورمێ

ژمارەی دانیشتووان:                            ملیۆن كەس

دانیشتووانی ئافرەت:                         ملیۆن كەس

دانیشتووانی پیاو:                                ملیۆن كەس

سەرووی 100 ساڵ:                              ملیۆن كەس

ئافرەت:                                                    كەس

پیــــاو:                                                    كەس

1.6
0.79
0.81

11.36
273
863

پارێزگای سنە

ژمارەی دانیشتووان:                            ملیۆن كەس

دانیشتووانی ئافرەت:                         ملیۆن كەس

دانیشتووانی پیاو:                                ملیۆن كەس

سەرووی 100 ساڵ:                              ملیۆن كەس

ئافرەت:                                                    كەس

پیــــاو:                                                    كەس

2.75
1.37
1.40
760
443
317

پارێزگای سیستان و بەلوچستان:

ژمارەی دانیشتووان:                            ملیۆن كەس

دانیشتووانی ئافرەت:                         ملیۆن كەس

دانیشتووانی پیاو:                                ملیۆن كەس

سەرووی 100 ساڵ:                              ملیۆن كەس

ئافرەت:                                                    كەس

پیــــاو:                                                    كەس

13.27
6.59
6.67
511
310
201

پارێزگای تاران


