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رووداو – كەركووك
دەگەیەنرێتە  دواتر  و  چەقۆ  بەر  دەدرێتە   2015 ئایاری  لە  كەركووكە،  خەڵكی  ساڵی   18 تەمەن  گەنجێكی  كە  دانیار 
نەخۆشخانەی ئازادیی كەركووك و لەوێ چارەسەری برینەكانی دەكەن، بەاڵم دەمە چەقۆیەك كە درێژییەكەی نۆ سانتیمەتر 

بووە، لە پشتیدا بەجێدەهێڵن و برینەكەی بۆ دەدوورنەوە.
دانیار لەوكاتەوە بەدەست ئازاری پشتییەوە دەینااڵند. چەند جارێك سەردانی پزیشكەكەی دەكات و ئەشیعەی بۆ دەگرن. 
خۆی دەڵێت "لە ئەشیعەكەدا شوێنی چەقۆكە بە روونی دەبینرا، بەاڵم پزیشكەكە دەیگوت ئەوە ماسولكەتە كە بڕاوە و 

شێوەی چەقۆ دەدات".
دوو مانگ دوای ئەو رووداوە، بەڕێی قاچاخ خۆی دەگەیەنێتە ئەڵمانیا و لەوێ كە ئازارەكەی پشتی تینی بۆ دێنێ، 

سەردانی پزیشك دەكات.
دانیار دەڵێت "پزیشكەكە داوای ئەشیعەی سنگی لێكردم، دوای نیو كاژێر بانگی كردم و گوتی شتێكی نامۆ 

لەناو جەستەتدایە".
كاتێك ئەشیعەكە دەبینێ، تووشی شۆك دەبێ، دانیار دەڵێت: "كە ئەشیعەكەم بینی سەرم سوڕما، 

دەركەوت چەقۆیەك لە جەستەمدایە كە دوو ساڵ و دوو مانگ بەر لە ئێستا لێمدرابوو".
رۆژی 2017/7/31 نەشتەرگەری بۆ دانیار دەكرێ و دوای سێ كاژێر پزیشكەكان چەقۆیەك 

لە پشتی دەردەهێنن.

تێچووی رۆژانەی ئاوی خواردنەوە 
لە كوردستان 800 ملیۆن دینارە

عەبدولستار مەجید:  

ئێمە لەگەڵ "نەخێر 
بۆ گشتپرسی" نین

دوو ساڵ بوو چەقۆیەكیان 
لە جەستەیدا جێهێشتبوو

پیتەر گالبرێت:

دواخستنی گشتپرسی 
كارێكی گەمژانەیە
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بەنگالدیشی و عەرەبی سوننە چارەنووسی خۆیان داوەتە دەست قاچاخچیی كورد

ئابووری

تەندروستی

كۆمەاڵیەتی
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حیجاب لە سلێمانی 
27 ژنی رەوانەی 

نەخۆشخانە كردووە

40 %ـی 
كارگەكانی كوردستان 

بەگەڕدەخرێنەوە

جەندرمە ناهێڵن الزم 
بگەڕێتەوە كوردستان

راپۆرتە هەواڵ

2

5

نەیانهێشت بچێتە 
ئەوروپا، خۆی خنكاند

قاچاخچیی كورد ئەندامانی 
داعش ئاودیوی توركیا دەكەن

بەڕێوەبەری ئاسایشی مێرگەسۆر

نەفەری وامان گرتووە چەكداری داعش بووە



2
ژمارە ) 468 ( - دووشەممە 2017/8/7

راپۆرتە هەواڵ

الزم لەگەڵ براكەی لە شرنەخ

200 خێزان دەگەڕێنەوە گواڵڵە
رووداو - سەعدیە 

200 خێزانی ئاوارە گەڕانەوە شارۆچكەی سەعدیە، خێزانەكان كورد، عەرەب و توركمانن و هەر ماڵە ئاوارەیەك بۆ )رووداو( قسەی كردووە 
داوای خزمەتگوزاری، قەرەبووكردنەوە و پاراستنی ئاسایشی سەعدیە دەكات. الیەنە حكومییەكان رایانگەیاند، گەڕانەوەی بەلێشاوی ئاوارەكان بۆ 

سەر زێدی خۆیان بەردەوامە و هەموو جۆرە ئاسانكارییەك دەكەن بۆ ئەوەی تەواوی خێزانە ئاوارەكان بگەڕێنەوە سەر ماڵ و حاڵیان و كەیسەكە بۆ 
یەكجارەكی كۆتایی پێبێت. موسەننا ئەلتەمیمی، پارێزگاری دیالە لە كۆنفرانسێكی رۆژنامەڤانیدا رایگەیاند "كاروانێكی دیكەی سەنتەری شارۆچكەی 

سەعدیە گەڕانەوە و تەنیا ژمارەیەكی زۆر كەمیان لێ ماوە. لە چەند رۆژانی داهاتوودا هەموویان دەگەڕێنەوە".

رووداو - كەركووك

كاتێك دانیار دەدرێتە بەر چەقۆ و دەگەیەنرێتە 
نەخۆشــخانەی ئازادیــی كەركــووك، بــۆ ماوەی 
نیــو كاژێر بە بیانــووی نەبوونی پەڕاوی پۆلیس 
دەهێڵدرێتەوە، پاشــان چارەسەری برینەكەی بۆ 
دەكەن و تیشكی بۆ دەگرن و دەڵێن هیچ كێشەی 
نییــە و برینەكــەی دەدوورنــەوە، بــەاڵم دواتــر 
دەردەكەوێ كە چەقۆیەك لە پشتیدا بەجێماوە.

خــۆی  وەك  ســاڵ،   18 تەمــەن  دانیــاری 
باســی دەكات لە مانگی ئایاری 2015 تووشــی 
ئــەو رووداوە بــووە. دانیار بــە )رووداو(ی گوت 
"بەهۆی ئازاری پشتمەوە دەمنااڵند، پزیشكەكان 
دەیانگــوت چارەســەرت بــۆ ناكەیــن تاوەكــو 
پەڕاوی پۆلیــس نەهێنی، دواتر هەرچۆنێك بێت 
برینەكەیــان بــۆ دووریمەوە، دواتر ئەشــیعەیان 
بــۆ گرتم، لە ئەشــیعەكەدا شــوێنی چەقۆكە بە 
روونی دەبینرا، بەاڵم پزیشــكەكە دەیگوت ئەوە 

ماسولكەتە كە بڕاوە و شێوەی چەقۆ دەدات".
دانیار دوو رۆژ لە نەخۆشخانە مایەوە و دواتر 

ناسر عەلی 
رووداو- دهۆك

دوای هەوڵێكــی زۆر، 40 رۆژ لەمەوبــەر الزم 
لــە رێگــەی قاچاخچییەكــەوە بــە 8000 دۆالر لە 
چەكدارانــی داعــش كڕدرایەوە، بەاڵم بــەر لەوەی 
بگاتەوە هەرێمی كوردســتان، لە شــرنەخ لەالیەن 
ســوپای توركیاوە دەســتگیر دەكــرێ و بە باوكی 

دەڵێن ئەوە كوڕی تۆ نییە.
الزم قاسم لەگەڵ دایك و باوكی و پێنج خوشك 
و بــرای، لــە رۆژی ســێی ئابــی 2014 لە گوندی 
كۆچۆ كەوتنە دەســت چەكدارانی داعش. هەر زوو 
باوكیــان لێیان جیاكرایەوە و برانە دەرەوەی گوند 
و دەســتڕێژی گوللەیان لێكــرا، باوكی الزم كە بە 
ســەختی برینــدار ببوو، دواتر توانــی خۆی رزگار 

بكات و بگاتە چیای شنگال.

دوو مانــگ دوای ئــەو رووداوە، دانیــار بــە 
گەشــتێك دەچێتــە ئیســتانبوڵ، لەوێــوە وەكو 
گەنجانی دیكەی ئەم واڵتە بە رێگەی نایاســایی 
خــۆی دەگەیێنێتــە ئەڵمانیا و لە شــاری كۆڵن 

دەگیرسێتەوە. 
دانیــار دەڵێــت: "بــەردەوام ئــازاری پشــتم 

كوڕەكەی. باوكی الزم دوای هەوڵێكی زۆر توانی پێنج 
هەزار دۆالر كۆبكاتەوە، قاســم دەڵێت "بە قاچاخچیم 
گوت تەنیا پێنج هەزار دۆالرم هەیە، گوتی كێشە نییە 
ئــەو پێنج هەزار دۆالرە بنێرە، دوای رزگاركردنی الزم 

سێ هەزار دۆالرمان بۆ پەیدا بكە".
قاچاخچییــەكان كوڕەكــەی قاســم لــە دەســتی 
داعــش رزگار دەكــەن و دەیهێننە توركیا، قاســمیش 
دەچێتە توركیا بۆ بینینی كوڕەكەی. قاسم باسی ئەو 
چركەساتە دەكات كە كوڕەكەی بینیوە و دەڵێت: "كە 
بینیــم توند توند لە باوەشــم كــرد، هەردووكمان زۆر 
گریاین. زمانی كوردی بە باشــی بیر نەمابوو، چونكە 
كــە داعش رفاندی تەمەنی تەنیا ســێ ســاڵ بوو، لە 
تەلعەفــەر لە ماڵێكــی توركمان بووە، بــە توركمانی 
قســەی دەكرد". بەاڵم خۆشــییەكەی قاسم هەر هەتا 
سەر سنوور بەردەوام بوو، كاتێك ویستیان بگەڕێنەوە 
هەرێمــی كوردســتان، لەالیــەن ســوپای توركیاوە لە 

پزیشــك ئیزنــی دا بچێتەوە ماڵــەوە، بەاڵم رۆژ 
بــە رۆژ هەســت بە ئازاری زیاتــر دەكات. دانیار 
دەڵێــت: "دوو مانــگ بــوو بە دەســت ئــازاری 
برینەكەمەوە دەمنااڵند، چەند جارێك ســەردانی 
نەخۆشخانەم كرد، دەیانگوت ئازارەكەت بەهۆی 

بەركەوتنی چەقۆكەوەیە، شتێكی ئاساییە"

قاسم عەبدۆ دەڵێت هیچ ئومێدی نەمابوو جارێكی 
دیكــە خێزانەكەی بــە زیندوویــی ببینێتــەوە، بەاڵم 
دوای چــوار مانگ دوو كوڕەكانــی رزگار كران. ئەوان 
زانیارییــان هەبوو كــە الزم و دایكی و خوشــكەكانی 

لە تەلعەفەرن.
بەپێــی زانیارییەكانــی قاســم، تاوەكــوو شــەش 
مانــگ لەمەوبەریــش الزم لــە تەلعەفەر بوو، پاشــان 
رەوانەی سووریا كرابوو. باوكی الزم دەڵێت: "كچێكی 
گوندەكەمان ســێ مانگ پێش ئێســتا رزگار كرا. ئەو 
گوتی الزم و دایكی لە ســووریا بوون. منیش دەســتم 
بــە پەیوەندی كرد لەگــەڵ ئەوانەی كاری رزگاركردنی 
كوردی ئێزدی دەكەن، دواتر وێنەی الزمیان بۆ ناردم، 
پێشــانی ئەو كچەم دا كە رزگاربووبــوو، گوتی بەڵێ 

ئەوە خۆیەتی".
قاچاخچییــەكان لە ســووریا داوای هەشــت هەزار 
دۆالر لــە قاســم دەكــەن لــە بەرامبــەر رزگاركردنــی 

عومەر چاوشین
رووداو- سەیدسادق

"دوو كەس لە شــارۆچكەی سەیدسادق 
لەســەر ئەوەی پاتریی ئۆتۆمبێلیان دزیوە، 
دەخرێنە پشــتی پیكابەوە و بەناو شــاردا 

دەیانگێڕن".
ئــەم چیرۆكە لــە تــۆڕی كۆمەاڵیەتیی 
پــووش  نــاو  ئاگــری  فەیســبووكدا وەك 
باڵوبــووەوە، لەكاتێكــدا هەندێــك دەڵێــن 
رووداوەكەیــان بەچــاوی خۆیــان بینیوە، 
بەرپرسانی شارەكە سەرلەبەری چیرۆكەكە 

رەتدەكەنەوە.
وەك دەگوتــرێ، ئــەو دوو كەســە كە 
تۆمەتبارن بە دزینی 40 پاتریی ئۆتۆمبێل، 
كاژێر هەشــتی بەیانیــی رۆژی 2017/8/2 
بە پیكابێكــی پۆلیس بــردراون بۆ دادگا، 
پیكابەكە بەنێو بازاڕی سەیدســادقدا براوە 
و پۆلیســەكان هاواریان كردووە: خەڵكینە 

ئەمانە دزی پاترییەكانن.
چیرۆكــە  ئــەم  قەزاكــە  ئیــدارەی 
رەتدەكاتــەوە، بــەاڵم عەدنــان قــادر كــە 
مامۆستایە و دەڵێت شایەتحاڵی رووداوەكە 
بــووە، بە )رووداو(ی گوت: "بەچاوی خۆم 
بینیم ئەو دوو كەسە كەلەپچە كرابوون و لە 
پشتی پیكابێكی پۆلیسدا دانرابوون، چوار 
پۆلیس لەنێو پیكابەدا بوون، پۆلیســەكان 
هاواریــان دەكرد خەڵكینــە ببینن، ئەمانە 
بــوون كــە پاتریــی ئۆتۆمبێلیــان دەدزی، 
نازانم مەبەســتی ئەو پۆلیســانە چی بوو، 
ئایا شــكاندنی كەرامەتی ئەو كەسانە بوو، 

ناسر عەلی 
رووداو- دهۆك

برینداركردنــی  و  گەنجێــك  كوشــتنی 
یەكێكــی دیكــە لــە خانەســۆر كاردانەوەی 
عەشایری بەدوای خۆیدا هێنا، خزمێكی ئەو 
دوو گەنجــە دەڵێــت دەزانیــن بریندارەكەی 
ئێمە لە نەخۆشخانەی حەسەكەیە و رەوشی 
رۆژئــاوای  ئاسایشــی  بەرپرســی  خراپــە، 
دیجلــەش دەڵێ هەتا ئێســتا دیار نییە كێ 

ئەو كارەی كردووە.
بەپێــی بەدواداچوونــی رووداو، لە دوای 
رزگاركردنی شــنگالەوە تا ئێستا 50 كەسی 
ســڤیل لــە شــنگال و دەوروبــەری لەالیەن 

كەسانی نەناسراوەوە كوژران.
كاژێر شەشــی ئێــوارەی 2017/8/3 لە 
كۆمەڵگای خانەســۆری ســەر بــە ناحیەی 
ســنونێ كە لەژێر كۆنترۆڵی هێزەكانی سەر 
بــە پەكەكەدایــە، تەقە لــە ئۆتۆمبێلی دوو 
كەســی دانیشــتووی زوممار كرا، كەســێك 

یــان بۆ عیبرەت وەرگرتن بوو بۆ ئەوەی كەس 
جورئەت نەكات دزی بكات".

ئــەو مامۆســتایە دەڵێــت: "ئەوانــە هــەر 
شــتێكیان كردبــێ، ئەوە پێشــێلكردنی مافی 
مرۆڤە، نەدەبوو پۆلیس ئەوەی كردبایە، دەبێت 
بەڕێوەبەرایەتــی پۆلیس ئەوە روونبكاتەوە كە 
بەبڕیاری ئەوان ئەوە نەكراوە و پۆلیسەكان لە 

خۆیانەوە ئەو كارەیان كردووە".
 دیاری تۆفیق، قایمقامی قەزای سەیدسادق 
باســی ئــەو دوو تۆمەتبــارەی كــرد و گوتی: 
"پێش دەستگیركردنی ئەو دوو كەسە، 40 داوا 
لەســەر دزینی پاتریی ئۆتۆمبێل تۆمار كراوە، 
بەاڵم خۆشــبەختانە نەیانهێشت ئەو دیاردەیە 
زیاتر تەشــەنە بــكات و دزەكانیان دۆزییەوە و 

دەستگیریان كردن".
 گوتیشــی: "ئەو دزانە لە بازگەی ســەراو 
دەستگیركراون كە ژمارەیەك پاترییان پێبووە 

و ویستوویانە بیبەن بیفرۆشن".
بەاڵم رەتیكردەوە كە ئەو تۆمەتبارانە بەنێو 
خەڵكدا گێڕدرابن و گوتی "ئەو قســەیە ئەسڵ 
و ئەساسی نییە، هەر كەسێك قسەی وا بكات 
بێویژدانی بەرامبەر دانیشــتووانی سەیدسادق 

دەكات". 
گوتیشــی: "ئەگەر ئەوەی دەگوترێ راست 
بــێ، دەبــێ ئەنجامدەرانــی باجەكــەی بدەن، 

ئەگەرنا دەست لەكاردەكێشمەوە".
هــەر لەوبــارەوە عەقیدی پۆلیــس حەكیم 
قــەزای  پۆلیســی  بەڕێوەبــەری  عەزیــز، 
سەیدســادق گوتی: "دوو كەس لەســەر دزینی 
پاتــری ئۆتۆمبێل گیرابــوون، خەڵكیان تەواو 
هەراســانكردبوو، كــەس لەماڵی خــۆی دڵنیا 

بەنــاوی فــارس نــەواف گیانــی لەدەســتدا 
كەسێكی دیكەش بەناوی خزر عەزیز بریندار 

بوو.
شــێخ محەمەد عەلی، خزمی نزیكی ئەو 
دوو كەســە گوتی "هەردووكیــان بۆ كڕینی 
دانەوێڵە چووبوونە خانەســۆر، لەوێ چەند 
كەســێك تەقەیــان لێدەكەن. ویســتبوویان 
ئۆتۆمبێلەكەیــان ببەن، چونكــە پارەیەكی 
باشــی دەكــرد، بــەاڵم هێزەكانی یەبەشــە 
رووداوەكــە،  شــوێنی  گەیشــتبوونە  زوو 
بۆیــە نەیانتوانیبــوو ئۆتۆمبێلەكــە ببــەن، 

بریندارەكەشیان گواستەوە بۆ حەسەكە.
ئەو دوو كەسە سەر بە هۆزی گەرگەرین، 
ئێســتا پیاوانــی ئــەو عەشــیرەتە بــەدوای 
بكوژانی فارسدا دەگەڕێن و دەیانەوێ تۆڵەی 
بكەنــەوە. شــێخ محەممەد دەڵێــت: "ئێمە 
دەزانین پەكەكە ئەو كارەی نەكردووە، بەاڵم 
چاوەڕێین ئەو كەســانەمان بۆ بدۆزنەوە كە 

تەقەیان لەو دوو كەسە كردووە".
ئێســتا لــە شــنگال نزیكــەی 10 هێزی 
جۆراوجــۆر هــەن، بەشــێكیان ســەر بــە 

نەبوو".
دەگوتــرێ  بــەوەی  ســەبارەت 
تۆمەتبــارەكان بــە نێو بــازاڕدا گێردراون، 
حەكیــم عەزیــز گوتــی "راســتە ئەوانە بە 
ئۆتۆمبێلی پۆلیس گواســتراونەتەوە، بەاڵم 
دەگوتــرێ  لەبارەیانــەوە  قســەیەی  ئــەو 
كــە بەنێــو خەڵكــدا گێڕدرابــن دوورە لــە 

راستیەوە".
ئومێــد حەمە عەلــی، ئەندامی لیژنەی 
مافــی مــرۆڤ لــە پەرلەمانی كوردســتان 
دەڵێــت ئەویــش لە خەڵكی بیســتووە كە 
ئەو دوو كەســە بەنێو خەڵكــدا گێڕدراون، 
بەاڵم گوتی ئەوە سەلماندنی دەوێ و دەبێ 
وێنــە و ڤیدیــۆ هەبێ كە بیســەلمێنێ ئەو 
پۆلیســانە ئەو كارەیان كردووە. گوتیشــی 
"ئەگەر ئەوە راســتبێ ئێمە بەدواداچوونی 
بــۆ دەكەین، چونكــە ئەوە پێشــێلكردنی 

مافەكانی مرۆڤە".

حكومەتی هەرێمی كوردســتانن كە نزیكەی 
لەدەســتە،  شــنگالیان  خاكــی  ی   %65
بەشــێكی دیكەیان ســەر بــە پەكەكەن كە 
نزیكەی 15%ی خاكی شــنگالیان لەدەستە 
و، هەروەها 20%ی خاكی شــنگالیش لەژێر 

كۆنترۆڵی حەشدی شەعبیدایە.
نایــف ســەیدۆ، بەڕێوەبــەری ناحیــەی 
ســنونێ ئاماری كوژراوەكانی ئاشكرا كرد و 
گوتی: "تا ئێســتا نزیكەی 50 كەسی سڤیل 
كوژراون كە ژن و منداڵیشــیان تێدایە، هەتا 
ئێستا تەنیا بكوژی یەك كەس ئاشكرا بووە، 

ئەویش هەاڵتووە بۆ نێو پەكەكە".
ســەیدۆ زیاتر باســی رەوشــی ناوچەكە 
دەكات و دەڵێــت: "من بەڕێوەبەری ناحیەی 
ســنونێم، خانەسۆریش ســەر بە سنونێیە، 
بەاڵم ناوێرم بچمە خانەسۆر، رەوشی ئەمنیی 
شــنگال زۆر خراپە، گروپی مافیا لە توركیا 
و ئێــران و ســووریاوە هاتوونەتە ســنووری 
شنگال".  سەیدۆ پێیوایە ئەوەی ئەو رەوشە 
نائارامەی بۆ ناوچەكە دروستكردووە بوونی 
ئــەو هەمــوو هێزەیــە لە شــنگال. ســەیدۆ 

دەڵێت: "هەتا شــنگال ئــەو هەموو هێزەی 
تێدابێ ئەوە حاڵی دەبێ".

ئاشــتی كۆچەر، بەڕێوەبەری ئاسایشــی 
رۆژئــاوای دیجلــە بــە )رووداو(ی راگەیانــد 
"هــۆكاری ســەرەكی ئەم كارانــە هێزەكانی 
ســەر بە پەكەكەن، زۆربەی ئەو كەســانەی 
هەتا ئێســتا كوژراون لەو شوێنانە بوون كە 
لەژێــر دەســەاڵتی پەكەكــەدان. لەبەر ئەوە 
هێزەكانی پەكەكە بەرپرسیارن لەو رەوشەی 

هەتا ئێستا هەیە لە شنگال".
بەڕێوەبــەری  شــنگالی،  راكان  بــەاڵم 
ئاسایشــی ناحیــەی ســنونێ كە ســەر بە 
پەكەكەیــە، رەتیكــردەوە ئەوان دەســتیان 
لــەو كارانەدا هەبــێ و گوتی "ئێمە هاتووین 
خەڵكی شــنگال بپارێزین نــەك بیانكوژین، 
بــەاڵم هەندێك كەس كاری خراپ دەكەن بۆ 

لەكەداركردنی ئێمە".

هەبــووە، تاوەكو لە مانگی تەمووزی ئەمســاڵدا 
كار گەیشتە ئەوەی تەنگەنەفەس دەبووم، ئازار و 
تەنگەنەفەسی زۆری بۆ هێنام، سەردانی یەكێك 
لە نەخۆشــخانەكانی شاری كۆڵنم كرد، پزیشكی 
نەخۆشــخانەكە داوای ئەشیعەی سنگی لێكردم، 
دوای نیو كاژێر پزیشــكەكە بانگی كردم و گوتی 

شتێكی نامۆ لەناو جەستەتدایە".
كاتێــك دانیار ئەشــیعەكە دەبینێ، تووشــی 
شــۆك دەبێ، دانیــار دەڵێت: "كە ئەشــیعەكەم 
بینــی ســەرم ســوڕما، دەركــەوت چەقۆیەك لە 
جەســتەمدایە كە دوو ســاڵ و دوو مانگ بەر لە 

ئێستا لێمدرابوو".
پزیشــكەكانی دانیــار بــۆ دڵنیابوونــەوە لــە 
تەنــە نامۆكــەی نێو جەســتەی، بــە ئامێریكی 
پێشــكەوتووتر وێنــەی دەگــرن، دواتــر بڕیاری 

نەشتەرگەری بۆ دەدەن.
بــۆ  نەشــتەرگەری   2017/7/31 رۆژی 
دانیــار دەكرێ و دوای ســێ كاژێر پزیشــكەكان 
دەمــە چەقۆیەك لــە جەســتەی دەردەهێنن كە 

درێژییەكەی نۆ سانتیمەتر بوو.

ئۆتۆمبێل دەهێندرێنە خوارەوە و لێی دەپرســن ئەوە 
چــی تۆیە، ئەویش دەڵێ كوڕمە، بەاڵم ســەربازەكان 
باوەڕی پێناكەن و دەڵێن دەبێ پشكنینتان بۆ بكرێ. 
قاســم دەڵێــت: "هــاوارم كــرد، جەندرمەیەكی تورك 

لێیدام و كوڕەكەیان لێسەندم و بردیان".
قاسم لەگەڵ جەندرمەكان دەچنە نەخۆشخانەیەكی 
شــاری شرنەخ و لەوێ پشكنین بۆ خۆی و كوڕەكەی 
دەكرێ، بەاڵم قاســم دەڵێت تاوەكو ئێســتا دوو جار 
چووەتە شــرنەخ و هێشــتا ئەنجامی پشــكنینەكانی 

دەرنەچوون.
لەبــارەی هاوژینەكــەی و  قاســم هیــچ شــتێك 
دوو كچەكــەی نازانــێ، بــەاڵم دەڵێت برینــی الزم لە 
هەموویان بەسوێترە، چونكە دڵنیایە لەوەی زیندووە، 
بــەاڵم ناهێڵــن پێی شــادبێتەوە. ئەو داوا لــە دەزگا 
پەیوەندیدارەكانــی حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان 

دەكات هەرچی زووە خەمێك لە كوڕەكەی بخۆن".

دوو ساڵ بوو چەقۆیەكی گەورە لەناو جەستەیدا بوو

جەندرمەی تورك ناهێڵن منداڵێكی كوردی 
ئێزدی بگەڕێتەوە كوردستان

پزیشكانی ئەڵمانیا بە نەشتەرگەری دەریانهێنا

40 رۆژە لە دەستی داعش رزگاركراوە

 لە ئەشیعەكەدا 
شوێنی چەقۆكە 
دەبینرا، بەاڵم 
پزیشكەكە دەیگوت 
ئەوە ماسولكەیە 
و شێوەی چەقۆ 
دەدات

دانیار

قایمقامی سەیدسادق 

كەس لەسەر دزی 
بە بازاڕدا نەگێڕدراوە

50 كەسی سڤیل لە شنگال 
كوژراون و بكوژەكانیان دیار نین

"ئەو دزانە لە 
بازگەی سەراو 
دەستگیركراون"

گرووپی مافیا لە 
ئێران و توركیا 
و سووریاوە 
هاتوونەتە شنگال

بەڕێوەبەری ناحیەی سنونێ 
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مەحموود یاسین كوردی
رووداو - هەولێر

پارتی و یەكێتی هەوڵەكانیان بۆ كاراكردنەوەی 
چڕدەكەنــەوە،  گــۆڕان  لەگــەڵ  پەرلەمــان 
سەركردەیەكی یەكێتیش ئاماژە بە سیناریۆیەك 
بۆ كاراكردنەوەی پەرلەمان بەبێ گۆڕان دەكات.

رۆژی 2017/7/27 لە كۆبوونەوەی مەكتەبی 
سیاســی یەكێتیدا بڕیــار درا تاوەكو 10ی ئاب 
پەرلەمانــی كوردســتان كارا بكرێتــەوە. رۆژی 
2017/7/30 یش، ئەنجوومەنی بااڵی ڕیفراندۆم 
بە سەرپەرشــتیی مەســعود بارزانی ســەرۆكی 
هەرێمــی كوردســتان مــاوەی دوو هەفتــەی بۆ 

كاراكردنەوەی پەرلەمان دیاری كرد.
ئاسۆ مەحموود، ئەندامی جڤاتی نیشتمانیی 
بزووتنــەوەی گــۆڕان بــە )رووداو(ی راگەیاند: 
گــۆڕان،  بزووتنــەوەی  نیشــتمانی  "جڤاتــی 
كۆبوونــەوەی لەگــەڵ پارتــی هەڵپەســاردووە، 
بۆیە پێویست دەكات جارێكی دیكە كۆببێتەوە 
و گفتوگــۆ لەســەر ســوود و ئەجێنــدای ئــەو 
كۆبوونەوانە بكات، چونكە ئێمە ناچارنین بچینە 

ژێر باری داواكارییەكانی پارتی".
ئاســۆ مەحموود دەڵێــت ئەولەوییەت بەالی 
ئەوانــەوە بژێویی خەڵك و چاككردنی مووچەیە 
"بۆیە دەبێ بزانین كاراكردنەوەی پەرلەمان بۆ چ 

مەبەستێكە".
)رووداو( زانیویەتــی لە دوایین كۆبوونەوەی 
سەركردایەتیی یەكێتیدا كە رۆژی 2017/7/29 
بەڕێوەچوو، مەال بەختیار، بەرپرســی دەستەی 
كارگێڕیی مەكتەبی سیاسی گوتوویەتی "ئەگەر 
گــۆڕان نەیەتــە پێش، ئەوكات قســەی خۆمان 

دەكەین و تا سەر چاوەڕێی گۆڕان ناكەین".
بەاڵم رێــواز فایەق، ئەندامی ســەركردایەتی 
یەكێتــی دەڵێت "هیــچ بژارەیەكمان بۆ نەهاتنە 
پێشــەوەی گۆڕان نییــە، بەڵكو بــە ئومێدەوە 
چاوەڕێــی كۆبوونەوەی پارتی و گۆڕان دەكەین، 
بۆ هەر بژارەیەكی یەكێتیــش بۆ كاراكردنەوەی 
پەرلەمان، پێویستە سەركردایەتیی یەكێتی ئەو 

پرسە یەكالبكاتەوە".
بزووتنەوەی گۆڕان كە پێشتر پێداگریی لەسەر 
كاراكردنەوەی پەرلەمان دەكرد، لەوەتای پارتی 
دیموكراتی كوردســتان ئامادەیی نیشانداوە كە 
پەرلەمان بێ هیچ پێشمەرجێك كارا بكرێتەوە، 

جۆرێك لە شپرزەبوونی پێوە دیارە.
هەڵســوڕاوێكی بــااڵی گۆڕان كە نەیویســت 

ناوی باڵوبكرێتەوە، بە )رووداو(ی گوت: "ئەگەر 
بزانین هەڵبژاردن لە كاتی خۆی بەڕێوەدەچێت، 
ئامادەیــن پەرلەمان كارا بكەینەوە، بەاڵم ئەگەر 
هەڵبژاردن دوابخرێت پەرلەمان كارا ناكەینەوە، با 

پارتی و یەكێتی كارای بكەنەوە".
ئــەو ســەركردەیە هەروەها گوتــی: "گۆڕان 
زۆربــەی  لەســەر  پارتــی  لەگــەڵ  ئامادەیــە 
مەلەفــەكان گفتوگــۆ و رێككەوتن بكات، لەوانە 
لەســەر هەمواركردنەوەی یاســای سەرۆكایەتی 
هەرێمی كوردستان كە لەنێو پەرلەمان سەرۆك 
هەڵبژێردرێ، با ئەو كات كاك مەســعود بارزانی 
دوو خولی دیكە سەرۆك بێت، كێشەمان نییە".

پارتی: لەبەر یەكێتی 
سێ دەستپێشخەریمان كردووە

فرسەت سۆفی، پەرلەمانتاری كوردستان لە 
فراكســیۆنی پارتی دەڵێت "ئــەوەی لێمان داوا 
دەكــرا بۆ البردنی مەرجــەكان لە كاراكردنەوەی 

پەرلەمان كردمان، هیچ پاساوێكیش نەماوە كە 
پەرلەمان دەســت بە دانیشــتنەكانی نەكاتەوە، 
گۆڕان سێ هەفتەیە وەاڵمی پارتی نەداوەتەوە بۆ 
دانیشتن، بۆیە دەبێ الیەنەكانی دیكە لەو پرسە 
بێنە پێش، چونكە گۆڕان هیچ بیانووی نەماوە".
فرســەت ســۆفی كــە كاندیدێكــی بەهێــزە 
بــۆ وەرگرتنی پۆســتی ســكرتێری پەرلەمانی 
كوردســتان، گوتیشــی "پارتی لەبەر الیەنەكان 
بە تایبەتی یەكێتی ســێ دەستپێشخەری كرد، 
گوشــار و داخوازییەكانــی یەكێتیــش لە پارتی 
بۆ ئــەوەی بتوانن بڕیاری خۆیــان بدەن وایكرد 
مەرجەكان بــۆ كاراكردنەوەی پەرلەمان الببات، 
بۆیە ئەگەر گۆڕان نەهاتە پێش ئەركی الیەنەكانە 
بێنــە پێش كــە نزیكەی 80 كورســییان هەیە، 

پەرلەمان بە زۆرینەی رەها كارا بكەینەوە".
لە حاڵەتی نەگەڕانەوەی یوســف محەممەد 
بۆ سەرۆكایەتی پەرلەمان، جەعفەر ئیمینكی، 
جێگری سەرۆكی پەرلەمان و فەخرەدین قادر 
ســكرتێری پەرلەمان بەپێــی پەیڕەوی ناوخۆ 

دەتوانــن داوای دانیشــتنی پەرلەمــان بكەن، 
بەاڵم پێشــبینی ناكرێت كۆمەڵ ئامادەیی تێدا 
بێــت بەبێ گــۆڕان بەشــداریی كاراكردنەوەی 

پەرلەمان بكات.
بەپێــی زانیارییەكان، یەكێك لە بژارەكان لە 
حاڵەتی نەهاتنە پێشەوەی بزووتنەوەی گۆڕان و 
كۆمەڵ بۆ كاراكردنەوەی پەرلەمان، هەڵبژاردنی 
جێگر و سكرتێری نوێی پەرلەمانە لەسەر بنەمای 
رێككەوتنی پێشوو كە جێگر بۆ یەكێتی هەر یەك 
لە )بێگەرد تاڵەبانی و ساالر مەحموود( كاندیدی 
بەهێزن، سكرتێریش بۆ پارتی كە فرسەت سۆفی 
پێشتر كاندید بوو، بەبێ دەستكاریكردنی پۆستی 
ســەرۆكی پەرلەمــان كــە بەركەوتــەی گۆڕانە. 
یوســف محەممەد لە شوێنی خۆی دەمێنێتەوە 
لــە رووی یاساییشــەوە دوو ئەندامی دەســتەی 
ســەرۆكایەتی لــە كــۆی ســێ كــەس دەتوانن 
دانیشــتنەكان بەڕێوەببەن. جێگری ســەرۆكی 
پەرلەمان بەپێی ماددەی 18 لە پەیڕەوی ناوخۆ 
دەتوانێت سەرجەم دەسەاڵتەكانی سەرۆك پیادە 

بكات. ئاســاییكردنەوەی پەرلەمان بەم شێوەیە 
بــڕوات تاوەكو كۆبوونەوەكانــی پارتی و گۆڕان 

دەگاتە ئەنجام.

هەنگاوە یاساییەكان چۆن دەبێ؟

ئەم پرۆســەیە بەپێی ماددەی 16، بڕگەی 
دووەمــی پەیڕەوی ناوخــۆ بەڕێوەدەچێت كە 
دەڵێ : "لە كاتی بەتاڵبوونی پێگەی سەرۆكی 
پەرلەمان یان جێگرەكەی یان ســكرتێر لەبەر 
هەر هۆیەك بێت، پەرلەمان لە یەكەم دانیشتنی 
گرێــدراوی دوای بەتاڵبوونەكــەوە، بەهەمــان 
رێگەی دەقكراو لەم پێڕەوەدا جێگرەوەیەكیان 

بۆ هەڵدەبژێرێ". 
هەنگاوەكانی دوای ئەوەش لە بڕگەی یەكەمی 
ماددەی شەشەمی پەیڕەوی ناوخۆی پەرلەماندا 
باســكراوە كە دەڵێت "سەرۆكی پەرلەمان یان 
یەك لەســەر چــواری ژمــارەی ئەندامەكانی، 
بۆیــان هەیە بانگهێشــتی كۆبوونەوە بكەن لە 
دانیشتنێكی نائاسایی، كۆبوونەوەكەش كورت 
دەكرێتەوە ســەر تێڕوانینی ئەو بابەتانەی لە 

بانگهێشتەكە دیاری كراون".

پەرلەمــان،  ناوخــۆی  پەیــڕەوی  بەپێــی 
دانیشتنێكی نائاسایی پەرلەمان پێویستی بە 
واژۆی 37 پەرلەمانتار دەبێ ، چونكە لە حاڵەتی 
بوونی یاســادا پشــت بە پەیڕەو نابەسترێت. 
بەپێی ماددە چوار لە پەیڕەو یاســایی نابێت 
تەنیــا بە ئامادەبوونی زۆرینــەی ئەندامەكانی 
نەبێت، بەمەش دوای پێشكەشكردنی داوایەك 
بــۆ ئەنجامدانی دانیشــتنێكی تایبــەت بەبێ  
دەستەی سەرۆكایەتی ئێستای پەرلەمان، دەبێ  
50+1 كــە دەكاتە 56 پەرلەمانتــار، ئامادەی 
دانیشــتنەكە بن. لە حاڵەتی رێككەوتنی هەر 
دوو حیزبە ســەرەكییەكە زۆرینە بەبێ گۆڕان، 

یەكگرتوو و كۆمەڵ دروستدەكرێت.
مەكتەبــی  ئەندامــی  قەاڵدزێــی  شــوان 
و  ئیســالمی  بزووتنــەوەی  سیاســی 
پەرلەمانتــاری كوردســتان بــە )رووداو(ی 
راگەیاند "ئەگەر پارتــی و یەكێتی بیانەوێ 
پەرلەمــان كارا دەكرێتەوە، چونكە زۆرینەن 
و دەســەاڵت و هەمــوو شــتێكیان هەیــە، 
بەاڵم بەبێ بەشــداریی گــۆڕان و الیەنەكانی 
دیكــە پەرلەمــان كاراش بكرێتەوە، كێشــە 

سیاسییەكان هەر بەردەوام دەبن". 

گۆڕان بۆ كاراكردنەوەی پەرلەمان 
لیستێك مەرجی هەیە

نەوزاد مەحموود
رووداو - سلێمانی

هێشــتا  كوردســتان  دیموكراتــی  پارتــی 
چاوەڕوانــی بزووتنەوەی گۆڕانــە وەاڵم بداتەوە 
و لــە كۆبوونــەوەی دوو قۆڵیــدا چارەســەری 
كێشــەكانی نێوانیــان بكــەن. بــەاڵم بەپێــی 
قســەی هەندێ كاربەدەستی ناو بزووتنەوەكە، 
وەاڵمەكە هێنــدە دوادەكەوێ كە رەنگە دواجار 
پارتی دڵخۆش نەكات، چونكە وەك ئەندامێكی 
جڤاتی نیشــتمانیی گۆڕان دەڵێت، رۆژی 12ی 
ئاب جڤاتی نیشتمانی كۆدەبێتەوە و پوختەی 
كۆبوونەوەكە رادەستی خانەی راپەڕاندن دەكرێ 

بۆ ئەوەی وەاڵمی پارتی بدەنەوە.
ساماڵ عەبدوڵاڵ، ئەندامی جڤاتی نیشتمانیی 
بزووتنــەوەی گــۆڕان دەڵێ، لــە كۆبوونەوەی 
جڤاتی نیشــتمانی بە چڕی قســە لەسەر ئەوە 
دەكــرێ كە چــۆن وەاڵمــی پارتــی بدرێتەوە: 
"دۆخەكە هەڵدەســەنگێندرێ، ئینجا داواكاریی 
پارتی بۆ كۆبوونەوە و شــێوازی كاراكردنەوەی 
پەرلەمان تاوتوێ دەكرێ، پاشان بڕیار دەدرێ 
ئایــا گۆڕان كۆبوونەوە لەگەڵ پارتی بكات یان 

نا".
لە ناوەڕاســتی مانگی تەمووزی رابردووەوە، 
پارتی دەستی لەوە شــۆردووە پەیامەكانی بە 
پــارت و الیەنی دیكەدا بنێــرێ بۆ بزووتنەوەی 
گۆڕان. هەڵبژاردنی رێكخەری نوێی بزووتنەوەكە 
ئــەو دەرفەتــە بــوو كە پارتــی هەڵیبــژارد و 
بارزانــی بەتەلەفــۆن پیرۆزبایــی لــە عومەری 
ســەید عەلی كرد و یەكەمین پیرۆزباییش هەر 
پارتی لە ســلێمانییەوە لەو بزووتنەوەیەی كرد 
كە ســەردانی شــاندێكی بااڵی ســەركردایەتی 
سلێمانی بوو بە سەرۆكایەتی ئەدهەم بارزانی. 
بەاڵم هەر لەوكاتەشەوە چاوەڕوانی ئەوەیە كاتی 
كۆبوونــەوەی دووقۆڵی دەستنیشــان بكرێ و 

كاراكردنەوەی پەرلەمانی تێدا یەكالیی بكرێتەوە 
كــە لەوەتــای پەكخــراوە، مــەرج و مەتڵەبی 
بزووتنەوەی گۆڕان بووە بۆ ئاســاییكردنەوەی 

دۆخی هەرێمی كوردستان.
عەبدولــڕەزاق شــەریف، ئەندامــی جڤاتــی 
نیشــتمانیی بزووتنەوەی گۆڕان رەتیدەكاتەوە 
جگــە لــە پەیوەندییەكی تەلەفۆنــی كە پێش 
25ی تەمــووز كراوە، هیچ پەیوەندییەكی دیكە 
لە نێوان گۆڕان و پارتی هەبووبێ "دەبێ بزانین 
پارتی بۆ داوای كۆبوونەوە دەكات و ئەجێندای 
چییــە و داوای چــی دەكرێ، ئێمــە چاوەڕێین 

شتێكی فەرمیمان پێبگات".
لە كۆبوونەوەی مەكتەبی سیاسی یەكێتیدا 
لــە كۆتایی مانگی تەمووز، بڕیار درا 10ی ئاب 
وەك دوا وادە بخرێتــە بــەردەم پارتی و گۆڕان 
بــۆ كاراكردنــەوەی پەرلەمانی كوردســتان. لە 
كۆبوونەوەی ئەنجوومەنی بااڵی گشتپرسیشدا، 
بڕیار درا لە ماوەی دوو هەفتەدا پەرلەمان بەبێ 

مەرج كارا بكرێتەوە.
عەبدولڕەحمان عەلی، بڕیاردەری فراكسیۆنی 
گــۆڕان لــە پەرلەمانی كوردســتان، دەپرســێ 
ئەگەر هەر ســبەینێ پەرلەمان كارا بكرێتەوە و 
وەك پارتی دەیەوێ یاســایەك بۆ گشتپرســی 
دەربكەین "ئەو یاســایە دەبــێ واژۆ بكرێ، ئێ 
پۆســتەكەی بارزانی كێشــەی تێدایــە و ئێمە 
بینێریــن بۆ كێ واژۆی بــكات؟" هەربۆیە وەك 
ئەو دەڵێ، بزووتنەوەكەی بەردەوام پێداگیریی 
لەسەر چارەســەركردنی كێشەی سەرۆكایەتی 
دەكات پێش هەر پرسێكی دیكە كە پەرلەمانی 

كاراكراو پێیەوە خەریك بێ.
بەاڵم بەپێی قســەی یەكێك لــە ئەندامانی 
لیژنەی بــااڵی گشتپرســی، بارزانــی هەر لەو 
كۆبوونەوەیــەدا رەزامەنــدی دەربڕیبــوو كــە 
دوای كاراكردنــەوەی، هــەر لەنێــو پەرلەمــان 
كێشەی ســەرۆكایەتی هەرێم چارەسەر بكەن. 

عەبدولڕەحمــان عەلی دەڵێ ئەو قســانەی ئەو 
لەدوای كۆبوونەوەی لیژنەی بااڵی گشتپرســی 
لە بەرپرسانی پارتیی بیستووە وا ناڵێن "هێمن 
هەورامی كــە راوێژكاری بارزانییە، گوتی دەبێ 
پەرلەمان یاسا بۆ گشتپرسی دەربكات و بینێرێ 
بــۆ بارزانی واژۆی بكات، كە ناردت بۆ بارزانی، 
واتــە تۆ دانت بــەوەدا ناوە بارزانی ســەرۆكی 
هەرێمە و پۆستەكەی هیچ كێشەیەكی یاسایی 

نییە".
وا دیــارە بزووتنــەوەی گۆڕان لــەو باوەڕەدا 
نەبــوون كە لەناكاو پارتی مل بۆ داخوازیی بێ 
مەرجــی كاراكردنەوەی پەرلەمــان دەدات بۆیە 
لەمــاوەی نزیكەی دوو ســاڵی رابــردوودا تەنیا 
پێداگرییــان لەســەر كاراكردنــەوەی پەرلەمان 

كردووە.
بەپێی ئــەو زانیارییانەی )رووداو( لە چەند 

ســەرچاوەیەكی نێو گۆڕانەوە دەستیكەوتوون، 
ئێستا لە نێو بززوتنەوەكەدا دوو بۆچوون هەیە، 
بەشێك لە هەڵسوڕاو و بەرپرسانی بزووتنەوەكە 
پێیانوایــە مادام چەند مانگێكــی كەم ماوە بۆ 
وادەی هەڵبژاردن، پێویستە بزووتنەوەی گۆڕان 
نەچێتەوە نێو پرۆســەی سیاسی و لە دەرەوە 
بمێنێتــەوە، بەشــێكی دیكــەش پێیانوایە كە 
پێویستە گفتوگۆ لەگەڵ پارتی بكرێ بۆئەوەی 

بزووتنەوەكەیان سەركەوتووانە بگەڕێتەوە نێو 
پرۆسەكە.

ســێ رۆژ بەرلــەوەی پارتــی كاراكردنەوەی 
فەریــد  رابگەیێنــێ،  پەرلەمــان  بێمەرجــی 
ئەسەسەرد، ئەندامی سەركردایەتی یەكێتی لە 
هەڤپەیڤینێكدا لەگــەڵ )رووداو( گوتی: "بڕوام 
وایە پارتــی لە كۆتاییدا هیچ مەرجێك ناهێڵێ 
لەســەر كاراكردنەوەی پەرلەمان"، بەاڵم الدانی 
مەرجەكان وا دیارە هیچ گرێكوێرەیەك ناكاتەوە.
فەریــد ئەسەســەرد دەڵــێ لەبــەر ئــەوەی 
پێویستە سەرۆكی پەرلەمان داوای كۆبوونەوەی 
ئەندامانی پەرلەمان بكات و خۆی ئامادە بێت، 
بۆیە قورسە بەبێ گۆڕان پەرلەمان كارا بكرێتەوە 
"هەر دەبێ پارتی و گۆڕان بە رێككەوتنێكی دوو 
قۆڵــی و دوور لە چــاوی میدیاكان و بەنهێنی، 

كێشەكانیان چارەسەر بكەن". 
ئەو ئەندامەی ســەركردایەتی یەكێتی دەڵێ 
گــۆڕان دەیەوێ پارتــی گەرەنتی ئەوەی بداتێ 
كە جارێكی دیكە پەرلەمان كێشەی بۆ دروست 
ناكرێتەوە "دڵنیاییشــی بەشــێوەی نووســراو 
دەوێ لەوەی كە كێشەی سەرۆكایەتی هەرێم لە 

پەرلەمانەوە چارەسەر بكرێ". 
ئێســتا بزووتنــەوەی گــۆڕان دەیــەوێ لــە 
حاڵەتی كۆبوونەوەی لەگەڵ پارتی، نەهێشتنی 
پاشــەكەوتی مووچە بكاتە مەرجی سەرەكیی 
گفتوگۆكانی. ساماڵ عەبدوڵاڵ دەڵێت: "چونكە 
ئێمــە تەنیا بۆ پەرلەمــان ناگەڕێینەوە، بەڵكو 
وەزیرەكانیشمان دەگەڕێنەوە بۆ نێو حكومەت، 
گەرەنتی چییە كە دۆخی دارایی چاك دەكرێ؟". 
گوتیشــی: "خانــەی راپەڕاندن دەســەاڵتی 
بڕیاردانــی كۆبوونــەوەی نییــە، بۆیــە دەبــێ 
جڤاتی نیشــتمانی كۆببێتــەوە و دواتر بڕیار و 
راسپاردەكانی جڤات دەدرێتە خانەی راپەڕاندن 
تاوەكــو كات و وادەی كۆبوونەوە لەگەڵ پارتی 

یان رەتكردنەوەی كۆبوونەوە، رابگەیێنن".

گۆڕان پێش كۆبوونەوە لەگەڵ پارتی گەرەنتی دەوێ 
بۆچوونێك لە نێو گۆڕان لەگەڵ ئەوەیە تا هەڵبژاردنەكانی داهاتوو نەگەڕێنەوە 

پەرلەمانتارێكی پارتی

گۆڕان هیچ بیانووی نەماوە و ئەگەر نەهاتە 
پێش خۆمان پەرلەمان كارا دەكەینەوە

ئەندامێكی جڤاتی نیشتمانیی بزووتنەوەی گۆڕان

دەبێ بزانین كاراكردنەوەی پەرلەمان 
بۆ چ مەبەستێكە

راپۆرت
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جەعفەری: هیچ واڵتێك ناڵێت پشتگیری جیابوونەوەی كوردستان دەكەم
رووداو - هەولێر

وەزیری دەرەوەی عێراق دەڵێت، گوێی لە هیچ واڵتێك نەبووە پشــتیوانی لە جیابوونەوەی كوردســتان بكات و هەڵوێســتی فەرمی واڵتان لەگەڵ حكومەتی 
فیدراڵییە. رۆژی یەكشــەممە 2017/8/6، ئیبراهیم جەعفەری، وەزیری دەرەوەی عێراق لە كۆنگرەیەكی رۆژنامەڤانیدا، لەبارەی هەڵوێســتی واڵتان ســەبارەت بە 

گشتپرسی سەربەخۆیی باشووری كوردستان رایگەیاند، "گوێبیستی هیچ واڵتێك نەبووینە پشتیوانی لە جیابوونەوەی هەرێمی كوردستان بكات، هەموویان بەردەوام 
تێبینیان هەیە و هەڵوێستی فەرمیان لەگەڵ حكومەتی عێراقە". جەعفەری گوتیشی "عێراق یەك گەلە و چەندین پێكهاتەی لەخۆگرتووە، رێگری دەستووری لە هیچ 

الیەنێك ناكرێت مافە دەستوورییەكانی پیادە بكات، هەموومان رێز لێگیراوین".

راپۆرت

هانا لینچ
رووداو - هەولێر

لە ماڵی بەفرین حوســێن، تانكی ســەربانەكە 
پڕبــووە و ئــاو بــە ئاوەڕۆكــەی ســەرباندا دێتــە 
خــوارەوە. بەفرین دەڵــێ پێی خۆش نییە ئاوەكە 
ئاوها بەفیڕۆ دەچێت، بەاڵم هیچی پێناكرێت چونكە 
داوای لە هاوژینەكەی كردووە چاكی بكاتەوە و هەر 
پشتگوێی دەخات. بەفرین دەڵێت "ئەگەر حكومەت 
بــۆ ئەم ئاوە )كــە بەفیڕۆ دەچێــت( پارەمان لێ 
وەربگــرێ، ئــەوە بێگومان ئێمەش دەســتمان لە 

بەفیڕۆدانی هەڵدەگرت".
هەرێمی كوردســتان لەالی باشوورییەوە لەسەر 
لێــواری بیابانــە و واڵتانی دراوســێش بە رێگەی 
جیاواز رێچكەی رووبارەكانی دەگۆڕن، هەر بۆیە ئاو 
خەریكە وەكوو پرسێكی گرنگ و ستراتیژیی لێدێت 

لە هەرێمی كوردستان.
بــۆ ئەم راپۆرتە )رووداو( ســەردانی ماڵەكانی 
هەولێری كــردووە و هەموو ئەوانەی كە قســەیان 
لەگەڵ كراوە جەخت لەســەر ئــەوە دەكەنەوە كە 
پاراســتنی ئــاو گرنگە، بەوانەشــەوە كــە ئاو بە 
پلیكانەكانــی بــەر دەرگای ماڵەوەیانــدا شــۆڕەی 

دەهات و بەفیڕۆ دەچوو. 
ئێســتا خەڵكی كوردســتان بەپێــی قەبارەی 
مانگانــەی  پارەیەكــی  خانووەكەیــان  زەویــی 
جێگیــر دەدەن، بۆیە لــەو پارەیەدا رەچاوی بڕی 
بەكارهێنانی ئــاو ناكرێت. مەســعود كاكەڕەش، 
بەڕێوەبــەری ئــاو و ئاوەڕۆكانــی هەولێر ئەمە بە 
كێشەیەكی گەورە دەزانێت و بە )رووداو(ی گوت 
"كێشەكە ئەوەیە خەڵك گوێیان لەوە نییە ئاوێكی 
زیادە بەكاردەهێنن. جادەكان و ئوتۆمبێلەكانیان 
بە ئاوی خواردنەوە دەشــۆن، باخچەكانی پێ ئاو 
دەدەن. خەڵــك دەڵێن )ئــەم زێدەڕۆییە( پارەی 

تێناچێ".
دكتــۆر محەممــەد ئەمین بەرزنجی، ســەرۆكی 
ســەرچاوە  كارگێڕیــی  و  ئەندازیــاری  بەشــی 
سروشــتییەكان لە زانكۆی كوردســتان ـ هەولێر، 
نیگەرانە لەو بەفیڕۆدانە زۆرەی ئاو لە كوردستان. 
بە گوتەی بەرزنجی "كاتێك گواستنەوەی ئاو )بۆ 
ماڵەكان( كۆنتڕۆڵی لەســەر نەبێت، خەڵكیش بە 
فیڕۆی دەدەن، بەاڵم پێویســتە ئەمە بوەستێنین. 
پێویستە كۆمەڵێك رێوشوێن بگرینەبەر بۆ ئەوەی 
بەفیڕۆدانەكــە كەم بكەینــەوە، دڵنیــام ناتوانین 
ئــەو دیاردەیە بنبــڕ بكەین، بەاڵم هەر هیچ نەبێت 
پێویســتە رێوشــوێن دابنێین بۆ ئــەو بەفیڕۆدانە 

زۆرەی ئاو كە لە هەرێمی كوردستان هەیە".

بەرپرسانی شارەوانی دەستیان بە دانانی پێوەری 
ئاو كردووە، بۆ ئەوەی ئاســتی بەفیڕۆدانەكە كەم 
بكەنەوە، بەاڵم ئەو بەرنامەیەش ژمارەیەك كێشەی 
بۆ دروســتبووە. لە قــەاڵدزێ، كە ئێران لە مانگی 
حوزەیرانــەوە ئاوی رووبارەكــەی لێگرتوونەتەوە، 
95%ی خانــووەكان پێــوەری ئاویان بــۆ دانراوە. 
بەاڵم وەكوو محەممەد حەسەن، بەڕێوەبەری ئاوی 

قەاڵدزێ دەڵێت، پێوەرەكان كار ناكەن!
ناوچەی قــەاڵدزێ بۆ لێدانی بیر گونجاو نییە، 
بۆ دابینكردنی ئاوی ناوچەكە بە تەواوەتی پشــت 
بە ئاوی زێی بچووك دەبەســتن، هەرچەندە پالنی 
دروستكردنی بەنداو لە دیوی ئێران چەند ساڵێكە 
لەئارادایــە، حكومەتــی هەرێمی كوردســتان هیچ 
پالنێكــی لەناكاوی بــۆ دابینكردنی ئاوی ناوچەكە 
نییە، پالنە درێژخایەنەكەش دروستكردنی بەنداوە 
كە هــەم ســااڵنێكی زۆری كات دەوێت و هەمیش 
پێویســتی بە نیــو ملیــار دۆالرە. كاكەڕەش پێی 
ســەیرە حكومەتی هەرێمی كوردستان هەموو ئەو 

ماوەیە هیچ پالنێكی نەبووە.
عەبدولســتار مەجیــد، وەزیــری كشــتوكاڵ و 
سەرچاوەكانی ئاوی هەرێمی كوردستان، ئاماژە بۆ 
ئەوە دەكات كە ئێستا دوو بژارەیان بۆ چارەسەری 
كێشــەكە لەبەردەســتە، یەكەمیــان رێگەچــارەی 
دیپلۆماتیكــە، ئــەوەی دیكەیــان دروســتكردنی 
بەنــداوە. بە گوتــەی عەبدولســتار مەجید "ئێمە 
چــاوەڕێ دەكەین ئێران یارمەتیدەر بێت و زیانمان 
پێنەگەیەنێــت، واتە ئــاو وەكوو چەكێــك لەدژی 

هەرێمی كوردستان و خەڵكەكەی بەكارنەهێنێ".
وەزیرەكــەی هەرێمــی كوردســتان جەختــی 
لەوەش كردەوە كە "ئێران كۆمەڵێك بەرژەوەندی 
سیاسی، ئەمنی و ئابووری لە هەرێمی كوردستان 
هەیــە، ئەگــەر ئــەوان ئامادەبــن هەمــوو ئــەو 
بەرژەوەندییانــە بكەنــە قوربانی و بەربەســت بۆ 

ئاوەكە دروستبكەن، با بیكەن".
زیاتر لە ساڵێك لەمەوبەر پرۆسەی دانانی پێوەری 
ئاو دەستی پێكرد و بەرپرسە پەیوەندیدارەكانیش 

هیواخــوازن ئەو پرۆســەیە لە ماوەی چەند مانگی 
داهاتوودا تەواو ببێت، هەركاتێك هەموو خانووەكان 
پێــوەری ئاویــان بــۆ دانرا، ئــەوە پــارەی ئاو بە 
گوێرەی بەكارهێنان دادەنرێت نەك رووبەری زەویی 
خانووەكە. بەڕێوەبەرایەتی ئاو و ئاوەڕۆكانی هەولێر 
دەیەوێت كەرتی تایبەت ئەركی كۆكردنەوەی پارەی 
ئاوی مااڵن لە ئەستۆ بگرێ و 40%ی داهاتەكەشی 
بــۆ چاككردنەوەی تۆڕەكانی ئاو تەرخان دەكرێت، 
ئەوەی دیكەشی رەوانەی وەزارەتی دارایی هەرێمی 

كوردستان دەكرێت. 
ئەگەرچــی لــە زۆربــەی ماڵەكانــی هەولێــر 
پێوەری ئاو دانراوە، بەاڵم ئەوە كاریگەری لەســەر 
شــێوازی بەكارهێنانی ئاو دانەنــاوە. پێوەرەكانی 
مااڵن تۆزیان لێ نیشــتووە و لە كاتی دانانیانەوە 

بەسەرنەكراونەتەوە.
میدیــا رەقیب و دایكی لە خانوویەكی گەورەدا 
دەژیــن، ماوەیەكــە ئاوی گەڕەكەكەیــان زوو زوو 
دەبڕێــت، جگــە لەمە ئاوی بۆڕییەكەشــیان لێڵە 

و هۆكارەكــەی نازانــن. میدیــا پێیوایــە پــارەی 
بەكارهێنانــی ئاو دەبێ لەســەر بنەمــای ژمارەی 
دانیشتووانی ناو خانووەكە دابنرێت نەك رووبەڕی 

خانووەكان.
حكومەتی هەرێمی كوردستان رۆژانە دوو ملیۆن 
مەتر ســێجا ئاو بەرهەم دەهێنێت و تێچووی هەر 
مەتر ســێجایەكیش 400 دیناری عێراقییە. كە لە 

رۆژێكدا دەكاتە 800 ملیۆن دینار.
كاكــەڕەش لەوبارەیــەوە بــە )رووداو(ی گوت: 
"ئەگەر لەڕووی ماتماتیكییەوە سەیری بكەین، ئاوی 
پێویست بۆ هەموو كەس هەیە". جەختی لەوەش 
كــردەوە كە ئاســتی دابینكردنی ئــاو لە هەرێمی 
كوردستان لەگەڵ ستانداردە جیهانییەكاندا دێتەوە 
و تەنانــەت تێیپەڕانــدووە. بە گوتــەی كاكەڕەش 
كێشەی كارەبا و سیستەمی دابەشكردنی ئاو وای 
كــردووە هەموو كەس نەتوانێت پشــكی خۆی لە 

ئاو وەربگرێ.
ئاوی هەولێر لە دوو سەرچاوەوە دابین دەكرێت: 
55%ی لــە ئاوی زێی گــەورەوە دێت و 45%ی لە 
نزیكــەی 900 بیرەوە دابیــن دەكرێت. بە گوێرەی 
بەڕێوەبــەری ئــاو و ئاوەڕۆكانــی هەولێــر، هەموو 
بیرێك رۆژانە 20 كاژێر كارەبای پێویســتە، بەاڵم 
ئێســتا رۆژانە 10 كاژێر كارەبایان بەشێوەی پچڕ 

پچڕ بۆ دابین دەكرێت. 
ســەرچاوە ســەرەكییەكانی ئــاو لــە هەرێمی 
كوردســتان پێنج رووبارن كە 75%ی ئاوی مااڵن، 
خواردنەوە و كشــتوكاڵ دابیــن دەكەن. ئەو پێنج 
رووبــارە بریتین لە زێی بچووك و ســیروان كە لە 
ئێرانــەوە دەڕژێنــە ناو هەرێمی كوردســتان، زێی 
گەورە و خابووریش سەرچاوەكانیان لە توركیایە، 
ئــاوا ســپیش بــە تەواوەتــی دەكەوێتــە هەرێمی 
كوردستانەوە. لە ناوچەكانی باكووری رۆژئاواش ئاو 
لە رووباری دیجلە وەردەگرێت. ئاوی ژێرزەمینیش 
25%كــەی دیكەی پێویســتییەكانی ئاوی هەرێمی 

كوردستان پڕدەكاتەوە. 
دكتۆر بەرزنجی جەخت لەوە دەكاتەوە كە "ئەوە 
نییە ئاومان نەبێت، بەڵكو كێشەكە لە كارگێریمان 

دایە".
گشــتیی  بەڕێوەبــەری  ئەحمــەد،  ئەكــرەم 
هاوڕایــە  كوردســتان،  هەرێمــی  بەنداوەكانــی 
لەگەڵ بەرزنجــی و گوتی "كارگێڕی یەكانگیری 
ئــاو پێویســتییەكی ئێســتای  ســەرچاوەكانی 

هەرێمە".
ئەكــرەم ئەحمــەد ئەوەشــی خســتەڕوو كــە 
پێویستە لە نێوان خستنەڕوو و بەكارهێنانی ئاودا 
هاوســەنگی دروســت بكرێت و كارگێــڕی ئاویش 
بریتییــە لە "دابەشــكردنی ئاوی كشــتوكاڵی لە 
رێگەی كەناڵەكانەوە تاوەكو رێگە لە بەفیڕۆچوون 

بگیرێ".
بەر لە 2003 حكومەتی هەرێمی كوردستان هیچ 
پارەیەكــی نەبوو بۆ ئەوەی پــڕۆژەی گەورەی پێ 
جێبەجێبكات، بە گوتەی بەڕێوەبەرە گشــتییەكە 
حكومــەت بــۆ دروســتكردنی ژمارەیــەك بەنــداو 
دانوســتاندنی لەگەڵ كۆمپانیاكانی كەرتی تایبەت 
كرد و بۆ هەندێكیشــیان لــە قۆناغەكانی كۆتایی 
دانوســتاندن دابوون، بەاڵم قەیرانی دارایی 2014 
و بڕینــی بەشــە بودجەی هەرێمی كوردســتان لە 
بەغــداوە و دابەزینــی نرخەكانی نەوت، كێشــەی 

گەورەی دروستكرد. 
دكتۆر بەرزنجی پێشــنیازی كرد داهاتی نەوت 
لــە كەرتی ئــاو خەرج بكرێت، چونكــە كەمی ئاو 
كێشــەی گەورە بۆ كەرتی كشتوكاڵ و دابینكردنی 
خۆراكیش دروســتدەكات. بەرزنجی گوتی "بۆچی 
داهاتی نەوت وەكوو پشــتگیرییەك بۆ كەرتەكانی 
دیكــە بەكارنەهێنین، ئێمە دەتوانیــن بێ نەوت و 
بــێ ئوتۆمبێلەكانمان بژین، بەاڵم ناتوانین بێ نان 

و ئاو بژین".

تێچووی رۆژانەی ئاوی خواردنەوە لە كوردستان 
800 ملیۆن دینارە

ناسر عەلی
رووداو - هەولێر

لــە كاتێكدا بابەتی گشتپرســیی باشــووری 
دەروازە  داخســتنی  ئەگــەری  و  كوردســتان 
ســنوورییەكان بــەڕووی هەرێمی كوردســتاندا 
گەرمە، بەمزووانــە گەورەترین پردی بازرگانیی 
نێــوان باشــوور و باكــووری كوردســتان لــە 
دەروازەی ئیبراهیم خەلیل دەكرێتەوە، هەفتەی 
رابردوو كونســوڵی توركیا لە هەولێر سەردانی 
ئەو پردەی كرد و داوای كرد كارەكانی زوو تەواو 
ببــن و پردەكە بكرێتەوە، بەڕێوەبەری گومركی 
ئیبراهیــم خەلیل دەڵێت كەمتــر لە دوو مانگی 

دیكە ئەو پردە دەكرێتەوە.
دەروازەی ئیبراهیــم خەلیــل یەكێكــە لــە 
نێــوان  ســنوورییەكانی  دەروازە  گەورەتریــن 
توركیا و هەرێمی كوردستان. ئێستا زۆر كەس 
چــاوەڕێ دەكــەن و دەپرســن ئایــا توركیا لە 
25ی ئەیلول )رۆژی ئەنجامدانی گشتپرسی لە 
باشووری كوردســتان( ئەو دەروازەیە دادەخات 
كە رۆژانە چەندین بارهەڵگری توركی كااڵی پێدا 

دەگوازنەوە بۆ هەرێمی كوردستان؟
بــەاڵم هەنگاوەكانــی توركیا بــە پراكتیكی 
پێچەوانــەی ئــەو بۆچوونانــە نیشــاندەدەن. 
دەروازەكــە نەك هەر داناخرێ، بەڵكو فراوانتر 
دەكرێ، ئێســتا توركیا كار لەسەر گەورەترین 
پــرد لــەو دەروازەیە دەكات و لــە دوو مانگی 
داهاتــوودا دەكرێتــەوە. بۆ ئەم مەبەســتەش 
هەفتەی رابردوو كونســوڵی توركیا لە هەرێمی 
ئیبراهیــم  دەروازەی  ســەردانی  كوردســتان 

خەلیلی كرد.

فەرســەت محەممــەد عەلــی، بەڕێوەبــەری 
گومركــی ئیبراهیم خەلیل باســی ئــەو پردەی 
كــرد و گوتــی "زیاتــر لە ســاڵێكە دەســت بە 
دروســتكردنی كــراوە، ئێســتا هەندێــك كاری 
الوەكیــی ماوە، كەمتر لــە دوو مانگی دیكە بە 

فەرمی دەكرێتەوە".
بەڕێوەبەری گومركی ئیبراهیم خەلیل باسی 
گرنگیی ئەو پردەی كرد و گوتی "هەتا ئێســتا 
تەنیــا دوو پرد هــەن و هەردووكیان تەنیا یەك 
ســایدن، ئەم پردە دوو سایدە، پاناییەكەی 30 
مەتــرە، دەبێتــە مەزنترین پــردی بازرگانی لە 
دەروازەی ئیبراهیم خەلیل، سوودێكی گەورەی 
دەبێــت بۆ بەهێزكردنی پەیوەندیی بازرگانی لە 

نێوان كوردستان و توركیا".
لەبارەی خەرجیی ئەو پردە فەرسەت دەڵێت، 
نیــوەی تێچووەكــەی لە ئەســتۆی حكومەتی 
هەرێمی كوردستان بووە، نیوەكەی دیكەشی لە 

ئەستۆی حكومەتی توركیا.
ســەردانی  باســی  محەممــەد  فرســەت 

كونســوڵی توركیــای كرد بۆ ئــەو دەروازەیە 
و گوتی "هەفتەی رابردوو كونســوڵی توركیا 
دوور لــە چــاوی میدیاكان ســەردانی ئێمەی 
كــرد، دواتر چووینە ســەر ئەو پــردە، داوای 
كــرد كارەكانی زوو تەواو بكرێن بۆ ئەوەی بە 

زووترین كات بكرێتەوە".
دوای  بازرگانــی  ئاڵوگــۆڕی  لەبــارەی 
دەستنیشــانكرنی رۆژی گشتپرســی باشووری 
كوردســتان، بەڕێوەبــەری گومرگــی ئیبراهیم 
خەلیــل دەڵێت "هیــچ گۆڕانكارییەك لە هاتنی 
كەلوپەلی بازرگانی دروســت نەبووە، كەلوپەل 
هەر وەكو جــاران دێ، بگرە بازرگانانی توركیا 
هەوڵی زیاتر دەدەن بو ئەوەی كەلوپەلی خۆیان 

لەو دەروازەیەوە بۆ مووسڵ رەوانە بكەن".
دەروازەی نێودەوڵەتیــی ئیبراهیــم خەلیــل 
بە دووریــی 60 كیلۆمەتــر دەكەوێتە باكووری 
رۆژئاوای شاری دهۆك، هەروەها 114 كیلۆمەتر 

لە سەنتەری شاری مووسڵەوە دوورە.
ئەیاد حەسەن، ســەرۆكی ژووری بازرگانیی 

دهــۆك یەكێك بوو لەوانەی لەگەڵ كونســوڵی 
توركیا سەردانی دەروازەی ئیبراهیم خەلیلی كرد 
و باســی گرنگیــی ئەو پردەی كــرد "ئەو پردە 
گرنگیــی زۆری بازرگانیی دەبێــت، ئەو كاتەی 
ئێمــە لــە زاخۆ بوویــن بە كونســوڵی توركیام 
گوت بۆچی ئەم هەمــوو خەرجیەتان لەو پردە 
كــردووە؟ چونكــە دەڵێــن لەبەر گشتپرســی 
توركیا ســنوور دادەخات، كونسوڵی توركیا بە 
پێكەنینەوە گوتی كێ وا دەڵێت!ئەی ئەوە نییە 

دەرگای تــازە دەكەینەوە؟ بە پێچەوانەوە دوای 
گشتپســری دەرگای تازە دەكەینــەوە، چونكە 
ئێمە بە چاوێكی گەورە تەماشای ئێرە دەكەین، 

كوردستان بۆ ئێمە زۆر گرنگە".
ئەیاد حەســەن باســی جموجۆڵی كۆمپانیا 
توركییەكان لە باشــووری كوردستان دەكات و 
دەڵێت "ئێســتا بەدەیــان كۆمپانیای توركی لە 
باشــووری كوردستان هەن، جگە لەوە بەدەیان 
كارگــە و كۆمپانیا لە غازی عەنتاب كار دەكەن 

كە 100%ی بەرهەمەكانیان دەهێننە باشووری 
كوردستان، بۆیە توركیا نەك سنوور داناخات، 
بەڵكــو زیاتر پــەرە بــە كارە بازرگانییەكانیان 
دەدەن، چونكــە لــەم چەنــد رۆژەدا بەدەیــان 
بریــكاری  هەوڵیانــداوە  توركیــا  بازرگانــی 
ساخكردنەوەی بەرهەمەكانیان لە مووسڵ پەیدا 
بكەن، یان نووسینگەی كۆمپانیاكان لەو شارەدا 
بكەنــەوە، بۆ ئەوەی دەســتی بااڵیان هەبێ لە 

ئاوەدانكردنەوەی مووسڵ".

بەڕێوەبەری ئاوی هەولێر

دابینكردنی ئاو لە كوردستان ستانداردی 
جیهانیی تێپەڕاندووە

بەڕێوەبەری گومركی ئیبراهیم خەلیل

بەمزووانە پردەكە دەكرێتەوە

توركیا گەورەترین پرد لە ئیبراهیم خەلیل دەكاتەوە

حكومەتی هەرێمی كوردستان رۆژانە دوو ملیۆن مەتر سێجا ئاو بەرهەم دەهێنێت                                                    )فۆتۆ: رووداو(

هەرێمی كوردستان نیوەی خەرجییەكەی دەدات
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رووداو: ماوەیــەك پێــش ئێســتا وتارێكتــان 
باڵوكردەوە، باسی ئەوەتان كردبوو كە گشتپرسی 
لە واڵتان خەڵك یەكدەخات، بەاڵم لە كوردستان 
پەرتمان دەكات، لێرە دەبێ چی بكرێ بۆ ئەوەی 

یەكمانبخات؟
عەبدولســتار مەجیــد: گشتپرســی مافێكــی 
ئاسایی و یاسایی خەڵكی كوردستانە. غەدرێكی 
گەورە لە میللەتی ئێمە كراوە كە لە دروستكردنی 
دەوڵەت بێبەشكراوە. ئێمە ئەو هەموو قوربانی، 
شــەهید و كیمیابــاران و ئاوارەییەمــان بۆچــی 
بینیــوە، بۆ ئەوەی بــە ئازادی و ســەربەخۆیی 
بژیــن. هیــچ كوردێك نییە لەگەڵ گشتپرســی و 
ســەربەخۆیی كوردســتاندا نەبێت، بەاڵم لەسەر 
كات و پێداویســتییەكانی و زەمینەســازییەكان 

جیاوازیی بۆچوونمان هەیە.
رووداو: ئێســتا رۆژەكە دیاریكــراوە، لیژنەی 

بااڵی گشتپرسیش دەڵێ پاشەكشە لەو پرۆسەیە 
ناكرێ، چارەسەر بۆ بەشداریی هەموو الیەنەكان 

چییە؟
عەبدولستار مەجید: بە بۆچوونی من هەندێك 
بابــەت پێش و پــاش خراوە، بــۆ نموونە دەبوو 
پێش دیاریكردنی رۆژی گشتپرسی، پەرلەمان كارا 
بكرێتەوە. پێویســت بوو پێش دیاریكردنی كاتی 
گشتپرسی كێشە نێوخۆییەكان چارەسەر بكرێن. 
بۆچوونم وایە كە نە داخستنی سنوورەكان زەرەر 
و زیان بە هاوواڵتیان دەگەیەنێت، نە هەڕەشەكانی 
ئێران و توركیا كاریگەرییان هەیە، بەڵكو كێشە 
و گرفتە نێوخۆییەكان، ئەو ناتەبایی و ناكۆكییە 
سیاســییەی لــە نێوان الیەنــەكان هەیە، ئەوەیە 
كاریگەری لەسەر دەروونی خەڵك دروستكردووە. 
جگە لە قەیرانی دارایی كە بێ متمانەیی لە نێوان 
هاوواڵتیان و دەسەاڵت دروستكردووە و پێویستە 
ئاشــتیان بكەینەوە. ناكرێ گشتپرســی هەندێك 
الیــەن لەگەڵــی بێــت، هەندێكی دیكــە لەگەڵی 
نەبێت. دەبێ تەبایی سیاســی هەبێت و كێشەی 
مووچــە و بژێویی خەڵك چارەســەر بكرێن، ئەو 
دوو حیزبە دەســەاڵتدارە بەرپرسیاری سەرەكی 
ئــەو دۆخــە مەترســیدارەن لەڕووی سیاســی و 

گوزەرانی خەڵك.
رووداو: ئێــوە مــادام ئــەو رەخنەیەتان هەیە 
بۆچــی نەچــوون لــە كۆبوونــەوەی بارزانــی و 
الیەنەكانــدا باســی بكــەن، خۆ مــەرج نییە بە 
ســیفەتی ســەرۆكی هەرێمی كوردستان لەگەڵی 

دێــت. ئەگــەر بە پالن و بەرنامــە خۆمان ئامادە 
بكەین، سنوورەكانیش دابخەن و ئاویشمان لەسەر 
بگرنــەوە دەتوانیــن ســاڵێك دوو بەرگە بگرین و 
پاشــان لە هەموو پێداویســتی سەرەكی بە ئاو و 
خۆراكــەوە بە خۆبژێوی دەگەیــن. ئەگەر كارەبا 
بــە نرخێكی گونجاو بدرێتە جووتیاران، دەتوانین 
ئــەو بەرهەمانەی لە هاوین هەمانە لە زســتانیش 
هەمان بێــت، بە پێچەوانەشــەوە. هەموو ئەوانە 
پێویســتی بە پالن و ئامادەســازییە، بۆیە دەبوو 
بەالنیكەم ئەو 17 حیزبەی بڕیاری گشتپرســییان 
داوە، ئاوڕێكیان لە ئێمە دابایەوە و پرسیارێكیان 

لە ئەهلی خۆی كردبایە.
سیاســی  مەكتەبــی  ســكرتێری  رووداو: 
پارتــی ســەردانی ئەمیــری كۆمەڵــی ئیســالمی 
كــرد، پەیوەندییەكانــی پارتی و كۆمــەڵ بەرەو 

ئاساییبوونەوە نەڕۆیشتوون؟

عەبدولســتار مەجیــد: ئێمە هیچ كێشــەیەكی 
حیزبیمــان لەگــەڵ پارتــی نییــە، خۆزگەمــان 
دەخواســت پەیوەندییەكانمــان ئاســایی بووایە، 
تەنیا كێشــە لەسەر یاسای سەرۆكایەتی هەرێمی 
كوردســتان بوو، لەســەر داخســتنی پەرلەمان و 
دەركردنــی حیزبێكــی خــاوەن 24 كورســی بوو 
لــە حكومەت، ئایا نابێ قســە بكەین؟ ئەی نابێ 
پێــی بڵێیــن ئەو كارانــەی دەیكەی نائاســایی و 
نایاســایین؟ لە رابــردوودا لەگــەڵ پارتی لە زۆر 
بواردا هاوهەڵوێست بووین، بە تایبەتی لە پرسە 
نیشتمانی و عێراقییەكان و پرسی لێسەندنەوەی 

متمانە لە نووری مالیكی.
رووداو: دەڵێــن كێشــەكانی كۆمــەڵ و پارتی 
ئەوكاتە دەستی پێكرد كە ئێوە بوونە بەشێك لە 

ملمالنێی 1964ی جەاللی و مەالیی؟
عەبدولســتار مەجیــد: نەخێر كێشــەی ئێمە 
هیــچ پەیوەندی بە مەالیــی و جەاللییەوە نییە و 
پەیوەندی بە خودی كاك مەســعود بارزانیشەوە 
نەبــووە. كێشــەی ئێمــە لــە 20ی ئابــی 2015 
دەســتیپێكرد، ئێمــە كێشــەمان لەگەڵ یاســای 

سەرۆكایەتی هەرێمی كوردستان هەبوو.
رووداو: ئەندامێكــی ســەركردایەتی پارتی لە 
ژمارەی رابردووی )رووداو(دا گوتبووی پێویســت 
ناكات كۆمەڵ بەشــداری پرۆسەی سیاسی بێت، 
هەســت ناكــەن پالنێك بــۆ ئاوتكردنــی ئێوە لە 

ئارادایە؟
عەبدولســتار مەجید: ئێمە هەوراز و نشــێوی 

رووداو: بڕیــار دراوە تاوەكــوو 13ی مانــگ 
پەرلەمــان كارا بكرێتــەوە، بەربەســتی بەردەم 

دەستپێكردنەوەی دانیشتنەكان چییە؟
عەبدولستار مەجید: كاتی زۆر كەم لە بەردەم 
پەرلەمان ماوە، ئەگەر هەڵبژاردن لە كاتی خۆی 
بكرێــت ئەوا چەند مانگێكی كەمــی ماوە. دەبێ 
بیر لــەوە بكەینــەوە بەو ماوە كەمــە پەرلەمان 
چــی دەكات؟ چونكە فریای چەند دانیشــتنێك 
دەكەوێــت، ئەگــەر بیــەوێ یاســایەك دەربكات 
چــۆن دەریبكات و بۆ كێی بنێرێت و كێ واژووی 
بــكا، چونكــە كێشــەی یاســایی ســەرۆكایەتی 
هەرێمی كوردستان لە پەرلەمان هەر ماوە، بۆیە 
دەبێ الیەنە سیاســییەكان چارەســەری تەواوی 

كێشەكان بكەن.
كەواتــە  چییــە،  چارەســەر  ئــەی  رووداو: 

كاراكردنەوەی پەرلەمانیش سوودی نییە؟

عەبدولســتار مەجید: كاتی خۆی پێشــنیازم 
كرد لــە جیاتی كۆبوونەوەی 17 حیزب لەســەر 
گشتپرســی، ئەو كەیســە رادەســتی حكومەتی 
هەرێمــی كوردســتان بكرێ، چونكــە حكومەت 
شەرعیەتی هەیە و زۆربەی الیەنە سەرەكییەكان 
بەشــدارن، ئەگەر كێشــەی یاسایی سەرۆكایەتی 
هەرێمــی كوردســتان هەیــە یاخــود پەرلەمــان 
پەكخــراوە، خــۆ دەكرا حكومەت ئەو پرۆســەیە 
ئەنجام بدات، ئێســتا بۆ ئەوەی تووشــی كێشەو 
گرفتــی یاســایی و سیاســی نەبین، پێویســتە 
گشتپرسی رادەستی حكومەت بكرێت، سەرۆكی 
حكومەت پارتییە و جێگرەكەشی یەكێتییە. جگە 

لە گۆڕان نوێنەری الیەنەكانی دیكەی تێدایە.
رووداو: كۆمەڵ كە ســكرتێری پەرلەمانی الیە 
ئامادەیە لەگەڵ جێگری ســەرۆك، پەرلەمان كارا 

بكاتەوە یان چاوەڕێی گۆڕان دەكات؟
عەبدولســتار مەجید: ئێمە حیزبێكین خاوەن 
سیاســەتی خۆمانین، لە ماوەی رابردوودا لە زۆر 
سیاسەتدا لەگەڵ پارتی هاوهەڵوێست بووین، لە 
هەندێك بابەتی دیكەشــدا رای جیامان هەبووە. 
لەگــەڵ گــۆڕان لە ماوەی رابردوو هــەروا بووین، 
لــە زۆر بابەت هاوهەڵوێســت بووین و لە هەندێ 
بابەتیش ناكــۆك بووین. تەنانەت لەگەڵ برایانی 
یەكگرتــوو كە برایەتی و خاڵی هاوبەشــمان زۆر 
زیاتــرە و لیژنــەی هاوبەشــمان هەیــە، كەچــی 
بۆچوونی جیاوازمان هەیە. هەمیشــە گوتوومانە 
جیاوازیــی بۆچوونمــان لەگــەڵ الیەنێــك مانای 

كۆببنەوە، باســكردنی ئەم بابەتانە لە میدیاكان 
سوودی چییە؟

عەبدولســتار مەجیــد: ئەنجوومەنی سیاســی 
كۆمەڵ پێی باش بوو بەشداری ئەو كۆبوونەوەیە 

نەكەین.
رووداو: ئەی بۆچوونی تۆ چی بوو؟

بەشــداری  ئەگــەر  مەجیــد:  عەبدولســتار 
كۆبوونەوەكەمــان بكردایە و خاڵێكمــان دابنایە 
ئەوكات دەبووە بەربەســت و رێگری، جگە لەوە 
ئێمــە زانیاریمــان هەیــە كــە رۆژی گشتپرســی 
پێشتر دیاریكراوە، ئینجا هێنراوەتە كۆبوونەوەی 
الیەنــەكان و بڕیاری پێشــتر هەبــووە كە دەبێ 
گشتپرســی بكــرێ و ئەمەش مانای نەهێشــتنی 
دەرفەتــە بۆ دواخســتنی و قســەكردن لەســەر 
میكانیزمەكەی. نەچوونی ئێمە پەیوەست نەبوو 
بــە كاك مەســعود بارزانی، بەڵكــو هەندێك كار 
دەبوو پێشــتر بكرێن، بــۆ نموونە كاراكردنەوەی 
پەرلەمان. نەشــدەكرا هەندێك بڕیار پێشوەختە 
درابێت و دواتر ئێمە بانگهێشــت بكرێین. پاشان 
بۆچــی پڕۆژەیەكی وا گرنگی نیشــتمانی بكرێتە 

پڕۆژەیەكی حیزبی.
رووداو: گشتپرسی بە حیزبی كراوە؟

عەبدولســتار مەجیــد: ئێســتا پرۆژەكە وای 
لێهاتــووە و دیارە هی پارتییە و كاك مەســعود 
بارزانــی سەرپەرشــتی لیژنەكــە دەكات، ئەگەر 
هەندێك كار پێشــتر بكرایە وەكو كاراكردنەوەی 
پەرلەمــان و تەبایی نێوان الیەنە سیاســییەكان 
و چاككردنــی بژێویــی خەڵك، زۆر ئاســایی بوو 
كاك مەســعود بارزانی یان هەر كەســێكی دیكە 
ســەرۆكی لیژنەكە بێت، چونكە ئێمە كێشــەمان 
لەگەڵ كەســەكان نییە، كێشــەمان لەگەڵ یاسا 

و سیستەمە.
رووداو: ئەگــەر بارزانــی لێــت بپرســێ بــۆ 
بەڕێوەچوونــی گشتپرســی چــی بكەیــن، چۆن 

وەاڵمی دەدەیتەوە؟
دەســتپێكردنەوەی  مەجیــد:  عەبدولســتار 
كۆبوونــەوە پێنــج قۆڵییــەكان، كاراكردنــەوەی 
پەرلەمان و چاوخشــاندنەوە بە مووچە و بژێویی 
خەڵــك، لەم رۆژانــە پرۆژەیەك ئاشــكرا دەكەم 
كە زیاتر پەیوەندی بە ســێكتەری كشــتوكاڵ و 
ئاسایشــی خــۆراك و ئــاوەوە هەیە. بــە فەرمی 
داوایەكی خۆم پێشــكەش بە حكومەت و هەموو 
الیەنــەكان و رای گشــتی دەكــەم. مــن لەگــەڵ 
دواخســتنی گشتپرســیم تــا تەبایــی سیاســی 
دروســتدەبێت، هەروەها لە پرۆژەكەم باسم لەوە 
كــردووە كــە ئێمە چەنــد كاتمان پێویســتە تا 

منەتمان بە واڵتانی دراوسێ نەمێنێ.

گەورەمــان  زۆر  كۆســپی  بینیــوە،  زۆرمــان 
وا  ئەمریكایــان  تەنانــەت  دروســتكراوە،  بــۆ 
تێگەیاندبوو كە ئێمە تیرۆریســتین، بەاڵم لەسەر 
هەڵوێستەكانمان بەردەوامین، چونكە هەڵقواڵوی 
نێــو خەڵكیــن. شــەرعیەتی سیاســی ئێمــە لە 
جەماوەر و هەڵوێســتە نیشــتیمانی و نەتەوەیی 
و شــەرعیەكانمانەوە ســەرچاوەی گرتــووە نەك 
ئەندامێكی ســەركردایەتی پارتی. ئەگەر قســەی 
وای كردبــێ، هەر كات شــەرعیەتیبوونی ئێمە و 
ناشــەرعیبوونمان بە دەســت حیزبێــك بێ، ئەوا 
ژێــر خاك باشــترە بۆ ئێمە لەســەر خاك. ئێمە 
لــە پرۆســە سیاســییەكانی عێــراق و هەرێمــی 
كوردستاندا لە هەمووی بەشدارین و رۆڵی ئیجابی 
و كاریگەریشمان هەیە، رێككەوتنی سیاسیمان بۆ 
پێكهانانی حكومەت لەگەڵ پارتی هەیە، قســەی 
ئەو ئەندامەی ســەركردایەتیی پارتی وەكو ئەوە 
وایە ســەری خۆی لە شــاخێك بدات، زەرەری بۆ 

خۆی هەیە نەك بۆ كۆمەڵ.
رووداو: بەهــۆی ناكۆكی و ســاردیی كۆمەڵ و 
پارتی هیچ كێشــە و بەربەســتێك بۆ تۆ دروست 

نەكراوە لە حكومەت؟
عەبدولســتار مەجیــد: ســەرۆكی حكومــەت 
و جێگرەكــەی پاڵپشــتی مەعنەویــی مــن بوونە 
لــە ئیشــوكارەكانمان بۆ ئەوەی دەســتكراوە بم 
و پێشــیدەزانم، جگــە لەوە من كێشــەی حیزب 
نابەمــە نێو حكومەت، لەســەر بنەمــای حیزبی 
مامەڵە ناكەم، چەندین بەڕێوەبەر و بەرپرســمان 
لەســەر بنەمای سیڤی گۆڕیوە. هەرگیز پرسیاری 
الیەنی سیاســیم لە هیچ فەرمانبەر و بەرپرسێكی 
وەزارەتەكەم نەكردووە، حەزیشــم نەكردووە بزانم 

كێ چ حیزبێكە و كێ چ حیزبێكی دیكەیە.
رووداو: خەڵــك بەردەوام پرســیار دەربارەی 
البردنــی پاشــەكەوتی مووچــە دەكات، وەكــو 
ئەندامێكی ئەنجوومەنی وەزیران هیچ قســەیەكی 

تازەتان پێیە؟
عەبدولستار مەجید: لە كۆبوونەوەكان بەردەوام 
داكۆكیمان لە البردنی پاشەكەوتی مووچە كردووە، 
ئێمە دەزانین لەم واڵتە قەیران هەیە، بەاڵم ئێستا 
دۆخــی دارایی باشــتر بووە، نرخــی نەوت لە 27 
دۆالرەوە گەیشــتووەتە نزیكــەی 50 دۆالر، بۆیە 
دەبێ دەســتكاری ئەو مووچەیە بكەین، ئەو چین 
و توێژانــەی مووچەیان كەمــە بۆیان زیاد بكرێ، 
یان ئەوانەی زۆریان لێ كەمكراوەتەوە، ســەرۆكی 
حكومــەت گوتی لیژنەی بااڵی بەرەنگاربوونەوەی 
قەیرانــەكان یــان لیژنەیەكی تایبەت ســەرقاڵی 

تاوتوێكردنی میكانیزم و سیستەمی تازەن.

مانــای  هاوبۆچوونیشــمان  نییــە،  دژایەتــی 
پاشكۆیەتی نییە و ئەمەش لە هەڵوێستەكانمان 

رەنگی داوەتەوە.
رووداو: وەاڵمی پرسیارەكەت نەدامەوە، ئەگەر 
گۆڕان نەیەتەوە ئێوە پەرلەمان كارا دەكەنەوە؟

عەبدولستار مەجید: هێشتا باسمان لەو بابەتە 
نەكــردووە، چونكە ئەوە پەیوەندی بە ســەرۆكی 
پەرلەمانیشــەوە هەیە، دەبێ ئێمــە هەوڵ بدەین 
گۆڕان و خودی دكتۆر یوسف لە نێو پرۆژەكەدا بن، 
ئەم قۆناغە پێویستە هەموو الیەنەكان بەشداربن، 
ئەو هەواڵنەی ئێستا لە ئارادایە پارتی و یەكێتی 
لەگەڵ كورسیی كۆتاكان دەیانەوێ زۆرینە لە نێو 
پەرلەمان دروســت بكەن و پێویســتیان بە ئێمە 
و گۆڕان نییە، بەاڵم كێشــەكە پەیوەندی بە دوو 
الیەنەوە نییە، بەڵكو ئەم پرۆسەیە نیشتمانییە و 
پێویستە هەموومان بەشداریی تێدا بكەین، ناكرێ 
خاوەنــی یەك كورســیش لــە ئاســاییكردنەوەی 
دۆخەكــەدا بەشــدار نەبێــت، چجــای دوو هێزی 

كاریگەر لە گۆڕەپانی سیاسی.
رووداو: لــە نێــوان بژارەی بایكــۆت و دەنگی 
بەڵێ و نەخێر كۆمەڵ خۆی یەكالیی كردووەتەوە 

بۆ رۆژی 25ی ئەیلوول؟
عەبدولســتار مەجید: ئێمە لەگەڵ گشتپرسی 
و دەوڵەتی ســەربەخۆین، بــەاڵم بەم میكانیزم و 
ئامادەســازییەی ئێســتا نا، تاوەكو ئێستا باسی 
بایكۆت و بەشــداریكردنمان نەكردووە. سەبارەت 
بــە دەنگــی نەخێریــش ئــەوا هــەر نابــێ ئێمە 
لەگــەڵ دەنگــی نەخێربین، لەگەڵ ئــەوە نین بە 
خەڵك بڵێین بە نەخێر دەنگ بدەن، باســی هیچ 
ئەگەرێكمان نەكردووە، ئومێدم هەیە كە پرۆسەكە 
بەرە بەرە گشتگیر بێت و بەرەو بەشداریی هەموو 

الیەنەكان بڕوات.
رووداو: گوتت داخســتنی ســنوور كاریگەریی 
لەســەر هەرێمی كوردستان نابێ، تۆ جگە لەوەی 
ئەندامی ئەنجوومەنی سیاســی كۆمەڵی، وەزیری 

كشتوكاڵیشی، هیچ مەترسییەك هەیە؟
عەبدولستار مەجید: ئەگەر چارەسەری كێشە 
نێوخۆییەكان بكەین و خەڵك ئاشــت بكەینەوە، 
ئێمە لــە بەرهەمــە وەرزییەكان گەیشــتووینەتە 
خۆبژێــوی، لە گەنــم، پەتاتە، گۆشــت و هێلكە 
گەیشــتووینەتە ئاستی پشتبەســتن بە خۆمان، 
بەاڵم بۆ ئەوەی بە درێژایی ساڵ پشت بە خۆمان 
ببەســتین، هێشــتا ماومانە. بۆیە پێویستمان بە 
كاتی زیاتر هەیە، چونكە ســایلۆكان 385 هەزار 
تــۆن گەنم عەمبــار دەكــەن، ئەویش بــە بەغدا 
فرۆشراوە ئەگەرچی هێشتا پارەكەی وەرنەگیراوە، 
ئێمە خاوەنی ئاردی خۆمان نین، لە دەرەوە بۆمان 

ئێمە لەگەڵ "نەخێر بۆ گشتپرسی" نین و 
داوا ناكەین بە نەخێر دەنگ بدەن

عەبدولستار مەجید، ئەندامی ئەنجوومەنی سیاسیی كۆمەڵی ئیسالمی: 

رووداو-هەولێر
ئەو رۆژەی بۆ ئەم هەڤپەیڤینە سەردانیمان كرد، پشووی فەرمی بوو، لە نووسینگەی ئەمیری كۆمەڵی 
ئیسالمی لە هەولێر وانەی بیركاری بە كوڕەكەی دەگوت. عەبدولستار مەجید، ئەندامی ئەنجوومەنی سیاسیی 
كۆمەڵی ئیسالمی كە وەزیری كشتوكاڵیشە، رایەكی جیاوازی لەبارەی بەڕێوەچوونی گشتپرسی هەیە و داوا 
دەكات حكومەت ئیدارەی پرۆسەكە بكات. عەبدولستار مەجید پشتگیریی گشتپرسی و سەربەخۆیی دەكات، 

بەاڵم بە میكانیزمێكی دیكە، لەم هەڤپەیڤینەدا لەگەڵ رووداو باسی ئەو میكانیزمە دەكات. 
هەڤپەیڤین: مەحموود یاسین كوردی

لــەم رۆژانەدا پرۆژەیــەك رادەگەیەنم و 
داوای دواخستنی گشتپرسی دەكەم

داخستنی سنوور و هەڕەشەكانی توركیا 
و ئێران كاریگەرییان نابێ

گشتپرسی بووەتە 
پرۆژەی پارتی 
و كاك مەسعود 
بارزانی

كۆمەڵ شەرعیەتی 
لە خەڵك وەرگرتووە 
نەك ئەندامێكی 
سەركردایەتیی پارتی

رۆژی گشتپرسی 
پێش كۆبوونەوەی 
الیەنەكان 
دیاریكرابوو

پارتی و یەكێتی 
بۆ كاراكردنەوەی 
پەرلەمان پێویستیان 
بە ئێمە و گۆڕان نییە

پێشنیازم كردووە 
سەرپەرشتیی 
گشتپرسی بدرێتە 
حكومەت

هیچ كێشەیەكی 
حیزبیمان لەگەڵ 
پارتی دیموكراتی 
كوردستاندا نییە
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حدكا و سوپای پاسداران بەشەڕدێن
رووداو - هەولێر

حیزبی دیموكراتی كوردستانی ئێران "حدكا" رایگەیاند، كاژێر 11ی شەوی شەممە لە ناوچەی پیرانشار دەستەیەك لە پێشمەرگەكانی نێوشاری ئەو حیزبە 
كەوتوونەتە بۆسەی هێزەكانی ئێران و لە پێكدادانێكدا "زیانی بەرچاویان" بە هێزەكانی ئێران گەیاندووە. 

محەممەد پاكپوور، فەرماندەی هێزی پیادەی سوپای پاسداران دەڵێت "تیمێكی هێزەكانی دژبەری كۆماری ئیسالمی ئێران كە هەوڵیانداوە بچنە ناو خاكی ئێران، 
لە سنوورەكانی پارێزگای ورمێ لەنێوبردراون". بەاڵم رۆستەم جەهانگیری، بەرپرسی كۆمیسیۆنی سەربازی حدكا بە )رووداو(ی راگەیاند، بەپێی زانیارییە سەرەتاییەكان 

هێزەكانی ئێران پێنج كوژراو و چوار برینداریان هەیە. رەتیشكردەوە هیچ پێشمەرگەكیان شەهیدبووبێ یان كەوتبێتە دەست هێزەكانی ئێران.

راپۆرت

فرمان عەبدولڕەحمان
رووداو - مووسڵ

لەنێــو خێوەتەكەیــدا كــە رەشــەبا بــە 
تونــدی یاری بە چمكەكانــی دەكرد، فەتحی 
و خانەوادەكــەی تەماشــای ئــەو وێنانەیــان 
دەكــرد كە لەنێو مۆبایلەكەی فەتحیدا بوون. 
ســااڵنی   14 كوڕێكــی  وێنــەی  مۆبایلەكــە 
تێدایــە كە هێندە منــداڵ دەردەكەوت، قەت 
باوەڕت نەدەكرد هیچ كاتێك بەشــداریی شەڕ 
و توندوتیژیــی كردبــێ، ئەوە وێنــەی كوڕە 
گــەورەی فەتحییە و نــاوی عەبدولڕەحمانە. 
داعش لە سەرەتای پرۆسەی رزگاركردنەوەی 
مووســڵ دەیباتە بەرەكانی جەنگ لە شــاری 

مووسڵ و ئیدی هیچ سۆراخێكی نامێنێ.
عەبدولڕەحمان لەدایكبووی 2003یە، كاتێ 
داعش هاتنە نێو مووســڵ، پاش ماوەیەك لە 
رێگــەی مزگەوتی گەڕەكەكەیانەوە تێكەڵ بە 
بازنــە شــەرعییەكانی داعش دەبێــت، دواتر 
دەبێتــە ئەندامی گرووپێكی ســەر بە داعش 
كە ناوی لێنرابوو بێچووە شــێرانی خەالفەت 

)اشبال الخالفە(.
كــە  عەبدولڕەحمــان  باوكــی  فەتحــی 
خــۆی بە كەمتەرخــەم دەزانێ لــە بەرامبەر 
چارەنووســی كــوڕە چــواردە ســااڵنەكەی، 
دەڵێ "لە ســەرەتاوە ئامۆژگاریی منداڵەكانم 
دەكــرد بەهیــچ شــێوەیەك گوێ لــە داعش 
نەگــرن، بەاڵم ئەوان هەموو كارێكیان دەكرد 
بــۆ ئــەوەی مێشــكی منــدااڵن بشــۆنەوە و 
بیانخەڵەتێنــن". بەهــۆی نزیكیــی ماڵیان لە 
یەكێــك لــەو مزگەوتانەی داعــش كردبوویە 
شــوێنی شووشــتنەوەی مێشــكی منــدااڵن، 
عەبدولڕەحمانی كوڕی كەوتە ژێر كاریگەریی 

پروپاگەنــدەی داعشــەوە. ئــەو دەڵێت "لەم 
دواییانــەدا هەســتم پێكــرد كە بــە تەواوی 
رەفتــاری گــۆڕاوە و بەشــێوەیەك گفتوگۆی 
لەگــەڵ دەكــردم هیــچ كاتــێ بەو شــێوەیە 

نەمبینیبوو".
داعش لــە چەندین گرتەی پڕوپاگەندەییدا 
دیمەنــی ئەو هێزەی خۆی نیشــاندەدا كە بە 
بێچووە شــێرانی خەالفەت ناســرابوو، تێیدا 
چەندین منداڵ دەردەكەوتن كە بەشێوەیەكی 
توندوتیژانە مەشــق و راهێنانیان دەكرد. زۆر 
لەو مندااڵنە بەپێی بەدواداچوونی )رووداو(، 
لە شەڕەكانی داعشدا كوژراون. هەندێكیشیان 

وەكو قەڵغانی مرۆیی بەكارهێنراون.
رۆژی 25ی كانونی دووەمی 2017، كوڕە 
چــواردە ســااڵنەكەی فەتحی دیــار نامێنێ، 
دوای ئــەوەی باوكی ســۆراخی دەكات، بۆی 
دەردەكەوێ كە دوایینجــار لەگەڵ ژمارەیەك 
چەكــداری داعشــدا بینــراوە. فەتحی گوتی: 
"راســتەوخۆ چوومــە بــارەگای داعــش لــە 

مزگەوتەكــە، تــكام لێیان كرد كــە كوڕەكەم 
بدەنــەوە، بەاڵم گوتیان كــوڕی تۆ الی ئێمە 
نییــە، چەند هاوارم كــرد و پاڕامەوە لێیان، 

هیچ وەاڵمێكیان نەدامەوە".
بەپێــی ئەو زانیاریانــەی دواتر بۆ فەتحی 
دەركەوتوون، هەر ئــەو رۆژە لەگەڵ نزیكەی 
10 منداڵــی دیكــەدا براونەتــە بارەگایەكــی 
بەرەكانــی  رەوانــەی  داعــش و  ســەربازیی 
جەنــگ كــراون لە شــاری مووســڵ. فەتحی 
بــە دەم گریانــەوە گوتــی: "كوڕەكــەم زۆر 
منداڵ بــوو، هەرگیز چەكــی بەكارنەهێناوە، 
تەنانەت شــەوان كە دەچوو بــۆ تەوالێت برا 
بچووكەكەی لەگەڵ خــۆی دەبرد، چونكە لە 
تاریكی دەترســا، بەاڵم داعش بــەزۆر لێیان 

رفاندم و مێشكیان شووشتەوە".
فەتحــی  كوڕەكــەی،  دیارنەمانــی  دوای 
ســێ رۆژ لەســەر یەك دەچێتــەوە بارەگای 
چەكدارانــی داعش، بــەاڵم جگە لە نائومێدی 
هیچی دیكەی دەستناكەوێ. فەتحی هەرلەوێ 

چەند خێزانێكی دیكە دەناســێ كە ئەوانیش 
بە هەمانشێوە سۆراخی منداڵەكانیان دەكرد، 
یەكێك لــەو خێزانانە پێشــنیازی بۆ دەكات 
ســەردانی كۆمپیوتەری گشتیی داعش بكات 
كە نــاوی چەكدارەكانی ئەو رێكخراوەی تێدا 

تۆمار دەكرا.
فەتحــی دەڵــێ "زانیاریمان دەســتكەوت 
ئەو بارەگایەی كە كۆمپیوتەرە گشــتییەكەی 
داعشــی لێ بوو لە شــەقامی فــاروق بوو لە 
بەری راستی مووسڵ، كاتێك چووینە ئەوێ. 
داعشــەكان لیســتێكی ناوی چەكدارەكانیان 
داینــێ بۆ ئــەوەی بــۆ نــاوی منداڵەكانمان 
بگەڕێیــن". بــە گوتــەی فەتحــی تەنیــا لەو 
نــاوی 73 منــداڵ هەبــوون كــە  لیســتەدا 
وەك چەكــدار نووســرابوون و ســەرجەمیان 
لەدایكبــووی 2001 و 2002 و 2003 بوون. 
فەتحی گوتی: "كاتێك تەمەنی ئەو مندااڵنەم 
بینی كە لە نێو لیســتەكەدا نووسرابوون، لە 
دڵــی خۆمــدا گوتم ئایا داعــش دەیەوێ بەم 

مندااڵنە بەرگری لە خەالفەتەكەی بكات؟".
نــاوی  لیســتەكەدا  نێــو  لــە  فەتحــی 
عەبدولڕەحمانــی كــوڕی دەدۆزێتەوە، كاتێك 
بە داعشــەكان دەڵێ ئــەوە ناوی كوڕەكەمە، 
پێیدەڵێن كوڕەكەت لە بەری چەپی مووســڵ 
دیار نەماوە. ئــەوكات فەتحی بە تەواوی بێ 
ئومێد دەبێ لە چارەنووسی كوڕەكەی، بەاڵم 
دواتــر یەكێكــی دیكە لــە خێزانــەكان ناوی 
منداڵەكەیــان دەدۆزنەوە لەنێو لیســتەكەدا، 
چەكدارەكانی داعش پێیاندەڵێن كە بریندارە 
و لــە نەخۆشــخانەیە، فەتحــی لەگــەڵ ئەو 
خێزانە سەردانی كوڕە بریندارەكەیان دەكات، 
لەوێ چارەنووســی عەبدولڕەحمانی كوڕی لە 
منداڵــە بریندارەكە دەپرســێ، ئەویش دەڵێ 

كە بە چاوی خۆی بینیویەتی كوژراوە، پاش 
چەنــد رۆژێكی دیكە ئــەو منداڵە بریندارەش 

دەمرێ.
فەتحی ئێستا لە كەمپی سەالمیە لە نزیك 
شاری مووســڵ لەژێر خێوەتێكدایە، جگە لە 
ئازار و ناڕەحەتییەكانی ئاوارەیی، هەست بە 
ئازارێكی ویژدانیی گەورەش دەكات بەرامبەر 
چارەنووســی كوڕەكــەی چونكــە نەیتوانیوە 
بیپارێــزێ. فەتحــی گوتی: "هەوڵــی زۆرمدا 
منداڵەكانم بپارێزم، بەاڵم دواجار داعشــەكان 
زەفەریــان پێبرد و لە خشــتەیان برد، ئەوان 
بەزۆر منداڵەكەمیان رفاند و لێیان زەوتكردم، 

ئەگەرنا ئەو نەیدەتوانی نە چەك بەكاربهێنێ 
و نە شەڕیش بكات".

منداڵەكەی فەتحی تەنیــا منداڵێك نەبوو 
لە مووسڵ كە بووە سووتەمەنی ئەو ئاگرەی 
داعــش بە ناوی خەالفەتەوە هەڵیگیرســاند، 
بەڵكــو چەندیــن خێــزان و چەندیــن منداڵی 
دیكــە لــە ژێــر كاریگەریــی ئایدیۆلۆژیــا و 
بیركردنەوەكانــی داعشــدا بوونــە قوربانــی. 
بەرپرسانی كەمپی ئاوارەكانی شاری مووسڵ 
دەڵێن، ســااڵنێكی زۆریان پێویســتە تاوەكو 
ئەو مندااڵنەی رزگاریان بووە، لەگەڵ ژیانێكی 

نۆرماڵ و سروشتی رادەهێنرێنەوە.

باوكی عەبدولڕەحمان

لەنێو كۆمپیوتەرەكەی داعش
 ناوی 73 منداڵ هەبوو كە 
تەمەنیان 14 – 16 ساڵ بوو

نەهرۆ محەممەد
رووداو - هەولێر

ئەندامێكــی ئەنجوومەنــی نوێنەرانــی عێــراق 
ئاشــكرای دەكات بەشــێك لە واڵتانــی ناوچەكە 
و لەوانــەش ئیمارات، كۆنە ئەفســەرانی ســوپای 
پێشــووی عێــراق بــۆ شــەڕی یەمەن و ســووریا 
ناونــووس دەكــەن و لــەوێ كاری راوێژكاریــی 
ســەربازی و مەشق و راهێنان دەكەن و بەشداریی 

شەڕی ئەو واڵتانەیان پێدەكەن. 
ئەمە قسەی تەنیا پەرلەمانتارێك نییە، بەڵكو 
زۆر پەرلەمانتــاری دیكــە و بەرپرســانی شــیعە 
لــە حكومەتی عێراق ماوەیەكە بە گەرمی باســی 
ئەمــە دەكەن، بــەاڵم فەرماندەیی ئۆپەراســیۆنە 
هاوبەشەكانی عێراق و لیژنەی ئاسایش و بەرگری 
لــە پەرلەمانــی عێــراق، بێئاگایــی خۆیــان لــەو 

زانیارییانە دەردەبڕن. 
بەگوێرەی شارەزایەكی سەربازی و ستراتیژیی 
عێراقــی، لــە دوای رووخانــی رژێمی پێشــووەوە 
ژمارەیەك ئەفســەری ســوپای عێــراق چوونەتە 

یەمەن و لەو واڵتە گیرساونەتەوە.
ســادق رەسوڵ حەسون، ئەندامی ئەنجوومەنی 
نوێنەرانــی عێراق لە هاوپەیمانیی نیشــتمانی بە 
)تۆڕی میدیایی رووداو(ی راگەیاند، زانیاریی نیمچە 
ســەلمێنراویان هەیــە كــە دەزگا هەواڵگرییەكانی 
ناوچەكە و لەوانەش ئیمارات، پەیوەندییان بە كۆنە 
ئەفسەرانی عێراقی ســەردەمی رژێمی پێشووەوە 
كــردووە بۆئەوەی بەشــداری لە شــەڕی یەمەن و 

سووریا بكەن.
ســادق رەســوڵ كــە ســەر بــە فراكســیۆنی 
چاكســازییە بە سەرۆكایەتی ئیبراهیم جەعفەری، 
ئامــاژەی بۆ ئەوە كرد كــە دەزگا ئەمنییەكانیان 
لە مەترســیی ئــەو رووداوە ئــاگادار كردووەتەوە، 
ئەوانیش بەڵێنیــان داوە بەدواداچوونی بۆ بكەن، 
هەروەها داواشــیان لــە وەزارەتی دەرەوەی عێراق 
كردووە لەســەر ئەو پرســە بەدواداچــوون بكەن. 
ئــەو پەرلەمانتارە داوای لەو واڵتانــە كرد "واز لە 
دەستوەردانە كاروباری عێراق بهێنن" و دەشڵێت: 
"چاوەڕێی ئەو هەنگاوەمان لە ئیمارات نەكردووە، 
فریودانــی ئەفســەرانی عێراقــی بــە بڕێــك پارە 

شوورەییە".
ســاڵی 1990 ســوپای عێراق پلەی چوارەمی 
وەرگرتبــوو لەڕووی ژمارەی ســەربازەوە لەســەر 
ئاستی جیهان كە گەیشتبووە یەك ملیۆن سەرباز، 
زۆربــەی پلەدارانــی نێو ســوپا ســوننە بــوون و 

وەالئیان بۆ حیزبی بەعسی عێراق هەبوو.
لەدوای پرۆســەی ئازادیی عێراق لە 2003، بە 
بڕیارێكــی پۆڵ بریمەر، حاكمــی مەدەنیی عێراق، 
سوپای پێشووی عێراق هەڵوەشایەوە، ژمارەیەكی 
زۆر لە ئەفســەرانی سوپا بە تایبەتی پلە بااڵكان 
روویان لە دەرەوەی واڵت كرد بەتایبەتیش واڵتانی 
كەنداو، بەشێكیشیان بەشدارییان لە دروستكردنی 
گرووپە توندڕەوەكانی وەكو نەقشبەندی و دەوڵەتی 

ئیسالمی لە عێراق و دواتریش داعشدا كرد.
ئێستاش باس لە رۆڵی ئەو ئەفسەرانەی سوپای 
عێــراق دەكــرێ لە شــەڕی یەمەن و ســووریادا. 
لەبــارەی ژمارەی ئەو ئەفســەرانەی كە چوونەتە 
یەمەن و سووریا، سادق رەسوڵ گوتی: "ژمارەكە 
نەزانراوە، چونكە پرۆســەكە بەشێوەیەكی نهێنی 
بەڕێوەدەچــێ، بەاڵم لەوە دڵنیاین كە هەندێك لە 
كۆنە ئەفسەرانی سوپای پێشوو چوونەتە یەمەن و 
سووریا، لەوێ كاری راوێژكاریی سەربازی دەكەن، 
مەشــق و راهێنان بە ســەرباز دەكەن و تەنانەت 

بەشداری هەندێك لە شەڕەكانیش دەكەن".
پەیوەندیی سەربازی لە نێوان یەمەن و عێراق 
ریشەیەكی مێژوویی هەیە و بۆ سییەكانی سەدەی 

رابردوو دەگەڕێتەوە. ئەوكات ژمارەیەك ئەفسەر 
و ســەربازی یەمەنی لە عێراق خول و راهێنانیان 
بینیوە و خوێندوویانە. پاشــان ئەفسەرانی بااڵی 
عێراقی رەوانەی یەمەن كراون بۆئەوەی بەشداری 
لە بنیاتنانی سوپای ئەو واڵتەدا بكەن. دواتریش 
حوســێن،  ســەدام  توندوتــۆڵ  پەیوەندییەكــی 
سەرۆكی پێشووی عێراق و عەلی عەبدوڵاڵ ساڵح، 
ســەرۆكی پێشــووی یەمەنی لە سااڵنی هەشتا و 

نەوەدەكاندا كۆكردبووەوە.
لیــوا ماجد قەیســی، شــارەزای ســەربازی و 
ســتراتیژی بە )رووداو(ی گوت، هێزەكانی گاردی 
كۆماریــی یەمەنــی لــە ناوەڕاســتی نەوەتەكانی 
سەدەی رابردوودا لەسەر دەستی گاردی كۆماریی 

عێراقــی دامــەزراوە، بــە تایبەتــی كە ئــەوكات 
پەیوەندییەكی بەهێز لە نێوان ســەدام حوسێن و 
عەلی عەبدوڵاڵ ســاڵح، ســەرۆكی یەمەندا هەبوو، 
بۆیە بەردەوام ئەفسەرانی عێراق چوونەتە یەمەن 
و مەشق و راهێنانیان بە سوپا و گاردی كۆماریی 
یەمەنی كردووە، یان ئەفسەر و سەربازانی یەمەنی 
هاتوونەتە عێراق بۆ وەرگرتنی مەشق و راهێنان".

بەگوتەی لیوا ماجید قەیسی، تەنانەت لەدوای 
رووخانی رژێمی پێشووی عێراق لە ساڵی 2003، 
هەندێــك لە ئەفســەرانی ســوپا كــە هەندێكیان 
فڕۆكەوانن، چوونەتە یەمەن و لەوێ گیرساونەتەوە.
ئەو شــارەزا ســەربازی و ســتراتیژییە هەواڵی 
چوونی ئەفسەرانی دیكەی عێراق بۆ شەڕی یەمەن 
بە دوور نازانێت و پێیوایە هەندێكیان لەبەر پارە و 

بژێویی ژیانیان چوون.
ساڵی 1979 عێراق و یەمەن رێككەوتنیان واژۆ 
كرد لە بواری ئابووری و رۆشنبیری و راگەیاندندا، 
هەروەهــا لە 16ی شــوباتی 1989 یەمەن لەگەڵ 
عێــراق، ئــوردن و میســر، لە بەغــدا رێككەوتنی 
دامەزراندنی ئەنجوومەنــی هاریكاری عەرەبی-یان 

واژۆ كرد. 
لــە ئەفســەرە كۆنــە  دەگوترێــت هەندێــك 
و  ســەربازی  دامــەزراوە  لەنێــو  بەعســییەكان 

هەواڵگرییەكانی یەمەندا كاردەكەن.
عەقیــد حوســێن حەمــزە زالمی، ئەفســەری 
ســوپای پێشــووی عێــراق دەڵێت بــۆ كاركردن 
كۆمپانیایەكــی ئیماراتــی كە كاری بەنــدەرەكان 
دەكات، پەیوەندییــان پێــوە كــردووە، ســەرەتا 
پەســەندی كردووە، بەاڵم دواتر بۆی دەركەوتووە 

بۆ كارێكی سەربازیی ســنوودارە لە بەرژەوەندیی 
ئیمارات كە بەشێكی سوپاكەی لە یەمەن جێگیرن.
بەپێی ئامارە نافەرمییەكان نزیكەی 70 هەزار 
عێراقی لە یەمەن هەن، تەنیا ســێ هەزاریان وەك 
پەنابەر لــە نەتەوە یەكگرتــووەكان ناوی خۆیان 
تۆمــار كــردووە، زۆربەیــان رەتیدەكەنــەوە وەك 
پەنابــەر خۆیان تۆمار بكەن كە بەشــێكی زۆریان 

خاوەن توانا و بڕوانامەی بەرزن.
عەمید یەحیا رەسوڵ، گوتەبێژی فەرماندەیی 
ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەكانی عێراق دەڵێت هیچ 
زانیارییەكیان لەبەردەست نییە كە بیسەلمێنێ 
كۆنە ئەفســەرانی ســوپای پێشــوو رەوانەی 
یەمەن و سووریا كرابن و هیچ راپۆرتێكیان لەو 

بارەیەوە پێنەگەیشتووە.
هەروەها عەبدولعەزیز حەسەن، بڕیاردەری 
لیژنــەی ئاســایش و بەرگری لــە پەرلەمانی 
عێراق بە )تۆڕی میدیایی رووداو(ی راگەیاند، 
لیژنەكەیــان هیــچ زانیارییەكــی لەوبارەیەوە 
نییــە، بابەتی لەو شــێوەیەش لە لیژنەكەیان 

باس نەكراوە.
ســاڵی 2015 هێــزی عەرەبیــی هاوبــەش 
بــە ســەرۆكایەتی ســعودیە دەســتیان بــە 
ئۆپەراسیۆنێك بۆ ســەر چەكدارانی حوسی و 
هێزەكانی نزیك لە عەلی عەبدوڵاڵ ســاڵح كرد 
كە هەریەك لە میسر، مەغریب، ئوردن، سودان، 

ئیمارات، كوێت و بەحرێن تێیدا بەشدارن.
مانگی تەمموزی ئەمساڵ و پاش سەرهەڵدانی 
قەیرانی دیپلۆماسیی كەنداو، دەوڵەتی قەتەر لە 

هاوپەیمانییەكە دوورخرایەوە.

چیرۆكی ئەو چەكدارەی داعش 
كە لەدایكبووی 2003 بوو

كۆنە ئەفسەرانی عێراق شەڕی یەمەن و 
سووریا دەكەن

ئیمارات بۆ شەڕی یەمەن و 
سووریا ئەفسەرانی پێشووی 
سوپای عێراق ناونووس دەكات

فەتحی یەكێك بوو لە "بەچكەشێرانی خەالفەت" كە داعش لە مێرمندااڵن پێكیهێنابوو

بەپێی ئامارە نافەرمییەكان نزیكەی 70 هەزار عێراقی لە یەمەن هەن
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عەمید شەریف مێرگەسۆری، بەڕێوەبەری ئاسایشی مێرگەسۆر

قاچاخچییەكی كورد

راپۆرت

بەنگالدیشی و عەرەبی سوننە چارەنووسی خۆیان داوەتە دەست قاچاخچیی كورد

قاچاخچیی كورد چەكداری داعش دەبەنە توركیا

نەفەری وامان گرتووە چەكداری 
داعش بووە

ئەمساڵ 500 نەفەر و 60 
قاچاخچیمان دەستگیر كردووە 

30 %ی ئەوانەی بە 
سنوورەكەماندا كۆچ دەكەن ئافرەتن

قاچاخچییەكانی باكوور بوونەتە مافیا
نەفەری عەرەب 
ناپەڕێنمەوە، 
چونكە داعشیان 
لەگەڵە

ساڵح قادر و رەهەند محەممەد
رووداو - مێرگەسۆر

لە بازگەیەكی ئاسایش لەسەر رووباری بەرازگر 
لە سنووری قەزای مێرگەسۆر، 19 ژن و منداڵ كە 
تەنیا پیاوێكیان لەگەڵە، لە بن دیواری بنكەیەكی 
ئاســایش دانیشــتوون. ئــەوان ئەندامانــی ســێ 
خێزانی عەرەبی ســوننەن، یەكێكیان لە مووسڵ، 
یەكێكیان لە تكریت و ئەوەی دیكەش لە بەغداوە 
هاتبوون. ئەوان چارەنووسی خۆیان دابووە دەست 
قاچاخچییەكی كورد كە نەیتوانیبوو بیانگەیەنێتە 
شــوێنی مەبەســت و لەمدیوی ســنوور دەستگیر 
كرابــوون. ســێ خێزانەكــە لەالیــەن ئاسایشــی 
ناوچەكــەوە لەوێ راگیرابــوون، قاچاخچییەكەش 
دوای ئــەوەی تەقــەی لە مەفرەزەكەی ئاســایش 

كردبوو، هەاڵتبوو.
بە گوتەی بەرپرســانی ئەمنــی، لەوێ زوو زوو 
ئەو دیمەنانە دووبــارە دەبنەوە، بە تایبەتی دوای 
كۆنترۆڵكردنەوەی شــاری مووســڵ لەالیەن هێزە 
عێراقییــەكان. زۆربــەی ئــەو عەرەبە ســوننانەی 
لەالیەن ئاسایشــەوە دەســتگیر دەكرێــن، دەڵێن 
لە ترســی هێــزە عێراقییەكان رادەكــەن، چونكە 
هەندێك لەو هێزانە بە یەك چاو ســەیری چەكدار 
و الیەنگرانی داعش و هاوواڵتیانی ســڤیلی سوننە 

دەكەن. 
نائارامیــی شــارەكانی عێــراق، بــە تایبەتــی 
سوننەنشینەكان، ناڕوونیی ئایندەی كوردی رۆژئاوا 
لە هەرێمی كوردستان، هەروەها گرفت لە گەیشتنی 
بەنگالدیشــی و فلیپینییەكان بۆ توركیا، چەندین 
عەرەب و كوردی رۆژئاوا و بەنگالدیشی و فلیپینیی 
ناچــار كــردووە لەڕێــی هەرێمی كوردســتان و بە 
تایبەتی لە ســنووری قەزای مێرگەسۆرەوە خۆیان 

بگەیەننە توركیا. 
ئــەو ناوچەیە كــە پێشــتر دەروازەی بەقاچاخ 
رۆیشــتنی كــوردی باشــوور بوو، ئێســتا بووەتە 
تاكە دەروازە و هەرزانترین دەروازە بۆ كۆچكردنی 
كوردی رۆژئاوا و عەرەبی ســوننە و بەنگالدیشــی 
و فلیپینــی بەرەو توركیا، لەوێــش بەرەو واڵتانی 
ئەوروپــا. بەدرێژایــی دەشــتی بەرازگــر تاوەكــو 
دەگەیتە سەر رووباری ماوان كە باكوور و باشووری 
كوردستان لەیەك جیادەكاتەوە، چەندین توولەڕێی 

قاچاخ هەن. ئەو مەودایە كە بە ئۆتۆمبێل نزیكەی 
ســەعاتە رێیەك دەبێ، بە فەرمی لەژێر كۆنتڕۆڵی 

هیچ هێزێكدا نییە.

دوو هەوڵی سەرنەكەوتوو 
لە هەفتەیەكدا

محەممەد شێخ مووس ئەحمەد، لە هەموو ئەو 
كۆچبەرانــە بە تەمەنتر بوو كە هەفتــەی رابردوو 
لەالیەن مەفرەزەیەكی ئاسایشی مێرگەسۆر لەسەر 

رووباری ماوان، دەستگیركران.
محەممەد كوردی رۆژئاوای كوردســتانە و پێنج 
ســاڵە لە هەرێمی كوردستان نیشتەجێیە، پێشتر 
لە هوتێلەكانی شــاری دهۆك كاری دەكرد، بەاڵم 
دەڵێــت ئێســتا بێــكارە، بۆیە دەیویســت لەگەڵ 
كوڕە تەمەن 20 ســااڵنەكەی هەرێمی كوردســتان 
بــەرەو توركیا جێبهێڵێ. محەممەد گوتی دەیەوێ 
لــە توركیا كار بكات، بــەاڵم بەپێی زانیارییەكانی 
رۆژئــاوای  كوردانــەی  ئــەو  زۆربــەی  )رووداو( 
كوردستان كە بەو رێگەیەدا دەپەڕنەوە بۆ باكووری 
كوردســتان، دەچنــە كەمپێكــی یوئێــن لە نزیك 

جۆلەمێرگ.
محەممەد لە رێگەی ناسیاوەكانیاوە بیستوویەتی 
كە ئەو رێگەیەی بە قاچاخ پێیدا دەڕۆن رێگەیەكی 

موجازەفەیەك بوو بە ژیانی خۆمان كردمان".

بەنگالدشی بە كوردستاندا 
دەچنە ئەوروپا

كوردســتان،  رۆژئــاوای  ئــاوارەی  لــە  جگــە 
دیكــەی  موشــتەرییەكی  بەنگالدیشــییەكانیش 
قاچاخچییەكانی ئەو رێگایەن، بەشێك لەو كرێكارە 
بەنگالدیشیانەی ماوەیەك لە كوردستان ماونەتەوە، 
بــەو رێگایەدا خۆیان گەیاندووەتە توركیا و پاشــان 
واڵتانــی دیكەی ئەوروپا. هەندێكشــیان هەر لەگەڵ 
گەیشتنیان بە كوردستان خۆیان لەو رێگەیە دەدەن.
محەممــەد نوورنامیــن، خەڵكی بەنگالدیشــە و 
لەگەڵ چوار هاوڕێی دیكەی كە دوو مانگە لە بەغداوە 
هاتوونەتە هەرێمی كوردستان، لەالیەن مەفرەزەیەكی 
ئاســایش لەســەر ســنووری باكــوور و باشــووری 

كوردستان دەستگیركراون.
كارم  بەنگالدیــش  "لــە  گوتــی:  نوورنامیــن 
دەستنەدەكەوت، بیستوومانە لە توركیا ئیش زۆرە، 
بــەاڵم ئێمە ناتوانین راســتەوخۆ لە بەنگالدیشــەوە 
بچینە توركیا، بۆیە لەگەڵ قاچاخچی رێككەوتین كە 
بێین بۆ عێراق، دواتر بۆ هەرێمی كوردستان، لێرەش 

بە قاچاخ بچینە توركیا".
هەر بەنگالدیشــییەك لە هەرێمی كوردســتان بە 
900 دۆالر لــەو ســنوورە دەپەڕێنرێتــەوە كــە دوو 
ئەوەندەی نرخی پەڕاندنــەوەی كوردێكی رۆژئاوایە، 
چونكــە زۆربەی بەنگالدیشــییەكان بێ پاســپۆرتن 
و پاســپۆرتەكانیان لەالیــەن قاچاخچییەكانەوە لێ 
وەردەگیرێــت و پێیاندەڵێــن كــە گەیشــتنە توركیا 
پاســپۆرتەكانتان دەدەینەوە، هــەر بۆیە بە رێگەی 
قاچاخ و دوور لە چاوی دەزگا ئەمنییەكان و بازگەكان 

دەگەیەنرێنە سەر سنوور.

لە قاچاخچیی كااڵوە بۆ مرۆڤ

ئەگــەر كەســێك بیەوێ بە قاچاخ بــەو رێگایەدا 
بڕوات، النیكەم دەبێ چوار تاوەكوو شەش ئۆتۆمبێل 
بگــۆڕێ تاوەكــوو دەگاتــە ســەر ســنوور. دواییــن 
قاچاخچی كە ئەو كەســانە لە سنوور دەپەڕێننەوە، 

زۆربەیان دانیشتووانی سەر سنوورن.
عیززەت كە قاچاخچییەكی كوردە، پێشتر گازی 
بە قاچاخ دەبردە توركیا، بەاڵم ماوەیەكە پیشەكەی 
گۆڕیوە و نەفەر ئاودیو دەكات. عیززەت ئەوە سێیەم 
جاریەتی لەالیەن ئاسایشــەوە دەستگیر دەكرێ، بە 

گوتەی خۆی بەهۆی هەژارییەوە ئەو كارە دەكات.
عیــززەت خاوەنــی ئۆتۆمبێلێكی جۆری نیســان 
پەترۆڵە، بۆ گواســتنەوەی هەر وەجبەك نەفەر )6 
– 7 كەس( بە گوتەی خۆی 150 دۆالر وەردەگرێ، 
بــەاڵم دەگوتــرێ بۆ هەر وەجبەیــەك زیاتر لە 500 
دۆالر وەردەگــرن. ئــەو دەڵێــت "ئەوە ســێیەمجارە 
نەفــەر لە ســنوور بپەڕێنمــەوە، بــەاڵم تەنیا یەك 
وەجبــەم پەڕاندووەتــەوە و لــە دوو وەجبەی دیكە 

دەستگیركرام".

 داعشی قاچاخ

قــەزای مێرگەســۆر ســنوورێكی 65 كیلۆمەتری 
لەگەڵ باكووری كوردستان هەیە، قاچاخچییەكان بە 
درێژایی دەشــتی بەرازگر چەندین رێگەی قاچاخیان 

دروستكردووە بۆ پەڕاندنەوەی مرۆڤ و كااڵ.
عیــززەت دانیشــتووی گونــدی خێــرەزۆرە لــە 
نزیــك ســنووری باكوور و باشــووری كوردســتان، 
ئــەو نەفەرانەی ئاودیویــان دەكات لە قاچاخچییەك 
وەردەگــرێ بەنــاوی )ر( كە دانیشــتووی گوندێكی 
نزیكیانە ، پاشــان لە ســنوور دەیانپەڕێنێتەوە. ئەو 
گوتــی "هەندێــك وەجبــە تاوەكو دەگەنــە الی من 

نزیكەی شەش دەست دەكەن".

دەیانەوێ بە قاچاخ سنوور ببڕن و دەڵێ "ئێستا بە 
پلەی یەك برایانی رۆژئاوای كوردستان لەو رێگایەوە 
دەیانــەوێ بچنــە دەرەوە، دوای ئەوانیــش عەرەبــە 
سوننەكان بە تایبەتی عەرەبی مووسڵ كە لە دەستی 

سوپای عێراق رادەكەن".
ئــەو نموونە بە ئافرەتێك دەهێنێتەوە كە لەگەڵ 
چواری كچەكەی لەسەر سنوور گیراون و دەڵێت "ئەو 
ئافرەتە چوار كچی گەنجی لەگەڵ بوو، لێمپرسی ئەو 
رێگایە ئەوە دەهێنێ كەرامەتی خۆت بدەیتە دەستی 
قاچاخچی؟ گوتی چی بكەین ناچارین، لە دەســتی 

حەشد و سوپا هەڵدێین".
عەمید شــەریف گلەیی لە حیزبەكانــی رۆژئاوای 
كوردســتان هەیــە و دەڵێت: "حیزبەكانی ســووریا 
كەموكوڕییــان هەیــە و نەیانتوانیــوە پەیوەندی لە 
نێوان خۆیان و خەڵكەكەیان دروست بكەن، لەڕووی 
فكرییەوە تەغزییەیان بكەن، یان رێیەكی سەالمەت و 
یاســاییان بۆ بدۆزنەوە". ئەو پێیوایە كۆچی زۆربەی 

كوردی رۆژئاوا بۆ ئەوروپا "چاولێكەرییە".
ســەبارەت بە بەنگالدیشــی و فلیپینییەكانیش، 
عەمیــد شــەریف دەڵێت "لەو ماوەیــەدا دوو وەجبە 
بەنگالدیشــی و فلیپینیمــان گرتــووە، ئــەوان لــە 
رێگەی فەیســبووك و تــۆڕی دیكەوە ئەو رێگەیەیان 

دۆزیوەتەوە".

داعش و بكوژ 
بە كوردستاندا دەڕۆن

عەمیــد شــەریف باســی مەترســیی رۆیشــتنی 
دەڵێــت  و  دەكات  كوردســتاندا  بــە  عەرەبــەكان 
"قاچاخچێتی دیاردەیەكی مەترســیدارە، بە تایبەتی 

ســەالمەتە، ئەو بەیانییەك لەگەڵ كوڕەكەی و ســێ 
كەســی دیكە لە دهۆكەوە سواری ئۆتۆمبێلێك دەبن 
بەرەو خەلیفان و سۆران، دواتریش بەرەو مێرگەسۆر و 
پیران و سەر سنوور. ئەو دەڵێت: "بە چوار ئۆتۆمبێل 
ئێمەیان گەیاندە چۆڵەوانییەك، پێیانگوتین رێگاكە 
خۆشــە و هیچ مەترسیی تێدا نییە، بەاڵم ماوەیەكی 
زۆر بەپێ رۆیشــتین، دەست و قاچمان بریندار بوو، 
لە رێگادا پەشــیمان بووینەوە، بەاڵم قاچاخچییەكە 
گوێــی لێنەگرتین، بەر لــەوەی لە رووبار بپەڕینەوە، 

دەستگیركراین". 
محەممــەد لــە مــاوەی 10 رۆژدا دووجار بەختی 
خــۆی لەو رێگایە تاقیكردووەتــەوە، هەر جارێكیش 
450 دۆالری داوەتە قاچاخچی، بەاڵم هەردوو جارەكە 
دەســتگیركراوە. ئەو گوتی: "چیــدی نایەمەوە ئەو 

رێگایە".

خێزانێكی لێكدابڕاو

بەپێــی ئامارەكانی یوئێن، نزیكــەی 270 هەزار 
كــوردی رۆژئــاوای كوردســتان ئــاوارەی هەرێمــی 
كوردستان بوون. بەشێكیان هەر لە سەرەتای قەیرانی 
سووریاوە روویان لە ئەوروپا كرد و خێزانەكەی جاسم 

یەكێك بوو لەوان.
جاســم محەممــەد، 47 ســاڵ، خەڵكــی شــاری 
قامشــلۆی رۆژئاوای كوردســتانە. ئــەو گوزەرانی لە 
زۆربەی ئەو كوردانەی رۆژئاوا باشترە كە لە هەرێمی 
كوردســتان نیشــتەجێن، چونكە وەستای كاشییە، 
بەاڵم دەیەوێ بە هەر نرخێك بێت، خۆی بگەیەنێتە 
الی هاوژین و چوار منداڵەكەی لە ئەڵمانیا كە چوار 
ســاڵ لەمەوبەر قاچاخچییــەك بە 15 هــەزار دۆالر 

گەیاندوونی بە ئەڵمانیا.
جاسم گوتی: "لە هەرێمی كوردستان هیچ كێشەم 
نەبــوو، ئیشــم هەبوو، بــەاڵم بیــری هاوژینەكەم و 
منداڵەكانــم دەكەم، بۆیە دەمەوێ بچمە الی ئەوان". 
جاســمیش لەگەڵ كوڕەكەی و دەزگیرانی كوڕەكەی 
دووەم جاریانە خۆیان لە رێگەی قاچاخ دەدەن، بەاڵم 

دەرناچن. 
جاســم پێیوایە گەورەتریــن موجازەفە بە ژیانی 
خۆیــان دەكەن، بەاڵم دەڵێت ناچــارە بڕوات بۆ الی 
هاوژیــن و منداڵەكانی. بەاڵم تەنیا جاســم نییە كە 
دەیــەوێ هەرێمــی كوردســتان جێبهێڵــێ و دەڵێت 
"رۆژانــە چەندیــن كوردی رۆژئاوا خۆیــان لە رێگەی 

قاچاخ دەدەن و دەیانەوێ بگەنە ئەوروپا".
كانیوار موســا گەنجێكی قۆزی تەمەن 22 ساڵە، 
لە تەنیشت دەزگیرانەكەی وەستاوە كە چەند رۆژێكە 
لە رۆژئاوای كوردستانەوە هاتووەتە باشوور. كانیوار 
قوتابی ئەندازەی تەالرســازی بوو لە قامشلۆ، بەاڵم 
سێ ساڵ لەمەوبەر دەستبەرداری خوێندنەكەی بوو و 

رووی لە هەرێمی كوردستان كرد.
كانیــوار، دەیــەوێ ژیانێكــی ئــارام بــۆ خۆی و 
دەســتگیرانەكەی دابیــن بــكات، لــە هەمانكاتدا بە 
خێزانەكەی شاد ببێتەوە كە ئێستا لە ئەڵمانیان. ئەو 
گوتی: "من بەدوای ئایندەیەكدا بۆ خۆم و خێزانەكەم 

دەگەڕێم". 
جیالن عەفیف، 20 ســاڵ، خەڵكی قامشــلۆیە، 
دوو هەفتە لەمەوبەر لەسەر قسەی كانیوار هاتووەتە 
كوردستان، بۆ ئەوەی لێرەوە بەڕێگەی قاچاخ خۆی 
بگەیەنێتە ئەوروپا، ئەو گوتی "كەســوكارەكەم رازی 
نەبــوون خــۆم لەو رێگایە بدەم، بەاڵم ناشــتوانم بە 
قســەی دەزگیرانەكــەم نەكەم". جیــالن لە رێگەی 
قاچــاخ زۆر ماندوو بووە و دەڵێــت: "جارێكی دیكە 
نایەمەوە ئەو رێگایە، ناشگەڕێمەوە قامشلۆ و لەالی 

دەستگیرانەكەم دەمێنمەوە".
كانیوار زۆری لەبارەی دەستدرێژی قاچاخچییەكان 
بۆ سەر كچان و ئافرەتان بیستووە، بۆیە دەڵێت "لە 
رێگا دەستم لە نێو دەستی جیالن بوو، یەك هەنگاو 
لێی دوورنەدەكەوتمەوە، زۆر دەترسام، بەڕاستی ئەوە 

زۆربەی ئەو كەســانەی ئاودیویان دەكات كوردن 
و خەڵكــی رۆژئاوای كوردســتانن، بــە گوتەی خۆی 
نەفــەری بیانــی ئاودیو ناكات، بــەاڵم دوایینجار كە 
دەستگیركرا، دەیویست چەند بەنگالدیشییەك ئاودیو 
بكات. ئــەو گوتی "نەفەری بیانی زۆر بە كێشــەن، 

تێیاندایە داعشە و دەیەوێ لێرەوە دەرباز بێت".
ئەو ســەبارەت بە ژمارەی ئەو كەســانەی رۆژانە 
لە ســنوور دەپەڕنــەوە، گوتی "رۆژانــە نزیكەی -5 
6 وەجبــە نەفەر لەو ناوچەیەی ئێمــە دەپەڕنەوە و 
تەســلیمی قاچاخچییەكانی توركیایــان دەكەین كە 

ئەوانیش كوردن".
عیززەت بەڵێنی داوە ئەگەر ئەمجارە ئازاد بكرێ 
واز لەو كارە بهێنێ. ئەو دەڵێت "زۆربەی دانیشتووانی 
ســەر ســنوور وەكو من قاچاخچین، بەاڵم زۆربەیان 

لەالیەن ئاسایشەوە دەستگیركراون".

لە ترسی سوپای عێراق رادەكەن

زۆربەی ئەوانەی لەسەر سنوور دەستگیر دەكرێن، 
دوای ئەوەی لە ئاسایشــی مێرگەســۆر دۆســیەیان 
بــۆ دەكرێتەوە و لێكۆڵینەوەی ســەرەتاییان لەگەڵ 

دەكرێ، دۆسیەكەیان رەوانەی دادگا دەكرێ.
بەڕێوەبــەری  مێرگەســۆری،  عەمیــد شــەریف 
ئاسایشی مێرگەسۆر، پل بە زەنگەكەی بەردەمییەوە 
دەنێــت و داوا لــە كارمەندانــی دەكات هەرچی زووە 
دۆســیەی ئەو نۆ كۆچبــەرە و دوو قاچاخچییەكەی 
لەالی ئەوان دەستبەســەرن ئامــادە بكەن و بینرێن 
بۆ دادگا، چونكە تاوەكو زیاتر لەالی ئەوان بمێننەوە 

ئەركیان زیاتر دەبێ.
عەمید شــەریف باســی ئەو كەســانە دەكات كە 

ئەوانەی كە لە مووســڵ ماونەتەوە، ماوەی دوو سێ 
ســاڵ لەژێر هەیمەنەی داعشدا بوون. رەنگە بەشێك 
لە فكرەی ئەوانیان هەڵگرتبێ. تاوەكو ئێســتا چوار 
پێنــج حاڵەتمان هەبووە كە داواكراو بوون، داعشــی 
تێدابــووە، بكوژی تێــدا بووە. قاچاخچیــی مادەی 

هۆشبەر و حەبی ترامادۆڵی تێدا بووە".
بە گوتەی عەمید شەریف، ئێستا تۆڕێكی فراوانی 
قاچاخچێتــی دروســتبووە كە هەندێك لــەو تۆڕانە 
لــە بەغــداوە دەســتپێدەكەن تاوەكو دەگەنە ســەر 
ســنوور. عەمید شــەریف دەڵێت: "ســنوورەكەمان 
زۆر بەرفراوانە، ئەو قاچاخچیانە هیچیان بە بازگە و 
فلتەری ئەمنیدا ناڕۆن، زۆرتر بە شاخەكاندا دەڕۆن، 
زۆرجاریــش نەفەرەكان بە ناوی گەشــتیارەوە چەند 

بازگەیەكیان بڕیوە، بەاڵم دواتر دەستگیركراون".

500 نەفەر و 60 قاچاخچی 
دەستگیركراون

بەهۆی زۆریی شــااڵوی كۆچ لە ســنووری قەزای 
سۆران و مێرگەسۆر، ئێستا ئەركی هێزە ئەمنییەكانی 
ناوچەكــە زیاتر بووە. عەمید شــەریف دەڵێت: "لە 
پاش رزگاركردنی مووسڵ، مەترسییەكان زیاتر بوون، 

شەو و رۆژ لە دەرەوەین".
بەرپرســی ئاسایشــی مێرگەســۆر ژمــارەی ئەو 
كەســانەی ئاشــكرا كرد كە ئەمســاڵ دەستگیریان 
كردوون و گوتی "ئەمســاڵ ســەرووی 500 نەفەر و 
60 قاچاخچیمان دەســتگیر كردووە، هەندێك لەوانە 

سێیەمجاریانە لەو رێگەیە دەستگیر دەكرێن".
ســەبارەت بــە رەگــەزی نەفەرەكانیــش، عەمید 
شــەریف مێرگەســۆری گوتی "نزیكــەی %30یان 
ئافرەتــن، ئافرەتــی وا هەبووە بە تەنیــا خۆی لەو 
رێگایەی داوە، لەو ماوەیەدا دوو كچمان دەستگیركردن 
كە خەڵكی قامشلۆ بوون و دەیانویست لەو رێگەیەوە 

كۆچ بكەن".   

قاچاخچییەكان بوونەتە مافیا

ئەوانەی رێگەی كۆچ دەگرنە بەر، هەر لە سنووری 
باشووری كوردستاندا رووبەڕووی نەهامەتی دەبنەوە، 
ئەمساڵ چەند كۆچبەرێك لە رووباری ماوان خنكان. 
هەروەهــا ئــەو ناوچەیــەی پێیــدا دەڕۆن لــە رووی 
ئەمنییــەوە پارێزراو نییە، گەریالی پەكەكەی لێیە و 
بەو هۆیەشەوە زۆرجار لەالیەن فڕۆكەكانی توركیاوە 

بۆردومان دەكرێ.
عەمید شــەریف مێرگەســۆری باســی مەترسیی 
رێگاكــە دەكات و دەڵێت: "بەداخەوە گواســتنەوەی 
مرۆڤ ئێســتا وەكو پیشــەیەك لێــی دەڕوانرێ، لە 
كاتێكــدا بەپێی یاســا ئەوە بازرگانییــە بە مرۆڤ و 
دەچێتــە چوارچێــوەی تاوانی رێكخراو. ئێســتا لە 
ســنوورەكان قاچاخچی بوونەتــە مافیا، بە تایبەتی 
لە باكووری كوردســتان، وەكو كااڵ تەماشای نەفەر 
دەكــەن و دەیانفرۆشــنەوە، پارەی زیــاد لە خەڵك 

وەردەگرن. دەستدرێژی دەكەنە سەر ئافرەتان". 
وشــەی پەشــیمانی بەســەر زاری زۆربــەی ئەو 
كەســانەدا دێ كە دەستگیردەكرێن، جا كۆچبەر بن 
یان قاچاخچی، بەاڵم عەمید شــەریف دەڵێت ئەوان 
وەكوو تاوانبار ســەیریان ناكــەن، زۆرجار هەر لەالی 
خۆیان هەوڵی پەشیمانكردنەوەیان دەدەن. بە گوتەی 
ئەو كۆچبــەری وا هەبووە، بەهۆی ئامۆژگارییەكانی 
ئەوانەوە بڕیاری داوە بیرۆكەی ســەفەر لە مێشــكی 

خۆی دەربكات.

یەكێك لە رێگا قاچاخەكان لە دەشتی بەرازگر لە سنووری قەزای مێرگەسۆر                  )فۆتۆ: رووداو(

پێنج كوردی رۆژئاوا و چوار بەنگالدشی كە هەفتەی رابردوو لە نزیك رووباری ماوان بەر لە پەڕینەوەیان بۆ نێو خاكی باكووری كوردستان لەالیەن ئاسایشەوە دەستگیر كران                                                        )فۆتۆ: رووداو(
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بەغدا هەناردەكردنی نەوتی كەركووك بۆ كوردستان رادەگرێت
رووداو - هەولێر

بە نووســراوی وەزارەتی نەوتی عێراق، هەناردەكردنی نەوتی خاوی كەركووك بۆ هەرێمی كوردســتان راگیراوە. كەریم خەتاب جەعفەر، بریكاری 
وەزارەتی نەوتی عێراق بۆ كاروباری دەرهێنان، رۆژی یەكشــەممە 2017/8/6 نووســراوی بۆ كۆمپانیای نەوتی باكوور كردووە لەبارەی راگرتنی نەوتی 

كۆمپانیاكە بۆ هەرێمی كوردستان. لە نووسراوەكەدا ئاماژە بەوە كراوە، لەسەر خواستی كار، دەستبەجێ هەناردەكردنی نەوتی خاو لە كۆمپانیاكەتان بۆ 
هەرێمی كوردستان رادەگیرێت. پێشتر رۆژانە 40 هەزار بەرمیل لە نەوتی خاوی كەركووك بۆ پااڵوگەی كەڵەك، 40 هەزار بەرمیل بۆ پااڵوگەكانی كەركووك، 

20 هەزار بەرمیل بۆ پااڵوگەی بازیان دەنێردرا. 50 هەزار بەرمیلیش لە رێگەی كوردستانەوە بۆ بەندەری جەیهان دەنێردرا.

ئابووری

لە 13 ساڵی رابردوودا 

137 ملیار دۆالر لە كوردستان چووەتە دەرەوە 
رەوا عەبدوڵاڵ

رووداو - هەولێر 

بەرپرسێكی وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی لە 
هەرێمی كوردستان دەڵێت، لە سێ ساڵی رابردوودا 
بەهۆی قەیرانی دارایی و شەڕی داعشەوە، قەبارەی 
ئاڵوگــۆری بازرگانیی نێوان هەرێمی كوردســتان و 
دەرەوە، بە رێژەی 23% پاشەكشەی كردووە، بەاڵم 
ئێســتا بەهۆی دووركەوتنەوەی داعشەوە، جوڵەی 
بازرگانی لەگەشەدایە و پێشبینی دەكەن قەبارەی 

ئەو ئاڵوگۆڕە روو لە هەڵكشان بكاتەوە. 
بەپێی ئاماری بەڕێوەبەرایەتی گشــتیی پالن و 
بەدواداچوون لە وەزارەتی پیشەســازی و بازرگانی، 
لە ماوەی 13 ســاڵی رابردوودا هەرێمی كوردستان 
بە بەهای زیاتر لە 136 ملیار و 539 ملیۆن و 963 
هەزار دۆالر كااڵی جۆراوجۆری 

رەوا عەبدوڵاڵ
رووداو- هەولێر

بەهــۆی بەرزبوونــەوەی كواڵیتــی و گونجاویــی 
نرخەكانیان، خواســت لەســەر بەكاربردنی بەرهەمی 
كارگە خۆماڵییەكانی كوردستان لە نێوخۆ و شارەكانی 
عێراقیش زیاد بووە. بەرپرســێكی وەزارەتی بازرگانی 

دەڵێت 40%ی كارگاكانی ناوخۆ بەكارخراونەتەوە.
لە ســێ ســاڵی رابردوودا بەهۆی قەیرانی دارایی و 
شــەڕی داعشــەوە، خواست لەســەر كااڵ و خۆراك بە 
جۆرێك رووی لە كەمی كرد كە زۆربەی خاوەن كارگە 
خۆماڵییەكانی ناچار كرد دەرگای كارگەكانیان دابخەن.
بەپێــی ئامــاری بەڕێوەبەرایەتی گشــتیی پالن و 
بەدواداچــوون لــە وەزارەتی پیشەســازی و بازرگانی، 
3899 كارگەی بچووك و مامناوەند و گەورە لە هەرێمی 
كوردســتان هــەن كــە 2377 كارگەیان لە ســنووری 
پارێزگای هەولێرن، 1011 یان لە ســنووری پارێزگای 

سلێمانی و 511 یان لە سنووری دهۆكن.
ئەندازیار مستەفا زوبێر، سەرپەرشتیاری كارگەكان 
لە وەزارەتی بازرگانی و پیشەســازی دەڵێت: "ئێستا 
نزیكەی 40%ی كارگەكان بەگەڕكەوتوونەتەوە و رۆژ لە 

دوای رۆژیش ژمارەیان لەزیادبووندایە".
بە گوتەی ئەو بەرپرسەی وەزارەتی پیشەسازی و 
بازرگانی، ســاڵی 2015 زۆربەی كارگە نێوخۆییەكان 
داخران، بەاڵم ساڵی رابردوو 30%یان بەگەڕكەوتنەوە، 
ئەمســاڵیش بەهــۆی زیادبوونــی خواســت لەســەر 
دیكــەی  بەرهەمــی خۆماڵــی، 10%ی  بەكاربردنــی 

كارگەكان بەكاركەوتوونەتەوە".
بەپێی ئاماری وەزارەتی بازرگانی و پیشەســازی، 
پێــش ســاڵی 1992 لــە هەرێمــی كوردســتان تەنیا 
424 كارگــە هەبــوون، بەاڵم لە 24 ســاڵی رابردوودا 
3.475 كارگە لە هەرێمی كوردستان دامەزراون، ئێستا 
بەشــێكی بەرهەمی ئەو كارگانە بۆ شــارەكانی عێراق 

هەناردە دەكرێن.
ئەندازیار مســتەفا زوبێــر دەڵێــت: "زۆرترین ئەو 
كارگانــەی بەكاركەوتوونەتەوە بە پلەی یەك كارگەی 

زیاد بووە و لەسەر كااڵكانی بیناسازی و ئۆتۆمبیل 
وجوانكاریی نیوماڵ كەمی كردووە".

مستەفا شێخ عەبدولڕەحمان، سەرۆكی گشتیی 
یەكێتی هاوردە و ناردنكارانی هەرێمی كوردستان، 
گەشبینە بە بەرەوپێشچوونی ئاڵوگۆڕی بازرگانی و 
گەڕانەوەی بۆ ئاستی جارانی. ئەو دەڵێت لە شەش 
مانگی رابردوودا جوڵەی بازرگانی گەشــەی باشــی 
كــردووە، بۆیــە پێشــبینی دەكات تاوەكو كۆتایی 
ئەمســاڵ گەشەی جوڵەی بازرگانی بە رێژەی %20 

زیاد بكات بەراورد بە ساڵی رابردوو.
ئاڵوگۆڕی بازرگانیی هەرێمی كوردستان لەگەڵ 
15 واڵت چڕبووەتــەوە، لەنێــو ئــەو 15 واڵتــەش 
بەڕێژەی 72% ئاڵوگۆڕەكە لەگەڵ چوار واڵتدایە كە 
بریتین لە توركیــا: بە رێژەی 37.280%، چین: بە 
رێــژەی 15.372%، ئێــران بە رێــژەی 12.503% و 

كۆریای باشوور بە رێژەی %6.844.
مستەفا شــێخ عەبدولڕەحمان دەڵێ: "لەڕێگەی 
كــۆڕ و كۆنفراســە  لــە پێشــەنگا و  بەشــداری 
نێودەوڵەتییەكان، بردنی شاندنی بازرگانی بۆ واڵتان 
لــە هەوڵی بەرفراوانكردنــی ئاڵوگۆڕی بازرگانیداین 

لەگەڵ واڵتان، تاوەكو بازرگانانمان بتوانن 
لەگەڵ زۆرتریــن بازرگان و 

كارگەی واڵتان 

نەوشــیروان كانەبی، بەڕێوەبەری گشتیی كارگەی 
بەهاراتــی ئالیــن، دەڵێــت "بەهۆی بەرزیــی كواڵیتی 
بەرهەمەكانمــان، لــە ناوخۆ و لە شــارەكانی عێراق و 
ئەوروپاش خواستێكی باشی لەسەرە، رۆژانە سێ تۆن 
بەهارات، 21 تۆن پاككەرەوە، حەوت تۆن ساس و 10 

بە رێژەی 23.4% دابەزیوە".
وەك ئەو دەڵێت، ئێســتا بەهۆی كەمبوونەوەی 
مەترسییەكانی داعش لەسەر هەرێمی كوردستان و 
گەڕانەوەی سەقامگیری، جموجۆڵی بازرگانی زیادی 
كردووە و ساڵی رابردوو بەراورد بە 2015 ، بە رێژەی 
2.1% گەشەی كردووە، ئەمساڵیش جوڵەیەكی باش 
هەیە، بۆیە پێشبینی دەكەن قەبارەی ئەو ئاڵوگۆڕە 

وەكوو رابردوو روو لە هەڵكشان بكاتەوە. 
ئامارەكــەی وەزارەتی بازرگانی و پیشەســازی 
هاوردەكردنی كااڵكانی دابەشی 21 گرووپ كردووە 
كە بریتین لە بەرهەمە )ئاژەڵی و پەلەوەرییەكان، 
رۆنــی خــۆراك، خــواردن و  ســەوزە و میــوە، 
خواردنــەوە، كانزایی، كیمیاوییەكان، پالســتیك، 
الستیك، پێستە، دار، كاغەزییەكان، رستن و چنین، 
پێاڵو، كەلوپەلی بیناسازی، ئاسن و بەرهەمەكانی، 
ئامێــرە ئەلیكترۆنییــەكان، ئۆتۆمبێــل و ئامێــری 
قورس، كەلوپەلی پزیشــكی، جوانــكاری، هەندێ 

كااڵی دیكە(. 
ئامێــرە  هاوردەكراوەكانــدا  كااڵ  لەنێــو 
ئەلیكترۆنییەكان، ئۆتۆمبیل، ئامێرە قورسەكان و 
ئاسن و بەرهەمەكانی پشكی شێریان 

ســەرەتاییەكان باجێكی كــەم وەردەگریــن، ئەمەش 
وای لــە خاوەن كارگەكان كــردووە بۆ كێبڕكێ بیر لە 
بەرزكردنــەوەی كواڵیتــی بەرهەم بكەنــەوە، بەمەش 
خواســت لەســەر بەكاربردنی بەرهەمی خۆماڵی زیاد 

بووە".
بــە گوتــەی مســتەفا زوبێــر "60%ی بەرهەمــی 
كارگەكانی هەرێمی كوردســتان هەناردەی شارەكانی 
عێراق دەكرێت، رێژەیەكی كەمیش هەناردەی ئیمارات و 
ئوردن و سووریا و ئەڵمانیا دەكرێ. بۆ نموونە ئەمساڵ 
كارگەی ئالین و فامیلی چەند بارهەڵگرێك بەهاراتیان 
ناردە ئەڵمانیا. كارگەیەكی دیكە لبادی قیڕی هەناردەی 
ئیمارات كردووە. هەندێ كارگەش كورسیی پالستیكی 
و رۆنی دووبــارە پاككراوەی ئۆتۆمبیلیــان هەناردەی 

سووریا و واڵتانی دیكە كردووە".

لە 15 واڵت هاوردە كردووە.
 قەبارەی ئەو ئاڵوگۆڕە بازرگانییەش لە ســاڵی 
2004 تاوەكوو 2013 بەردەوام لە هەڵكشاندا بووە، 
بەجۆرێك لە 4 ملیار و 28 ملیۆن دۆالرەوە بۆ 17 
ملیــار و 210 ملیــۆن دۆالر زیادی كــردووە، بەاڵم 
لە سێ ســاڵی رابردوودا قەبارەی ئەو ئاڵوگۆڕە بە 
رێژەی 23.4% پاشەكشەی كرد و ساڵی رابردوو بە 
بەهــای 13 ملیار و 192 ملیۆن و 473 هەزار دۆالر 

كااڵ هاوردە كراوە.
نەوزاد ئەدهەم، بەڕێوەبەری گشتیی بازرگانی لە 
وەزارەتی پیشەســازی و بازرگانی دەڵێت "بەهۆی 
بڕینی بودجەی هەرێمی كوردستان لەالیەن بەغدا و 
سەرهەڵدانی شەڕی داعش و دابەزینی نرخی نەوت، 
هەرێمی كوردستان رووبەڕووی قەیرانێكی سەختی 
دارایــی بووەوە و داهاتــی تاك رووی لەكەمی كرد، 
ئەمەش خواستی بەكاربردنی كااڵی سنووردار كرد، 
بۆیە قەبارەی ئاڵوگۆڕی بازرگانی لە ساڵی رابردوودا 
بەراورد بە ساڵی 2013 

خۆراكــی و پاككــەرەوەن، دوای ئەوانیش كارگەكانی 
بیناسازی و پالستیكی دێن، زۆربەی بەرهەمەكانیشیان 

بۆ شارەكانی عێراق هەناردە دەكەن".
كــە دراوســێی هەرێمــی كوردســتانە،  توركیــا 
پاڵپشــتییەكی باشــی كارگەكانی دەكات، پێشینەی 
درێژخایەنیــان بە ســوودی كــەم دەداتــێ، هەروەها 
ئەگەر بەرهەمەكەی بنێرێتە دەرەوە، 18%ی تێچووی 
بەرهەمەكــەی دەداتــەوە، جگە لــەوەش باجێكی زۆر 
دەخاتە ســەر بەرهەمی هاوردە، بەاڵم لە كوردســتان 
نــەك ئەو ئیمتیازانــە نادرێنە خــاوەن كارگە، بەڵكو 
حكومەت ئەمســاڵ پــارەی كارەبا و باجی ســااڵنەی 

لەسەریان بە رێژەیەكی زۆر زیاد كردووە.
ئەندازیار مستەفا زوبێر دەڵێت: "پێشتر حكومەت 
بە پێدانی پێشینە و كارەبا بە نرخی هەرزان و نەوتی 
رەش هاوكاریــی كارگەكانی دەكــرد، بەاڵم ماوەی دوو 
ساڵە ئەم هاوكاریانە وەستاون، ئێستا بۆ پارێزگاری لە 
بەرهەمی كارگەكان هەر كاتێك بزانین كااڵی كارگەیەك 
بەشی ناوەخۆ دەكات، باج و رەسمی گومرگی دەخەینە 
ســەر كااڵی هاوردەكراو، بۆ هاوردەكردنی كەرەســتە 

پەیوەندییان هەبێت و كااڵی كواڵیتی بەرز و بەنرخی 
گونجاو هاوردە بكەن".

گەشــەی ئابووریی هەرێمی كوردستان لە چەند 
ســاڵی رابردوودا ســەرنجی زۆربــەی كۆمپانیاكانی 
واڵتانی دراوسێ و واڵتانی جیهانی بۆ خۆی راكێشا 

و زۆر كۆمپانیا ئۆفیسیان لە كوردستان كردەوە.
مســتەفا شــێخ عەبدولڕەحمان، گوتــی "لە 15 
پارێــزگای عێــراق تەنیا 950 كۆمپانیا ئۆفیســیان 
كردووەتــەوە، بەاڵم لە هەرێمی كوردســتان 3850 
كۆمپانیای بیانی ئۆفیســیان هەیە، دڵنیاشــم ئەم 
ئۆفیسانە لە داهاتوودا رۆڵی كاریگەریان دەبێت بۆ 

زیادبوونی ئاڵوگۆڕی بازرگانی".

تۆن ئاوی لیمۆ و هەنار بەرهەم دێنین".
كارگەی بەهاراتی ئالین لە ساڵی 2008 دامەزراوە، 
64 جــۆر بەهــارات و 132 جــۆر كااڵی وەك كرێــم 
شــانتی، جەلی، پاودەر، ڤانێال، كاســتەر، شەربەت، 
نیسكافە، ســاس و پاككەرەوە و چەندین جۆر كااڵی 
دیكە بەرهەمدێنێ، بۆ كەرەســتە خاوەكانیش پشــت 
بــە بەرهەمی واڵتانــی وەك ئەمەریكا، هیند، ڤێتنام، 

بەرازیل و رووسیا دەبەستێ.
ســاخكردنەوەی  لەبــارەی  كانەبــی  نەوشــیروان 
بەرهەمــی كارگەكەی دەڵێت: "35%ی بەرهەمەكانمان 
لــە ناوخــۆ، 50% لە شــارەكانی عێــراق و 15%ی بۆ 
واڵتانی ئەڵمانیا و هۆڵەندا و سوید هەناردە دەكەین".

 گوتیشــی "80%ی ئــەو پارەیــەی لە فرۆشــتنی 
بەرهەكانمــان دەســتمان دەكەوێــت جارێكی دیكە لە 
هاوردەكردنی كەرەســتەی خاو دەچێتە دەرەوە. ئەمە 
لەكاتێكدایــە خاكی كوردســتان گونجــاوە بۆ چاندنی 
نزیكــەی 70%ی ئــەم كەرەســتە خاوانــەی كە ئێمە 

هاوردەیان دەكەین".
بەپێــی ئامارەكانــی وەزارەتی بازرگانــی، 60%ی 
كارگەكانی هەرێمی كوردســتان لە شاری هەولێردان، 
بەاڵم بەشی زۆری كارگەكانی هەولێر بەهۆی بێ بازاڕی 

داخراون.
تەیــب كــەژۆ عەلــی، بەڕێوەبەری گەشــەپێدانی 
پیشەســازی لە هەولێر، دەڵێت "دوای ســەرهەڵدانی 
قەیرانــی دارایی و هێرشــی داعش، زیاتــر لە 90%ی 
كارگەكانــی هەولێر بەتایبەت ئــەو كارگانەی لەالیەن 
وەبەرهێنــی بیانــی یــان بەهاوبەشــی دامەزرابــوون، 
بەهــۆی بــێ بازاڕییەوە داخران، بەاڵم ئێســتا بەهۆی 
دووركەوتنەوەی مەترسیی داعش و بوونی خواست لە 
ناوخۆ و شــارەكانی عێراق لەسەر كااڵی ئەو كارگانە، 
جوڵــەی باش كەوتووەتــە نێو كارگــەكان و نزیكەی 

45%ی كارگەكانی هەولێر بەگەڕخراونەتەوە". 
تەیــب كەژۆ دەڵێــت مۆڵەتی كردنــەوەی كارگەی 
نوێش زیادی كردووە، بۆ نموونە ســاڵی رابردوو تەنیا 
25 مۆڵەتیــان داوە، بەاڵم ئەمســاڵ لە ماوەی حەوت 

مانگی رابردوودا 40 مۆڵەتیان داوە.

بەركەوتووە، دوای ئەوانیش بەرهەمە خۆراكییەكانی 
وەك خــواردن و خواردنــەوە، ســەوزە و میــوە، 
بەرهەمــە ئاژەڵی و كیمیاوییەكان ئینجا رســتن و 

چنین دێن. 
لەداتاكانــدا دەردەكەوێــت رێژەی پاشەكشــەی 
لــە ســێ ســاڵی رابــردوودا  هاوردەكردنــی كااڵ 
زیاتــر لــە كەرەســتەی بیناســازی، ئۆتۆمبیــل و 
ئامێــرە قورســەكان، بەرهەمە كانزاییــەكان، دار و 
پێویستییەكانی نێوماڵدا بووە. لەبەرامبەردا خواست 
لەسەر هاوردەكردنی خۆراك، بەرهەمە كیمیاوییەكان 
و بەرهەمەكانی پێســتە زیاد بــووە، ئەمەش ئەوە 
دەردەخات كــە بەهۆی قەیرانی داراییەوە بەكاربەر 
داهاتەكــەی لە كڕینی پێداویســتییە خۆراكییەكان 
خــەرج دەكات و دووركەوتووەتــەوە لە بابەتەكانی 

خۆشگوزەرانی. 
نــەوزاد ئەدهــەم دەڵێــت: "هەرچەنــدە لەڕێی 
ئــەم داتایانەوە ناتوانین رووی راســتەقینەی باری 
گــوزەران و پێویســتییەكانی خەڵكــی هەرێمــی 
كوردستان دیاری بكەین، چونكە بۆمان دەركەوتووە 
بەگوێرەی خواست 40 تاوەكو 60%ی ئەو كااڵیانەی 
هاوردەی هەرێمی كوردستان دەكرێن، جارێكی دیكە 
هەناردەی شارەكانی عێراق دەكرێنەوە، بەاڵم لەگەڵ 
ئەوەشــدا بۆمــان دەركەوتووە دوای ســەرهەڵدانی 

خواست لەسەر خۆراك قەیرانــی دارایــی 

وەزارەتی بارزگانی و پیشەسازی كارگەكانی پۆلێنی 
سەر 10 بوار كردووە كە بریتین لە بیناسازی، خۆراك، 
رســتن و چنیــن، فلزییەكان، كیمیاوی، پالســتیكی، 
ســلیلۆزی، ئامێــرەكان، مۆبیلیــات و خزمەتگوزاری. 
لەنێو كارگەكانیش بواری بیناسازی بە 1.194 كارگە، 
بــواری فلزی بــە1.078 كارگە، بواری پالســتیكی بە 
543 كارگــە لــەڕووی ژمارەوە پلەی یەكەم و دووەم و 
سێیەمیان وەرگرتووە، بەدوای ئەوانیش خۆراك بە335 
كارگــە و مۆبیلیات بە 286 كارگە لە پلەی چوارەم و 

پێنجەم دێن. 
كارگــەی بەهاراتــی ئالیــن، یەكێكــە لــە كارگــە 
خۆماڵییەكانی شاری هەولێر، سەرەڕای قەیرانی دارایی 
توانیویەتی خۆی لەگەڵ بازاڕ بگونجێنێ و بەرهەمەكانی 

فرۆشی بەردەوامی هەبێت.

د.لوقمان عوسمان عومەر، پسپۆڕی 
گەشــەپێدانی ئابووری و بانــك، لە كۆلێژی 
كارگێڕی و ئابووریی زانكۆی ســەاڵحەددین، 
چڕبوونــەوەی ئاڵوگــۆڕی بازرگانیی هەرێمی 
كوردســتانی لەگەڵ چــوار واڵت بە "هەڵە و 
ناهەوسەنگ" وەسف كرد و گوتی "پەیكەری 
ئاڵوگــۆڕی بازرگانیــی هەرێمی كوردســتان 
هاوشــێوەی پەیكەری بەشــداریی كەرتەكان 
لــە داهاتــی نەتەوەیــی ناهاوســەنگە، بۆیە 
ئەگــەر هەرێمــی كوردســتان پێداچوونــەوە 
بــەم پەیكەرەدا نــەكات، لە داهاتــوودا هەر 
گرفتێك لەنێــوان كوردســتان و توركیا یان 
ئێران رووبدات، ئاڵوگۆڕی بازرگانی تووشــی 
گرفت دەبێت و ناهاوســەنگی لە خواســت و 
ئەمــەش  روودەدات،  كااڵكان  خســتنەڕووی 
زیانــی زۆر بە ئابووریی هەرێمی كوردســتان 

دەگەیەنێ".

سەنگە 
هەڵە و ناهاو

73%ی ئاڵوگۆڕی بازرگانیی هەرێمی كوردستان لەگەڵ توركیا، چین، ئێران و كۆریای باشوورە

3899 كارگەی بچووك و مامناوەند و گەورە لە هەرێمی كوردستان هەن 

خواست لەسەر كااڵی خۆماڵی زیادبووە 

40 %ی كارگەكانی كوردستان بەگەڕدەخرێنەوە
 15 %ی بەرهەمی 
كارگەكەمان 
هەناردەی ئەڵمانیا، 
هۆڵەندا و سوێد 
دەكەین

خاوەنی كارگەیەكی خۆماڵی

ئەڵمانیا بەهاراتی 
كوردستان دەكڕێت
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ئەگەر بەخێرایی چاوبخشــێنین بەو رووداوانەی کە 
ئێســتا لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاســت روودەدەن، ســەرەتا 
ئەســتەمە فاکتــەری نەوت لــەو هەمــوو پێکدادانانەی 
ئێستادا ببینین، بەاڵم ئەگەر باش وردبینەوە، دەبینین 

لە بنەڕەتدا، پێکدادانەکان شەڕن لەسەر وزە و نەوت.
لەســەر ئاستی جیهانیش شــەڕ و ناکۆکییەکان بە 
ئاگری خواست بۆ کۆنترۆڵکردنی سەرچاوەکانی نەوت و 

گازی سرووشتی پەرە دەستێنن.
لە عێراق و ســووریا، نایجیریا و باشووری سوودان، 
ئۆکراینــا و باشــوور و رۆژئاوای دەریــای چین، لە هەر 
کوێیەک دەڕوانیت، ئاگری شەڕ خەریکە پەرەدەستێنێ. 
هەرچەنــدە لەو نێوەندەدا هەر کام لەو ئاڵۆزییانە، جیا 
دەردەکــەون و بــە رواڵــەت هۆکاری جیــاوازی خۆیان 
هەیــە وەک جیاوازییــە مێژووییە نەتەوەیــی و ئایینی 
و ئایدیۆلۆجییەکان، بەاڵم ئەو کێشــانە لەبەر ویســتی 
وزەدا،  ســەرچاوەی  بەســەر  دەســەاڵت  ســەپاندنی 

گەیشتوونەتە لوتکەی خۆیان.
جێی سەرســوڕمانیش نییە چەقی ئەو کێشانە وزە 
بن. نەوت و گاز پڕبەهاترین کااڵی ئەم ســەردەمەن کە 
بەشــی زۆری داهاتی ئــەو واڵتانە و ئەو کۆمپانیایانەی 
بەرهەمــی دەهێنــن، پێکدەهێنــێ. عێــراق و نایجیریا 
و باشــووری ســوودان و رووســیا و ســووریا بەشێکی 
زۆری داهاتیان لە فرۆشــی نەوت و گاز بەدەســتدێنن. 
لەالیەکــی دیکەشــەوە کۆمپانیا نەوتیــە زەبەالحەکان 
کار بە دەســەاڵتی زۆری خۆیان لەو واڵتانە دەکەن کە 
نەوتی تێدا بەرهەمدەهێنن. کۆمپانیاکانی هەر واڵتێکی 
زلهێــز، ئەگەر دەســەاڵتیان هەبێت بەســەر ســامانی 
سرووشتیی واڵتە نەوتییەکاندا، دەتوانێت داهاتێکی زۆر 
بەدەستبهێنن، کەواتە ســەرەڕای ناکۆکییە مێژوویی و 
نەتەوەییەکان، لە بنەڕەتدا ئەو شەڕانە ، شەڕن لەسەر 

سەرچاوەی داهاتی نیشتمانی.
لەالیەکــی دیکــەوە، ئێمە لە جیهانێکــدا دەژین کە 
هەڵسووڕێنەرەکەی وزەیە و ئەو واڵتانەش کە کۆنترۆڵی 
ســەرچاوەکانی نەوت و گاز و چۆنیەتی گواســتنەوەی 
دەکەن، وەک ئامرازێکی جیۆسیاســی بەکاری دێنن بۆ 
ئەوەی گوشار بهێننە سەر واڵتانی دیکە، چونکە زۆر لە 

واڵتانی جیهان ناچارن وزە هاوردە بکەن. 
ســەرەڕای ئــەوەی ویســتی ســەربەخۆیی لەالیەن 
نەتەوەی کوردەوە، ویستێکی کۆنی چەند سەد ساڵەیە، 
بــەاڵم فاکتــەری نــەوت و چۆنیەتی مامەڵــە پێکردنی 
لەالیــەن حکومەتــی هەرێمی کوردســتان و حکومەتی 
ناوەندیــی عێراق، گەورەترین رۆڵــی هەبووە لەوەی کە 
کورد گەیشتووەتە ئەو باوەڕەی چیدی هیچ داهاتوویەکی 

لەناو عێراقدا نییە. 
هــەر لــە ســەرەتای دامەزراندنــی عێراقــی نوێ و 
نووســینەوەی دەســتوورەوە، کــورد هەوڵــی داوە بە 
چەشــنێک لــە چەشــنەکان دەرچەیــەک بکاتــەوە بۆ 
ئەوەی سامانی نەوت و گازی خۆی لە خزمەت ئامانجە 

هەبووە و پاشەکشەی بە ئابووریی هەرێمی کوردستان 
کــردووە و رێژەی بێــکاری و هەژاریــش بەپێی ئامارە 

فەرمییەکان بەرزبوونەتەوە.
لەدوای گشتپرســی، ئەگەر سەربەخۆیی کوردستان 
گواســتنەوەی  پرســی  نییــە  دیــار  رابگەیەنرێــت، 
نەوتــی هەرێمی کوردســتان بــۆ بــازاڕە جیهانییەکان 
چــی بەســەردێت، ئەگــەر تورکیــا ئامــادە نەبێــت 
دەرگای  و  بنێــت  کوردســتاندا  بەســەربەخۆیی  دان 
هەناردەکردنــی نــەوت لەڕێی خاکی خۆیــەوە بە ڕووی 
هەرێمی کوردســتاندا دابخات، ئەوا هەرێمی کوردستان 

رووبەڕووی کێشەی جددیی ئابووری دەبێتەوە. 
بەاڵم تورکیا دوای باشبوونی پەیوەندییەکانی لەگەڵ 
هەرێمی کوردســتان و دوورکەوتنــەوەی لە حکومەتی 
عێــراق لە ســەردەمی مالیکیــدا، یارمەتیــدەر بووە بۆ 
گواستنەوەی نەوتی هەرێمی کوردستان کە شادەماری 
ئابووریی ئەم هەرێمەیە. تورکەکان هەرگیز نەترساون لە 
هەڕەشە بەردەوامەکانی عێران لەوەی رێگەی بە هەولێر 
داوە نەوتی خۆی بفرۆشێت، تەنانەت تا ئێستا نزیکەی 
700 ملیۆن دۆالر پارەی گواســتنەوەی نەوتیشــیان لە 
هەرێمی کوردســتان وەرنەگرتووە و وەک قەرز لەســەر 
حکومەتی هەرێمی کوردستان ماوە، سەرەڕای ئەوەش، 
قــەرزی دیکەی نیو ملیــار دۆالرییــان داوەتە هەرێمی 

هەڕەشــەی  عێــراق  ئەوکاتــی  نەوتــی  وەزیــری 
بەدواداچوونــی یاســایی لە تورکیا کــرد و رایگەیاند " 
ئەگــەر تورکیا رێگە بــە هەناردەکردنی نەوتی هەرێمی 
کوردســتان بدات، ئــەوا ئەو کارەی دەســتێوەردانە لە 
کاروباری عێراق بە مەبەســتی دابەشــکردنی و ئەوەش 

هێڵی سوورە."
بڕینی بودجە لەالیەن حکومەتی عێراقەوە بەبیانووی 
ئەوەی هەرێمی کوردستان نەوتی خۆی هەناردە دەکات، 
کێشە و گرفتی زۆری بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان 
درووســتکرد.عێراق دەیزانی هەرێمی کوردستان توانای 
بەرهەمهێنانی رۆژانە تەنیــا 100 هەزار بەرمیل نەوتی 
هەیــە و ئــەوەش بەشــی نــاکات. ئەم هەنــگاوەی بە 
ئەنقەســتی عێراق دژی هەرێمی کوردستان راستەوخۆ 
ئامانجــی بچووککردنــەوەی کــورد و مایەپووچکردنی 
حکومەتــی هەرێمی کوردســتان بوو بە چەشــنێک کە 
جارێکی دیکە ناچاربێت دەست بۆ بەغدا درێژبکاتەوە.

نەبــوو،  کوردســتان  هەرێمــی  یــاوەری  بەخــت 
چونکــە ئەوکاتەی کە ئاســتی بەرهەمهێنانی نەوت لە 
کۆتاییەکانی ساڵی 2014 دا بەهۆی لکاندنی کێڵگەکانی 
بای حەسەن و هاڤانای کەرکووک بە کێڵگە نەوتییەکانی 
کوردســتانەوە، بــەرز دەبووەوە، لەنــاکاو نرخی نەوت 
بەتەواوەتــی داڕمــا و لــە 105 دۆالرەوە دابــەزی بــۆ 
50 دۆالر. بۆیــە ســەرەڕای بەرزبوونــەوەی ئاســتی 
بەرهەمهێنانــی نەوتی هەرێمی کوردســتان بۆ نزیکەی 
600 هەزار بەرمیل، بەاڵم کێشــە و گرفتە داراییەکانی 

هەر لە دوای 2014 وە تا ئێستا بەردەوامە.
کوردســتان  هەرێمــی  کــە  وە   2014 دوای  لــە 
بەشــێوەیەکی ســەربەخۆ نەوتــی خۆی دەفرۆشــێت، 
بەکردەیــی تەنیــا وەک جیــران مامەڵە لەگــەڵ عێراق 
دەکات و ئامادەبوونیشی لە بەغدا، تەنیا بۆ کڕینەوەی 
کات و گەرەنتیکردنــی پاراســتنی رەوشــی ئێســتای 
پەیوەندییەکانــی نێوانیەتــی لەگــەڵ عێــراق. ئەگەرنا 
بەتەواوەتی بێهیوا بووە لەوەی هیچ داهاتوویەکی هەبێت 
لەگەڵ ئەو حکومەتەی کە رێگە بەخۆی دەدات قووتی 

خەڵکەکەی ببڕێت.
هەرچەندە ســااڵنی 2015 و 2016 لەبەر دابەزینی 
نــرخ نــەوت و کەمبوونــەوەی داهاتــە نەوتییــەکان، 
حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان و حکومەتــی عێراق 
لەبەرئەوەی پێویستیان بە یەکتر بوو، توانییان لەیەک 

نەتەوەییەکانیــدا بەکاربهێنێ. گونجاندنــی ماددەیەک 
لــە دەســتووری بنەڕەتیــی عێراقدا لەســەر چۆنیەتی 
بەڕێوەبردنی ســامانی نەوت و گاز لەالیەن هەرێمەکان 
و حکومەتــی فیدراڵــی ، ئامرازێکــی یاســایی باشــی 
بەدەســتی کوردەوە دا کە رێگەی خۆی لە پەرەپێدانی 
سەرچاوەکانی نەوت و گازی خۆی لە عێراق جیابکاتەوە.
لــە ماددەی 112 ی دەســتووری عێراقــدا هاتووە، 
حکومەتی فیدراڵی بــە هاوکاریی هەرێم و پارێزگاکان، 
کێڵگــە نەوتییەکانی ئێســتا بەڕێوەدەبــەن و پێکەوە 
کاردەکەن بــۆ پەرەپێدانی کێڵگەکانی داهاتووش. ئەو 
ماددە دەســتوورییە دەڵێت، چۆنیەتی هاوکاریی نێوان 
هەرێمــەکان و حکومەتــی ناوەنــدی دەبێت بە یاســا 
رێکبخرێــت. بەاڵم، هیچکات پارلەمانی عێراق نەیتوانی 
یاســایەکی فیدراڵــی نــەوت و گاز پەســەند بکات بۆ 
ئــەوەی بۆ هەرێــم و ناوەندیش روون ببێتەوە کە چۆن 
پێکەوە سامانی سرووشتی پەرەپێبدەن. لەبەر ئەوەش 
بوو، حکومەتی هەرێمی کوردســتان لە ساڵی 2007 دا 
یاســای نەوت و گازی خۆی پەســەند کــرد و بە چڕی 
لەگەڵ کۆمپانیا نەوتییەکان چووە رێککەوتنەوە. ئەوە 
یەکەم هەنگاوی کردەیی هەرێمی کوردستان بوو بەرەو 
ســەربەخۆیی. زۆری نەخایاند کۆمپانیا نەوتییەکان لە 
هەرێمــی کوردســتان نەوتیان بەرهەمهێنــا و تا پێش 
ساڵی 2014، ئەو بڕە نەوتەی کە بەرهەم دەهات لەڕێی 
بۆڕیی کەرکووک جەیهانەوە هەناردەی دەرەوە دەکرا و 

داهاتەکەشی دەدرایە حکومەتی عێراق.
بەاڵم کاتێک حکومەتی بەغدا لە سەرەتای 2014 وە 
هەرێمی کوردستانی مووچەبڕ کرد، حکومەتی هەرێمی 
کوردســتان دەستی بە هەناردەکردنی نەوتی خۆی کرد 
لەڕێی بۆری نەوتی کوردســتان-جەیهان کە لەو کاتەدا 

کارەکانی تەواو ببوو.
دوای هەناردەکردنی راستەوخۆی نەوت بۆ بەندەری 
جەیهان، زەنگی مەترسی لەالیەن بەرپرسانی عێراقییەوە 
لێدرا و هەر زوو ئەو هەنگاوەی هەرێمی کوردستانیان بە 

سەرەتای دابەشبوونی عێراق پێناسە کرد.

کوردســتان. بــەاڵم هەڵوێســتی تورکیا دیــار نییە کە 
ئاخۆ ئەگەر هەرێمی کوردستان سەربەخۆیی راگەیاند، 
چی دەبێت. ئەوەی کە لە هەڵوێســتەکانی ئێســتایان 
دەردەکەوێت، ئەوەیە کە کاردانەوەی بەرپرسانی تورکیا 
هیچ ئاماژەیەکیان تێدا نییە بۆ گەمارۆ خســتنە ســەر 
باشــووری کوردســتان ئەگەر ســەربەخۆیی راگەیاند. 
داخســتنی سنوور لەســەر هەرێمی کوردستان لەڕووی 
ئابووریشــەوە بە زیانی تورکیایە و حکومەتی هەرێمی 
کوردســتان و تورکیــا گرێبەستێکیشــیان هەیــە بــۆ 
فرۆشــتنی گازی سرووشــتی بەو واڵتــە کە گرینگە بۆ 
ئاسایشــی وزەی تورکیــا. بەاڵم ئایا ئــەو دوو هۆکارە 
دەتوانن هەرێمی کوردستان رزگاربکەن و بێدەنگبوونی 

تورکیای پێ بکڕن لەکاتی راگەیاندنی سەربەخۆیی؟ 
بۆچــی نا؟ 10 ســاڵ پێش ئێســتا کــەس باوەڕی 
نەدەکرد، هەرێمی کوردستان ببێتە یاریکەرێکی گرینگ 
لەسەر نەخشــەی وزەی جیهان و بتوانێت بەو نەوتەی 
کــە بەرهەمی دەهێنێت و لە بــازارە نێودەوڵەتییەکان 
دەیفرۆشێت ، بودجەی خۆی دابین بکات، دووریش نییە 
لە 10 ســاڵی داهاتوودا کوردســتانی سەربەخۆ، لە ناو 
دڵی رۆژهەاڵتی ناوەڕاســتی پڕکێشەدا، بە پاڵپشتی و 
باش بەڕێوەبردنی ســامانی سرووشتیی خۆی، لەڕووی 
پیشەسازی و بازرگانییەوە ببێتە واڵتێکی پێشکەوتوو.

نزیــک ببنەوە، بــەاڵم زۆری نەخایاند ئەو رێککەوتنەی 
لەسەر نەوت و بودجە کرابوو جێبەجێ نەکرا و دووبارە 

ناکۆکییەکان سەریان هەڵدایەوە.
ئەو کاتەی هەرێمی کوردستان بەرهەمهێنانی نەوتی 
زیادکرد، نرخی نەوت لەو ئاستە زۆرە نەبوو کە بتوانێت 
بودجــەی خۆی پێ دابین بکات و رووبەڕووی کێشــەی 
جددی دارایی و مایەپووچی بووەوە، ناچار بوو قەرزێکی 
زۆر لە کۆمپانیا نەوتییە ناوخۆیی و بیانییەکان بکات، 
بەاڵم دوای ئەنجامدانی چاکســازی و پاشــەکەوتکردنی 
مووچە، هێواش هێواش بــەرەو ئەوە دەڕوات کە خۆی 

بەڕێوەببات.
پێشــبینی دەکرێ لە ئەمســاڵ و ســاڵی داهاتوودا 
نرخــی نەوت چیدی ئــەو دابەزینــە گەورانە بەخۆیەوە 
نەبینێ کــە بۆ نموونە لە ســەرەتاکانی 2016 روویدا، 
ئەو کاتەی کە نرخی نەوتی برێنت گەیشــتە 26 دۆالر. 
بەپێی پێشبینییەکان نرخی نەوت لە ئەمساڵ و ساڵی 
داهاتوودا نزیک لە -40 55 دۆالر مامەڵەی پێوەبکرێت، 
لەبەرئەوەشــە حکومەتی هەرێمی کوردستان دەتوانێت 
بەم شــێوازە بەردەوام بێت و لەسەرخۆ قەرزەکانیشی 
بە کۆمپانیا نەوتییــەکان بداتەوە. هەرچەندە ئابووریی 
هەرێمی کوردستان بە سەردەمێکی دژواردا تێدەپەڕێت 
و ئەوەش رەنگدانەوەی لەســەر رەوشــی ژیانی خەڵک 

كاتێك تەماشــای راپۆرتی دارایــی كۆمپانیاكانی 
نەوت دەكەین لە ســاڵی 2017دا، بۆمان دەردەكەوێ 
جێگیربوونی نرخی نەوت لە ئاســتی 50 $ مەترســی 
لەسەر كۆمپانیا نەوتییە زەبەالحەكان دروست ناكات، 
بەتایبەتیش دوای ئەوەی ستراتیژی كاركردنی خۆیان 
گۆڕی. بەپێی راپۆرتە داراییەكان، كۆمپانیاكانی نەوت 
توانیویانە لەڕێی كەمكردنەوەی خەرجییەكانیان قازانج 
بكەن، سەرەڕای نزمیی نرخی نەوت و جێگیربوونی لە 

ئاستی 50 $ بۆ هەر بەرمیلێك.
لەچەنــد رۆژی رابردوودا كۆمپانیاكانی ئیكســۆن 
موبیل، شــێڵ، شــیڤرۆن، تۆتال و بریتش پیترۆلیۆم 
راپۆرتــی دارایــی خۆیان بۆ شــەش مانگــی یەكەمی 
ئەمساڵ ئاشكرا كرد، دەركەوت هەر پێنج كۆمپانیاكە 

پێكەوە 23 ملیار دۆالریان قازانج كردووە.
كۆمپانیــا زەبەالحەكانــی نەوت لە شــەش مانگی 
یەكەمــی ئەمســاڵدا قازانجێكی زۆریان كــردووە یان 
توانیویانە ئەو زیانە پڕبكەنەوە كە لەســاڵی 2015 و 
نیوەی ساڵی 2016 بەهۆی دابەزینی نرخی نەوتەوە، 

بەریانكەوتووە.

بەدەســتهێنانی قازانج لە چوارچێوەی كەمكردنەوەی 
خەرجییەكان .

شــرۆڤەكارانی گۆڵدمــەن ســاكس رایدەگەیەنــن 
كۆمپانیــا نەوتییــەكان لە نیوەی یەكەمی ئەمســاڵدا 
خاوەنــی پارەیەكــی كاش و كوتلەیەكــی نەختیــی 
زیاتربــوون بــە بــەراورد بە هەمــان ماوە لە ســاڵی 
2014دا، ئەگەرچــی ئــەوكات نرخی نەوت بەرزتریش 

بوو لەچاو ئەمساڵ.
دەیڤــد ئیڵمز، پســپۆڕ لە بــواری وزە دەڵێت، لە 
ساڵی 2014ەوە تاوەكو ئێستا كۆمپانیا زەبەالحەكانی 
نــەوت توانیویانــە بەڕێــژەی 40% تێچووی ئاســتی 

بەرهەمهێنان كەمبكەنەوە.
لێــرەدا دەمەوێت شــیكردنەوەیەك بۆ قســەكەی 
دەیڤد بكەم، كۆمپانیا زەبەالحەكان توانیویانە لەڕێی 
كەمكردنەوەی تێچووی بەرهەمهێنان و كەمكردنەوەی 
خەرجییەكانیان پارەی كاش كۆبكەنەوە بۆ پڕكردنەوەی 
خەرجییەكانــی وەك )وەبەرهێنــان، دابەشــكردنی 
قازانجی سەر پشكەكانیان( ئەمەش وەبەرهێنەرەكانی 
راگرت و نەیهێشــت پشكی كۆمپانیاكان بفرۆشنەوە، 

و چاالكییەكانیــان بێ ئــەوەی كێشــەی داراییان بۆ 
دروستبێت.

لەچەنــد رۆژی رابردوودا قســەیەكی بــۆب دادلی، 
بریتــش  كۆمپانیــای  جێبەجێــكاری  بەڕێوەبــەری 
پیترۆلیۆم ســەرنجی راكێشام، كاتێك گوتی ژینگەی 

جگــە لە كۆمپانیای ئیكســۆن مۆبیل، ســەرجەم 
كۆمپانیــا زەبەالحەكانــی بــواری نــەوت توانیویانــە 
ســوود لە بەرزكردنەوەی ئاستی بەرهەمهێنانی نەوت 
ببینن لە شــەش مانگی یەكەمی ئەمســاڵدا، لەوەش 
گرنگتر ئەوەیە ئەم كۆمپانیایانە سوودێكی زۆریان لە 
رێككەوتنەكەی نێوان ئەندامانــی ئۆپیك و دەرەوەی 
ئــەو رێكخــراوە بینیــوە، بەتایبەتیش رووســیا، بۆ 
كەمكردنەوەی ئاستی بەرهەمهێنان. لە نیوەی یەكەمی 
ئەمســاڵدا نرخی یەك بەمیل نەوتی برێنت لە ئاستی 
51.7 دۆالر بــووە، ســاڵی رابردوو لــە هەمان ماوەدا 

نرخی یەك بەرمیل نەوتی برێنت 39.8 دۆالر بوو.
ئەگەرچی قازانجی كۆمپانیا زەبەالحەكان هێشــتا 
زۆر كەمتــرە لەو قازانجەی كە ســێ ســاڵ لەمەوبەر 
دەیانكرد كاتێك نرخی یەك بەرمیل نەوت لەسەرووی 
100 $ بوو، بەاڵم راپۆرتە داراییەكان پێماندەڵێن ئەم 
كۆمپانیایانــە دەتوانــن قازانج بكــەن تەنانەت ئەگەر 
نرخــی نەوت لەم ئاســتەی ئێستاشــیدا بمێنێتەوە، 
ئەمەش ئاماژەیەكی ئەرێنییە كە كۆمپانیا نەوتییەكان 
دەتوانن لە باشــووری كوردستان بەردەوام بن لە كار 

راگرتنی خاوەن پشــكەكان بــە رازیكردنیان یەكێكە 
لە كارە قورســەكانی كۆمپانیــا نەوتییەكان، چونكە 
هەركات خاوەن پشــكەكان هەست بە مەترسی بكەن 
راستەوخۆ پشكەكانیان دەفرۆشنەوە، ئەمەش زیانی 
دارایی بە كۆمپانیاكان دەگەیەنێ، بەشێوەیەك ئەگەر 
سەرمایەی پێویستی لەبەردەســتدا نەبێت و كڕیاری 
نوێ بۆ كڕینی پشــكەكانیان نەدۆزنەوە، كۆمپانیاكە 

نزیك دەكاتەوە لە مایەپووچبوون.
پێشــتر زۆر لە شرۆڤەكاران پێشــبینییان دەكرد 
دابەزینــی نرخی نەوت كاتییە، بــە تێپەڕبوونی كات 
بــەرز دەبێتــەوە، بەاڵم ئێســتا شــرۆڤەكاران دەڵێن 
نرخــی نەوت لەو ئاســتەی ئێســتایدا بــۆ ماوەیەكی 
زۆر دەمێنێتــەوە، هەربۆیە بەڕێوەبەری جێبەجێكاری 
كۆمپانیای شێڵ رایگەیاند پالنی نوێی كۆمپانیاكەیان 
كاركردنە لە چوارچێوەی دابەزینی زیاتری نرخی نەوت 
و هیچ پالنێكیان بۆ بەرزبوونەوەی نرخی نەوت نییە، 
بەاڵم پێشبینی دەكەن لە چەند ساڵی داهاتوودا نرخی 

نەوت بەرزببێتەوە.

ئێستا ژینگەیەكی قورســە بۆ كۆمپانیا نەوتییەكان، 
رەنگــە ئەم ژینگەیەش بۆ ماوەیەكــی زیاتر بەردەوام 
بێت، بەاڵم ئێمە دەتوانین نموونەیەكی نوێی كاركردن 
پەیــڕەو بكەیــن كە وامــان لێدەكات بەرگــە بگرین و 

لەكارەكانیشمان بەردەوام بین.
لــەم قســەیەی بــۆب دادلــی ئەوەمان بــۆ روون 
دەبێتەوە كە لەدوای ســاڵی 2014وە لەگەڵ دابەزینی 
نرخــی نــەوت، كۆمپانیا زەبەالحەكانی بــواری نەوت 
ســتراتیژی كاركردنی خۆیانیان گۆڕی و دەستیانكرد 
بە كەمكردنەوەی خەرجییەكانیان و فرۆشتنەوەی ئەو 
ئەسپاردانەیان كە ستراتیژی نین بۆ كۆمپانیاكانیان، 
بەمشــێوەیەش توانیان پارەی كاشیان دەستبكەوێت 
و خەرجییەكانیان پڕبكەنەوە. یەكێك لە ســتراتیژیە 
سەركەوتووەكانی ئەم كۆمپانیایانە دەستبەرداربوونیان 
بوو لە بەشــێك لە پرۆژەكانیان كە قازانجێكی كەم و 
تێچوویەكــی زۆریان هەبوو. هــەر ئەوەش لە راپۆرتی 
مانگانــەی بانكــی گۆڵدمــەن ســاكس-دا دەبینیــن 
كاتێك رایدەگەیەنێت كۆمپانیــا زەبەالحەكانی بواری 
نــەوت دەتوانــن بەردەوامبــن لــە چاالكییەكانیان بە 

كۆمپانیا زەبەالحەكانی نەوت لە قازانجكردن ناكەون

جیۆپۆلیتیكی نەوت و سەربەخۆیی كوردستان

سەرەڕای نزمیی نرخی نەوت

كۆمپانیا نەوتییەكان دەتوانن لە باشووری كوردستان 
بەردەوام بن لە كار و چاالكییەكانیان بێ ئەوەی 
كێشەی داراییان بۆ دروستبێت

نرخی نەوت لەو 
ئاستەی ئێستایدا 
بۆ ماوەیەكی زۆر 
دەمێنێتەوە

عومەر ئەحمەد

كورد گەیشتووەتە 
ئەو باوەڕەی چیدی 
هیچ داهاتوویەكی 
لەناو عێراقدا نییە

پێشبینی دەكرێ لە 
ئەمساڵ و ساڵی 
داهاتوودا نرخی 
نەوت چیدی ئەو 
دابەزینە گەورانە 
بەخۆیەوە نەبینێ
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هونەری
شاجوان نایەوێت لە شاشە دووربكەوێتەوە

رووداو ـ بەیروت
دایان ئەبوعەلال،شــاجوانی ســاڵی 2015ی لوبنان دەڵێت زۆر حەز بە دەركەوتنی ســەر شاشە دەكات و هەر كارێك پەیوەست بێت بە بەردەم كامێرا ئەنجامی 

دەدات. دایان لە هەڤپەیڤینێكی تایبەتدا لەگەڵ رووداو دەڵێت ''خەونی من بەردەم كامێر و دەركەوتنە، لەم بوارەشــدا ســەركەوتووم. من وەك ئەكتەر و نمایشــكار 
دەركەوتــووم، ئێســتاش ئامــادەكاری دەكەم بۆ بەرنامەیەكــی تەلەڤزیۆنی، هەموو كارێكی بەردەم كامێرا ئەنجامدەدەم، گۆرانیگوتن نەبێت، ئەگەرچی ســەماكەرێكی 

باشیشم'' دایان لە مانگی رەمەزانی ئەمساڵ، بە درامایەكی تەلەڤزیۆنی بە ناو شۆفێرە تاكسییە شۆخەكە لە كەناڵە لوبنانییەكان دەركەوت، رۆلی ئافرەتێكی دەبینی 
كە شۆفێری تاكسی بوو لە بەیروت.

رێوڕەســمی  لــە  بەشــداریت  چــۆن  رووداو:   
شاجوانی ئوسترالیا كرد و ناسناوی هاوەڵی یەكەمت 

بەدەستهێنا؟
نینا موراد: ئەم رێوڕەســمە سااڵنە لە ئوسترالیا 
بەڕێوەدەچێــت، پێشــتر لــە ژێــر ناوی شــاجوانی 
ئوســترالیا بەڕێوەدەچوو، دواتر ناوەكەیان گۆڕی بۆ 
Miss World Australia، كچانــی واڵتانــی جیاواز 
بەشــداریی تێدا دەكەن، ساڵی 2016 منیش بەناوی 
كوردســتانەوە بەشــداریم كــرد و ناســناوی دووەمم 
بەدەستهێنا، كچێكی نیپاڵی یەكەم بوو، واتە بوومە 
هاوەڵی یەكەمی شاجوان، بەاڵم لە دەنگدانی ئۆنالین 
كە بەشێكی رێوڕەسمەكە بوو، پلەی یەكەمم هێنا و 

خەاڵتی تایبەتم وەرگرت.
رووداو: چــۆن رێگەیاندا بە ناوی كوردســتانەوە 

بەشداری بكەیت؟
نینا موراد: ســەرەتا نەیاندەهێشــت، دەیانگوت 
دەبێــت بەنــاوی عێراقــەوە بەشــدار بیــت، بــەاڵم 
زۆر گفتوگۆمــان لەگــەڵ كــردن كە كــورد خاوەنی 
كولتــوور و زمــان و خاكی خۆیەتی، دواتر ر ێگەیاندا 
بەنــاوی كوردســتانەوە بەشــداری بكەم. كێشــەی 
زۆرم بۆ دروســتبوو، بەاڵم مــن گوتم ئەگەر بەناوی 

كوردستانەوە نەبێت، بەشداری ناكەم.
رووداو: ئەو مەرجانە چی بوون كە پێویست بوون 

بۆ كچێك بۆ بەشداریكردن لەم رێوڕەسمە؟
نینــا موراد: هەڵســوكەوت و ئاســتی خوێندن و 
ژمــارەی ئــەو زمانانەی كــە دەیانزانــی، جگە لەوە 
هەڵســوكەتت لــە چوارچێــوەی بەشــداریكردن لــە 
رێوڕەســمەكەدا، شــێوەی وەســتان بــۆ وێنەگرتن 

هەروەهــا 20 مەكینــەی جلدووریــن و دوو ئامێــری 
پزیشــكیی پشــكنینی دڵ و چاومــان دابینكــرد و 
ناردمانــەوە كوردســتان. بە هاوكاریــی منداڵپارێزی 
كوردســتان گەیشــتنە شوێنی مەبەســت، دواتریش 
60 قەرەوێڵــەی كارەبایــی و دەزگایەكــی تیشــك 
پێداویســتیی  چەندیــن  و  نــازوور  دەزگایەكــی  و 
دیكــەی پزیشــكیم كۆكردووەتەوە كە ئێســتا لەنێو 
بارهەڵگرێكــدان لــە بەســرە گیریــان خــواردووە، 
گواســتنەوە  كۆمپانیایەكــی  رێگــەی  لــە  بڕیــارە 
بگاتەوە كوردســتان. هاتنەوەشــم بۆ ئەوە بوو خۆم 
سەرپەرشــتی دابەشــكردنی ئــەم كەلوپەالنە بكەم. 
هەروەها پڕۆژەی نۆژەنكردنەوەی چوار قوتابخانەش 
لە رانیە كاری لەســەر دەكەم و پێداویســتی تایبەت 

ئامادەكراون بۆ ئەم مەبەستە.
رووداو: دایــك و باوكــت تا چەنــد هاوكارتن لەم 

كارانەی دەیانكەی؟
نینــا موراد: دایــك و باوكم زۆر هاوكارمن، باوكم 
زۆرجار بۆ ئەنجامدانــی پڕۆژە و كارەكانم خەرجییە 

مادییەكانم بۆ دابین دەكات.
رووداو: بەنیاز نیت بەشداری رێوڕەسمی شاجوانی 

كوردستان بكەیت؟
نینــا مــوراد: نازانــم جــارێ، ئەوەیان قســمەت 

دەزانێت.
بــارەی  لــە  ئوســترالییەكانت  هــاوڕێ  رووداو: 

كوردستانەوە چی دەڵێن؟
نینا موراد: بەشێك لە هاوڕێ ئوسترالییەكانم حەز 
دەكەن لەگەڵم بێنەوە كوردســتان و كوردســتانیان 

خۆشدەوێت، چونكە زۆر وێنەم پیشانداون.

وەك مۆدێلــی جلوبەرگ، جگە لە روخســار و بااڵش 
بێگومان.

شــاجوانی  هاوەڵــی  وەك  پڕۆژەكانــت  رووداو: 
جیهانیی ئوسترالیا چی بوون؟

لەگــەڵ  دەرچوونــم  دوای  لــە  مــوراد:  نینــا 
 "Peagent Of The World" كۆمپانیایــەك بەناوی
گرێبەستم كرد و ماوەی یەك ساڵ كاری خێرخوازیم 
كــرد، یەكێك لە دیارترین پڕۆژەكانمان ئەوە بوو كە 
سەردانی فلیپینمان كرد و دوو قوتابخانەمان بەسەر 

كردەوە.
رووداو: بۆ كوردستان چیت كردووە؟

نینــا موراد: بۆ كوردســتان، لەگەڵ رێكخراوێكی 
ئوســترالی بەنــاوی دۆنەیشــن ئۆف كایند، بەشــی 
چوارســەت قوتابی ســەرەتایی تەواوی پێداویستیی 
خوێنــدن وەكــو جلوبــەرگ و پێاڵومــان دابینكرد، 

رووداو: خولیــات بۆ هیچ بوارێكی دیكە هەیە 
جگە لە شاجوانی؟

نینــا مــوراد: حــەز دەكــەم ببمــە ئەكتەری 
سینەمایی، زۆر حەزیشم لە یاری تۆپی پێیە.

رووداو: كابانێكی باشی؟
نینــا موراد: كابانێكی زۆر باشــم و خواردنی 
خــۆش دەزانــم، بەتایبەتــی لــە دروســتكردنی 
یاپراخ زۆر شــارەزام. با شــتێكت بۆ باس بكەم، 
بــەر لــەوەی بێینــەوە یاپراخم دروســت دەكرد، 
زۆر ســەرقاڵی خــۆ ئامادەكردنیش بــووم، بۆیە 
یاپراخەكــە هەمووی ســووتا، برســی ماینەوە و 

ناچاربووین لە بری یاپراخ هێلكە بخۆین.
رووداو: بیرت لە شووكردن نەكردووەتەوە؟

نینــا موراد: هەموو كچێك بیر لە شــووكردن 
دەكاتــەوە، رەنگــە بــۆ زۆر كچیــش كاری هەرە 
لەپێش بێت، بەاڵم بۆ من نا، من جارێ بیرم لێ 

نەكردووەتەوە.

شاجوانە كوردەكەی ئوسترالیا لە كوردستانە
نینا موراد بۆ )رووداو(:

مەلەك رۆژهات بۆ )رووداو(: 

سێ بارهەڵگر هاوكاریم 
لە ئوسترالیاوە هێناوەتەوە 

كوردستان

ئەگەر ناچار نەبم 
بە توركی قسە ناكەم

هاوڕێ 
ئوسترالییەكانم 
حەز دەكەن بێنە 

كوردستان

لە توركیا 
ناتوانم بە ئازادی 

كۆنسێرت بكەم
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بارهەڵگرێكم 
لە بەسرە گیری 

خواردووە

حەز دەكەم 
ببمە ئەكتەری 

سینەمایی

دەرباز یونس
رووداو- هەولێر

ساڵی 1996 لە رانیە لەدایكبووە، ماوەی 
13 ساڵە لە ئوسترالیا دەژی و ئێستا 

لە بەشی كیمیا و بیركاری لە كۆلێژی 
پەروەردەی زانكۆی فلێندرێس لەو واڵتە 

دەخوێنێ، بەاڵم نینا موراد خەونی 
دیكەی هەبوو، ساڵی 2016 
لە رێوڕەسمی هەڵبژاردنی 

شاجوانی جیهانیی 
ئوسترالیا ناسناوی 

هاوەڵی یەكەمی شاجوان 
دەباتەوە، ئێستاش بە 

چەند بارهەڵگرێكی 
پڕ لە هاوكارییەوە 

گەڕاوەتەوە كوردستان. 
نینا لە هەڤپەیڤینێكدا 
لەگەڵ )رووداو( باسی 
چۆنیەتی كۆكردنەوەی 

ئەو هاوكاریانە و 
پرۆژەكانی لە كوردستان 

دەكات.

ئێســتا داوام لە هیــچ هونەرمەندێك نەكردووە، 
هەرچەنــدە بەشــێكی زۆر لــە هونەرمەندانــی 
كوردســتان هەڤــاڵ و دۆســتی نزیكــی منــن، 
بــەاڵم لێتــان ناشــارمەوە پالنــی ئــەوەم هەیە 
لەگــەڵ یەكێك لە هونەرمەنــدە بەناوبانگەكانی 

كوردستان دوێت بكەم".
باكــووری  هونەرمەندانــی  لــە  ژمارەیــەك 
كوردســتان بەهــۆی ئــەو رەوشــەی باكــوور 
تێیكەوتبــوو، ئەوێیان جێهێشــت. بەاڵم مەلەك 
هــەر لــەوێ ماوەتەوە، ئــەو بە رەوشــی ئەوێ 
دڵگرانــە، هەرچەنــدە پێشــبینی باشــتربوونی 
رەوشــەكە دەكات. مەلەك دەڵێت: "ئێســتا لە 
باكــووری كوردســتان رەوشــەكە بــاش نییــە، 
ئــەو كاتــەی كاك مەســعود بارزانی ســەردانی 
باكــووری كوردســتانی كرد، چەند قســەیەكی 
بــۆ بەرژەوەندیــی كــوردی باكوور كــرد، بەاڵم 
بەداخــەوە بــە گوێیــان نەكــرد، مــن پێموایە 
ئەگــەر بە گوێــی ئەویان كردبایە ســەركەوتوو 
دەبوون، بەاڵم بەداخەوە ئێســتا بەشــێكی زۆر 
لە پەرلەمانتاران، رۆشنبیران و هونەرمەندان لە 

زینداندان".
ســەبارەت بە كاری هونەریش لــە باكووری 
كوردســتان بــە تایبەتــی دوای قەدەغەكردنــی 
چەندیــن ناوەنــدی ئەدەبی و هونــەری، مەلەك 
دەڵێــت: "ئێســتا توركیا وەكو جــاران نەماوە، 
ناتوانین بە ئازادی كۆنسێرت و ئاهەنگ بكەین، 
تەنیــا دەتوانیــن گۆرانیــی ئەڤینــی و داوەتی 

پێشكەش بكەین".
ئــەو هونەرمەنــدە لە مــاوەی رابــردوودا لە 
ئیســتانبوڵ تووشــی رووداوێكــی هاتوچۆ هات 
و بە ســەختی بریندار بوو. مەلەك باســی ئەو 
رووداوەی كرد و گوتی "لە مردن گەڕامەوە، بەڵێ 
تووشی رووداوێكی هاتوچۆ بووم لە ئیستانبوڵ، 
هەرچەنــدە هەڵــەی مــن نەبــوو، بەســەختی 
برینداربووم و نەشــتەرگەرییەكی گەورەشــم بۆ 
كرا، خۆشبەختانە ئێســتا رەوشی تەندروستیم 
باشترە، هەندێ كاریگەری لەسەر دەنگم هەبوو، 

بەاڵم ئێستا سوپاس بۆ خوا باشم".

هیوا سەاڵح
رووداو- هەولێر

مەلەك رۆژهات پێشــتر بــەردەوام لە نێوان 
باكــوور و باشــووری كوردســتاندا هاتوچــۆی 
دەكــرد، بــەاڵم ماوەیەكــی درێژ بوو ســەردانی 
باشــووری كوردســتانی نەكردبوو. ئەمجارەیان 
پرســی گشتپرسی و ســەربەخۆیی كوردستان، 
ئەم خانمە هونەرمەندە دەهێنێتەوە باشوور، ئەو 
دەیەوێت لەڕێی هونەرەوە پشتگیریی گشتپرسی 

بكات.
مەلــەك كــە ئێســتا لــە شــاری هەولێــرە، 
لەبــارەی هۆكاری ســەردانەكەی بــە )رووداو(
ی گوت: "من هەڵبەســت و ئــاوازی تایبەتم بۆ 
مــژاری ســەربەخۆیی هەبوو، بــەاڵم بەداخەوە 
بەهــۆی ئەوەی تووشــی رووداوی هاتوچۆ بووم 
و كەوتمــە نەخۆشــخانە، نەمتوانــی تۆمــاری 
بكەم، ئێســتا باری تەندروســتیم بەرەو باشــی 
دەڕوات، بۆیــە هاتوومەتــەوە هەولێــر و لەگەڵ 
چەنــد هونەرمەندێــك ســەرقاڵی تۆماركردنــی 

گۆرانییەكین بۆ سەربەخۆیی كوردستان".
مەلەك رۆژهات، بە گرنگ و پێویستی دەزانێ 
هونەرمەنــدان بــە دەنــگ و رەنگــی خۆیانەوە 
پشــتگیری لە ماف و داوای خەڵكی كوردستان 
بكــەن و لەگــەڵ گشتپرســی و ســەربەخۆیی 
كوردســتان بن. لەوبارەوە دەڵێت: "هونەرمەند 
دەبێــت ببێتە زمانــی گەل و نەتــەوەی خۆی، 
زۆر خۆشــحاڵم كــە هونەرمەندانــی هــەر چوار 
پارچەی كوردســتان پشــتگیری لە گشتپرسی 
و ســەربەخۆیی باشــووری كوردســتان دەكەن، 
پەنابەخــوا منیــش بۆ گەلی كورد بــە دەنگ و 
رەنگــی خــۆم لــە خزمەتدام، بۆ گشتپرســی و 

سەربەخۆیی كوردستان درێغی ناكەم".
ئێســتا لە دونیای میوزیك و گۆرانیدا دوێت 
و گۆرانیــی هاوبــەش لــە نێــوان هونەرمەندان 
رۆژ لــە دوای رۆژ لــە زیادبووندایــە و لەالیــەن 
گوێگرانیشەوە پێشوازییەكی باشی لێ دەكرێت، 
مەلەك كە پێشتر دوێتێكی لەگەڵ بڵند ئیبراهیم 
كــردووە، لەبارەی دوێتی نــوێ دەڵێت "تاوەكو 

هێشتا سینگڵە 

مەلەك رۆژهات كە تەمەنی 25 ساڵە، تاوەكو 
ئێستا شووی نەكردووە. ئەو دەڵێت بۆ ئەو كارە 
زۆر هەســتیارە، بــەاڵم مەرجەكانی بۆ هاوژینی 
داهاتووی ئاشــكرا كــرد و گوتی: "من لە بواری 
ئەڤینی و سۆزداری زۆر زەحمەتم و هەستیارم، 
زوو رێگــە نــادەم هەمــوو كەســێك بێتــە نێو 
ژیانمەوە، بەڕاستی من گەلێك گرنگی بە هەندێ 
شــت دەدەم كە دەخوازم لە هاوژینی داهاتووی 
ژیانمــدا هەبن، دەبێــت خاوەنی ویــژدان بێت، 
بەهای خۆشەویستی بزانێت، رێز و پێزانینی بۆ 
دایــك و بــاوك و میوانان هەبێت، ئــەوەی زۆر 
گرنگــە لەالی من كوردپــەروەر و نەتەوەپەروەر 
بێت. لەگەڵ ئەوەشــدا رێز لــە هونەرەكەی من 

بگرێ".
بەشێك لە هونەرمەندانی باكووری كوردستان 
بەزمانــی توركی گۆرانی دەڵێــن، بەاڵم مەلەك 
ئامــادە نییــە بــە توركــی گۆرانی بڵێــت. ئەو 
دەڵێت: "مــن هەرگیز بەزمانــی توركی گۆرانی 
ناڵێــم، چونكە نامەوێت بە زمانی دوژمنی كورد 
گۆرانی بڵێم، ئــەوان هەرگیز زمان و كولتووری 
ئێمەیــان قبوڵ نەكــردووە، بۆیە ئەگــەر ناچار 

نەبم، بە زمانی توركیش قسە ناكەم".

مەلەك رۆژهات كێیە؟

 ســاڵی 1991 لــە شــارۆچكەی ئەلباك لە 
پارێــزگای وان لەدایكبووە. هەشــتەمین منداڵی 
خانەوادەكەیەتی، بە منداڵی قورئانخوێن بووە و 
بەو هۆیەوە ناوبانگی لە شــارۆچكەكەیان پەیدا 
كــردووە. دواتر هەر لە شــارۆچكەكەی خۆی لە 
شــایی و گۆڤەندەكاندا گۆرانی دەڵێت. ســاڵی 
2002 یەكەمین ئەلبوومی گۆرانی بەناوی ئەشقا 

دال باڵوكردووەتــەوە. ســاڵی 2006 ئەلبوومــی 
دووەمی بەناوی ژانا ئەڤینێ باڵوكردەوە. ساڵی 
2007 بۆ یەكەمجار سەردانی هەرێمی كوردستان 

دەكات و چەند كۆنسێرتێك سازدەكات. دوایین 
ئەلبوومی گۆرانیشــی بەناوی دووریا ئەڤینێ لە 

2011 باڵوكردەوە.
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          هەزار منداڵی بەتەنیا هاتوو لە سوێد هەن

لێكۆڵینــەوە لە پرســی مندااڵنی تازە هاتوو یەكێكە لە پرســە گەورەكانــی دەوڵەت. بە گوتەی فریدریك 
بینگســون بەرپرســی پەیوەندییەكانــی دامەزراوەی كۆچ، لەماوەی دوو ســاڵی رابــردوودا نزیكەی 36 هەزار 

منداڵی بەتەنیا هاتوویان هەبووە. 
)رووداو( پێشتر باڵوی كردەوە لە پرۆسەی پێداچوونەوەدا بە تەمەن، لە كۆی 4200 كەس كە گومان لە 
راســتیی تەمەنیان دەكرا، پشــكنین بۆ 581 كەس كراوە و دەركەوتووە 442یان زانیاریی هەڵەیان لەبارەی 

تەمەنیان دابوو.

ترەمپ پرۆژەیەكی نوێ بۆ پێدانی ڤیزای كۆچكردن رادەگەیێنێت
رووداو- واشنتن

دۆناڵد ترەمپ، سەرۆكی ئەمریكا، رۆژی 2-8-2017 لە گوتارێكیدا، باسی لە كەمكردنەوەی رێژەی كۆچ بۆ ئەمریكا كرد و رایگەیاند: "پێویستە 
وەرگرتنی كۆچبەری نوێ لە سەر بنەمای لێهاتوویی كەسەكە بێت و پێدانی ڤیزا بە خاڵ بێت". ئەمریكا دەیەوێت ئەم سیستەمە، كە لە ئوسترالیا و 

كەنەداش كاری پێدەكرێت، بكاتە جێگرەوەی ئەو سیستەمەی كە ئێستا كاری پێدەكرێت. ئەگەر ئەم پرۆژەیە لەالیەن كۆنگرێسەوە پەسەند بكرێت، ئەوا 
لەمە بە دوا كاركردن بە سیستەمە كۆنەكە رادەگیرێت و سااڵنە 140 هەزار ڤیزا دەدرێت بەو كەسانەی كە زۆرترین خاڵیان هەیە.

تاراوگە

             هەزار كۆچبەر بەشێوەی 
نایاسایی لە سوێد دەژین 

كۆچبەرانی دێرین دەبنە رێبەری گەنجانی سوێدی

خەریكە دەبنە كۆمەڵگەی سێبەر

رووداو – ستۆكهۆڵم 

كاژێر هەشتی بەیانییە، لە حەوشەی قوتابخانەكە 
كۆبوونەتەوە و چاوەڕێی گەیشتنی ئومێدن. ئەوان 
چاوەڕێــن بزانــن ئەمــڕۆ ئومێد شــوان چییان پێ 
دەبەخشێت. ئەوان ئەوەندە نییە هاتوونەتە سوێد. 

ئومێــد وەك مامۆســتا، راهێنــەر و رێبــەری 
ئــەوان، كۆمەڵگەی ســوێدییان پێ ئاشــنا 
دەكات و فێریان دەكات چۆن كار بدۆزنەوە، 
یــان مامەڵە لەگەڵ دامەزراوەكانی ئەو واڵتە 

بكەن.
نەســرین هەورامــی هاوشــێوەی ئومێــد 

شــوان زیاتــر لــە 15 گەنجــی لەخۆی 
كۆكردووەتەوە و قسەیان بۆ دەكات. 
ئەندامانــی  "هێنــدەی  دەڵێــت 
بــووم،  هۆگریــان  خێزانەكــەم 
ئەوانیــش بەهەمانشــێوە مــن بە 

كەسی خۆیان دەزانن".   

پێگەیاندن و شیاندنی گەنجانی بیانی. ئەو كەسەی 
ئــەو كارە دەكات دەبێ چەند ســاڵێك لەو بوارەدا 
خوێندبێتــی و بەتــەواوی شــارەزای كۆمەڵگــەی 

سوێدی بێت. 
پەیوەنــدی لەگــەڵ دامــەزراوەكان، بــۆ نموونە 
فەرمانگــەی باج، یان قوتابخانە، یــان دۆزینەوەی 
كار، ســەندیكاكان، بایەخی پلــە یەكی هەیە و لە 
پێداویستییە سەرەكییەكانی ژیانی رۆژانەی سوێدە.
هیچ كەسێك لە ســوێد بەبێ پەیوەندی لەگەڵ 
ئــەو دامەزراوەیە ناتوانێت بژی. ئومێد و نەســرین 
وەكو دەیان كوردی دیكە ئێســتا لە قوتابخانەكانی 

ستۆكهۆڵم ئەم كارە دەكەن. 
ئومێد شوان نزیكەی 15 ساڵە نیشتەجێی 

ســوێدە و ئێســتا لە ناوچــەی ڤیكخوێ لە 
ســتۆكهۆڵم نزیكــەی 20 قوتابی هەیە. 
ئــەو بە )رووداو(ی گوت "تێكەڵبوونی 

بەهێزترین ئەگەریش ئەوەیە زۆرینەیان كەیسەكانیان 
رەت بكرێتەوە. 

بەپێــی زانیارییــەكان ژمارەی ئــەو پەنابەرانەی 
بەشێوەی نایاسایی لە سوێد نیشتەجێن گەیشتووەتە 

70 هەزار كەس. 
ئێســتا سوێدییەكان دەیانەوێ بە هەر شێوەیەك 
بــێ ئــەو كۆچبــەرە نایاســاییانە لەكۆڵــی خۆیــان 
بكەنەوە. پارتی مۆدێرات پێشنیازی كردووە كۆچبەر 
دوای 10 ســاڵ چاوەڕوانــی، دووبــارە داوای مافــی 
پەنابەرێتی بكاتەوە لەكاتێكدا پێشتر چوار ساڵ بوو. 
یۆهان فۆرســێل، بەرپرسی سیاسەتی پەنابەری 
لــە پارتی مۆدێرات، لــە وتارێكدا كە لــە رۆژنامەی 
)سڤێنسكا داگبالدێت( باڵوی كردووەتەوە، دەڵێت: 
"دەبێــت ئەو ماوەیــە درێژ بكرێتەوە بۆ 10 ســاڵ، 
تا كۆچبەر بزانێــت چی دەكات". چونكە بەڕای ئەو 
كەمیــی ئــەو ماوەیە زیاتر هانی كۆچبــەر دەدات لە 

تازە هاتوونەتە ســوێد، بــەاڵم ئومێد دەڵێت مەرج 
نییــە تەنیا بۆ بیانی بێت، لە نێو قوتابیەكاندا زۆر 
جار ســوێدیش هەن "زۆر گەنجی ســوێدیمان هەیە 
لە خێزانەكانیاندا كێشــەی كۆمەاڵیەتییان هەبووە، 
دایــك و باوكیــان فەرامۆشــیان كــردوون و كــەم 

زانیارین و دوورن لە كۆمەڵگە".
نەسرین هەورامی دەڵێت: "هاوشێوەی كۆمەڵگە 
پێشكەوتووەكانی دنیا كۆمەڵگەی سوێدی هەڵگری 
گەنجەكانیــان  كۆمەاڵیەتییــە،  كێشــەی  ســەتان 
زۆر كێشــەیان هەیــە، بــەاڵم هیچــی وەك گەنجە 
بیانییەكان نییە". گوتیشی "كێشەی بەریەككەوتنی 
كولتــووری و نەریــت و كولتــووری 
تازە، هەرزەكاران تووشی كێشەی 

زۆر گەورە دەكات".
ئەو دەڵێت "كێشــەی زۆرمان 
بەشــێكیان  هەیــە،  لەگەڵیــان 
تووشی الدان دەبن و زۆر ئەستەمە 

بیانهێنیتەوە سەر رێگای راست".
بــەڕای هێنــری یۆهانســۆن كاری 
راهێنەرە كۆمەاڵیەتییەكان 
زۆر گرنگە، بەتایبەتی بۆ 
"ئەوان  بیانــی  گەنجانــی 
لــە كۆمەڵگەیەكــی دیكــەوە 
لــە  هاتــوون و دەبنــە بەشــێك 
كۆمەڵگەی ســوێدی و كاریگەرییان 
لەسەر كۆمەڵگەی سوێدی دەبێت لە 
داهاتوودا، بۆیە كارێكی ئاسان نییە 
ئەوانە بە شــێوەیەكی دروست 
پێبگەیەنرێــن، وەك ئەوە وایە 
تــۆ كەســێك دووبارە دروســت 

بكاتەوە. بەاڵم بەپێی پێشنیازەكەی پارتی مۆدێرات 
كە ئەگــەری جێبەجێكردنــی زۆرە، دەبێت چەندین 

ساڵی دیكەشی بخاتە سەر. 
ســەهەند مەحموود لەگەڵ ئەوەی ئیشی كردووە 
و لەڕووی داراییەوە ژیانێكی باشی هەیە، بەاڵم هیچ 
بەڵگەنامەیەكــی فەرمیــی نییە "بە قاچاخ شــوقەم 
گرتــووە، بە دزیی دراوســێكانمەوە هاتوچۆ دەكەم، 
تەنانەت ناتوانم تكت، یان شتێك بە فەرمی بكڕم و 

هەمووی بە رەشە، ژیانێكی زۆر ئەستەمە".
گەڕانــەوە بۆ كوردســتان، یان چوونــە واڵتێكی 
دیكــە یەكێكە لە رێگاكانی بەردەم ســەهەند ئەگەر 

پرۆژەكەی پارتی مۆدێرات سەربگرێ. 
راســتی ئاراس، ســێ ساڵ و هەشــت مانگی لە 
چاوەڕوانــی بەڕێكــردووە. بەدووری نازانێت شــەش 
ســاڵی دیكەش چاوەڕێ بكات. وەك راستی دەڵێت: 
"لەچاوەڕوانیــدا ژیانــی گەنجێتیــم رۆیشــت، بەاڵم 

ئومێد و نەسرین دوو كوردی دێرینی سوێدن كە 
ئێســتا وەك رێبەری گەنجانی كۆچبەر كار دەكەن. 
بــەو هۆیــەوە رۆڵیان لــە ژیانــی كۆمەاڵیەتی ئەو 

كۆمەڵگەیەدا هەیە.
 

  پیشەیەكی هەستیار

پێداگـــــــــــــــۆگ  سۆســـــــــیال 
راهێنــەر   ،)socialpedagog(
یــان مامۆســتای كۆمەاڵیەتییــە لــە 

لە  یــان  قوتابخانــە 
تایبەتی  ناوەندی 

رووداو – ستۆكهۆڵم 

زریــان ماوەیەكــی درێژ كاری رەشــی كــردووە، 
ژیانێكی كولەمەرگی ژیاوە تا ئەو ئاستەی ژەمەكانی 
خواردنی كەم كردووەتەوە. ئەمە هەمووی لەپێناوی 
بەڕێكردنــی ئەو چوار ســاڵەی كە بــۆی هەیە دوای 
ئەو ماوەیە داوای مافی پەنابەرێتی بكاتەوە، چونكە 

پێشتر داواكەی رەتكرابووەوە.
بەپێــی پێشــنیازێكی نوێــی پارتــی مۆدێراتــی 
ســوێدی، دەبێــت كۆچبــەری وەك زریان 10 ســاڵ 
چــاوەڕێ بكات تاوەكوو مافی پەنابەرێتی دەدرێتێ. 
بەڕای سیاسی و كۆمەڵناسانیش، زیادبوونی كەیسی 
لەم شێوەیە هەڕەشە لەسەر كۆمەڵگەی سوێدی زیاد 

دەكات.
زریان فەرەیدوون دەڵێت: "ئەگەر ئەو پێشــنیازە 
راســت بێت و ســەربگرێت، ئەوە دەبێت 8 ســاڵ و 
7 مانگی دیكــە چاوەڕێ بكەم، واتە هەموو تەمەنی 
گەنجێتیــم". لە حاڵێكی وەهادا زریان دەگەڕێتەوە و 
ســوێد بەجێدەهێڵێت كە دیارە هــەر ئەمە ئامانجی 

پێشنیازی پارتە سویدییەكەیە.

یۆهان فۆرســێل، بەرپرسی سیاسەتی پەنابەران 
لــە حیزبی مۆدێــرات دەڵێت: "نابــێ هانی كۆچبەر 
بدرێت بەشێوەی نایاســایی بمێنێتەوە" بەڵكو وەك 
ئەو دەیەوێت بەشــێوەیەك مامەڵەی لەگەڵ بكرێت، 

لە یەكەم رۆژەوە بیر لە گەڕانەوە بكاتەوە.
بەمەبەســتی رزگاربوون لــە قەیرانی كۆچبەران، 
سوێد ســاڵی پار یاســای )پەنابەری كاتی( خستە 
بــواری جێبەجێكردن كە بەوپێیــە ژمارەیەكی زۆری 
كۆچبەران 20ی ئەم مانگە كاتەكەیان تەواو دەبێت. 

ئــەوان لەگــەڵ كۆمەڵگە لە رێگەی ئاشــنابوون بە 
دامەزراوەكان، ناســینی نەریت و رێساكان، ئەركی 

سەرەكیی ئێمەیە كە فێریان بكەین".
ئەو لە رێگەی راهێنان و بەخشینی زانیاری ئەم 
كارە دەكات و دەڵێــت: "فێــری ئەوەیــان دەكەین 
چۆن مامەڵە لەگەڵ بەرامبەر بكەن، چۆن داواكاری 
و خواســتەكانیان دەرببــڕن، چۆن بتوانن لەســەر 

كێشەكانیان قسە بكەن".
ئەگەرچی ئێستا زۆربەی گەنجەكانی بەردەست 

ئەم كۆمەڵناسە كوردە بیانین و 

سوێد بمێنێتەوە "ئەمە بووەتە هۆكاری دروستبوونی 
كۆمەڵگەیەكی سێبەر لەنێو كۆمەڵگەی سوێدیدا".

هانــس ئۆلیڤــەر بــە نیگەرانییــەوە لــە پــڕۆژە 
پێشنیازەكەی مۆدێرات دەڕوانێت كە خراپیی رەوشی 
كۆچبەرانــی لێدەكەوێتــەوە. بــەاڵم دەڵێت: "بوونی 
كۆمەڵگەیەكی ســێبەر لە سوێد كە خەریكە دەبێتە 

راستی، هەڕەشەیە".
ئۆلیڤەر كە توێــژەری كۆمەاڵیەتییە، نموونە بەو 
ملیۆنان كەسە دەهێنێتەوە كە دانیشتووی میسرن و 
چەندین نەوەیان لەدوای خۆیان جێهێشــتووە، بەاڵم 
حیسابی هاوواڵتی میسرییان بۆ ناكرێ. ئەو دەڵێت: 

"نابێ رێگە بدرێت لە سوێد شتی وا رووبدات".
ســەهەند یەكێكی دیكەیە لــەو كۆچبەرانەی كە 
پێشتر داواكەی رەتكراوەتەوە، وەك ئەو دەیان هەزار 
كۆچبــەرەی دیكە چاوەڕێ دەكات چوار ســاڵەكەی 
تــەواو بــكات، تا دووبــارە داوای مافــی پەنابەرێتی 

بكەیتەوە". 
یۆهانســۆن پســپۆڕی پەروەردەییە و لە بواری 
گەنجــان  پێگەیاندنــی  پرۆســەی  سەرپەرشــتیی 
كار دەكات. ئــەو دەڵێــت كورد خــاوەن راهێنەری 
كۆمەاڵیەتیــی زۆر بەتوانــان و جێدەســتیان لــەم 

بوارەدا دیارە.
لە ســوێد هەمــوو منداڵ و گەنجێــك دەبێت بە 
پرۆسەی پێگەیاندنی كۆمەاڵیەتیدا بڕوات، بۆ منداڵ 
و هــەرزەكاری بیانی بابەتەكە زیاتــر بە بایەخەوە 
وەردەگیرێت، چونكە وەك هێنری گوتی: "ئاڵۆزترە 

و كاری زیاتری دەوێت". 

بەخۆشی بەڕێمكرد".
ئەم خۆشــیە بەدەرنەبووە لە ســترێس، چونكە 
راســتی ئەو مــاوە زۆرەی لــە واڵتــان بەڕێكردووە: 
"ســاڵی یەكەمم لە ســوێد بەڕێكــرد و دواتر بەهۆی 
بێــكاری چوومــە فینالند، لەبەر ئــەوەی بێهیوابووم 

لەوێ خۆم تەسلیم نەكرد و كاری رەشم دەكرد".
راســتی لەو پارەیەی لە فینالند دەستیكەوتووە، 
نزیكــەی ســاڵێكی ژیانی ســوێدی پــێ بەڕێكردووە 
و دوای تەواوبوونــی پارەكــەی، رووی لــە ئەڵمانیــا 
كردووە "لەوێش شتێك پارەم كۆكردەوە و بە قاچاخ 
چوومە فەرەنسا، ئەویشم لەوێ خەرج كرد و چوومە 

ئیتاڵیا".
گەرچــی نەهامەتــی و كێشــەی زۆری لە ئیتاڵیا 
بینــی، بــەاڵم بــە ئەزموونێكــی باشــی دەزانێت لە 
ژیانیدا. بۆیە دووبارە بۆی گەڕایەوە "خەوتن لەســەر 
شــەقام و لە باخچەكان و ژیانی ســەر شەقامەكان، 
شــتێكی تــەواو نۆرماڵــە لــە ئیتالیــا". ئــەو چەند 
جارێكیش تووشــی هەڕەشــە و دزیی بووە، چونكە 
دەڵێت: "بەشــێك لە شــەقامەكان موڵكی چەتەكان 
بــوون، دەبوو پارە بدەی تا لێــی بخەویت و گیانت 

پارێزراو بێ".
 راســتی جارێكی دیكە دەگەڕێتەوە ســوێد و بۆ 
جــاری دووەمیش داواكــەی رەت دەكرێتەوە. ئەگەر 
پێشــنیازەكەی پارتی مۆدێرات ســەربگرێ، راستی 
چیدی تاقەتی چاوەڕوانی نییە و دەڵێت "دەگەڕێمەوە 

كوردستان".

36
راهێنەرێكی كۆمەاڵیەتیی كورد لەگەڵ قوتابییەكانی                       ) فۆتۆ: رووداو(

فێری ئەوەیان 
دەكەین چۆن 
مامەڵە لەگەڵ 
بەرامبەر بكەن، 
چۆن داواكاری و 
خواستەكانیان 
دەرببڕن

70
 ئەو دۆسیانەی لە توانای 

دامەزراوەی كۆچی سوێدیدایە 
ئەمساڵ یەكالییان بكاتەوە 
80 هەزار دۆسیەن. بەپێی 

ئەو زانیاریانەی دەست 
)رووداو( كەوتوون، تا 

ئێستا 10،600 كۆچبەر هیچ 
شتێكیان پێ نەگوتراوە كە 
دەمێننەوە یان دەردەكرێن، 

تەنانەت هیچ پەڕاوێكی 
لێكۆڵینەوەیان بۆ نەكراوە.
هانس ئۆلیڤەر، توێژەری 

كۆمەاڵیەتی لە سوێد، دەڵێت 
ئەوان دەرفەتی فێربوونی 

زمانیان نییە، بواری 
ئەوەشیان نییە ئاشنای رێسا 

و نەریتەكانی كۆمەڵگەی 
سوێدی ببن، بۆیە دەبنە 

كۆمەڵگەیەكی سێبەر لەنێو 
كۆمەڵگەی سوێدیدا".

پارتی مۆدێرات

 پێویستە كۆچبەر 
10 ساڵ چاوەڕێ 
بكات

هەزار 
كۆچبەر 
بێ 
پەڕاون

10

توێژەرێكی كۆمەاڵیەتی

مانەوەی 
درێژخایەنی 
كۆچبەری نایاسایی، 
هەڕەشەیە لەسەر 
كۆمەڵگە
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رێكخراوێكی ژنانی كوردی بەشداری پراید دەكات
رووداو - ستۆكهۆڵم

یەكێتی ژنانی دیموكراتی كوردستان ئەمساڵ بۆ یەكەم جار بەشداری چاالكییەكانی هەفتەی پرایدی ستۆكهۆڵم تایبەت بە هاوڕەگەخوازان كرد. چنوور فتووحی 
بەرپرسی كۆمیتەی ستۆكهۆڵمی ڕێكخراوەكە باس لەوە دەكا كە بڕیارەكەیان بۆ بەشداری، هەوڵێكە بۆ پشتیوانی یەكسانی ڕەگەزی و تیشك خستنە سەر ئەو بابەتەی 
-HBTQ(لە كۆمەڵگای كوردیدا هەستیارە. هەفتەی پرایدی ستۆكهۆڵم لە الیەن ڕێكخراوی پرایدی ستۆكهۆڵمەوە كە ڕێكخراوێكی داكۆكیكارە لە مافی ڕەگەزە جیاوازەكان

هۆمۆسێكسوێل، بیسێكسوێل، ترانسسێكسوێل و كوێر(، هەوڵدەدات بۆ یەكسانی و دابینكردنی مافی هەموو تاكەكانی كۆمەڵگە، تا هەموان هەست بە ئارامی بكەن و لە 
بەرامبەر ئەو بژارەیەی خۆیان هەڵیدەبژێرن ڕووبەڕووی جیاكاری نەبنەوە.

ژنان

عومەر چاوشین
رووداو – رانیە

پەیوەندییەكــی تەلەفۆنی، ئاگری لە ماڵی 
ســەدا بەردا. ســەدا لەگەڵ هاوژینەكەی بووە 
دەمەقاڵــەی، دەمەقاڵییەكــە ســەری كێشــا 
بۆ تووڕەبوونی ســەدا و خۆســووتاندنی، ئەو 
ماڵئاوایی لە ژیان كرد، بەاڵم لەســەرەمەرگدا 
نەیویست مێردەكەی تووشی كێشەی بكات و 
لــەالی پۆلیس گوتی بێزاربــووم لە ژیان بۆیە 

خۆم سووتاند.
)ســەدا.ح.ح( كــە تەنیــا 16 بەهــاری لە 
تەمەنی بەڕێكردبوو، رۆژی 2017/7/22 لەنێو 
ماڵەكەی خۆی لە گەڕەكی ئازادیی شارۆچكەی 
رانیە، ئاگری لە جەســتەی خۆی بەردا. دوای 
خۆی منداڵێكی بەجێهێشت كە تەمەنی تەنیا 
نــۆ مانگە. پۆلیس دەڵێت كەس لەســەر ئەو 
رووداوە دەستگیر نەكراوە، بەاڵم سكااڵ تۆمار 

كراوە. 
دەڵێــت  ســەدایە،  باوكــی  كــە  )ح.ح( 
كچەكەی تەمەنی تەنیا 14 ســاڵ بووە كە بە 
شــووی داوە، ئەویش دوای ئەوەی خزمێكیان 
هاتووەتە خوازبێنی و سەداش حەزی كردووە 

رووداوەكە زۆر گەرم بوو كەس لە دەرەوە نەبوو، 
ســەدا نەوتــی بەخۆیدا كردبــوو، ئاگری لەخۆی 
بەردابــوو، بە ئاگرەوە هاتبووە دەرەوە و هاواری 
كردبــوو فریام بكەون، تەنیــا یەكجار لە قیژەی 
دابــوو، لەبەر دەرگا دانیشــتبوو، دراوســێكانی 

دواتر نەشتەرگەریی جوانكاری دەكەم".
باوكی ســەدا دوای پرسەی كچەكەی سكااڵی 
لەســەر دوو كەس تۆمــار كــردووە. )ح( گوتی 
"ســكااڵم لەســەر زاواكــەم و خزمێكمــان تۆمار 
كردووە كە بوونە هۆكاری خۆسووتاندنی كچەكەم. 
ئەوان ئەگەر كێشەیان هەبوو دەبووایە بە من بڵێن 
نەك كێشەكە گەورە بكەن و بە مەرگی كچەكەم 

كۆتایی بێت".
)رووداو( پەیوەندی بە مێردی ســەداوە كرد، 
بەاڵم ئامادە نەبوو قســە بكات و رەتیشیكردەوە 
كە سكااڵی لەسەر تۆمار كرابێ. تەنیا ئەوەندەی 
گوت "سەدام زۆر خۆشدەویست، ئەویش منی زۆر 

خۆشدەویست".
ســەدا لــە نەخۆشــخانەی گشــتیی رانیــە 
چارەســەری سەرەتایی بۆ كرا و پاشان رەوانەی 
كــرا.  ســلێمانی  فریاكەوتنــی  نەخۆشــخانەی 

شووی پێ بكات. باوكی سەدا پێیوانییە كارێكی 
هەڵەی كردووە كە كچەكەی لەو تەمەنە بچووكە 
بەشــووداوە و دەڵێت "راستە كچەكەم بە تەمەن 

بچووك بوو، بەاڵم عاقڵ و ژیر بوو".
باوكــی ســەدا باســی ئــەو رۆژە دەكات كــە 
كچــەی خۆی ســووتاندووە و دەڵێــت "من ماڵم 
لە قەاڵدزێیــە، تەلەفۆنیان بۆ كردم كە كچەكەم 
خۆی ســووتاندووە، بە پەلــە چووم بۆ رانیە كە 
چووم كچەكەم لە نەخۆشــخانەی گشــتیی رانیە 
بەڕێكرابوو بۆ سلێمانی، هەشت رۆژ لە سلێمانی 
مایەوە، ویستمان بیبەین بۆ هەولێر، بەاڵم گیانی 

دەرچوو".
سەبارەت بە هۆكاری خۆسووتاندنی كچەكەی، 
باوكی سەدا دەڵێت زۆر بەدواداچوونی كردووە و 
بۆی دەركەوتووە كچەكەی لەسەر پەیوەندییەكی 

تەلەفۆنی، خۆی سووتاندووە.
باوكــی ســەدا گوتــی "خزمێكــی نزیكمــان 
تەلەفۆنی بۆ سەدا كردووە، هاوژینەكەشی گومانی 
لــە تەلەفۆنەكە هەبووە، لێیان بووە بە شــەڕ و 
دەمەقاڵــێ، پاشــان كچەكەم لە داخــان نەوتی 

بەخۆیدا كردووە و ئاگری لە خۆی بەرداوە".
دراوســێیەكی ماڵــی ســەدا كــە نەیویســت 
نــاوی باڵوبكرێتەوە، بــە )رووداو(ی گوت "كاتی 

بە ســەتڵە ئاو كوژاندبوویانەوە، هاوژینەكەشــی 
لەكاتــی كوژاندنەوەی ئاگرەكەدا هاتبووە دەرەوە 

و بردبووی بۆ نەخۆشخانە".
سەبارەت بە كێشەی نێوان ئەو ژن و مێردە، 
دراوســێكەی ماڵــی ســەدا گوتــی "نەمانزانیوە 
كێشــەی هەبووبێ، ســەدا ئافرەتێكی باش بوو، 
لەبەر ئەوەی منداڵ بوو تەمەنی 16 ساڵ بوو، زۆر 

حەزی دەكرد خەڵك ئامۆژگاریی بكات".
ئەو باسی وەسیەتێكی سەدا دەكات و دەڵێت 
"كە دراوسێكان ئاگرەكەیان كوژاندەوە و ویستیان 
بیبەن بۆ نەخۆشخانە، بە دراوسێكانی گوت زۆر 

ئاگاتان لە كوڕە بچووكەكەم بێ".
 هەروەها گوتی: "هەرچەندە سەدا جەستەی 
بــە رێژەیەكــی زۆر ســووتابوو بــوو، بــەاڵم زۆر 
گەشــبین بــوو دەیگوت چــاك دەبمــەوە، بەس 
جوانییەكەی جارانم نامێنێ، ئەوەش كێشە نابێ، 

فەرمــان ئەحمــەد، بەڕێوەبــەری كارگێڕیــی 
نەخۆشــخانەكە بــە )رووداو(ی گــوت "ئــەو 
ئافرەتە 50%ی جەستەی سووتابوو، بە نەوت 
خۆی ســووتاندبوو، دوای هەشــت رۆژ گیانی 

لەدەستدا".
بەشــی  لێپرســراوی  محەممــەد،  نینــا 
بەدواداچوون لە نووسینگەی بەرەنگاربوونەوەی 
توندوتیژیی دژی ژنان لە رانیە بە )رووداو(ی 
گوت "دۆســیەمان بۆ رووداوەكە كردووەتەوە، 
بەپێی لێكۆڵینــەوە ســەرەتاییەكان ئەو ژنە 
كێشەی خێزانیی هەبووە، بەاڵم لەالی پۆلیس 
ســكااڵی تۆمار نەكردووە و تەنیا گوتوویەتی 

بێزار بووە بۆیە خۆی سووتاندووە".
 گوتیشی: "باوكی كچەكە سكااڵی لەسەر 
دوو كــەس تۆمــار كــردووە، بەاڵم كەســیان 

دەستگیر نەكراون".

لە 14 ساڵیدا بەشوویاندا و 
دوای دوو ساڵ خۆی سووتاند

نینا محەمەد

"باوكی كچەكە 
سكااڵی لەسەر دوو 
كەس تۆمار كردووە، 
بەاڵم كەسیان 
دەستگیر نەكراون"

باوكی سارا

"دوای ماوەیەك 
هاوژینەكەی دڵی 
لێی پیس كرد، 
بەردەوام هەڕەشەی 
لێدەكرد و لێی دەدا"

عومەرچاوشین
رووداو- قەاڵدزێ

كاتێك هاوژینی ســارا لە دەرگا دەدات كەس 
دەرگای لــێ ناكاتــەوە، بۆیە بە ناچاری بەســەر 
دیواردا چووەتە ژوورەوە. لە ناكاو دەنگی هاوژینی 
ســارا كۆاڵنەكــەی شــڵەژاند، دراوســێكانی لێی 
كۆبوونەوە. كە چوونە ژوورەوە بینییان ســارا بە 
پشتێنێك بە سەقفی خانووەكەوە شۆڕ بووەتەوە.
ئــەو رووداوە كاژێر شەشــی ئێــوارەی رۆژی 
2017/8/2 لە گەڕەكی راپەڕینی قەزای پشــدەر 
روویــدا، ئافرەتێكــی تەمــەن 26 ســاڵ بەناوی 
)ســارا محەممەدئەمیــن( كــە ژنی ماڵــەوە بوو 
خۆی خنكاند، كەســوكاری قوربانییەكە هۆكاری 
خۆخنكاندنەكەی بۆ هەڵســوكەوتی هاوژینەكەی 
دەگێڕنــەوە، بەاڵم كەســوكاری هاوژینەكەی ئەو 
تۆمەتــە رەتدەكەنەوە. پۆلیس هەر لە شــوێنی 

رووداوەكە هاوژینی سارای قۆڵبەست كرد.
محەممەدئەمین محەممەد كە باوكی ســارایە، 
باســی شــووكردنی كچەكــەی دەكات و دەڵێــت 
)س.ر( كــە زاوایەتــی، ســێ جــار هاتووەتــە 
خوازبێنێ كچەكەی، ئینجا رازی بووە "لەبەر دڵی 
ســارا رازی بووم شــوو بەو پیاوە بكات، چونكە 
دڵیان بە یەكدییەوە بوو، جگە لەوەش دەترسام 

سارا شتێك بەسەرخۆی بهێنێ".
ســارا و هاوژینەكەی وەك باوكی ســارا باسی 
دەكات ســەرەتای ژیانــی خێزانییان كە هەشــت 
ساڵی بەسەردا تێپەڕیوە، هیچ كێشەیان نەبووە، 
بــەاڵم زۆری نەبــردووە نێوانیان ناخــۆش بووە. 
باوكی ســارا گوتی: "دوای ماوەیەك هاوژینەكەی 

عومەر چاوشین
رووداو- راپەڕین

هێشتا زۆربەی دانیشتووانی گوند لە شیرینیی 
خەودا بوون كاتێك حەلیمە لەگەڵ براژنەی چووە 
دەرەوە بــۆ نێــو زەوییەكەیان بۆ ئــەوەی تەماتە 
و باینجانەكانیــان بڕنــن، بەاڵم حەلیمــە ئیزن لە 
براژنەكەی دەخــوازێ و بەبیانووی چاودێریكردنی 
برازاكەی دەگەڕێتەوە ماڵەوە و زۆری پێناچێ خۆی 

نەخۆشخانەكەمان، دوای پشكنین دەركەوت كە 
خۆی خنكاندووە، بۆ پشكنینی زیاتر تەرمەكە 
رەوانەی پەیمانگەی دادپزیشكی سلێمانی كرا".

نووسینگەی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژیی 
دژی ئافرەتــان لــە قــەاڵدزێ بەدواداچوونیــان 
بــۆ رووداوەكە كردووە. مالزم رێبوار ئەســعەد، 
گوتەبێژی ئەو نووسینگەیە بە )رووداو(ی گوت 
"ئەو ژنە كێشــەی لەگەڵ هاوژینەكەی هەبووە، 
بۆیــە هاوژینەكەی بــە بڕیــاری دادوەر بەپێی 
ماددە 408 لە یاسای سزادانی عێراقی دەستگیر 

كراوە".

خوشــكەكەی بــێ و دەڵێــت: "تاكــە كــەس كە 
دەستی لە رووداوەكەدا هەبێ، حەلیمە خۆی بوو، 
هۆكارەكەشی نەخۆشــییەكەی بوو، بۆیە داوامان 

لەسەر كەس نییە". 
بەاڵم عەبدوڵاڵ داواكارییەكی لە حكومەت هەیە 
و دەڵێت دەبێ حكومەت كاربكات بۆ دروستكردنی 
نەخۆشــخانەی گەورە بۆ تووشبووانی نەخۆشیی 
دەروونی كە رۆژ بەڕۆژ ژمارەیان لە زیادبووندایە. 

فەرمان ئەحمەد پیرۆت، بەڕێوەبەری كارگێڕی 
لە نەخۆشــخانەی گشــتیی رانیە دەڵێــت لەگەڵ 
دەســتپێكی دەوامی نەخۆشــخانەكەیان لە رۆژی 
2017/8/5 تەرمــی كچێكی تەمەن 42 ســاڵیان 
بەناوی حەلیمە بۆ هات، دوای پشكنین دەركەوت 
بە پەت خۆی خنكاندووە، پاش رێكارە پزیشــكی 
و یاســاییە ســەرەتاییەكان تەرمەكــە رەوانــەی 

پەیمانگەی دادپزیشكی سلێمانی كرا.
ســەبارەت بە هــۆكاری رووداوەكەش، فەرمان 
كەســوكارەكەی،  "بەگوتــەی  گوتــی  ئەحمــەد 
نەخۆشیی دەروونی هەبووە، پێشتریش پزیشكی 
دەروونــی بە خێزانەكەی گوتــووە دەبێ بەردەوام 
چاودێریی بكەن، چونكە نەخۆشــییەكەی قورس 

بووە".
لــە مــاوەی هەفتەیەكدا ئــەوە دووەم حاڵەتی 

خۆخنكاندنی ئافرەتانە لە سنووری قەزای رانیە.
گوتەبێــژی  شــۆڕش،  ئیســماعیل  رائیــد 
بەڕێوەبەرایەتی پۆلیســی راپەڕین بــە )رووداو(ی 
گوت: " بەپێی لێكۆڵینەوە سەرەتاییەكان ئەو كچە 

بە پەت خۆی هەڵواسیوە و خۆی خنكاندووە". 
ســەبارەت بە هــۆكاری رووداوەكــەش، گوتی 
پۆلیس پشــتی بە قسەی كەســوكارەكەی و ئەو 
راپۆرتە پزیشكیانە بەستووە كە لەدوای بەجێماون. 
رائید شۆڕش گوتی "بەگوێرەی راپۆرتی پزیشكی، 
ئــەو كچــە نەخۆشــیی دەروونــی هەبــووە و بەو 
هۆیەوە خۆی خنكاندوە، بەاڵم پۆلیس دۆســیەی 
بۆ رووداوەكــە كردووەتەوە و بەدواداچوونی خۆی 

دەكات".

دڵــی لێی پیس كرد، بەردەوام هەڕەشــەی لێدەكرد 
و لێی دەدا". 

ســارا لە ماوەی ئەو هەشــت ســاڵەدا ســێ جار 
لــە مێردەكــەی تــووڕە بــووە و گەڕاوەتــەوە ماڵی 
باوكی، باوكــی چەند جارێك ئامۆژگاری كردووە كە 
لە هاوژینەكەی جیاببێتەوە، بەاڵم ســارا بە قســەی 

نەكردووە.
سارا هەشت ساڵ بوو شووی كردبوو، بەاڵم منداڵی 
نەبوو، باوكی سارا هۆكارەكەی بۆ توندوتیژییەكانی 
)س.ر( دەگێڕێتــەوە و دەڵێــت "كچەكەم ســەرەتا 
ســكی پڕ بوو، بەاڵم مێردەكەی بە شــەق لە سكی 
دابوو، بەو هۆیەوە منداڵەكەی لەبارچوو، دوای ئەوە 
منداڵدانی تووشی كێشە هات و منداڵی رانەدەگرت".
باوكی ســارا لەالیەن خزمێكیانەوە كە دراوسێی 
ماڵی سارایە لە رووداوەكە ئاگادار كراوەتەوە. كاتێك 
چووەتە ماڵی كچەكەی، بینیویەتی قەرەباڵغییەكی 
زۆری لێیــە، هێزەكانــی پۆلیســیش گەیشــتبوونە 
شــوێنی رووداوەكــە، یەكســەر بە پۆلیــس دەڵێت 
)س.ر( دەســتگیر بكەن، چونكە ئەو بووەتە هۆی 

خۆخنكاندنی كچەكەی.
باوكی سارا گوتی: "لەسەر مردنی كچەكەم تەنیا 
ســكااڵ لەســەر زاواكەم تۆمار دەكــەم، چونكە زۆر 
خراپ بــوو لەگەڵی، دڵی لێی پیــس بوو، تەنانەت 
حەزی نەدەكرد ســاڵو لە براكەشی بكات، جارێكیان 

لەسەرئەوە لێیان بووە كێشە". 
گوتیشــی: ")س.ر( هەڕەشەی لە سارا 

كردبــوو كە ژنێكی دیكــە دێنێ، یان 
دەچــێ بــۆ ئەوروپــا، ئیدی ســارا 
بەرگەی ئــەو هەموو ناخۆشــییەی 

نەگرتووە، بۆیە خۆی كوشتووە".
بــەاڵم برایم رەســوڵ كــە مامی 

)س،ر(یــە، هەمــوو ئــەو قســانەی 
دەكرێــن  برازاكەیــەوە  لەبــارەی 

رەتدەكاتــەوە و دەڵێت "ئەوەندەی ئێمە 
ئاگاداربیــن، ئــەو ژن و مێردە یەكدییان 

زۆر خۆشویستووە و هیچ كێشەیەك لە 
نێوانیاندا نەبووە".

رەتیكــردەوە  رەســوڵ  برایــم 
ئــەو رووداوە كاری كردبێتە ســەر 
پەیوەنــدی و خزمایەتیــی نێــوان 

هــەردوو بنەماڵــە و گوتی "ئێمەش 
وەكــو ئەوان بە پەرۆشــین بۆ مەرگی 

ســارا و بەشــداری پرسەكەشــمان كــرد، 
ئێســتاش ئــەوان و یاســا چــی بڵێــن ئێمــە 

ئامادەین".
عوســمان محەممــەد، یاریــدەدەری بەڕێوەبەری 
گشتی نەخۆشخانەی شەهیدانی قەاڵدزێ بە )رووداو(
ی گــوت: "ئێوارەی رۆژی 2017/8/2 تەرمی ژنێكی 
تەمەن 21 ساڵ بەناوی سارا محەممەدئەمین هێنرایە 

دەخنكێنێ.
ســاڵ  تەمــەن 42  كچێكــی  رۆژی 2017/8/5 
بەناوی )حەلیمە.م.ئا( دانیشتووی گوندێكی ناحیەی 
ســەركەپكانی قــەزای رانیە، لە نێــو ماڵەكەیاندا بە 
پەتێــك خۆی هەڵواســی و كۆتایی بــە ژیانی خۆی 
هێنا. كەســوكارەكەی دەڵێن كێشەیان لەگەڵ كەس 
نییە و كچەكەیان نەخۆشــیی دەروونی هەبووە بۆیە 

خۆی خنكاندووە.
عەبدوڵاڵ، برای حەلیمە، لەدوای ناشــتنی تەرمی 
خوشكەكەی قسەی بۆ )رووداو(كرد و باسی هۆكاری 
خۆخنكاندنی خوشكەكەی كرد و گوتی :"خوشكەكەم 
ســێ ســاڵ لەمەوبــەر بەهۆكارێكــی نادیار 
دوای  تێكچــوو،  دەروونیــی  بــاری 
ئــەوەی زانیمــان نەخۆشــییەكەی 
پەرەدەســتێنێ بردمانە الی زۆر 
پزیشــكی دەروونــی لــە هەموو 

شارەكانی كوردستان".
لەبــارەی  زۆرتــر  عەبدوڵــاڵ 
رەوشــی دەروونیی خوشــكەكەی 
قســەی كرد و گوتی "خوشــكەكەم 
دەیزانی بــاری دەروونی زۆر جێگیر 
نییە، بۆیە بۆ هەر شوێنێك بمانبردایە 
دەهات. چارەسەری هەبوو، بەاڵم هەر 
كاتێك حەبەكانی لێدەبــڕان دەیگوت 
خــۆم دەكوژم، یان دەیگــوت حەزم لە 
مردنە، هەندێكجاریش كە باری دەروونیی 
تێكدەچوو دەیگوت شــانەكانم قورس 
دەبن و دەنگێك لەخۆوە دێتە بەرگوێم 
و دەڵێــت دەبــێ بمــری، زۆر دڵمان 
دەدایەوە و دەمگوت خوشــكم نابێت 
وابیــت، دەبێت بەهێزبیت و هەرچی 
دەتەوێت بۆت دابیــن دەكەم، بەاڵم 
كە دەروونی ئارام دەبووەوە دەیگوت 
من هەڵەم، هیوادارم كەس بە دەردی 

من نەچێت".
عەبدوڵاڵ باسی ئەو رۆژە دەكات 
كە حەلیمە خۆی خنكاند و گوتی 
"لەگــەڵ براژنەكــەم بەیانــی زوو 
چووبوونە نێو زەویی ماڵی باوكم، 
خەریكــی تەماتــە رنیــن بوون، 
دواتــر حەلیمە بــە براژنەكەمی 
گوتبــوو كە دەچێتــەوە ماڵەوە 

نەوەك برازاكەی بگری".
 عەبدوڵــاڵ دەڵێــت: "كاتێك 
حەلیمــە گەیشــتووەتە ماڵەوە، 
یەكســەر چووەتــە مەتبەخ و بە 
پەتێك خۆی هەڵواسیوە و خۆی 
خنكاندووە". كاتێك كەســوكاری 
حەلیمە بــە رووداوەكەیــان زانی 
كار لەكار ترازابوو، حەلیمە گیانی 

دەرچووبوو.
رەتیكــردەوە  عەبدوڵــاڵ 
كەس هۆكاری خۆخنكاندنی 

خۆی بە پشتێنی 
مێردەكەی دەخنكێنێ

كچێكی تەمەن 42 سااڵن 
خۆی دەخنكێنێ

پۆلیس 

راپۆرتی پزیشكی 
هەیە كە حەلیمە 
نەخۆشیی دەروونی 
هەبووە
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لە سەتڵە ئاوێكدا خنكاكۆمەاڵیەتی
رووداو – سلێمانی

منداڵێكی تەمەن دوو ساڵ و نیوی دەكەوێتە نێو سەتڵێكی ئاو و گیان لە دەست دەدات. بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسی سلێمانی لەو بارەیەوە لە پەیجەكەی 
لە تۆڕی كۆمەاڵیەتی فەیسبووك زانیاری زیاتری باڵوكردووەتەوە. لە هەواڵەكەی پۆلیسی سلێمانیدا هاتووە "پاشنیوەڕۆی ڕۆژی 2017/8/4 لە قەزای قەرەداغی 

سەربەپارێزگای سلێمانی منداڵێكی تەمەن دوو ساڵ و نیو گیانی لە دەستدا". پۆلیس هۆكاری خنكانی ئەو منداڵەی روونكردووەتەوە و دەڵێت "ئەو منداڵەكە كە 
ناوی )س ، ح ،س ( كەوتۆتە ناو سەتڵێكی گەورەی پڕ لە ئاوەوەو بەو هۆیەوە خنكاوە". 

ژیلەمۆ عەبدولقادر

* بەڕێوەبەری بەرەنگاربوونەوەی 
توندوتیژی دژی ئافرەتان/ هەولێر

موقەدەمی مافپەروەر

لە نێو ئەو كەسانەی كە لەگەڵی هاتبوون 
بــۆ بەڕێوەبەرایەتییەكەمان، زۆر بە ئاشــكرا 
هەستت پێدەكرد كە ئەو قوربانییە. قوربانیی 
نیازە گاڵوەكانی پیاوێك كە بێكەســییەكەی 
ئــەوی ئیســتیغالل كردبــوو، بــەاڵم دواجار 
هەموو رێوشوێنە یاساییەكان لە بەرژەوەندیی 

ئافرەتەكە و بە زیانی پیاوەكە شكانەوە.
ماوەیــەك لەمەوبــەر ئافرەتێكیان هێنایە 
بەڕێوەبەرایەتییەكەمان كە زۆر پەشــۆكابوو، 
كاتێك پرسیارمان لێكرد چ كێشەیەكت هەیە؟ 
دەستی بە گێڕانەوەی سەربوردەی خۆی كرد 
و گوتی: 10 ســاڵ لەمەوبەر، باوكم دایكمی 
بەجێهێشــت، پاشان دایكم شــووی كردەوە، 
دوای ســێ ســاڵ كۆچی دوایی كــرد، زۆری 
نەبرد زڕباوكەكــەم ژنێكی دیكەی هێنایەوە، 
ئیــدی چارەنووســی مــن لــە تەمەنــی 16 
ســاڵییەوە كەوتە دەستی زڕدایك و زڕباوك. 
بەهۆی ناتەبایــی باوكم و دایكی رەحمەتیم، 
هیچ لە خزم و كەســەكانی خۆم نەدەناسین 
بچمــە الیان، بۆیــە ناچاربووم خــۆم لەگەڵ 
زڕدایك و زڕباوكەكــەم رابهێنم. تا رۆژێكیان 
خوازبێنیم هات و بەشــوویاندام. بەاڵم ژیانم 
لەالی مێردەكەم تا بڵێی خراپ بوو، بەردەوام 
ئەشــكەنجەی دەدام، بۆیە لێی جیابوومەوە، 
بەاڵم خۆزگە هەر لەالی ئەو مابامەوە، چونكە 
كــە گەڕامــەوە الی دایكم و باوكــم ژیانم بوو 

بە دۆزەخ.
لەســەر  بــوو  بــەردەوام  ئافرەتەكــە 
گێڕانەوەكــەی و گوتی ماڵمان لــە دەرەوەی 
شــار بوو، دراوســێیەكمان هەبوو ئــاگاداری 
بارودۆخی من بوو، پێشنیازی بۆ كردم بچمە 
الی بــۆ كاركردن، منیش لە خوام دەویســت 
لــە دەســت باوكم و دایكــم رزگارم بێ، بۆیە 
ناونیشــانەكەم لێ وەرگــرت و چووم بۆ الی، 
پیاوەكــە زۆر رێــزی گرتــم، ســێ رۆژ لەوێ 
مامــەوە، رۆژی چوارەم پیاوێك هات و گوتی 
لەگــەڵ ئەو پیاوە بــڕۆ بۆ كاركــردن. بەاڵم 
ئــەو پیــاوە منی بردە ماڵێك لەوێ ویســتی 
دەســتدرێژیم بكاتە ســەر، من نەمهێشــت، 
بۆیە بەربووە گیانم و زۆری لێدام و گوتی تۆ 
ئێستا لەژێر دەستی منی، ناسنامەكەت لەالی 
منە، بچیتە دەرەوە دەستگیر دەكرێی، بۆیە 
چیت پێدەڵێم دەبێت وا بكەی. منیش لەبەر 
بێكەســی و نە شــارەزایی و ترس لە گرتن، 
ناچار بووم بە قسەی بكەم. ئەو پیاوە رۆژانە 
پیاوی دەهێنایە ماڵەكــە، هەموو جارێكیش 
حەبێكــی دەدامێ بۆ ئەوەی ئــاگام لە خۆم 
نەمێنــێ، بە هیچ شــێوەیەك نەیدەهێشــت 
لەو ماڵــە دەربچم. هیچی بۆ نەدەكڕیم تەنیا 
خواردنی دەدامێ. رۆژێكیان لەالی یەكێك لەو 
پیاوانەی دەهاتنە الم زۆر گریام، باسی ژیانی 
خۆمم بۆ كــرد، ئەویش دیاربوو ویژانی جواڵ 
و منی برد بۆ شــوێنێك، پاشان منیان هێنا 

بۆ ئێرە.
ئافرەتەكــە لــە ترســان هەڵدەلــەرزی و 
وایدەزانــی ئەو پیــاوە بەدواوەیەتــی، بەاڵم 
دڵنەوایــی كــراو پێیگوترا كە لە شــوێنێكی 
سەالمەتە. دوای ئەوەی دۆسیەی بۆ كرایەوە 
و رەوانەی بەردەم دادوەر كرا، دادوەر بڕیاری 
دەستگیركردنی بۆ تۆمەتبارەكە بەپێی مادە 
ســێ لە یاسای نەهێشتنی لەشفرۆشی ژمارە 
هەشــتی ســاڵی 1988 دەركــرد. لــە كاتی 
دەســتگیركردنیدا تۆمەتبارەكە نەیشاردەوە 
كە ئافرەتەكە لەالی ئــەو بووە، بەاڵم گوتی 
كاری ماڵــەوەی پێكــردووە و لــە بەرامبەردا 
مانگانە پارەی داوەتێ، بەاڵم كاتێك ماڵەكەی 
پشــكنرا شــتێكی وای تێــدا نەبــوو تاوەكو 
پێویســتی بە خزمەتكار بــێ، بۆیە پیاوەكە 
بەنــد كرا. ئافرەتەكەش ماوەی دوو مانگ لە 
ماڵــی داڵدەدانی ئافرەتان مایەوە، بۆ ئەوەی 
چارەســەرێكی گونجــاوی بــۆ بدۆزرێتــەوە، 
چونكــە ئــەو رازی نەبــوو بگەڕێتــەوە الی 
زڕدایــك و زڕباوكەكەی، هەروەها ناســیاو و 
خزمێكــی وەهای نەدەناســی بچێتە الی، بە 
هاوكاریی توێژەرانی ماڵی داڵدەدانی ئافرەتان 
و رێكخراوێكی ئافرەتان، هەروەها سەنتەری 
راوێــژكاری خێزانــی شــوێنێكی شــیاوی بۆ 
دۆزرایــەوە كــە بتوانــێ كاری تێــدا بكات و 

بژێویی ژیانی خۆی دابین بكات.

لەشكڕێك فریای 
كەوت

عومەر چاوشین
رووداو - پشدەر

خێزانەكەی خەریكــی خواردنی نانی ئێوارە 
بــوون، كاتێــك محەممەد بەســەردەكەنەوە لە 
ماڵــەوە نایبینــن، بۆیــە بەدوایــدا دەگەڕێن و 
دواتر تەرمەكەی بە هەڵواسراوی لە خانوویەكی 

كەالوەدا كە هی باپیری بووە، دەدۆزنەوە.
رۆژی  ئێــوارەی  خولەكــی   7:30 كاژێــر 
2017/8/4 ، لە گوندی بەستەســتێنی ســەر 
بــە ناحیەی سەنگەســەر لــە قەزای پشــدەر، 
مێرمنداڵێكی تەمەن 16 ساڵ بەناوی محەممەد 
رێبوار حەســەن لــە كەالوەیەكدا لە نزیك ماڵی 
خۆیــان بە پەت خۆی هەڵواســی و كۆتایی بە 

ژیانی خۆی هێنا.
كاروان حەســەن، مامی محەممەد لە یەكەم 
رۆژی پرســەی برازاكەیدا باســی باروگوزەرانی 
براكەی كرد و گوتی "ماڵێكی بێ كێشەن، باوكی 
محەممەد پیاوێكی كاسبە لەسەر سنوور كاری 
هێنانی بار دەكات، زۆر خۆی ماندوو دەكات بۆ 

منداڵەكانی".
باوكی محەممەد لە كاتی رووداوەكەدا لەسەر 
كار بووە، خوشــك و براكانیشی تاوەكو ئێوارە 
كاتــی نانخــواردن بەســەریان نەكردووەتــەوە، 

گــەڕاون  بەدوایــدا  ماڵــەوە  لــە  كاتێكیــش 
نەیاندۆزیوەتەوە، بۆیە لە دەرەوە بۆی گەڕاون، 
دواتر لە نێو خانوویەكی كەالوەدا كە هی باپیری 

محەممەدە، تەرمەكەیان دۆزیوەتەوە".
دوای  برازاكــەی  كاروان،  گوتــەی  بــە 
هــۆكاری  و  جێهێشــتووە  نامەیەكــی  خــۆی 
خۆخنكاندنەكەی تێدا ئاشــكرا كردووە. كاروان 
گوتــی: "محەممەد لە نامەكەدا نووســیویەتی: 
دایكــە، باوكە، خوشــك و براكانــم گەردنم ئازا 
بكــەن و گەردنتان ئازابێت. مــن خۆم دەكوژم 
دەڕۆم بــۆ ناو كەالوەكەی ماڵــی باپیرم، تاكە 
شتێك نەماوەتەوە بۆی بژیم، حەزم دەكرد بچمە 
ئەوروپــا، بەاڵم رێگەتان پێنەدام، بۆیە نامەوێ 

چیدی بژیم".
كاروان دەڵێت: "محەممەد دەمێك بوو داوای 
لــە دایك و باوكی دەكرد رێگــەی بدەن بچێتە 
ئەوروپا، بەاڵم ئەوان نەیاندەویســت كوڕەكەیان 
بدەنــە دەســتی قــەدەر، چونكــە دەترســان 
محەممەدیــش بە دەردی ئەو كەســانە بچێ كە 

دەبنە قوربانیی رێگەی هەندەران".
ســەرچاوەیەكی ئاگادار باسی خۆخنكاندنی 
محەممەدی كرد و گوتی "ئەو شوێنەی محەممەد 
خۆی لێ خنكانــدووە خانوویەكی كەالوەیە، لە 
نزیــك ماڵی خۆیانــە، زۆرجــار گەنجانی بێكار 

كاتی تێدا بەسەر دەبەن. دیارە ئەو كاتەی ئەو 
خۆی هەڵواسیوە چۆڵ بووە، محەممەد پەتێكی 
بردووە و لەوێ خۆی هەڵواسیوە، بەاڵم تاوەكو 
ســەعات نۆی شەو كەســوكارەكەی بەسەریان 
نەكردووەتــەوە، دوایــی گومانیان كــردووە لەو 
شــوێنە بێ، بۆیە كاتێك دەچنە ئەوێ دەبینن 

محەممەد خۆی هەڵواسیوە".
عوسمان محەممەد، یاریدەدەری بەڕێوەبەری 
گشتی نەخۆشخانەی شەهیدانی نوێی قەاڵدزێ 
لەبارەی خۆخنكاندنی ئەو مێرمنداڵە بە )رووداو(
ی گوت: "كاژێر 10:30ی شەو تەرمی كوڕێكی 
تەمەن 16 ســاڵیان هێنایە بەشــی پزیشــكی 
دادوەری لــە نەخۆشــخانەكەمان، توێكاری بۆ 
تەرمەكــە كرا و شــوێنی پەت بەملییــەوە دیار 
بوو، بەپێی ئەو نیشانەی بەملیەوە بوو دیار بوو 
كە خۆی خنكاندووە. دوای رێكارە یاساییەكان 

تەرمەكە درایەوە كەسوكارەكەی".
 هــەر لەوبــارەوە رائیــدی پۆلیس شــۆڕش 
ئیسماعیل، گوتەبێژی بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی 
راپەڕین بە )رووداو(ی گوت كە پۆلیس دۆسیەی 
بــۆ رووداوەكــە كردووەتــەوە و بەدواداچوونی 

زیاتری بۆ دەكات.

نەیانهێشت بچێتە ئەوروپا، خۆی خنكاند

دیمەن بورهان
رووداو - هەولێر

هەڵدێر لە ماڵی نەنكی لەدایك بووبوو، بۆیە 
زوو زوو دەچــووەوە الی نەنكــی لــە گەڕەكــی 
ئیبراهیم پاشای شــاری سلێمانی، ئەو رۆژەش 
چەنــد هەنگاوێكی مابوو بگاتە ماڵی نەنكی كە 

دەستڕێژی گوللەی لێكرا و كوژرا.
رۆژی 2017/7/18 گەنجێكــی تەمــەن 27 
ساڵ بەناوی هەڵدێر بارزان، لە گەڕەكی ئیبراهیم 
پاشــای شــاری ســلێمانی لەالیــەن كەســانی 

نەناسراوە تەقەی لێكرا و كوژرا.
باوكــی هەڵدێــر دەڵێت كوڕەكــەی بەغەدر 
كوژراوە "نزیكەی دوو ســاڵ بوو لەگەڵ ژنەكەی 
لــە ئەڵمانیا نیشــتەجێ بــوون، چەند مانگێك 
لەمەوبــەر گەڕانــەوە هەرێمــی كوردســتان و 
خەریكــی كاركــردن بوو، كێشــەی لەگەڵ هیچ 

كەسێك نەبوو".
باوكی هەڵدێر نایشارێتەوە پێشتر كوڕەكەی 
كێشــەی لەگەڵ چەند كەســێك هەبــووە، ئەو 
دەڵێت "چەند ســاڵێك پێش ئــەوەی كوڕەكەم 
بڕواتە ئەڵمانیا، شــەڕ و كێشــەی لەگەڵ چەند 
كەسێك هەبووە، بەاڵم چارەسەری كرد و لەوە 
بەدوا كێشــەی لەگــەڵ هیچ كەســێك نەبووە، 
بۆیــە تەنیــا گومانێك كــە هەمبێــت لەبارەی 

كوشتنەكەی، ئەو كێشانەی پێشووترن".
شــایەتحاڵێكی رووداوەكــە دەڵێت: "نزیكی 
كاژێــر 12ی نیوەڕۆ بوو، من لــە ماڵەوە بووم، 

گوێم لە دەنگی تەقە و دەســتڕێژی گوللە بوو، 
كاتێــك هاتمــە دەرەوە بینیم كەســێك لەنێو 
ئۆتۆمبێلێكدایــە، لەگەڵ دراوســێكان چووینە 
الی ئۆتۆمبێلەكــە، بینیمــان گەنجێكە و چەند 
گوللەیەكی پێوەیە". دەشڵێت "ئەوكاتەی ئێمە 
گەیشتینە ئەوێ، هێشتا نەمردبوو، زۆر بە كزی 

هەناسەی دەدا".
بــە گوتــەی نەقیــب ســەركەوت ئەحمەد، 
گوتەبێژی  پۆلیســی  پارێزگای  ســلێمانی "ئەو 
گەنجەی كوژراوە، دوو ســاڵ لەمەوبەر لەالیەن 
چەند كەسێكەوە سكااڵی لەسەر تۆمار كرابوو، 

بۆیە چەند جارێك لەالیەن پۆلیسەوە داواكراوە".
لەبــارەی تۆمەتبارەكانیشــەوە گوتەبێــژی  
پۆلیســی  پارێــزگای  ســلێمانی دەڵێــت "دوای 

رووداوكــە دەســتبەجێ تۆمەتبــارەكان بەرەو 
شوێنێكی نادیار هەاڵتوون، بەاڵم بە پشتبەستن 
بە كامێرای  چاودێری و زانیاریی شایەتحاڵەكان 

لــە هەوڵــی  دۆزینــەوەی  تۆمەتبــارەكان و ئەو 
ئۆتۆمبیلەداین كە لەوێوە دەســتڕێژی گوللە لە 

گەنجەكە كراوە".

دیمەن بورهان
رووداو – هەولێر

كەســوكارەكەی هەمــوو ئامادەكارییەكیان 
كردبــوو بۆ ئــەوەی نەشــتەرگەریی چاوی بۆ 
بكەن، بەاڵم محەممەد هەموو پالنی كوڕەكانی 
تێكــدا و بە گوللەیەكــی تاپڕ كۆتایی بە ژیانی 

خۆی هێنا.
محەممەد عەبدوڵاڵ موراد، تەمەن 72 ساڵ، 
دانیشــتووی گەڕەكی سەركەوتنی قەزای كەالر 
بوو، بەرەبەیانی رۆژی 2017/7/18 بە چەكی 

تاپڕ خۆی كوشت.
محەممــەد ماوەیەكــی كــەم بــوو تووشــی 
نەخۆشــیی شــەكرە ببوو، بەهۆیەوە چاوێكی 
نزیكــی كوێربــوون ببــوو، بۆیە پــاش ئەوەی 
كوڕەكانی دەیبەن بۆ نەخۆشخانەیەكی چاو لە 
سلێمانی، پزیشــك بڕیار دەدات نەشتەرگەری 
بــۆ بكرێت. محەممەد ئەو رۆژە دەگەڕێتەوە بۆ 
كەالر و بڕیار بوو رۆژی دواتر نەشــتەرگەری بۆ 
بكرێ، بەاڵم لەدوای نانی بەیانی بە فیشەكێكی 

تاپڕ كۆتایی بە ژیانی خۆی دێنێ.

دڵشــاد، یەكێك لە كوڕەكانی محەممەد بە 
)رووداو(ی گــوت: "باوكم پیاوێكی لەخواترس 
و بەئیمان بوو، نوێژێكی نەدەچوو، بۆیە دڵنیام 
فیشەكەكە لەدەستی دەرچووە و رووداو بووە، 

نەك خۆی كوشتبێت". 
دڵشــاد دەڵێت: "ئەو بەیانیە ویستی پێش 
ئــەوەی بچێت بۆ نەشــتەرگەری بۆ ســلێمانی 
تاپڕەكــەی ببــات بیفرۆشــێت، باوكــم گوتی 
دەمەوێت بیكەم بە پارە و لەگەڵ خۆمدا بیبەم، 
هەرچەندە بــاری داراییمان خراپ نەبوو، باوكم 
دەیویست تاپڕەكە پاكبكاتەوە، بەاڵم فیشەكێك 
لەدەســتی دەرچوو و بەر گەردنی كەوت، پێش 

ئەوەی بگاتە نەخۆشخانە گیانی دەرچوو".
رائیــدی مافپــەروەر عەلی جەمــال قەدوری 
بــە )رووداو(ی راگەیانــد "بەپێــی لێكۆڵینەوە 
دەركەوتووە كە رووداوەكە خۆكوژی بووە، ئەم 
پیــاوە خۆی خۆی كوشــتووە و گوللەیەكی لە 

ملی خۆی داوە".
بەپێــی ئامــاری شــەش مانگی رابــردووی 
ئەمســاڵ، نۆ حاڵەتی خۆكوشتن تۆمار كراون 
كــە لەچاو شــەش مانگی ســاڵی رابــردوودا، 

حاڵەتەكانی خۆكوشــتن لە سنووری گەرمیان 
زیادیان كردووە.

لەیال عومەر، دەروونناس، زۆربوونی دیاردەی 
خۆكوشن بۆ دوو هۆكار دەگەڕێنێتەوە "یەكەم 
هــۆكار قەیرانی داراییە كە زۆرترین كاریگەریی 
هەیــە و هاوواڵتیان لەم چەند ســاڵەدا بەهۆی 
هــەژاری و بیركردنــەوە لــە نەبوونــی پــارە، 
مێشكیان تەواو ماندوو بووە، خێزان هەیە دێت 
بۆ المان كوڕەكەیان تووشی نەخۆشی دەروونی 
بووە، دایك و باوكی دەڵێن كوڕەكەمان دەیەوێت 
ژن بهێنێــت، بــەاڵم پارەمــان نییە و شــەش 
كوڕمــان هەیە كاتی هاوســەرگیرییانە، ئەمانە 
دەیانگەیەننــە حاڵەتی دەمارگیری و بەداخەوە 
دووەم  لێدەكەوێتــەوە.  دڵتەزێنــی  رووداوی 
هۆكاریــش ئەوەیە كە هۆشــیاریی كۆمەاڵیەتی 
زۆر كــەم بــووە، حكومەتیــش كەمتەرخەمی 
دەكات و ئەم بابەتەی پشتگوێ خستووە. ئەو 
دراما خراپانەی تەلەڤزیۆنیش ناڕاستەوخۆ هانی 
كوشتن و خۆكوشــتن دەدەن، نابێ بهێڵدرێن، 
پێویســتە چاودێریــی توند بخرێتە ســەر ئەو 

میدیایانەی ئەو درامایانە پەخش دەكەن".

پیاوێكی 72 سااڵن بە تاپڕ خۆی دەكوژێت

لە ئەڵمانیا گەڕایەوە و لە سلێمانی كوژرا

 كوڕەكەم كێشەی 
لەگەڵ چەند 
كەسێك هەبوو

باوكی هەڵدێر
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هەڤپەیڤین

دانیاڵ ســەروەر: نەخێر، پێموایە ئەوە بڕیاری 
كوردی عێراقە. دەزانم ئیرادەی سەربەخۆییان زۆر 
بەهێزە، تێدەگەم كە عێراق فەوزایە، دانیشتووانی 
كوردســتانی عێــراق وای دەبینــن كــە مانــەوە 
وەك بەشــێك لە عێراق باشــترین شت نییە. من 
كێشــەم لەگەڵ ئەوە نییە، كێشەم لەگەڵ ئەوەیە 
كوردســتانی عێراق كە خۆی بە دۆســتی ئەمریكا 
دەزانێت، رەوشــێك دروســت بكات كــە ئەمریكا 
ناچاربێــت دانــی پێــدا بنێت لەســەر حیســابی 
پشتگوێخســتنی هەڵوێســتی خۆی لە ئەبخازیا و 
ترانسنیســتریا و دۆنباس و هەموو ئەو ناوچانەی 
كــە پوتین بە ســەربەخۆیان دەزانێ یان بڕیاریان 
داوە ســەر بە رووســیا بن. ئــەوە بژارەیەكی زۆر 
سەختە بۆ ئەمریكا. ئەگەر لە من بپرسی، پێموایە 

ئەمریكا دژی سەربەخۆیی كوردستان دەبێت.

ئەگەر سەربەخۆیی رابگەیەنن، لەبەرچاوگرتنی 
ئــەوەی كە ئەمریــكا 500 هەزار ســەرباز رەوانە 
دەكات بۆ پاراســتنی كوردستانی عێراق، یەكێكە 
لەو هۆكارانەی ئەمریكا دوودڵ دەكات لە دانپێدانان 
بە ســەربەخۆیی كوردســتانی عێراقــدا، النیكەم 
پێویســتە رێككەوتن لەگەڵ بەغــدا هەبێت. ئەوە 
كلیلی بەدەســتهێنانی رەزامەندیــی نێودەڵەتییە. 
ئەگەر تارانیش رازی نەبێ، بەدڵنیاییەوە ئەنقەرە 
رەزامەنــدی دەدات بــەو ســەربەخۆییە. ئەگــەر 
دانوســتاندن و رێككەوتــن نەبێت لەســەر ناوچە 
ناكۆكــی لەســەرەكان و دابەشــكردنی ســامان 
و قــەرزەكان، ئــەوە تــەواوی پرۆســەكە بــەرەو 

ئاڕاستەیەكی زۆر خراپ دەڕوات.
رووداو: ئەگــەر ئەو جیابوونەوەیە بە هاوكاریی 
بەغدا بكرێ، زۆربەی كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی دانی 

پێدا دەنێن.
دانیــاڵ ســەروەر: ناڵێــم زۆربــەی واڵتــان بە 
گوڕوتینــەوە دانــی پێــدا دەنێن، زۆریــان دوودڵ 
دەبــن. بەاڵم پێموایە ئەو كات ئەمریكا دەتوانێت 
بڵێــت ســەربەخۆیی كریمیــا، یــان داگیركردنی 
لەالیەن رووسیاوە بە رەزامەندیی كیێڤ نەبووە، بە 
رەزامەندیی دەسەاڵتی ئۆكراینا نەبووە لەبەرئەوە 
ئەو سەربەخۆییە یاسایی نییە. رێككەوتنی نێوان 
هەولێر و بەغدا وادەكات ســەربەخۆیی كوردستان 
یاســایی بێت. ئــەوە ئارگومێنتێكــی زۆر بەهێزە 
كە ئەمریكییــەكان دەتوانن بەكاریبهێنن، پێموایە 
ئەوە بۆ تاران و بەتایبەت بۆ ئەنقەرەش راســتە. 
رێككەوتــن وادەكات بەشــێوەیەكی حەتمی دواتر 

رەزامەند بن، ئەگەر دەستبەجێش دەرینەبڕن.

گەورەیە. گشتپرســی پێویســت نییە، هەموومان 
تێدەگەیــن كــورد ســەربەخۆییان دەوێــت. بــۆ 
راگەیاندنی سەربەخۆیی پێویست ناكات گشتپرسی 
راگەیاندنــی  نــەك  دانپێدانانــە  بكــەن. كێشــە 
سەربەخۆیی. ســەربەخۆیی چەمكێكی پەیوەست 
بە ئیــرادەی سیاســییە، دانپێدانــان قبوڵكردنی 
ســەروەرییە. كوردستان كێشــەی بەدەستهێنانی 
دانپێدانانــی هەیــە. لەالیەن توركیاوە ســەختە، 
لەالیــەن ئێرانــەوە ســەختە، لەالیــەن بەغــداوە 
سەختە. راشكاوانە بڵێم سەختە ئەمریكاش دانی 
پێدا بنێ. سەختترە لەوەی بەرپرسانی كوردستان 
تێیدەگەن. كێشــەكە پەیوەندی بە كوردستانەوە 
نییە، پەیوەندی بە كێشــەی جیابوونەوەی چەند 
بەشــێكی جۆرجیــا، مۆڵدۆڤا، ئۆكراینــاوە هەیە. 
ئەگەر ئەمریكا دان بە ســەربەخۆیی كورســتاندا 
بنێــت بەبێ ئــەوەی هەولێر لەگــەڵ بەغدا بگاتە 
رێككەوتن، ئەوە راستەوخۆ دەستی پوتین ئاوەاڵ 
دەكات و كاریگەریی نێودەوڵەتی بەشێوەیەكی زۆر 
زیاد دەكات. پێموایە ئەمریكییەكان ئەوە دەزانن، 
بۆیــە دوودڵن لە دانپێدانانی كوردســتان، مەگەر 

لەگەڵ بەغدا رێككەوتن بكرێت.
رووداو: ئەو دژایەتییەی بەرامبەر سەربەخۆیی 
كوردســتان دەبینرێ شتێكی سروشتییە، چونكە 
هیچ واڵتێــك هانت نادات بــۆ جیابوونەوە، بەاڵم 
كاتێك تۆ ســەربەخۆییت راگەیاند دەبێتە ئەمری 

واقیــع، ئەمریكا و واڵتانی دیكە ناچار دەبن دانی 
پێدا بنێن؟

دانیاڵ ســەروەر: دانپێدانان بــەو دەوڵەتانەی 
دروســتبوون،  یۆگوســالڤیا  دابەشــبوونی  دوای 
بەشــێكی بەهۆی شــەڕەوە بــوو. پێموایــە ئەوە 
خراپترین ســیناریۆیە كە بۆ كوردســتانی عێراق 
لەبەرچــاوی بگرین، دەبێ دوورەپەرێزی لە شــەڕ 
بكرێــت لەڕێی ئەنجامدانی دانوســتاندن. پێموایە 
پێویســت نــاكات گشتپرســی بكــرێ، چونكــە 
ئەنجامەكــەی روونە. ئەگەر ســەیری ئەو واڵتانە 
بكەی كە بەمدواییانە سەربەخۆییان بەدەستهێناوە، 
ئەوانەی ســەركەوتووبوونە، ئەوانەن كە پرۆسەی 
راگەیاندنی ســەربەخۆییان بە هەماهەنگی لەگەڵ 
كۆمەڵگای نێودەوڵەتی كردووە. خوێندنەوەی من 
بۆ بەغدا ئەوەیە كە لەسەر ئەو پرسە دابەشبووە، 
لەبــەر ئەوەی زۆر لە شــیعەكانی باشــوور دەڵێن 
لێگەڕێــن بــا كــورد ببێتــە خاوەنــی دەوڵەت بە 

مەرجــێ كەركووك نەبەن. ســوننەكان كێشــەی 
راســتەقینەیان لەگەڵ ســەربەخۆیی كوردستانی 
عێــراق هەیــە لەبەرئەوەی ئــەوان لــە عێراقێكدا 
دەمێننــەوە كــە 75%ی شــیعە دەبێــت. بەبــێ 
شــكبردنی ســەرچاوەی تایبەت بە خۆیان. بۆیە 
رەوشەكە بۆ سوننەكان زۆر سەخت دەبێت، بەبێ 
بەغدا ناتوانرێ هیچ بكرێ. عەبادی سەرۆكوەزیران 

لە بەغدا تاكە كەســە كە كــورد دەتوانێ ئومێدی 
لەســەر هەڵچنــێ بــۆ ئەنجامدانی دانوســتاندنی 
ســەربەخۆیی. شێوازی كاریگەر ئەوەیە یەكەمجار 
دانوســتاندن بكەن، ئەگەر وادەزانن پێویســتتان 
بە گشتپرســییە، بیكەن، هەرچەنــد من پێموایە 
پێویســتتان نییە، بەاڵم راگەیاندنی سەربەخۆیی 
بە پشتبەستن بە دانوستاندن لەسەر دابەشكردنی 
ناوچــەكان و ســامان و مەســەلەی قــەرزەكان و 
مەسەلەی هاونیشتمانیبوون دەكرێ لەگەڵ بەغدا 
لەســەر هەموو ئەم مەسەالنە دانوستاندن بكرێ. 

بەتایبەتی لەگەڵ ئەو بەغدایەی ئەمڕۆ هەیە.
رووداو: نەبوونی یەكڕیزی لە نێو كورد، دەبێتە 

گرفتێكی گەورە لەبەردەم گشتپرسی؟
 دانیاڵ سەروەر: راستییەكە ئەوەیە لە هەندێك 
لەو واڵتانەی هەوڵی سەربەخۆییان داوە، یەكڕیزیی 
نێوخۆیی نەبووە، دوای سەربەخۆیی شەڕی ناوخۆ 
ســەریهەڵداوە. لــە باشــووری ســوودان وا بــوو. 
پێشــبینی شــەڕی ناوخۆ لە كوردســتان ناكەم، 
بــەاڵم راســتییەكە ئەوەیە هێشــتا پەرلەمان كارا 
نەكراوەتەوە، پێمخۆشدەبێت كە هیچ پێشمەرجێك 
دانەنرابێت بۆ كاراكردنەوەی. پێویستە ببینین كە 
كاراكراوەتەوە و یاســای پەیوەست بە گشتپرسی 
دەربكرێ. ئەگەرنا گشتپرسییەكە نافەرمی دەبێت 

و بەڕاستی بێ سوود دەبێت. 
رووداو: پێت باشــترە كــورد لەگەڵ عێراقێكی 

داڕووخاو بمێنێتەوە؟

رووداو: ئایا كاتی ئەوە هاتووە كورد ســەربەخۆیی 
رابگەیەنن؟

پیتــەر گالبرێت: ئەمە بڕیارێكە بەدەســت خەڵكی 
كوردســتانی عێراقــە، بەپێــی پەیماننامــەی نەتەوە 
یەكگرتــووەكان مافــی خۆیانــە. لەڕێــی بڕیاردانــی 
خەڵك دەتوانن ســەربەخۆیی رابگەیەنن. رەنگە دوای 
گشتپرســی پرۆســەیەكی دانوســتاندن هەبێ، چونكە 
وەكــو جیابوونــەوەی دوو هاوژینە، دەبێ كێشــەكان 
چارەسەر بكرێن. گرنگترینیان دیاریكردنی سنوورەكانی 
كوردســتانە. دەبێ رێككەوتن هەبێــت لەبارەی چەند 

مەســەلەیەكی گرنگ، وەكو ئەو قەرز و داهاتەی لەالی 
بەغدایە. پاشــان مەســەلەی بچووكتر، وەكو پرســی 
هاونیشــتمانیبوون و خاوەندارێتــی، هەروەهــا بابەتی 

بۆڕییە نەوتەكان.
رووداو: پێتوایە ئێستا باشترین كاتە بۆ گشتپرسی؟
پیتــەر گالبرێت: مــن نیوەی ژیانم بــە جۆرێك لە 
جۆرەكان بۆ كوردســتان تەرخان كردووە، من هەرگیز 
كوردێكــم نەبینیــوە بڵێ پێم باشــە عێراقــی بم نەك 
هاونیشتمانیی كوردســتانێكی سەربەخۆ. ئەوە ئاواتی 
لەمێژینەی خەڵكی كوردســتانە. پێموایە ئێستا كاتی 

پیتەر گالبرێت، باڵیۆزی پێشووی ئەمریكا لە كرواتیا بۆ )رووداو(:

شتێكی گەمژانەیە باسی ئەگەری 
دواخستنی گشتپرسی بكەی

پیتەر گالبرێت، یەكەم باڵیۆزی ئەمریكا بووە لە كرواتیای پاش جیابوونەوە 
لە یۆگوسالڤیا لە ساڵی 1991، زۆربەی تەمەنی خۆی بۆ لێكۆڵینەوە و 
بەدواداچوون بۆ دۆزی كورد تەرخان كردووە. پیتەر پێیوایە ئەگەر كورد 

سەربەخۆیی رانەگەیەنن كەس نییە بیانپارێزێ. هەروەها دەڵێت كورد هەرگیز 
لە ئەنجامدانی گشتپرسی پاشگەز نابێتەوە.

هەڤپەیڤین: نامۆ عەبدوڵاڵ

رووداو: بەمدواییــە بابەتێكــت بــۆ رۆژنامــەی 
واشنتن پۆست نووسی، گوتت كاتی سەربەخۆیی 

كوردستان نییە. بۆچی ئەم هەڵوێستە؟
دانیــاڵ ســەروەر: مــن لــەدژی ســەربەخۆیی 
كوردستان نیم، بەاڵم پێموایە ئەو پرۆسەیەی كە 
پێویستە بۆ ئەو مەبەستە بگیرێتەبەر زۆر گرنگە. 
ئەنجامدانــی گشتپرســی بەبــێ رێككەوتن لەگەڵ 
بەغدا لەســەر خاڵەكانی جیابوونەوە، هەڵەیەكی 

دانیاڵ سەروەر پڕۆفیسۆرە لە زانكۆی 
جۆنز هۆپكینز و لە بواری ئیدارەكردنی 

ملمالنێكاندا وانە دەڵێتەوە و لە 
پەیمانگای رۆژهەاڵتی نێوەڕاست لە 
واشنتنیش كاری لێكۆڵینەوە دەكات. 
سەروەر ماوەیەك راوێژكاری وەزیری 

دەرەوەی ئەمریكا بووە و لە نێوان 
سااڵنی 1994 بۆ 1996 نێردەی 

تایبەتی ئەمریكا بووە بۆ فیدراسیۆنی 
بۆسنە، لەو ماوەیەشدا نێوبژیوانی 

دانوستاندنەكانی نێوان كروات 
و موسوڵمانەكان بووە و یەكەم 

رێككەوتنی ئاشتیی دایتن بەرهەمی 
هەوڵ و نێوبژیوانیی ئەو بووە. دانیاڵ 

سەروەر شارەزاییەكی باشی لە 
دۆخی عێراق و رۆژهەاڵتی نێوەڕاست 

هەیە، پێیوایە كاتی سەربەخۆیی 
كوردستان نییە و دەڵێت بەبێ 

رێككەوتن لەگەڵ بەغدا گشتپرسی 
هەڵەیەكی گەورەیە.

 هەڤپەیڤین: نامۆ عەبدوڵاڵ
رووداو- واشنتن

سەختە ئەمریكا دان بە سەربەخۆیی 
كوردستاندا بنێ

ئەوەیە. عێراق تێكشــكاوە، ئــەو واڵتەی 2003 هەبوو 
نەماوە. ئەو واڵتەی ئەمریكییەكان هەوڵیاندا دروســتی 
بكەن، هەرگیز سەری نەگرت. تەنیا سەیر بكەن ساڵی 
2014 چــی روویــدا، هەزار تیرۆریســت بە ئۆتۆمبێلی 
مەدەنی دەســتیان بەســەر دووەم گەورەترین شــاری 
عێراقــدا گرت كــە گوایە لەالیەن 30 هەزار ســەربازی 
عێراقییــەوە بــە چەكــی ئەمریكــی دەپارێــزرا، ئــەو 
چەكانەیان برد و هێرشــیان كردە ســەر كوردســتان. 
حكومەتــی عێــراق چی كــرد؟ رەتیكــردەوە تەنانەت 
مووچەی پێشــمەرگە بدات، رێگــەی بە چوونی چەك 
بۆ پێشــمەرگە نــەدەدا. كێ دەیەوێ بەشــێك بێت لە 

دەوڵەتێكی لەمجۆرە.
رووداو: بەشێك لە چاودێران دەڵێن هیچ دەوڵەتێك 
ئامادە نییە دان بە سەربەخۆیی كوردستاندا بنێ، ئەگەر 
ئەوە راست بێ، بۆچی كورد سەربەخۆیی رابگەیەنێ؟

پیتەر گالبرێت: ســەرەتا پێموانییە ئەو بۆچوونانە 
راســت بن. بەم دواییە ســكۆتالند گشتپرسیی كرد بۆ 
جیابوونەوە لە بەریتانیا، ئەگەر سكۆتالندییەكان بە بەڵێ 
دەنگیان دابا، سەربەخۆییان رادەگەیاند. لە بەریتانیاش 
گشتپرســی كرا بۆ جیابوونەوە لە یەكێتیی ئەوروپا و 
ئەنجامەكــەی قبوڵ كرا. لە هــەردوو حاڵەتەكەدا دوای 
گشتپرسی دانوستاندن كرا. خاڵی گرنگ ئەوەیە كاتێك 
گشتپرسی دەكرێت، رەوشەكە دەگۆڕێت. واقیعێكی نوێ 
دروســت دەبێت بۆ بەغدا و واڵتانی دراوسێ، هەروەها 
بــۆ ئەمریكا و هەموو جیهان. دژایەتیی ســەربەخۆیی 

كوردســتان لــە ئەمریكا، بەهیچ شــێوەیەك بــەراورد 
ناكرێت بە دژایەتیی ئەمریكا بۆ سەربەخۆیی سلۆڤینیا 
و كرواتیا. كاتێك یۆگوســالڤیا دابەشــبوو. من یەكەم 
باڵیــۆزی ئەمریكا بووم لە كرواتیای تازە ســەربەخۆ. 
ئەمریكا تەواو دژی دابەشــبوونی یۆگوسالڤیا بوو، نۆ 
مانگ دوای دابەشــبوونەكە، ئەمریكا لەگەڵ واقیعەكە 
هەڵیكــرد. دانی بە ســەربەخۆیی كرواتیا، ســلۆڤینیا 
و بۆســنیا و هێرزۆگۆڤینــادا نا. ئەمریــكا هەڵەیەكی 
گەورەی كرد، هەوڵی دا جەخت بكاتە ســەر پاراستنی 
یەكپارچەیی یۆگوسالڤیا كە تەواو مەحاڵ بوو، خەڵكی 
كرواتیا و سلۆڤینیا گشتپرسییان بۆ سەربەخۆیی كرد. 
با هیواخوازبین ئەمریكا هەمان هەڵە دووبارە نەكاتەوە، 
هەوڵــی زۆر نەخاتــە گــەڕ بۆ هێشــتنەوەی عێراق بە 
یەكپارچەیــی، ئەوە بەدی نایەت. خەڵكی كوردســتان 
لە 25ی ســێپتەمبەر دەنگ بە ســەربەخۆیی دەدەن، 

دوای ئــەوە عێراق و كوردســتان پێكــەوە نامێننەوە، 
لەبری ئەوە پێویستە كار بۆ جیابوونەوەیەكی ئاشتیانە 
بكرێت. لە هەمووی گرنگتر رێككەوتنە لەســەر ئەوەی 
كام ناوچە ســەر بە كوردســتان دەبێــت و كام ناوچە 
وەك بەشێك لە عێراق دەمێنێتەوە. بارزانی قسەیەكی 

زۆر بونیادنەرانــەی كرد، گوتی كوردســتان تەنیا ئەو 
ناوچانەی دەوێت كە دانیشــتووانی دەیانەوێت بەشێك 
بن لە كوردســتان. ئەمە هەڵوێستێكی مەنتقییە. واتە 
كوردســتان كێشــە بۆ خــۆی ناهێنێ بــە هێنانی ئەو 

ناوچانەی نایانەوێ بەشێك بن لە كوردستان.
رووداو: لــەو بــاوەڕەدای كورد بڕیاری گشتپرســی 

هەڵبوەشێنێتەوە؟ 
گشتپرســی  ناتوانــرێ  گالبرێــت:  پیتــەر 
هەڵبوەشــێنرێتەوە. بیهێنە بەرچاوت چ كاریگەییەكی 
لەسەر خەڵكی كورد دەبێت ئەگەر سەركردایەتی كورد 
هەڵیوەشــێننەوە. بێگومان متمانەیان نامێنێت، ئەوە 
ئامانجێكە كە زۆر ســەركردە، بە بارزانیشەوە، هەموو 
ژیانیان بۆ بەدەســتهێنانی تەرخان كردووە. نایانەوێ 
هەڵیبوەشــێننەوە و بەنیازیش نین هەڵیبوەشێننەوە. 
دەتوانین بڵێین هیچ هەلێك نییە بۆ پاشــگەزبوونەوە 
لەم گشتپرســییە. پێموایە شــتێكی گەمژانەیە باسی 
ئەگەری دواخستنی گشتپرسی بكەین، چونكە ناكرێ. 
ئێستا لە رەوشێكداین كە چاوەڕێی گشتپرسین، دەزانین 
ئەنجامەكەشــی چییە، پرســیارەكە ئەوەیە دواتر چی 

روودەدا.
رووداو: رەخنەیەكی دیكە لە پرۆژەی ســەربەخۆیی 
كوردســتان ئەوەیــە كــە كــورد یەكگرتــوو نییــە، 
جواڵنەوەیەك دروستبووە كە دەیەوێ بە نەخێر دەنگ 
بە پرۆسەكە بدات، گۆڕان هێشتا لەگەڵ پرسەكە نییە، 
هەرچەندە پارتی داوایەكی بێ مەرجی پێشكەشــكردن 
بــۆ دووبارە كۆبوونــەوەی پەرلەمان. ئایا ئەمە دەبێتە 

گرفت لەبەردەم سەربەخۆیی؟
پیتەر گالبرێت: خەڵك دەنگ دەدات، كەواتە دەنگی 
ناڕازیــش دەبێــت، پێموایە رێژەی دەنگی نــاڕازی زۆر 
كــەم دەبێــت. لەبەرئەوەی پارتــی و یەكێتی و گۆڕان 
هەرســێكیان پشــتگیری ســەربەخۆیی و گشتپرســی 
دەكــەن. یەكێتی و گۆڕان حەزدەكــەن پەرلەمان كارا 
بكرێتەوە، ئێســتا رێككەوتن هەیە بــۆ كاراكردنەوەی 
پەرلەمان بەبێ هیچ پێشــمەرجێك. دیموكراسی وایە، 
ئەگــەر خەڵــك بیانەوێ بە نەخێر دەنــگ بدەن، ئەوە 
مافی دیموكراســیانەی ئەوانە. من دەڵێم كوردســتان 
یەكگرتووتــرە لــە هەمــوو ئــەو واڵتانــەی هەوڵــی 
ســەربەخۆییان داوە. كاتێك ئەمریكا لە ســاڵی 1776 
ســەربەخۆیی راگەیاند، تەنیا یەك لەسەر سێی خەڵك 
لەگەڵ سەربەخۆیی بوون. بەشێكیان دەیانویست لەگەڵ 
بەریتانیــا بمێننەوە و بەشێكیشــیان بێالیــەن بوون. 

ئەوانــەی دەیانەوێ لەگەڵ عێراق بمێننــەوە ژمارەیان 
كەمە. 

رووداو: تــۆ بەمدواییە گوتت مەترســیدارتر ئەوەیە 
كــورد وەكو بەشــێك لە عێــراق بمێننــەوە، دەتوانی 

ئەوەمان بۆ روون بكەیتەوە؟
پیتەر گالبرێــت: مانەوە وەك بەشــێك لە عێراق، 
مانەوەیــە لە دەوڵەتێكدا كە هەرگیــز كارا نەبووە. بە 
ناكۆكیی مەزهەبی داڕزێنراوە، ناكۆكیی سوننە و شیعە 
و مێژوویــەك لە جینۆســایدی هەیە. فەرمانڕەوایانیش 
تەنیــا بــۆ یەك پێكهاتــە كار دەكەن كە شــیعەكانن. 
عێراق نزیكترین هاوپەیمانی ئێرانە لە جیهاندا. كەواتە 
لــە بەغدا حكومەتێــك هەیە كە هاوپەیمانــی ئێرانە، 
لەكاتێكــدا حكومەتی هەولێــر هاوپەیمانی ئەمریكایە. 
بۆچوونیــان لەبارەی شــەڕی ســووریاش لێكجیاوازە. 
خاڵی گرنگ ئەوەیە ئەگەر ســەربەخۆیی رانەگەیەنن و 
وەك بەشێك لە عێراق بمێننەوە كەس نییە بتانپارێزێ، 
ئەگەر دەوڵەتێكی سەربەخۆ بن كۆمەڵگای نێودەوڵەتی 
دەتانپارێزێ. ســەیری كوەیت بكەن، كاتێك ســەددام 
لە 1990 كوەیتی داگیركرد، جیهان بەرگریی لێ كرد. 
كاتێك سەددام چەكی كیمیایی لەدژی كورد بەكارهێنا 
جیهان هیچی نەكرد. لەكاتێــدا ئیدارەی رۆناڵد ریگان 
لەگەڵ بڕینی هاوكاری بۆ عێراق نەبوون. كەواتە ئەگەر 
بەشێك بن لە واڵتێكی دی هیچ پارێزێكتان نییە، ئەگەر 

سەربەخۆ بن دەپارێزرێن.

ئەمریكا دژی 
دابەشبوونی 

یۆگوسالڤیا بوو، 
بەاڵم لەگەڵ 

واقیعەكە هەڵیكرد

دانپێدانانی ئەمریكا 
بە سەربەخۆیی 

كوردستان دەستی 
پوتین وااڵ دەكات

گشتپرسی 
رەوشی 

سوننەكانی عێراق 
زۆر زەحمەت 

دەكات

ئەگەر یاسا بۆ 
گشتپرسی 

دەرنەكرێ 
ئەنجامەكەی 

نافەرمی دەبێ

جیابوونەوەی 
كوردستان دەبێ 

بە رێككەوتن بێت 
لەگەڵ بەغدا

نابێ ئەمریكا 
لە گشتپرسیی 

كوردستاندا هەمان 
هەڵەی یۆگوسالڤیا 

دووبارە بكاتەوە

ئەگەر 
سەربەخۆیی 

رانەگەیەنن كەس 
نییە بتانپارێزێ

ئەگەر دەوڵەتێكی سەربەخۆ بن كۆمەڵگای 
نێودەوڵەتی دەتانپارێزێ

دانیال سەروەر، پڕۆفیسۆر لە زانكۆی جۆنز هۆپكینز بۆ )رووداو(:
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ته ندروستی

ئێوارەیەك لە یەكێك لە نەخۆشــخانەكانی 
فریاكەوتــن بووم كە هێنــدە قەرەباڵخ و پڕە 
لە نەخۆش، ناتوانیت ســاتێك پشــوو بدەیت 
بۆ خواردنــەوەی پەرداخێك ئاو، لە تینوێتی 

بخنكێی كەس فریات ناكەوێت.
لە نەخۆشــخانەكان بەگشــتی، بەشەكانی 
بینینــی نەخــۆش جیاكراونەتــەوە، تاوەكــو 
گوشــاری ســەر پزیشــك كــەم ببێتــەوە و 
و  رێكخــراو  بەشــێوەیەكی  نەخۆشــەكانیش 
خێراتــر چارەســەر وەربگرن، بــەاڵم لەكاتی 
پێویستدا هەموو دەبنە یەك تیم بۆ ئەنجامدانی 

چارەسەری پێویست بۆ نەخۆش.
نەخۆشــخانە،  نێــو  گەیشــتبوومە  تــازە 
پزیشــكێكی پایەبڵنــدی هەنــاوی داوای كرد 
خێــرا ئۆكســجین و ســۆندەیەكی میــز بــۆ 
پیاوێكی بەسااڵچوو دابنێم كە ئاو لە سنگیدا 
كۆبووبــووەوە. بە تووڕەییــەوە یەكێك بانگی 
كرد، مانگانــە مووچەیەكی باش وەردەگری و 
ئەو دەوامەش دەكەیت؟ بۆ نایەی چارەسەری 

نەخۆشەكەمان بكەیت؟
كــە بینیم گەنجێكە و دوو هاوڕێی لەگەڵن، 
قیت و قۆز لە پشــتمەوە وەســتاون، جگە لە 
یەكێكیان كە رووشاوییەكی كەم لە روخساری 
هەبوو، وەرەقەیەكی پۆلیســی )بۆ نووسینی 
هەڵدایــە  پزیشــكی(  ســەرەتایی  راپۆرتــی 
بەردەستم و گوتی خێرا ئەوەمان بۆ پڕبكەوە.
نەخۆشەكەی ئەوان پەیوەندی بەو بەشەی 
منەوە نەبوو كە كارم لێ دەكرد، بەاڵم كە سەیرم 
كرد پزیشــكەكەی دیكە لە ژووری رووداوەكان 
سەرقاڵە بە بریندارێكەوە كە تووشی رووداوی 
هاتوچۆ بووە، گوتم پزیشــكەكەتان نەخۆشی 
دیكەی الیە، ئەگەر بتانەوێت كەمێك چاوەڕێ 
بكەن من ئەو راپۆرتەتان بۆ دەنووســم، بەاڵم 
تاوەكو چارەســەری پێویســت بۆ ئەم پیاوە 
بەســااڵچووە دەكەین، ئێوە بڕۆن برینەكەتان 

لەالی پەرستارەكە پاكبكەنەوە.
نەخۆشــانی تووشــبووی كۆبوونەوەی ئاو 
لە ســییەكان، گرفتیان لــە دڵ، گورچیلە یان 
ســییەكان هەیە و پێویستیان بە چارەسەری 
خێرا هەیە بە هەریەكە لە ئۆكسجین و دەرمانە 
میزپێكــەرەكان )ئەگــەر پەســتانی خوێنــی 
ئاسایی بوو(، هەروەها هەندێ دەرمانی دیكەی 
تایبەت، بەاڵم ئەگەر بەزوویی چارەســەری بۆ 
نەكرێــت، دوور نییە نەخۆشــەكە بمرێ. بۆیە 
لەكاتی گەیشــتنیان بە نەخۆشخانە، پزیشك 
پێویســتە بە وردی چاودێرییان بكات و كاری 

پێویستیان بۆ بكات. 
بەدەم چارەســەری نەخۆشــەكەوە، لەالی 
خۆمــەوە كۆتاییــم بــە گفتوگۆكــە هێنابوو، 
كەچی گەنجەكە بە تووڕەییەوە گوتی مانگانە 
پارەیەكــی باش لێــرە وەردەگری، ئەگەر هەر 
كار بــۆ یــەك نەخــۆش بكەیــت و نەتوانــی 
راپۆرتێك بۆ من پڕ بكەیتەوە چ دكتۆرێكی؟!
راپۆرتی پزیشكی كە پزیشكی نیشتەجێی 
خوالو لــە نەخۆشــخانەكانی فریاكەوتن پڕی 
دەكاتەوە، راپۆرتێكی سەرەتایی نیشانە بینراو 
و هەســتپێكراوەكانی نەخۆشــە و هیچــكات 
چارەســەری نەخــۆش لەســەر ئــەم راپۆرتە 
دواناخرێــت، چونكــە دوای چارەســەرەكەی 
دەتوانرێــت راپۆرتەكــە پڕبكرێتــەوە. بــەاڵم 
دواخســتنی چارەســەرەكە دوور نییە لە زۆر 
حاڵەتــدا مەترســی لەســەر ژیانــی نەخۆش 

دروستبكات. 
بــەردەوام  كــە  گرفتــەكان  لــە  یەكێــك 
رووبەڕووی پزیشــكان دەبێتــەوە، ئەوەیە كە 
نەخۆشــەكانمان جیاوازیی نێوان پزیشكێكی 
پسپۆڕ و پزیشــكێكی پایەبڵند و پزیشكێكی 
پلەبەند ناكەن. وادەزانن ئەوەی ناوی پزیشك 

بوو، رۆژانە بە گیرفانی پڕەوە دەڕواتەوە.
خەڵــك نازانن كە هەمــوو ئەوانەی ناویان 
پزیشــكە كلینیكی تایبەتیان نییە، ئەوانەشی 
كــە هەیانــە هەموویــان رۆژانــە 70 نەخۆش 
و 100 نەخــۆش نابینــن، بەڵكــو ئەوانــەی 
بەمشێوەیەن بە پەنجەی دەست دەژمێردرێن. 
ســاڵ   18 دوای  پلەبەنــد  پزیشــكی 
خوێندنــی ســەرەتایی، ناوەنــدی، ئامادەیی 
و كۆلێژی پزیشــكی دەتوانێــت بۆ یەكەمجار 
لە نەخۆشــخانەكانی فریاكەوتــن كار بكات و 
رێگەی پێنــەدراوە كلینیكی تایبەت بە خۆی 
هەبێــت، مووچەكەی ئێســتا لــە 496 هەزار 

تێپەڕ ناكات. 
ئینجــا دوای چەنــد ســاڵێك خزمەتكردن 
دەبێتە پزیشــكی پایەبڵندی یەكێك لە بەشە 
دیكــە  ســاڵی   6-4 دوای  و  پزیشــكییەكان 
دەتوانێت بڕوانامەی دكتۆرا بەدەســتبهێنێ و 
كلینیكــی خۆی بكاتــەوە و نەخۆش ببینێت. 
 25-20 النیكــەم  كــە  پزیشــكێك  بەمــەش 
ســاڵ خوێندوویەتی، لــە كلینیكەكەی خۆی 

نەخۆشێك بە 20 هەزار دینار دەبینێ. 

بۆ 20 هەزار 
دینار 20 ساڵ 

دەخوێنێ

هونەر رێبوار

سەروەر ساالر
رووداو - سلێمانی

لەمــاوەی رابردوودا چەندین خانمی بااڵپۆش 
بەهــۆی قووتدانــی دەرزیــی بەســتنی لەچــك 
نەخۆشــخانەی  گەیێندراونەتــە  )دەمبــووس( 
فێركاریــی نەشــتەرگەری لە ســلێمانی، لەوێ 
بە رێــگای جیاواز دەرزییەكان لە ســییەكانیان 

دەرهێنراوە، بەاڵم یەكێكیان گیانی دەرچوو.
توێژینەوەیەكی زانســتیی نوێ لە سلێمانی، 
ســەرنجی خستووەتە ســەر گرفتێكی خانمانی 

دەرزیــی  قووتدانــی  ئەویــش  بااڵپــۆش، 

لەچكبەستنە بە رێكەوت. توێژینەوەكە لەالیەن 
سێ پزیشــكی پسپۆڕی نەشــتەرگەریی سنگ 
و دڵ و بۆڕییەكانــی خوێــن: )د.ئــارام بــارام، 
د.فەهمی حوســێن كاكەمەد و د.دیالن ئەحمەد 
بەكــر( كــراوە و كۆتایــی حوزەیرانی ئەمســاڵ 
لە جۆرناڵێكــی زانســتیی نێودەوڵەتی بەناوی 
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Research( باڵوكراوەتەوە.

ئەنجامدەری ســەرەكیی نەشتەرگەرییەكان، 
و  دەرزییــەكان  دەرهێنانــەوەی  پرۆســەكانی 
بەدواداچوونی باری تەندروستیی نەخۆشەكان، 
پڕۆفیســۆری یاریــدەدەر د.ئــارام بــارام بووە. 
بەاڵم هەر ســێ توێژەرەكە د.فەهمی حوســێن 
لەبــارەی  كــردووە  سەرپشــك  كاكەمەدیــان 
توێژینەوەكــە بۆ میدیا بدوێ. توێژەرەكان ناوی 
)كۆنیشانەی حیجاب( بە ناوێكی گونجاو دەزانن 

بۆ روونكردنەوەی ئەم حاڵەتە.
د.حوســێن فەهمی كاكەمەد، بە )رووداو(ی 
گوت: "مەبەستمانە بەهۆی ئەم ناوەوە ئاسانتر 
پەیامەكە بگاتە خانمانی بااڵپۆش و هۆشیاریان 
بكەینەوە سەبارەت بەو گرفتە، بەهیچ جۆرێك 
پاڵنەری ئایدیۆلۆژی و سیاسی لە پشت ئەم 
ناوەوە نییە، نەمانویستووە تانە لە پۆشاكی 

هیچ كەسێك بدەین".
وەك لــە توێژینەوەكــەدا هاتووە، لە 
ماوەی ســاڵ و نیوێكی توێژینەوەكەدا 
27 خانمــی بااڵپۆش بەهۆی قووتدانی 
بەشــی  هێنراونەتــە  دەمبــووس 
نەشتەرگەریی سنگ و دڵ و بۆڕییەكانی 
خوێــن لە نەخۆشــخانەی فێــركاری و 
بەمجۆرە چارەســەر كراون: بە نازووری 
نــەرم )لەگەڵ بەنجی لۆكاڵــی( 12 یان 
رزگاركــراون و دەرزی لــە ســییەكانیان 
دەرهێنــراوە. بە نــازووری رەق )لەگەڵ 
بەنجی گشــتی( 12 كــەس رزگاركراون و 
دەرزی لە ســییەكانیان دەرهێنراوە، بەاڵم 
یەكێكیــان نەتوانــرا رزگار بكرێ و گیانی 
ســپارد. هەروەها دوو كەسیش بە ناچاری 
نەشــتەرگەریی كردنەوەی ســنگیان بۆ 

كراوە بۆ دەرهێنانی دەرزییەكان.
د.فەهمی دەڵێ بەپێی 

خەماڵندنەكانی ئەوان، لە 
سلێمانی هەر 20 رۆژ 
جارێك خانمێكی 

بااڵپۆش 
دەمبووسێك 
بە رێكەوت 
قووتدەدات 

"ئەگەر هەموو 

واڵتانی ئیسالمی هەژمار بكەین، ئەوە رۆژانە 
46 خانم دەمبووس قووتدەدەن".

توێژینەوەكــە روونیكردووەتەوە هیچكام لەو 
27 حاڵەتــەی توێژینەوەكەیــان لەســەر كراوە، 
تەمەنیــان لە 30 ســاڵ زیاتر نەبــووە، تێكڕای 
تەمەنــی هەموویان 15 ســااڵن بووە. پزیشــكە 
توێژەرەكە دەڵێ ئەمە ئاماژەیەكی سەرنجڕاكێشە 
"زۆربــەی حاڵەتــەكان ئەوانەن كــە تازە لەچك 
دەپۆشــن، بۆیە گرنگە ئەو كەســەی دەست بە 
بەكارهێنانــی لەچك دەكات هۆشــیار بكرێتەوە 

لەبارەی ئەم گرفتە".
وەكــوو پزیشــكە توێــژەرەكان تێبینییــان 
كــردووە، راددەی روودانــی ئــەم حاڵەتە لەنێو 
بااڵپۆشانی كوردستان، نزیكە لەوەی لە واڵتانی 

دیكەی ئیسالمی هەیە.

سەرەتایەكی هاوشێوە

ئەو خانمانەی روویان لە سەنتەرەكە كردووە 
و بەشــداریی توێژینەوەكەیان كردووە، بە وردی 
مێژووی نەخۆشییەكەیان لێ وەرگیراوە. نزیكەی 
هەموو خانمەكان كاتێك دەرزییەكانیان قووتداوە، 
خەریكی بەستنی لەچك بوون و دەرزییەكانیان 
لەنێــو دەمیان ئامادە كردووە، لەوكاتەدا بەهۆی 
پێكەنین، كۆكە یان قســەكردنەوە دەرزییەكان 

پەڕیونەتە قوڕگیان و پاشان سییەكانیان.
زۆربەشیان كاتێك سەردانی پزیشكیان كردووە 
كە بەهۆی حاڵەتەكەوە تووشــی هەناسەتوندی 
یان كۆكەی درێژخایەن بوون. چارەســەرەكەش 
بــە دەرهێنانەوەی دەرزییەكە بووە بە هەناوبین 

)نازوور( یان نەشتەرگەریی كردنەوەی سنگ.
دەرزییەكــە  "ئەگــەر  دەڵێــت:  د.فەهمــی 
دەرنەهێنرێ، ئەوە كەســەكە تووشی هەوكردنی 
درێژخایەنی ســییەكان دەكات، پشتگوێســتنی 
بەردەوامیشــی بــەرەو پەككەوتنی هەناســەیان 

دەبات".

توێژەرەكان: مەهێڵن ئەو جۆرە 
دەرزییانە هاوردە بكرێن

بە سەرنجدان لەو ئاڵۆزكارییانەی بەهۆی ئەو 

جۆرە دەرزییانە تووشی خانمانی بااڵپۆش دەبن، 
ســێ توێژەرەكە داوایان لە حكومــەت و الیەنە 
پەیوەندیدارەكان كــردووە چیدی ئەو دەرزییانە 
نەهێننە كوردســتان. هەروەك داوایان لە خێزان 
و كۆمەڵگە كردووە خانمە گەنجە بااڵپۆشــەكان 
هۆشــیار بكەنــەوە لەبــارەی ئــەم جــۆرە لــە 
ئاڵۆزكارییەكانی لەچكبەستن و رێنماییان بكەن 

بەشێوەیەكی دروست لەچك بپۆشن.
سااڵنە چەندین توێژینەوەی لەمجۆرە لە 
كوردستان دەكرێن كە هەموویان رێنماییان 
بۆ بڕیاربەدەســتان هەیە، بەاڵم هیچیان بە 
كردەیــی ناكرێن و وەكوو مەرەكەبی ســەر 
كاغــەز دەمێننەوە، پســپۆڕێكیش ئەمە بۆ 
كوردســتان  بەرپرســانی  نائەكادێمیبوونی 

دەگێڕێتەوە.
د.عەبدولفەتاح هەورامی، بەرپرسی بەشی 
توێژینەوە زانســتییەكان لــە بەڕێوەبەرایەتی 
گشــتی تەندروستی ســلێمانی، دەڵێت كاری 
دروســت لە بڕیــاری دروســتەوە دێ، بڕیاری 
دروســتیش لە زانیارییــەوە، زانیارییش دەبێ 
لەســەر بنەمــای داتای دەســتكەوتوو بێ كە 
توێژینــەوەكان چنگی دەخەن "گەشــەكردنی 
واڵت بەبێ توێژینەوە مەحاڵە، بڕیاری دروست 
هەرگیز بە بنەمایەكی هەڕەمەكییەوە لەدایك 
نابێ، بڕیاربەدەســتانی ئێمە چونكە كەسانی 
تــەواو ئەكادیمی نیــن، ئەوەی الیــان گرنگ 
نەبــێ رێنماییەكانــی توێــژەران و توێژینەوە 

زانستییەكانە".
لــە  هەیــە  دكتــۆرای  كــە  هەورامــی 
پزیشــكیی كۆمــەڵ و مامۆســتای زانكــۆی 
ســلێمانییە، دەڵێ بەرپرســان یــان بڕوایان 
بــە توێژینــەوە نییــە و كەمتریــن نێوەندی 
توێژینــەوە بــۆ دامودەزگاكانیــان دادەنێن، 
یان پێیان نــاگات "لە هەموو بارێكدا ئەوان 
خەتاباری ســەرەكین، چونكە دەتوانن و لە 
دەســەاڵتیاندایە هــەر بوارێك كــە بیانەوێ 
چاكــی بكــەن، داوا لــە زانكــۆكان بكــەن 
توێژینــەوەی زانســتییان بۆ بكــەن، یان لە 
هەمــوو دەزگایەكدا نێوەندێكــی توێژینەوە 

دابمەزرێنن و كار بە داتاكانیان بكەن".

حیجاب لە سلێمانی 27 ژنی رەوانەی 
نەخۆشخانە كردووە

دكتۆر محەممەد عەلی بەرزنجی

كۆئەندامی هەرس یەكێكە لە كۆئەندامەكانی 
لەشی مرۆڤ و بەرپرسیارێتیی سەرەكی بریتییە 
لە هەرســكردنی خواردن و خۆراكە ماددەكان و 
كردنەدەرەوەی پاشەڕۆكان و هاوكات كۆمەڵێك 
كــرداری الوەكیتریشــی هەیە. ئــەم كۆئەندامە 
پێكدێت لــە جۆگەكانی هەرس كــە لە دەمەوە 
دەستپێدەكات و بە دەرچەی كۆم كۆتایی دێت، 
كۆمەڵێ ئەندامی گرنگ دەگرێتە خۆی وەك: دەم، 
ســورێنچك، گەدە، دوازدەگرێ، رێخۆڵەباریكە و 
ریخۆڵەئەستوورە كە رێكە و كۆمیش دەگرێتەوە، 
هەروەها كۆمەڵێك ئەندامی دیكە كە هاوكارن لە 
كرداری هەرس و تەواوكاری كۆئەندامی هەرســن 

وەك: جگەر و زراو و پەنكریاس.
خوێنبەربوونــی جۆگەی هــەرس یەكێكە لە 
حاڵەتــە بــاو و مەترســیدارەكان و بــە یەكێك 
لە حاڵەتــە لەنــاكاوەكان هەژمــار دەكرێت كە 
پێویستی بە چارەسەری خێرایە. خوێنبەربوونی 
جۆگەی هەرس هەر نەخۆشــی نییە، بەڵكو بە 
یەكێك لە نیشانەكانی نەخۆشی هەژمار دەكرێت 
كە چەندین هۆكاری جیاوازی هەیە. بەشێوەیەكی 

گشتی دابەش دەكرێت بەسەر دوو جۆردا:
یەكــەم: خوێنبەربوونی بەشــی ســەرەوەی 

جۆگەی هەرس
دووەم: خوێنبەربوونــی بەشــی خــوارەوەی 

جۆگەی هەرس
خاڵی دابەشــكردنی جۆگەی هەرس لەڕووی 
توێكارییەوە بریتییە لە )بەســتەری تریتز( كە 
دەكەوێتە ســەر جگەر، یا روونتر بڵێین هەموو 
ئەندامەكانــی جۆگــەی هــەرس كــە دەكەونــە 
خــوار )دوازدەگــرێ(وە بە بەشــی خــوارەوەی 
جۆگــەی هەرس هەژمــار دەكرێــن. دوازدەگرێ 
و ئــەو ئەندامانەشــی كــە دەكەونــە ســەرووی 
ئەوەوە بە بەشــی ســەرەوەی جۆگــەی هەرس 
هەژمــار دەكرێن. دابەشــكردنی جۆگەی هەرس 
بۆ بەشــی خوارەوە و ســەرەوە یارمەتیدەرە لە 
جیاكردنەوەی نیشانەكان و شێوازی چارەسەر و 

ئەو پشكنینانەی كە پێویستە بكرێن.
ئێمە لێــرەدا زیاتر ســەرنج دەخەینە ســەر 

بەشــی ســەرەوەی جۆگــەی  خوێنبەربوونــی 
هەرس و بەتایبەتیتریش خوێنبەربوونی گەدە و 

دوازدەگرێ.
هۆكارەكانی: 

- برینی گەدە و دوازدەگرێ
- رووشانی گەدە

- رووشانی سورێنچك
- ئاوســانی خوێنهێنەرەكانی نێو سورێنچك 

بەهۆی زۆریی پەستانی ناویان.
یاخــود  گــەدە  رووپۆشــی  هەوكردنــی   -

دوازدەگرێ.
- هۆكاری دەگمەنــی وەكوو تەقینی دیواری 
ســورێنچك، شــێرپەنجەی گــەدە، نەخۆشــیی 

هیمۆفیلیا
نیشانەكانی چین؟

نیشانە تایبەتەكانی خوێنبەربوونی 
جۆگەی هەرس:

- هێنانــەوەی خوێــن لــە دەمــەوە )لەگەڵ 
رشانەوە یان بەڵغەم(.

- رەشبوونی پیسایی كە بە )مێلینا( ناسراوە.
- دانانــی خوێن لەڕێگای كۆمــەوە، ئەمەیان 
زیاتــر تایبەتــە بە بەشــی خــوارەوەی جۆگەی 
هــەرس، بــەاڵم لــە هەندێــك كاتــدا ئەگــەر 
خوێنبەربوونەكە زۆربێت، لە بەشی سەرەوە ئەم 

نیشانە روودەدات.
- رەنگ بزڕكان و كەمخوێنی كە بە پشكنینی 

كلینیكی و تاقیگەیی هەستی پێدەكرێت.
- هەندێجار نەخۆشەكە هەست بە هیچ ناكات 
و یەكەم نیشانەی لەهۆشخۆچوون و بوورانەوەیە.
- لێدانی دڵ خێرا دەبێت و پەســتانی خوێن 

دادەبەزێت.
رەنگــە هەندێجار پێش دەركەوتنی نیشــانە 
تایبەتەكان بــۆ خوێنبەربوونی جۆگەی هەرس، 
كۆمەڵێــك نیشــانە هەبــن كــە ســەلمێنەری 
نەخۆشــییەكی تایبەتــن و ئــەو نەخۆشــییە 
هۆكاربێت بۆ دروســتبوونی خوێنبەربوون وەك 
بوونی دڵەكزێ، ئازاری گەدە، ئازاری سورێنچك 
یا نیشــانەی دیكە كە ئەنجامی پرســیارەكانی 

پزیشك زیاتر دەردەكەوێت.
چۆن دەستنیشان دەكرێت؟

هەركاتێــك نەخۆشــێك ئــەم نیشــانانەی 
هەبوو ئەوا پێویســتە ســەردانی نەخۆشــخانە 
بكات لەوێش پزیشــك دوای پرســینی مێژووی 
نەخۆشــی و پشكنینی كلینیكی پێویستبوونی 
پشكنینە تاقیگەییەكان دەخاتەڕوو كە دەكرێ 

ئەمانە بگرێتە خۆی:
 )CBC or FBC( یەكەم: پشكنینی خوێن
كریاتینیــن  و  یوریــا  پشــكنینی  دووەم: 

 .BUN هەروەها پشكنینی
ســێییەم: تیشكی ئێكس )ئەشیعە(ی سك 
بەپێوە تاوەكوو لەڕێگەیەوە كونبوونی ناوپۆشی 
جۆگــەی هەرس هەڵســەنگاندنی بــۆ بكرێت و 
وەالبنرێــت ئەگــەر نەبوو ئینجــا هەنگاوەكانی 

دواتر دێت.
چــوارەم: پشــكنینی هەناوبینــی )نازور( 
كــە تێیــدا لەڕێــگای ئامێــری هەناوبینییەوە 
سورێنچك و گەدە و دوانزەگرێ سەیردەكرێت 
و ئەگەری بوونی هەر رووشانێك، یان برینێك 

پشتڕاست دەكرێتەوە.
چارەسەر چییە؟

و  ســەنتەرەكان  بەپێــی  چارەســەرەكانی 
بەردەســتی جۆری چارەســەرەكان و ئەزموونی 
پزیشــكەكە دەگۆڕێت، بۆیە ئێمــە لێرەدا تەنیا 
كۆمەڵێك شــتی گشــتی باس دەكەین و بەهیچ 
جۆرێــك نابێت ئەم زانیارییانە ببنە جێگرەوەی 

بڕیاری پزیشك.
لەكاتــی بەدیكردنــی نیشــانەی لــەم جۆرە 
وا باشــترە بەزوویــی ســەردانی نەخۆشــخانە 

بكەیــت و لەوێــش بەپێی باری تەندروســتی و 
پێوانــەی نیشــانەكانی زیندەگــی )لێدانی دڵ، 
پەســتانی خوێن، ژمارەی هەناســەدان و چەند 
پێوانەیەكی تر( لە كەسەكەدا ڕێگاكانی چارەسەر 

دەگیرێتەبەر، بەشێوەیەكی گشتی ئەمانەن:
- پرســینی مێژووی نەخۆشی بەشێوەیەكی 
كورت و هاوكات ئەنجامدانی پشكنینی كلینیكی.
گومانــی  )ئەگــەر  كانیــوال  دانانــی   -
خوێنبەربوونی زۆر كرا پێویســتە دوو كانیوالی 

قەبارە گەورە دابنرێ(.
- پێدانــی ئــاوی نۆرماڵ ســاالین )مغەزی( 
لەڕێــگای كانیــوالوە بۆ جێگرتنــەوەی خوێنی 

لەبەر رۆیشتوو.
- ناردنــی خوێن بۆ تاقیگە بۆ ئەنجامدانی 
پشــكنینە بنچینەییەكانــی خوێن )خرۆكەی 
سور و سپی و پەڕەكانی خوێن و هیمۆگلۆبین 
و هیماتۆكریت(، پشــكنینی كاری گورچیلە، 
گرووپــی خوێن، هەروەها ئامادەكردنی خوێن 

بۆ گواستنەوە، لە بانكی خوێنەوە.
خوێــن  ســوڕی  جێگیركردنــی  دوای 
كەســەكەدا  لــە  زیندەگــی  نیشــانەكانی  و 
دەبێــت هەوڵــی دەستنیشــانكردنی هۆكاری 
چارەســەری  و  بدرێــت  خوێنبەربوونەكــە 

تایبەتی بدرێتێ.
زۆربەی جارەكان كاتی ئەنجامدانی هەناوبینی 
خوێنبەربونەكە وەستاوەتەوە و پێویست بەهیچ 
ناكات تەنیــا لەڕێگای دەرمانی تایبەتەوە رێگا 
لەدووبارە خوێنبەربوون دەگیرێت و چارەســەر 
دەكرێ، بــەاڵم هەندێجار لەكاتــی ئەنجامدانی 
هەناوبینیدا )نازور( شــوێنی خوێنبەربوونەكە 
دەدۆزرێتەوە و خوێنبەربوونەكە دەوەســتێنرێ 
جــا یان بە لێدانــی دەرزی یا بە كەوی كردنە، 
یان بەســتن یان بەدانانی بالۆنێكە لەســەری. 
لە هەنــدێ حاڵەتی دەگمەندا خوێنبەربوونەكە 
ناوەســتێت و رەنگە پێویســت بە ئەنجامدانی 

نەشتەرگەری بكات.

خوێنبەربوونی جۆگەی هەرس

یەكێكیان مرد
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رووداو - هەولێر

هۆڵــی  لــە  رابــردوو،  پێنجشــەممەی  رۆژی 
حوســەینییەی ئیمام خومەینــی لە تاران، عەلی 
خامنەیــی، رابەری كۆمــاری ئیســالمیی ئێران، 
متمانــە و پشــتگیری بــە حەســەن رووحانــی، 
سەرۆككۆماری ئێران بەخشی. هەموو بەرپرسانی 
بااڵی ئێــران لە مەراســیمەكەدا بەشــدار بوون، 
پێكهاتەی ئامادەبووانی مەراسیمەكە ئاماژەیەكی 
داهاتــووی  ســاڵی  چــوار  بــەوەی  بــوو  روون 
ســەرۆكایەتی رووحانــی ملمالنێــی زۆری تێــدا 
دەبێــت. تاكە غایبی ناو هۆڵەكــە عەلی ئەكبەر 
رەفســنجانی بــوو كە ماوەی ســێ دەیە بوو لەو 
بۆنەیــەدا ئامــادە دەبــوو. غیابەكەشــی بــاری 
سەرشــانی رووحانــی لە چوار ســاڵی داهاتوودا 
قورســتر دەكات. رۆژی شــەممەش پەرلەمانــی 

ئێران متمانەی بە حەسەن رووحانی بەخشی.
مەراســیمەكەی رۆژی پێنجشــەممە و شــەممە 
لــە كاتێكــدا بوون كە حوســێن فەرەیــدون، برا و 
یاریدەدەری رووحانی، هەتا ئێســتاش بە تۆمەتی 
گەندەڵی لەژێر لێكۆڵینەوەدایە و تەنیا بە وەسیقە 
ئازادكراوە. ریفۆرمخواز و میانڕەوەكان ئەو تۆمەتانە 
بــە كاردانەوەی تونــدڕەوەكان دوای ســەركەوتنی 
رووحانی لە هەڵبژاردنەكانی ســەرۆكایەتی دەزانن. 
فەرەیــدون هەمــوو كاتێــك بــە یەكێك لــە خاڵە 
الوازەكانی ئیدارەی رووحانی دانراوە و لەسەر ئەو، 

حەسەن رووحانی بە خزمچێتی تۆمەتبار كراوە.
ئاشــكرایە كــە خولــی دووەمی ســەرۆكایەتی 
رووحانی وەكوو خولی یەكەم نابێت، چەند مانگێك 
دەبێت پەیوەندییەكانی نێوان رووحانی و خامنەیی 
بــاش نییــە، كۆبوونەوەكــەی رۆژی پێنجشــەممە 
یەكەمجارە لەو چەند مانگەدا كە كەشێكی ئاسایی 
لە نێوان خامنەیی و سەرۆككۆماری ئێراندا هەبێت.

رێبەری ئێــران لە مانگی حوزەیراندا حەســەن 
رووحانی بــەوە تۆمەتبار كرد كە كۆمەڵگای ئێران 
بەســەر دوو بــەرەی الیەنگــر و دژبــەردا دابــەش 
دەكات و تەنانــەت لەگەڵ حەســەن بەنی ســەدر، 
هەشــتاكان  ســەرەتای  ئێرانــی  ســەرۆككۆماری 
بــەراوردی كرد. بەنی ســەدر لــە 1980 بۆ 1981 
ســەرۆككۆماری ئێــران بــووە و دواتــر لەالیــەن 
پەرلەمانەوە بە تۆمەتی دژایەتیكردنی دەسەاڵتدارە 
ئاینییەكانی ئێران لێپرسینەوەی لەگەڵ كرا و ئێرانی 
جێهێشت. شارەزایان پێیانوایە كە ئەو وێكچوواندنە 
هەڕەشەیەك بوو بۆ رووحانی كە دەكرێ بە هەمان 

چارەنووسی بەنی سەدر بگات. 
 رووحانی لەبەرامبەردا رایگەیاند شــەرعیەتی 
دەســەاڵتی ئاینی بەســتراوەتەوە بە "ویســت و 
بانگهێشتی گەل". الیەنگرانی دەسەاڵتی ویالیەتی 
فەقیهـ ئەو لێدوانەیان بە ســووكایەتی بە پلەی 
رابەر دەزانی. هەندێك لە الیەنگرانی خامنەییش 
پێیانوایە گوتەكانی رووحانی ئاماژەیەكە بەوەی 
جێگــرەوەی خامنەیی دەبێ بــە دەنگی خەڵك 

هەڵبژێردرێ. 
دەســتگیركردنی بــرای رووحانی هــاوكات بوو 
لەگەڵ دووەم ســاڵرۆژی رێككەوتنە ئەتۆمییەكەی 
نێــوان ئێــران و گروپی واڵتانــی 5+1 كە رووحانی 

بە دەستكەوتی زێڕینی خولی یەكەمی سەرۆكایەتی 
خۆی دەزانێــت. بە گوێرەی ئەو رێككەوتنە كە لە 
ڤیەننــا راگەیاندرا، ئێران دەبوایە ماهیەتی بەرنامە 
ئەتۆمییەكــەی خۆی لە ســەربازییەوە بۆ مەدەنی 
بگۆڕێت، لە بەرامبەریشــدا واڵتانی رۆژئاوایی ســزا 

ئەتۆمییە نێودەوڵەتییەكان لەسەر ئێران البدەن. 
بەاڵم رێككەوتنە ئەتۆمییەكە ئەو دەستكەوتە 
ئابوورییــە گەورەیەی بــۆ ئێران نەبووە كە پێش 
رێككەوتنەكــە بەڵێــن درابــوو، بــە تایبەتیــش 
نەیتوانیوە ئاستی بێكاری لە ئێران كەم بكاتەوە، 
كە خواستی چینی خوارەوەی كۆمەڵگای ئێرانە. 
موحافەزەكارەكانی ئێران ئەمە وەكوو بیانوویەك 

بۆ هێرشكردنە سەر رێككەوتنەكە بەكاردەهێنن. 
جیــا لەمــە ژمارەیەكی زۆری كۆمپانیــا و بانكە 
نێودەوڵەتییەكان بە دڵەڕاوكێیەكی زۆرەوە مامەڵە 
لەگەڵ بانك و ناوەندە ئابووری و بازرگانییەكانی 
ئێران دەكەن، رۆژئاواییەكان نیگەرانی ئەوەن ئەو 
بانــك و ناوەندە ئابوورییانەی ئێران لە داهاتوودا 
ســزای نوێــی ئەمریــكا یــان یەكێتیــی ئەوروپا 

بیانگرێتەوە. 
لە الیەكی دیكەوە ئیدارەی ئێستای ئەمریكاش 
رێككەوتنەكە بە الواز دەزانن و پێیانوایە پێویستە 
پێداچوونــەوەی بۆ بكرێت. بەرپرســانی واشــنتن 
چەندینجــار دووپاتیــان كردووەتــەوە كــە ئێــران 

نەیتوانیــوە پابەندبێــت بــە "روحــی رێككەوتنــە 
ئەتۆمییەكە" كە مەبەســت لێی راگرتنی بەرنامەی 
مووشــەكی بالســتیكی ئێــران و كۆنتڕۆڵكردنــی 
فراوانخوازییەكانی ئێرانە لە ناوچەكەدا. میدیاكانی 
ئەمریكا باس لەوە دەكەن دۆناڵد ترەمپ، سەرۆكی 
ئەمریــكا، تیمێكــی نوێــی پێكهێناوە بــۆ ئەوەی 
پێداچوونــەوە بە رێككەوتنە ئەتۆمییەكەدا بكات و 
لەمەودوا ئەم ئەركە لە الیــەن وەزارەتی دەرەوەوە 

جێبەجێ ناكرێ. 
رۆژێك بەر لە بەخشــینی متمانــەی خامنەیی 
بــە رووحانی، ئیدارەی ئەمریكا كۆمەڵێك ســزای 
نوێــی بەســەر ئێراندا ســەپاند كــە پەیوەندییان 

بە سیســتەمی مووشــەكی باڵســتیكی و سوپای 
پاســداران و لقەكانی ئەو هێزەوە هەبوو. پێشــتر 
حەســەن رووحانی رایگەیاندبــوو پەرلەمانی ئێران 
یاســایەك پەســند دەكات كــە تێیــدا بودجــەی 
پرۆگرامی مووشەكی، سوپای پاسداران و سوپای 
قــودس بــەرز دەكاتــەوە. حكومەتــی رووحانــی 
هەتا ئێســتاش وەهای پیشــانداوە كە پشتگیری 
لــە بەرنامــەی مووشــەكی واڵتەكــەی و هەنگاوە 

سیمبۆلیكەكانی دیكەی سوپا دەكات. 
و  رووحانــی  الیەنگرانــی  تێڕوانینــی  بــەاڵم 
ســوپا ســەبارەت بە كاردانەوەكان جیــاواز بووە. 
میانڕەوەكان جەخــت لەوە دەكەنەوە ئێران نابێت 
كاردانــەوەی خێرای بەرامبەر بە ســزاكان هەبێت، 
چونكە ئەو جۆرە كاردانەوەیە دەكرێت بیانوویەك 
بــە واشــنتن بــدات لــە رێككەوتنــە ئەتۆمییەكە 
دەربچێــت. بەرپرســانی ســوپا بــە پێچەوانــەوە 
هەڕەشــەی ئەوەیــان كــردووە لــە وەاڵمــی ســزا 
نوێیەكانــدا هەمــوو بەرژەوەندییەكانی ئەمریكا لە 

ناوچەكە دەكەنە ئامانج. 
لــە دانیشــتنی رۆژی شــەممەی پەرلەماندا كە 
مەراســیمی ســوێندخواردنی یاســایی رووحانــی 
بەڕێوەچوو ژمارەیەك دیپلۆماتكاری بااڵی رۆژئاوایی 
بەشدار بوون، لە سەرووی هەمووشیانەوە فێدریكا 
مۆگیرینــی، بەرپرســی پەیوەندییەكانی دەرەوەی 
یەكێتیــی ئەوروپا بــوو كە رۆڵێكــی بەرچاوی لە 
واژۆكردنــی رێككەوتنــە ئەتۆمییەكــەی ڤیەننادا 
هەبــوو. پەیوەندییەكانــی ئێــران و ئەوروپــا لــە 
خولی دووەمی ســەرۆكایەتی رووحانیدا دەكەوێتە 
بــەر تاقیكردنەوەیەكی دیكە، لە كاتێكدا یەكێتیی 
ئەوروپــاش هاوشــانی ئەمریكا ئیدانــەی بەرنامە 

موشەكییەكەی ئێرانی كردووە.
رووحانــی لــە هەڵبژاردنی مانگــی ئایار نزیك 
23.5 ملیــۆن دەنگــی بەدەســتهێنا، زۆربەی ئەو 
دەنگانەش هی ئەو گروپە نەتەوەیی و جێندەرییانە 
بووە كە ســااڵنێكە داوای فراوانبوونەوەی مەودای 
مافەكانیان دەكەن. دەنگدەرانی رووحانی نیگەرانی 
ئــەوەن داواكانیــان لە سیاســەتەكانی حكومەتی 
رووحانیدا رەنگدانــەوەی نەبێت. بەاڵم رووحانی و 
داڕێژەرانی سیاســەتی حكومەتی ئێران دەزانن لە 
واقیعی سیاسەتی ئێراندا دەبێ هاوسەنگی لە نێوان 
خواستەكانی دەسەاڵتدارە ئایینییەكان و كۆمەڵگای 
مەدەنیــدا دروســت بكرێت. پرســیاری ســەرەكی 
ئەوەیە لە چوار ساڵی داهاتوودا بااڵنسی دەسەاڵت 

بەالی كام یەك لەم دوو باڵەدا دەشكێتەوە؟

تەحەدای نوێ رووبەڕووی حكومەتەكەی رووحانی دەبێتەوە

رووحانی هەمان چارەنووسی بەنی سەدری دەبێت؟ 

)AFP :رێبەری ئێران لە مانگی حوزەیراندا حەسەن رووحانی لەگەڵ بەنی سەدر، سەرۆككۆماری ئێرانی سەرەتای هەشتاكان بەراورد كرد                                               )فۆتۆ

رووداوـ  هەولێر

هەفتەی رابردوو، حیزبوڵاڵی لوبنانی كۆتایی 
كۆنترۆڵكردنەوەی شارۆچكەی  ئۆپەراســیۆنی 
عرســالی لە چەكدارانی بەرەی نوسرە راگەیاند 
كــە لــە 20ی تەمــووزەوە بــەردەوام بــوو. 
ئۆپەراســیۆنەكە بە كــردەوە لە كۆتایی مانگی 
رابردوو تــەواو ببوو، تەنانەت هەفتەیەك دوای 
رێككەوتنێكــی  حیزبوڵــاڵ  ئۆپەراســیۆنەكە، 
ئاگربەســتی لەگەڵ نوسرە راگەیاند كە بەپێی 
رێككەوتنەكــە رێ بــە چەكدارانی نوســرە درا 
بەرەو ناوچەكانی ژێر كۆنترۆڵی ئۆپۆزیســیۆن 

لە سووریا رابكەن.
هەڵمەتــە  بەهــۆی  ئۆپەراســیۆنەكە 
نەیتوانــی  داعــش  دژی  نێودەوڵەتییەكــەی 
بەشێوەیەكی ئەوتۆ سەرنج رابكێشێ، بەاڵم ئەو 
ئۆپەراسیۆنە ئاماژەیە بۆ گۆڕانكارییەكی گەورە 
لە نەزمی نێوخۆیــی لوبنان و نەزمی ناوچەكە 

بە گشتی. 
یەكەم خاڵی جێی سەرنج لەو ئۆپەراسیۆنەدا 
ئــەوە بــوو كــە حیزبوڵــاڵ بــە پشــتگیری و 
هاوكاریی ســوپای ســووریا و ســوپای لوبنان 
ئەو ئۆپەراســیۆنەی كــرد. هاوكاریی حیزبوڵاڵ 
و ســوپای ســووریا شــتێكی نامۆ نییە، بەاڵم 
ســووریا  ســوپای  و  حیزبوڵــاڵ  هێزەكانــی 
)ســەرەڕای هاوئاهەنگییەكانیــان( هیــچ كات 
پەیوەندییەكــی شــەفاف و دۆســتانە نەبووە 
و هەركامیــان هەوڵــی فراوانكردنی ســنووری 
دەســەاڵتی خۆیــان داوە، بۆیــە واژۆكردنــی 
سەعد حەریری، سەرۆكوەزیرانی لوبنان لەسەر 
ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەكەی عرسال، ئاماژەیە بۆ 
هاوسەنگییەكی نوێی دەسەاڵت كە بەرە بەرە لە 

لوبنان دروستدەبێت.

روانگەی رۆژئاوا بۆ حیزبوڵاڵ

لــە ســااڵنی ســەرەتای قەیرانی ســووریادا 
دژی  رۆژئــاوا  و  ئەمریــكا  لــە  زاڵ  گوتــاری 

حیزبوڵــاڵ و ئەســەد بــوو، بەبێ ئــەوەی ئەم 
گوتــارە هیــچ هەنگاوێكــی كرداریــی ئەوتۆی 

لــەدژی ســووریا و حیزبوڵــاڵ لێبكەوێتــەوە. 
 The( بەپێی راپۆرتێكی دامەزراوەی سێنچری

ئێســتا  رۆژئــاوا   )Century Foundation
بــەو روانگەیــەدا چووەتــەوە و بڕیاریــان داوە 
كــە "هاوپەیمانێتییەكەی ئەســەد باشــترە لە 
ئەڵتەرناتیڤەكەی )واتە ئۆپۆزیسیۆنی سووریا 

كە تاوەكوو دێت زیاتر ئیسالمی دەبێت(". 
راپۆرتەكە دەشڵێت ئەو رۆڵە دوو الیەنەیەی 
حیزبوڵــاڵی لوبنــان )واتە پاراســتنی رژێمی 
ئەســەد و جێبەجێكردنــی ســتراتیژی تاران( 
كێشــەی بــۆ بڕیــاری رۆژئــاوا دەرحــەق بەو 
رێكخــراوە دروســتكردووە و ناچــارن رەچاوی 

هەردوو خاڵەكە بكەن.

هاوپەیمانێتیی حیزبوڵاڵ

حیزبوڵــاڵ رێكخراوێكــی نادەوڵەتییە، بەاڵم 
هــەر ئــەو رێكخــراوە توانی لە ئۆپەراســیۆنی 
هاوبەشــی عرسالدا هەردوو ســوپای لوبنان و 
سووریا لێكدی نزیك بكاتەوە، تەنانەت خۆیشی 
ســەركردایەتی ئۆپەراســیۆنەكە بكات. رەنگە 
یەك ســاڵ لەمەوبــەر ئــەم هاوپەیمانێتییە لە 
خەیاڵی هیچ كەســێكدا جێگــەی نەبووبایەوە، 
بەاڵم ئەو ئۆپەراسیۆنە هاوبەشە ئاماژەیەكە بۆ 
ئەوەی شــەڕی شەش ساڵەی سووریا خەریكە 
بــەرەو خاڵێك هەنگاو دەنێــت كە بە قازانجی 
هاوپەیمانێتییەكەی ئەسەد، ئێران، حیزبوڵاڵ و 

رووسیایە. 
ســێنچری  دامــەزراوەی  راپۆرتەكــەی 
دەشڵێت، ئۆپەراســیۆنی هاوبەشی حیزبوڵاڵ، 
لوبنان و ســووریا ئەو راســتییە دەردەخات كە 
خۆدوورگرتنــی ئەمریــكا لە قەیرانی ســووریا 
نوێــی كــردە  دروســتبوونی هاوپەیمانێتیــی 
زەروورەتێك، لەو هاوپەیمانێتییەشدا الیەنەكانی 

نزیك لە ئەسەد دەستی بااڵیان دەبێ.

قەیرانی سووریا و گەورەبوونی حیزبوڵاڵ

لە دەستپێكی قەیرانی سووریاوە، حكومەتی 
لوبنان و هێزەكانی نزیك لە حكومەت رەخنەیان 

لــە حیزبوڵاڵ گرتــووە كە بەشــداریكردنی لە 
قەیرانی سووریادا هەڕەشەی لەسەر ئاسایشی 
نێوخۆیی لوبنان دروستكردووە. بەاڵم حیزبوڵاڵ 
هەزاران چەكداری رەوانەی ســووریا كردووە و 
ســەركردایەتی هەزاران چەكداری میلیشــیای 
شــیعەی دیكەی كردووە كە لە واڵتانی دیكەوە 
رەوانەی ســووریا كــراون. ئۆپەراســیۆنەكەی 
عرســال ئاماژەیەكی روونە بەوەی دەسەاڵت و 
توانای ئێستای حیزبوڵاڵ هەڵقواڵوی بەشداریی 
كارای ئــەو رێكخراوەیــە لــە شــەڕی نێوخۆی 
سووریا، ئەگەرچی لەو شەڕەدا زیانێكی مرۆیی 

زۆریش لەو رێكخراوە كەوتووە.
بــەاڵم حیزبوڵــاڵ هەر بەوەندە نەوەســتاوە 
و لــە مــاوەی یەك ســاڵی رابردوودا دەســتی 
بــە نزیكبوونەوە لە دامــەزراوە حكومییەكانی 
لوبنانیش كردووە. ســاڵی رابــردوو ژمارەیەك 
هێرشــی تیرۆریستی شارۆچكەی عرسالیان لە 
باكــووری رۆژهەاڵتی لوبنان هەژاند. حەســەن 
نەسروڵاڵ، ئەمینداری گشتیی حیزبوڵاڵ، داوای 
ستراتیژێكی بەرگری لەهەمبەر هێرشی گرووپە 
ســوننە توندئــاژۆكان كرد. نەســروڵاڵ گوتی: 
"ئەركی دەوڵەت )بۆ پاراســتنی سنوورەكان( 
ئەركــی ئێمەشــە". بــەاڵم جەختــی لــەوەش 
كــردەوە كە ئــەوان هەموو كات شانبەشــانی 
سوپا و هێزە ئەمنییەكانی لوبنان كاردەكەن.

ناوچــەی  2014ەوە  ســاڵی  لــە  عرســال 
دەســەاڵت و جموجۆڵــی چەكدارانــی بــەرەی 
نوسرە )یان هەیئەی تەحریری شامی ئێستا( 
بــووە، لــە كاتــی گوتارەكــەی نەســروڵاڵدا، 
حكومەتــی لوبنــان دوو ســاڵ كاتــی هەبــوو 
بۆ ئــەوەی پالنــی پاككردنەوەی ئــەو ناوچە 

سنوورییانە دابڕێژێت و جێبەجێیان بكات. 
وەكــوو لە راپۆرتی ناوەنــدی لێكۆڵینەوەی 
ســتراتیژیی نێودەوڵەتــی )CSIS(دا هاتووە، 
دووبەرەكی لەناو ســوپای لوبنــان رێگر بووە 
لــەوەی ئــەو هێزانــە بتوانــن فەرماندەییەكی 
ناوەندیی بەهێزیان هەبێت كە توانای داڕشتنی 
ستراتیژ و پالنێكی گشتگیری ئەمنی هەبێت. بە 

پێچەوانەوە، حیزبوڵاڵ بەهۆی ئایدیۆلۆژیبوونی 
رێكخراوەكــەوە، هەمــوو كات فەرماندەییەكی 
ناوەندیی بەهێزی هەبووە كە توانای بڕیاردانی 

ناوەندییان هەیە. 
بــە درێژایــی مێژووی نوێــی لوبنان چەند 
هۆكارێــك وایــان كردووە حكومەتــی لوبنان 
نەتوانێ ستراتیژێكی بەرگری لە سنوورەكانی 
هەبێــت، گەورەتریــن رێگرییەكانیــش بریتی 
بوون لە قەیرانــی پەیوەندییەكانی عەرەب و 
ئیســرائیل، ناكۆكــی نێوخۆیــی لوبنان و بێ 
متمانەیــی بە ســوپا و دواجاریش كێشــەی 
لــە مێژینــەی نێــوان ســووریا و لوبنــان كە 
بــەردەوام رێگر بووە لــەوەی لوبنان بتوانێ 
هێزێكی ســەربازیی كارا لەســەر سنوورەكان 

جێگیر بكات. 
ســاڵی 2012 لــە كاتــی خەســتبوونەوەی 
شــەڕی نێوخۆی ســووریا، حكومەتــی لوبنان 
هەســتی بەوە كرد كە دەبێ فۆكەســی لەسەر 
ئــەوە بــێ رێگــە نــەدات ئاســەوارەكانی ئەو 
شــەڕە دزە بكاتە ناو خاكــی لوبنانەوە. بەاڵم 
شكستی هێزەكانی لوبنان لە عرسال لە 2014 
و رازیبوونــی ناچاریانــەی حكومەتــی لوبنان 
بــە پالنەكــەی حیزبوڵاڵ بــۆ گرتنــەوەی ئەو 
شارۆچكەیە لە 2017 ، ئەو راستییە دەردەخەن 
كە ســوپای لوبنان هێشــتا نەیتوانیوە پالنی 
پاراســتن یان كۆنتڕۆڵكردنەوەی سنوورەكانی 
بخاتە بــواری جێبەجێكردنــەوە. ئەمەش ئەو 
خاڵەیــە كــە حیزبوڵاڵ چاوی لەســەریەتی بۆ 
ئەوەی لە چەند ساڵی داهاتوودا بۆ قایمكردنی 
شوێنی خۆی لەسەر سنوورەكان و لە ناوچەكە 

بەگشتی بیقۆزێتەوە.
لــە كاتێكــدا كــە ســوپای لوبنان شــەڕی 
داعشــی لــە ناوچــە ســنوورەكان لە پێشــە، 
پرســیارەكە ئەمەیــە: حكومەتــی لوبنــان و 
هاوپەیمانــە رۆژئاواییەكانــی چ پالنێكیــان بۆ 
رێگری لەو تموحەی حیزبوڵاڵ هەیە كە هاوكات 
بەهێزبوونــی هاوپەیمانەكانی حیزبوڵاڵشــە لە 

نزیك دەریای نێوەڕاست؟

شەڕی دژی داعش و قاعیدە حیزبوڵاڵی لوبنان 
بەهێزتر دەكات

 )AFP :حیزبوڵاڵ الوازیی سوپای لوبنانی قۆستووەتەوە بۆ بەهێزكردنی پێگەی خۆی  )فۆتۆ
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رووداو- هەولێر

كەمكردنەوەی بودجــەی وەزارەتی دەرەوە بە 
رێژەی 30% و بڕیاری ســەرلەنوێ رێكخستنەوەی 
وەزارەتەكــە، ئــەو گومانــەی دروســتكردووە كە 
گەورەترین دامەزراوەی سیاســی و دیپلۆماســیی 
ئەمریــكا چیدی لــە ئەولەویەتی ئیــدارەی نوێی 
ئەمریكادا نییە. بەاڵم زانیارییە نوێیەكان ئاشكرای 
دەكــەن كــە هەنگاوەكانــی وەزیــری دەرەوەی 
ئەمریــكا رۆڵی بەرچاویان هەیە لە ســەرهەڵدانی 
ناكۆكی و بێ متمانەیی لەناو وەزارەتی دەرەوەدا.
كێشــەكان لــە نهۆمــی حەوتەمــی وەزارەتی 
زۆر  ژمارەیەكــی  كــە  دەســتپێدەكەن  دەرەوە 
ژوورەكانــی  ئاوەدانكردنــەوەی  بــۆ  كەلوپــەل 
دابینكراوە. ئــەو ژوورانە بــۆ كۆمەڵێك راوێژكار 
یاریــدەدەری دەرەوەی ســتافی هەمیشــەیی  و 
وەزارەتەكەن. ژمارەیەك بەرپرس و كاربەدەستی 
دەرەوەی وەزارەتەكە بە گۆڤاری )فۆرین پۆڵسی(
ی ئەمریكییــان راگەیانــدووە ئــەو فراوانكردنــە 
نوێیە بۆ ئەوەیــە "وەزارەتێكی هاوتەریب" لەنێو 
وەزارەتــی دەرەوەی ئەمریكادا دروســت بكەن و 
بە كردەوە وەزیــر و راوێژكارەكانی لە كارمەند و 

ستافی هەمیشەیی وەزارەتەكە داببڕێنن.
گۆڤــارە ئەمریكییەكــە لەگــەڵ زیاتــر لە 30 
وەزارەتــی  پێشــووی  و  ئێســتا  كاربەدەســتی 
دەرەوەی ئەمریكادا قســەی كردووە و هەموویان 
كۆكن لەســەر ئەوەی كۆشكی سپی گوێ بە كار 

 بەرپرسان و دیپلۆماتەكانی وەزارەتی دەرەوە 
دەڵێن تیلەرســن لە نهۆمی حەوتەم بازنەیەك لە 
باوەڕپێكراوەكانی خۆی دروستكردووە و خۆی لە 
بەشــەكانی دیكەی وەزارەت دابڕاندووە. لە نێوان 
باوەڕپێكراوەكانــی وەزیــری دەرەوەدا كۆمەڵێك 
ناو زەقن، لەوانە مارگارێت پیتەرلین، بەرپرســی 
دیوانــی وەزارەت و برایــان هــووك بەڕێوەبــەری 
پالنــی وەزارەت كە لە ســەردەمی جۆرج بوشــی 

كوڕیش لە وەزارەتی دەرەوە كاری كردبوو. 
بەگوێرەی راپۆرتەكەی )فۆرین پۆڵسی(، جگە 
لە هووك، هیچكام لە باوەڕپێكراوەكانی تیلەرسن 
پێشــتر لە وەزارەتی دەرەوە كاریــان نەكردووە. 
بەرپرســێكی بااڵی وەزارەتی دەرەوەش دەڵێت: 
"ئــەو بازنەیە بە ئەنقەســت هەوڵدەدەن خەڵكی 
شــارەزا و بە ئەزموون لــە كۆڵ خۆیان بكەنەوە، 
وەكــوو بڵێی كەیفیان بە كەســانی بــە ئەزموون 

نایەت".
كێشــە نێوخۆییەكانی وەزارەتی دەرەوە تەنیا 

جیهــان لەگــەڵ چەنــد قەیرانی گــەورەی وەكوو 
تیرۆریزم، سیســتەمی مووشەكی كۆریای باكوور 
و ئێــران، قەیرانی دیپلۆماســیی كەنداو، شــەڕی 
ســووریا، بەهێزبوونی رووســیا و هەڕەشــەكانی 
لەســەر رۆژهەاڵتی ئەوروپا بــەرەوڕووە و زۆربەی 
ئەو كێشانەش تەنیا بە رێگەچارەی دیپلۆماتیك و 

پەیوەندییەكانی دەرەوە چارەسەر دەكرێن.
الوازیی وەزارەتی دەرەوە یەكێك لە هۆكارەكانی 
سیاســەتی لێكدژی كۆشكی سپی بووە لە ئاست 
كێشــە ناوچەیــی و نێودەوڵەتییەكان. بۆ نموونە 
هەڵوێستی دژبەیەكی وەزارەتی دەرەوە، كۆشكی 
ســپی و پێنتاگۆن بەرامبەر كێشەی نێوان قەتەر 
و چــوار واڵتــە عەرەبییەكە. بەرپرســێكی بااڵی 
وەزارەتــی دەرەوەی ئەمریــكا دەڵێــت "ئاكامــی 
گەشــتە یەك هەفتەییەكەی تیلەرسن بۆ ناوچەی 
كەنــداو و دانیشــتن لەگەڵ الیەنەكانی كێشــەكە 

تەنیا یەك تویتی سەرۆكی ئەمریكا بوو". 
ســەردەمی  لــە  كــە  كانتریمــان  تۆمــاس 

و بڕیارەكانــی وەزارەتی دەرەوە نادات و "میراتی 
چەندیــن دەیــە كاری دیپلۆماتیكــی ئەمریكایان 

تووشی مەترسی كردووە".
 بەرپرسێكی وەزارەتی دەرەوە دەڵێت: "ئێستا 
زۆربــەی رۆژەكانم بــەوە تێدەپەڕێــت كە بیر لە 
تێكەڵ و پێكەڵییەكان بكەینەوە، هیچ روئیایەك 

نەماوە".
لە ســەرەتای دەســتبەكاربوونیدا، هیوایەكی 
زۆر هەبوو رێكس تیلەرســن، وەزیــری دەرەوەی 
ئەمریــكا، بتوانێت لە روئیای ترەمپدا شــوێنێكی 
بەرز بۆ وەزارەتی دەرەوە بكاتەوە، بە تایبەتیش 
لەبــەر ئەوەی پێشــتر بەڕێوەبەری جێبەجێكاری 
ئیكســۆن مۆبیــل بــووە و ئەزموونێكــی باشــی 
دانوســتاندنی هەیە. بەاڵم بە گوتەی بەرپرسانی 
ئێســتا و پێشــووی وەزارەتەكە، ئیدارەی ترەمپ 
"وەزارەتــی دەرەوەی پوكاندووەتەوە، كۆشــكی 
ســپی و وەزارەتــی بەرگــری رۆڵــی وەزارەتــی 
دەرەوەیــان لــە هەوڵە دیپلۆماســییەكاندا ســفر 

كردووە".
بەگوتــەی یەكێك لە بەرپرســانی وەزارەتەكە 
"كێشــەكە ئەوەیە هیچ كەسێك نییە دامەزراوەی 
وەزارەتــی دەرەوە بپارێزێت، هیچ كەســێك نییە 

پێمان بڵێت چی روودەدات؟". 
تەنیا چەند هەفتەیەك دوای دەستبەكاربوونی 
ئیــدارەی نوێی كۆشــكی ســپی، ژمارەیەكی زۆر 
دیپلۆماتــی كۆنی وەزارەتەكە لەســەر كار الدران 
و هیچ كەســێك بــۆ پڕكردنەوەی شــوێنەكانیان 
دانەنــراوە. ئەوەش بێ متمانەییەكی زۆری لە نێو 
وەزارەتەكەدا دروســتكرد. لەناو ئەو پۆستانەش 
پۆســتی باڵیۆز و راوێــژكاری وەزیر بۆ كاروباری 

ناوچەكان هەیە. 
ئەو بۆشــاییەی بەهۆی الدانی ئەو بەرپرس و 
ستافە دروستبووە كێشەی بڕیاردانی بۆ وەزارەتی 
لــە  ئەمــە  نموونــەی  دروســتكردووە.  دەرەوە 
داواكردنی 79 ملیۆن دۆالر بۆ بەرەنگاربوونەوەی 
تۆڕی پەیام ناردنی داعشدا دەبینرێت. بە گوتەی 
یەكێــك لە بەرپرســان، ئــەم داوایــە چەندینجار 
لەالیەن بازنەكەی نزیك تیلەرسنەوە نووسراوە و 
گفتوگۆی لەســەر كراوە، بەاڵم هەتا ئێســتا هیچ 

بڕیارێك لەو رووەوە نەدراوە. 
بەرپرســێكی پێشــووی وەزارەتی دەرەوە كە 
بەمدواییە دەســتی لەكاركێشاوەتەوە، بە گۆڤارە 
ئەمریكییەكــەی راگەیانــدووە، كێشــەكە تەنیــا 
كەمبوونەوەی ستاف نییە، بەڵكو "هیچ كەسێك 
دەســەاڵتی بڕیاردانــی پێ نەدراوە، ئەو شــێوازە 
رۆتینییــەی پێشــتر زانیارییەكانی پــێ ئاڵوگۆڕ 

دەكرا ئێستا نەماوە". 

لەناو باڵەخانە و ئۆفیسەكانی وەزارەتی دەرەوەدا 
نەماون، بەڵكو ناوەندە دیپلۆماسییەكانی واڵتانی 
دیكەشی نیگەران كردووە. فۆرین پۆڵسی لەگەڵ 
دەیان باڵیۆز و بەرپرسی دیپلۆماسی واڵتان قسەی 
كــردووە، بەشــێكیان گلەیــی ئەوەیــان هەیە كە 
نازانن قسە لەگەڵ كام بەشی وەزارەتەكە بكەن، 
هەندێــك لە باڵیۆزەكان گلەیــی ئەوەیان كردووە 
كە تیلەرســن وەاڵمی تەلەفۆنەكانیــان ناداتەوە، 
بۆیە ناچار بوون پەیامی خۆیان بە كۆشكی سپی 
یان جارد كۆشــنەر، زاوا و راوێــژكاری ترەمپ و 

ئیڤانكای كچی ترەمپدا بنێرن.
دەڵێــت  ئەوروپیــش  دیپلۆماتێكــی 
"پەیوەندییەكانمان لەگەڵ بەرپرســانی وەزارەتی 
دەرەوەی ئەمریــكا ســنووردار كــردووە، لەبــەر 
ئەوەی لە كاتی دەستبەكاربوونی ترەمپەوە چیدی 
هەســت ناكەین تیلەرسن بەشــدارییەكی ئەوتۆی 

)لە بڕیارەكانی سیاسەتی دەرەوەدا( هەبێت". 
الوازیــی وەزارەتــی دەرەوە لــە كاتێكدایە كە 

ســەرۆكایەتی شــەش ســەرۆكی ئەمریكادا كاری 
دیپلۆماســیی كردووە و لە مانگی یەكی ئەمساڵدا 
خانەنشــین بوو، هۆشــداری دەدات كە "هیچكات 
ورەی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریكا هێندەی ئێستا 

لە خوار نەبووە". 
بــە گوتــەی كانتریمان ئــەو دۆخەی ئێســتا 
لــەو  زۆر  تێدایــە  ئەمریــكای  دیپلۆماتەكانــی 
دۆخــە خراپتــرە كــە وەزارەتــی دەرەوە بەهۆی 
بەرپرســیارێتی ئەخالقییەوە لە كاتی شــەڕێكی 

وەكوو شەڕی عێراق تووشی دەبوون.
كەسانی نزیك لە تیلەرسن دەڵێن ئەو وەزیرە 
خۆیشــی لە پۆســتەكە ماندوو بووە، میدیاكانی 
لەكاركێشــانەوەی  دەســت  دەنگــۆی  ئەمریــكا 
تیلەرســن لــە پۆســتی وەزارەتــی دەرەوەیــان 
باڵوكــردەوە. گوتەبێــژی وەزارەتەكە دەنگۆكانی 
رەتكردەوە، بەاڵم یاریدەدەرێكی نزیك لە وەزیری 
دەرەوە دەڵێت "تیلەرسن قینی لە پۆستەكەیە و 

بۆ ماوەیەكی زۆر لەو شوێنە نامێنێتەوە".

وەزارەتی دەرەوە... 
ئەڵقە الوازەكەی ئیدارەی ترامپ

كێ دەتوانێ "گۆڕینی دیمۆگرافی" 
بە بەشار ئەسەد رابگرێ؟

میدیاكانی ئەمریكا 
دەنگۆی دەست 
لەكاركێشانەوەی 
تیلەرسن لە 
پۆستی وەزارەتی 
دەرەوەیان 
باڵوكردەوە

الوازیی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریكا لە كاتێكدایە كە جیهان لەگەڵ چەند قەیرانی گەورەی چارەنووسساز بەرەوڕووە

رژێمی سووریا دەیەوێ سوننە لە ناوچە كەنارئاوییەكانی سووریا كەم بكاتەوە

بكاتەوە لەوەی لە 2011دا هەبوون".
نموونــەی زینــدووی گۆڕینــی دیمۆگرافــی لە 
ســووریا لە "رێككەوتنــی چوار شــارۆچكەكە"دا 
دەبینرێــت كە هــەر چوار شــارۆچكەی زەبەدانی 
و مەدایا لە باشــووری رۆژئاوای ســووریا و كفریا 
و فوعــا لــە باكووری ســووریا دەگرێتــەوە. دوو 
شارۆچكەكەی باشووری رۆژئاوا لەالیەن هێزەكانی 
سوپای ســووریا و دوو شارۆچكەكەی باكووریش 
گەمــارۆ  ئۆپۆزیســیۆنەوە  هێزەكانــی  لەالیــەن 
درابوون. ســاڵی پاریش رێككەوتنێكی هاوشــێوە 
بۆ شــارۆچكەی داریا لە نزیك دیمەشــق كرا. بە 
گوێرەی رێككەوتنەكــە، هاوواڵتیان و چەكدارانی 
ئۆپۆزیســیۆن لە زەبەدانــی و مەدایا دەردەچن و 
هاوواڵتیــان و چەكــدارە شــیعەكانیش لە كفریا و 
فوعــا دەردەچن، بــەو مەرجەش گەمارۆ لەســەر 

شارۆچكەكان هەڵدەگیرێت. 

گەڕاندنــەوەی واڵتەكــەی بۆ دۆخــی پێش 2011 
مەحاڵ كردووە. لە ماوەی ســێ ساڵی رابردوودا، 
الیەنگرەكانــی،  هێــزە  و  ســووریا  حكومەتــی 
هەوڵەكانــی خۆیــان چڕكردووەتــەوە بــۆ ئەوەی 
ژمــارەی دانیشــتووە ســوننەكانی نزیــك ناوچە 

كەنارئاوییەكانی سووریا كەم بكەنەوە. 
بەگوێرەی تارق عوســمان، پالنــی حكومەتی 
سووریا ئەوە بووە پاڵ بە سوننەكانەوە بنێت ئەو 
ناوچانە چۆڵ بكەن هەر بۆیە دەڵێت "سەیر نییە 
كە دەبینین رێگای نێوان سووریا لەگەڵ ئوردن و 
لوبنان زۆربەی كاتەكان رێگایەكی پارێزراو بووە" 
بۆ ئــەو خەڵكە ســوننەیەی لە شــەڕی نێوخۆی 
ســووریا رایاندەكــرد. نووســەرە میســرییەكە لە 
وتارێكدا لە گۆڤاری )فۆرین ئەفەیرز( جەخت لەوە 
دەكاتــەوە كە "ئامانجی حكومەتی ســووریا ئەوە 
بــووە ژمارەی دانیشــتووانی ئــەو ناوچانە كەمتر 

رێگەیە بدا، بەاڵم شــەڕی نێوخۆیی شــەش ساڵە 
و بەشــداریی كارای ئێران و میلیشــیا شــیعەكان 
كۆتایی بەو دروشــمە هێنــا كە بە بۆچوونی تارق 
عوســمان "بــۆ شــاردنەوەی بااڵدەســتیی تایفی 
كەمینەیەكی عەلەوی بەســەر زۆرینەی ســوننەدا 

بەكاردەهێنرا".
بــە بۆچوونــی تارق عوســمان، گەڕانــەوە بۆ 
دۆخی 2011 لەڕووی ئابووریشــەوە زیانبەخشە، 
لەبــەر ئــەوەی دەســەاڵت لەدەســتی كەمینــەدا 
دەهێڵێتــەوە، بەمەش ئابووریی واڵت لەدەســتی 
دەمێنێتــەوە.  دەســەاڵتدا  ســەرەوەی  بازنــەی 
چڕبوونەوەی دەســەاڵتی ناوەند بڕیاری ئابووریی 
الواز و گەندەڵیــی بەرفراوانی لێدەكەوێتەوە". بەو 
پێیەش ســووریا بۆ ماوەیەكی درێژ لەدوای شــەڕ 
وابەســتەی هاریكاریــی واڵتانــی دەرەوە دەبێت، 

لەسەرووی هەمووشیانەوە ئێران و رووسیا.
لێكۆڵەرە میسرییەكە پێیوایە هەڵمەتی گۆڕینی 
دیمۆگرافی لە سووریا لەالیەن ئەسەدەوە بۆ ئەوەیە 
پێگەی دەســەاڵتی كەمینە لە ناوچە شــارییەكان 
)كە شــادەماری بازرگانی و ئابووریی ســووریان( 
بەهێزتر بكات، بەاڵم تارق عوســمان پێیوایە ئەم 
روانگەیــە كورتبینانەیــە لەبەر ئــەوەی "زۆربەی 
ســوورییەكان حكومــەت بــە هــۆكاری كوژرانــی 
ســەدان هەزار كەس و ئاوارەبوونی ملیۆنان كەس 
دەزانن، ئەم هەستە لە سااڵنی داهاتوودا هۆكاری 
ســەرەكیی رق بەرامبــەر دەســەاڵتی ناوەنــدی 

رووداو- هەولێر

لە ماوەی زیاتر لە شــەش ساڵی رابردوودا 
چەنــد جارێــك هــەوڵ و تەقەال بــۆ راگرتنی 
شــەڕی نێوخۆی ســووریا خرانەگــەڕ، دوایین 
جاریان گفتوگۆكەی نێوان ســەرۆكی رووســیا 
و ئەمریــكا لــە چوارچێوەی لوتكــەی گرووپی 
20 لــە هامبورگــی ئەڵمانیــا بــوو، بیرۆكەی 
ســەرەكیش لەو گفتوگۆیەدا ئــەوە بوو كە بۆ 
دەســتەبەركردنی ئاشــتی پێویستە بارودۆخی 
سووریا وەكوو بارودۆخی پێش دەستپێكردنی 
شەڕی لێ بكرێتەوە. بەاڵم شارەزایان پێیانوایە 
ئــەم بیرۆكەیــە خــۆی بەربەســتە لەبــەردەم 

جێگیركردنی ئاشتی لە سووریا.
تارق عوسمان، شارەزا و لێكۆڵەری میسری 
لەو باوەڕەدایە گۆڕانە دیمۆگرافییەكانی سووریا 

لە رەوشــێكی ئاســاییدا ئەم جۆرە هەنگاوانە 
بــە تاوانــی مرۆیی لە قەڵــەم دەدرێــن، بەاڵم لە 
دۆخێكــی وەكوو جەنگی ســووریادا بە زەروورەت 
و چارەســەرێكی مرۆیی دەزانرێــت، لەبەر ئەوەی 
نە كۆتایی شــەڕی نێوخۆ دیارە و نە هیچكام لە 
الیەنەكانیش دەتوانن بە زەبری چەك یان هەوڵی 
دیپلۆماتیك گەمارۆی سەر شارۆچكەكان بشكێنن. 
تارق عوســمان پێیوایــە كێشــە تایفییەكانی 
ئێســتای ســووریا درێژكراوەی ئەو كێشــانەن كە 
لە ســەرەتای شێوەگرتنی شامی گەورەدا هەبوون 
و لــە پــاڵ ســووریای ئەمڕۆ لوبنــان و ئوردنیش 
پێكهاتن، چونكە لە شامی گەورەدا )كە بەرهەمی 
هەڵوەشــانەوەی ئیمپراتۆریــی عوســمانی بــوو( 
ســوننەكان لە شــارە گەورەكانی وەكوو دیمەشق 
بااڵدەست بوون، هەندێك لە كۆمەڵگە سوننەكانی 
لوبنانیــش داوایان دەكــرد ناوچەكانیان بخرێتەوە 
ســەر سووریا، بەاڵم "سازشی نێوخۆیی لە لوبنان 
و شكســتی هاشــمییەكان بۆ راگرتنی سیستەمی 
پاشایەتی لە سووریا بووە هۆی ئەوەی پێكهاتەی 
قەومــی و كۆمەاڵیەتــی ســووریا بــەو شــێوەیە 

بمێنێتەوە كە هەبوو".
كودێتاكــەی حافــز ئەســەد، ســەرۆككۆماری 
پێشــووی ســووریا، لــە ســەرەتای حەفتاكانــی 
ســەدەی رابــردوودا، ســەقامگیریی بــۆ دۆخــی 
ناجێگیــری ســووریا گەڕانــدەوە، بــەاڵم باجــی 
ئــەم ســەقامگیرییە لەناوبردنی ئۆپۆزیســیۆن و 
مۆنۆپۆلكردنــی دەســەاڵتی سیاســی، ئیــداری و 
ئابووری بوو لە دەســتی كۆمەڵێــك بڕواپێكراوی 
ئەسەددا كە لە عەلەوییەكان پێكدەهاتن. ئەسەدی 
باوك بە درێژایی 30 ساڵ هەوڵی دا خۆی وەكوو 
پارێزەر و نوێنەری راســتەقینەی ناســیۆنالیزمی 

سێكوالری عەرەبی نیشانبدات. 
ئەســەدی كوڕیــش لــە 11 ســاڵی یەكەمــی 
دەســەاڵتیدا هەوڵــی دا درێــژە بــە هەمــان ئەو 

دەبێت" و بناغەی ناسەقامگیریی نوێ و قووڵتر 
لە سووریای داهاتوودا دادەنێت.

تارق حەسەن كە بە یەكێك لە شارەزاترین 
لێكۆڵەرانی بەهاری عەرەبی دەزانرێت، دەڵێت 
بۆ ئەوەی دانوســتاندنەكانی ئاشــتیی سووریا 
كاریگــەر بن، پێویســتە زۆر بە جــدی بیر لە 
پالنــی گۆڕینی دیمۆگرافیی ســووریا لەســەر 
دەستی بەشار ئەسەد بكرێتەوە و بوەستێنرێ، 
پێشــیوایە رووســیا كۆمەڵێك پاڵنــەری هەیە 
بــۆ ئــەوەی رێگــە لەم سیاســەتەی ئەســەد 
بگرێت. یەكەمیان ئەوەیە وەســتاندنی گۆڕینی 
دیمۆگرافــی هەڕەشــە لــە مانــەوەی ئەســەد 
ناكات. دووەمیان ئەوەیە رووســیا چارەسەری 
سیاســی دەوێت و بێ وەستاندنی ئەو گۆڕینە 
دیمۆگرافییە چارەسەری سیاسی ئاسان نییە.

لە كۆتایی وتارەكەیدا، نووسەرە میسرییەكە 
ئامــاژە بــۆ ئــەوە دەكات كــە رەنگە شــەڕی 
نێوخۆی ســووریا بەبێ راگرتنــی ئەو پالنەی 
حكومەتیــش كۆتایی بێت، بــەاڵم كۆتاییەكی 
كورتخایەن دەبێت، لەبــەر ئەوەی دوای تەواو 
بوونــی شــەڕ هــەزاران كۆچبــەر و پەنابــەر 
دەگەڕێنەوە ســووریا، یــان ئــاوارەكان داوای 
گەڕانەوە بۆ سەر ماڵ و حاڵی خۆیان دەكەن. 
لــە كاتێكــدا زۆربەیــان ئەســەد بە هــۆكاری 
راگواســتنیان لە ناوچەكەكانیان و دابڕانیان لە 

میراتی مێژوویی خۆیان دەزانن.

تارق حەسەن

رەنگە شەڕی نێوخۆی سووریا بەبێ راگرتنی 
ئەو پالنەی حكومەتیش كۆتایی بێت، بەاڵم 

كۆتاییەكی كورتخایەن دەبێت
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ئەم وتارانە گوزارشت لە رای نووسەرەكانیان دەكەن و بەهیچ شێوەیەك دەربڕی بۆچوونی تۆڕی میدیایی رووداو نین.

شرۆڤە و بۆچوون

گوایـا  كـە  دەكرێـت  بـاس  نوكتـە  وەك 
گێـڕە،  ملـت  گوتـووە  هوشـتریان  )بـە 
گێـڕ  كوێـم  جـا  گوتوویەتـی  ئەویـش 
نییـە(، پەرژینێكـی قایـم بێـت لـە عموومـی 
مەملەكـەت، بـۆ بەدبەختیی ئەم كۆمەڵگەی 
هەرچیەكـی  بـۆ  دەسـت  كوردییـەش، 
دەبەیـت هـەر گێـڕە، یەكێك لـەو گرفتانەی 
دەكەیـن.  تێكـەڵ  شـتەكان  ئەوەیـە  ئێمـە 
وەك  كوردیـش  وابێـت  پێـت  ئەگـەر  تـۆ 
گەالنـی تـری دونیـا شایسـتەی ئـەوەن بـە 
سـەربەخۆیی بژیـن، ئیتـر خەڵكانێـك بـەو 
جـۆرە لێت دەڕوانن تۆ كۆیلەی دەسـەاڵتی، 
لـە كاتێكـدا ئەگـەر بڕیاربێت یەكێـك كۆیلە 
بێـت، دەبـێ ئەوەیـان بێت كـە میللەتەكەی 

نازانێـت.  سـەربەخۆیی  شایسـتەی  بـە 
لـە  كێشـەكەیە،  دیوێكـی  ئەمـە 
بەرامبـەردا ئەوانـەش كـەم نیـن كـە رەخنـە 
و ناڕەزایەتـی لـە هێز و كارەكتەرە سیاسـی 

بـە  كوردسـتان،  دەسـەاڵتدارەكانی  و 
دوژمنایەتیكردنـی خواسـت و ئامانجەكانـی 
كاتێكـدا  لـە  دەبەسـتنەوە.  میللەتـەوە 
هـەر  تـر  دیوەكـەی  هاوشـێوەی  ئەمـەش 
هەڵەیـە. وەك چـۆن ناكـرێ ئـەوەی لەگـەڵ 
بـەو  بێـت  میللەتەكـەی  سـەربەخۆیی 
جـۆرە وێنـا بكرێـت كـە رازییـە لـە نادادیـی 
دەسـەاڵت و ئیتـر كۆیلـە و مەسـینەهەڵگر 
جـۆرەش  بـەو  خۆفرۆشـە،  و  سەرشـۆڕ  و 
ناكرێـت كەسـانێك كـە ناڕازیـن لـە نادادیـی 
دەسـەاڵت، بـەو جـۆرە وێنا بكرێـن كە دژی 
پێویسـتە  میللەتەكەیانـن.  سـەربەخۆیی 

جیابكرێنـەوە. لەیـەك  شـتەكان 
 هـەر ناوێكـم لێدەنێـن گەردنیـان ئـازاد 
ریـزی  لـە  لەوانـەی  یەكێكـم  مـن  بێـت، 
و  سـەربەخۆییم  كاروانـی  پێشـەوەی 
دەوڵـەت بـە پرۆسـەی تەواوكاریـی نەتـەوە 
دەبینـم، تـا ئەنـدازەی فاشـیبوون بـاوەڕم 

دەوڵەتـی  دروسـتبوونی  پێویسـتیی  بـە 
كوردسـتان هەیـە. ناڕازیشـم لـە سیاسـەتی 
و  نـادادی  لـە  واڵتەكـەم،  بەڕێوەبردنـی 
پێشـێلكارییەكانی  هەمـوو  و  برسـیكردن 
تـر. هانـدەری ئـەوە بوومـە كـە پێویسـتە 
بگرێتـە  سـەربەخۆیی  رێگـەی  كوردسـتان 
و  رووداوەكان  بـۆ  لێكدانـەوەم  بـەر، 
خوێندووەتـەوە  جـۆرە  بـەو  هاوكێشـەكانم 
كـە هەلومەرجـی نێودەوڵەتی و هەرێمایەتی 
لـە بەرژەوەندیـی كـوردن ئەگـەر ئیـرادەی 
ئـەوەی هەبێـت كار بۆ دەوڵەتی كوردسـتان 

بـكات. 
ئێسـتاش بـاوەڕی تـەواوم هەیـە كـە بـە 
درێژایـی مێـژوو كەمجار دەرفەتی لەم جۆرە 
بتوانێـت  پێـش  هاتووەتـە  كوردسـتان  بـۆ 
بڕیـار لـە چارەنووسـی خـۆی بـدات، ئەگـەر 
ئـەم هـەل و دەرفەتـە لەدەسـت بدەیـن، بۆ 
دەیـان سـاڵی تـر میللەتەكەمـان لەبـەردەم 
رەشـەكوژیی دەسـەاڵتدارانی ئەم ناوچەیەدا 
دەبێـت قوربانیـی گـەورە بدات بـۆ مانەوەی 
وەك  لێرەدایـە،  كێشـەكە  بـەاڵم  خـۆی. 
چـۆن لـە رابـردوودا نە هێزە سیاسـییەكانی 
كوردسـتان و نـە سـەركردەكانی ئێمـە لـە 
ئاسـتی بەرپرسـیارێتی قۆناغەكـە نەبـوون، 
چەنـد  ئـەم  رووداوەكانـی  و  هەڵوێسـت 
مانگـەی رابـردووش ئومێدبەخـش نەبـوون. 
بتوانێـت  كـورد  دەرفەتێـك دروسـتبووە 
چەنـد  حاڵەتـدا  خراپتریـن  لـە  بەهۆیـەوە 
خەریكـە  بـەاڵم  پێـش،  بچێتـە  هەنگاوێـك 
دەدەیـن،  لەدەسـت  دەرفەتەكـە  نـەك 
بەڵكـوو خـودی دەرفەتەكە ببێتە مەترسـی 
بـۆ سـەر ئایندەمـان. ئەمـە نـەك تەنهـا بـۆ 
كـە  راسـتە  كوردسـتان  ناوخـۆی  دۆخـی 
دەرفەتـەكان  لەگـەڵ  مامەڵەكـردن  بەهـۆی 

ئەندازەیـەك  بـە  كـوردی  یەكڕیزیـی  درزی 
دەوێـت  زۆری  توانـای  كـردەوە  گـەورە 
لەسـەر  خەریكـە  چاككردنـەوەی،  بـۆ 
دەرەوەشـمان  دۆسـتەكانی  و  پەیوەنـدی 
رەنـگ دەداتـەوە. رەنگـە ئێسـتا هەسـت بە 
مەترسـی رەنجاندنـی دۆسـتەكانمان نەكەین 
و بێباكیـش بیـن لـەوەی دۆسـتەكانمان ببن 
بە دوژمن، ئەو تێزە راسـتە كە نە دۆسـتی 
هەمیشـەیی و نـە دوژمنـی هەتاهەتایی هەن 
زانسـتە  ئـەم  پێچەوانـەی  كـورد  ناكـرێ  و 
دوژمنایەتـی  و  دۆسـتایەتی  بـەاڵم  بێـت، 
بەرژەوەندییـەوە،  بوونـی  بـە  پەیوەسـتە 
بەرژەوەندیانـە  ئـەو  بوونـی  بـێ  ئێسـتا 
خەریكـە هاوكێشـەكە لـە ئێمـە تێكدەچێت. 
چارەكـە سـەدەیەكە ئێـران وەك یەكێـك 
لـە ئامرازەكانـی لەسەرپێوەسـتانی هەرێمی 
سـەدە  نیـو  بـۆ  دەبینرێـت،  كوردسـتان 
دۆسـتانەی  پەیوەندیـی  دەچێـت ستایشـی 
ئێسـتا  دەكەیـن،  شـیعە  و  كـورد  نێـوان 
پەیوەندییـەكان بـەرەو دوژمنایەتـی دەچن. 
هەمیشـە بـە شـانازییەوە بـاس لـە فتـوای 
عێـراق  شـیعەكانی  بـااڵی  مەرجەعـی 
)ئایەتوڵـاڵ موحسـین ئەلحەكیـم( دەكرا كە 
فتوای حەرامكردنی كوشـتنی كوردی داوە، 
عێـراق  ئەوكاتـی  دەسـەاڵتی  كاتێكـدا  لـە 
ویسـتوویەتی كـورد كۆمەڵكـوژ بكات، بەاڵم 
ئێسـتا )عەمـار حەكیـم( نـەوەی موحسـین 
و  ئاینـی  رەوتـە  و  خـۆی  كـە  ئەلحەكیـم 
سیاسییەكەشـیان تـا چەنـد مانگێـك پێـش 
ئێسـتا دۆسـت و پشـتیوانی كـورد بـوون، 
دوور  لێدەگرێـت.  سـەنگەرمان  خەریكـە 
مەرجەعـە  لـە  دەنگـە  ئـەم  سـبەی  نییـە 
ئاینییەكانـی تـری شـیعە و دۆسـتەكانی تـر 
لەنـاو عەرەبـی سـوننە و شـیعە و تەنانـەت 

ببیسـتین. تریشـەوە  پێكهاتەكانـی  لـە 
عێـراق  لـە  ئێمـە  بێـت  بڕیـار  ئەگـەر 
جیابینـەوە، یـان لـە چوارچێوە و شـكڵێكی 
تـردا لەگەڵ عێـراق بمێنینـەوە، مەحكومین 
بـەوەی هاوكێشـەكە بـەو جـۆرە رابگرین كە 
لەحاڵێكـدا  زۆربێـت.  بەغـدا  لـە  دۆسـتمان 
عێراقییـەكان  الیەنـە  هەمـوو  لـە  ئەگـەر 
توانـای  پێمانوایـە  و  بوویـن  نائومێـد 
هەزمكردنـی كوردیـان نییە و تا ئەو ئاسـتە 
بیـن،  ژێردەسـتەیان  كـە  كـوردن  دۆسـتی 
بـەاڵم ناكـرێ بـەم دیـدەوە لـە هەڵوێسـتی 
و  ئەوروپـا  ئێسـتا  بڕوانیـن.  دەوڵەتانیـش 
ئەمریـكا لـە جۆری مامەڵەكردن لەگەڵ كات 
هەڵوێسـتیان پێچەوانـەی چاوەڕوانییەكانـی 
وادەی  پێیانوایـە  كوردسـتانە،  خەڵكـی 
گونجـاو بـۆ بڕیـاردان لە مافی چارەنووسـی 
گەلـی كوردسـتان لـەم دۆخـەدا لەبـار نییە. 
نەیانگوتـووە ئێمـە دژی مـاف و ئیـرادەی 
گەلـی كوردیـن، نەشـیانگوتووە ئێمە رێز لە 
ئیـرادەی خەڵكـی كوردسـتان ناگرین، بەاڵم 
بـە زمانێكـی دیپلۆماسـیانە پێمـان دەڵێـن 

كاتەكـەی گونجـاو نییـە. 
ناكـرێ ئێمـە هیـچ ئیعتیبارێـك بـۆ ئـەم 
دۆسـتانەیەی  ئامۆژگارییـە  و  كاردانـەوە 
لەكاتێكـدا  دانەنێیـن.  ئەوروپـا  و  ئەمریـكا 
لـە 25 سـاڵی رابـردوودا دووجـار هەرێمـی 
هەڕەشـەی  بـەر  كەوتووەتـە  كوردسـتان 
داعـش(،  و  ئیسـالم  )ئەنسـاری  تیـرۆر: 
هاوپەیمانـە  و  ئەمریـكا  جارەكـە  هـەردوو 
هاتـوون  بەهانامانـەوە  ئەوروپییەكانـی 
رەنگـە  ئێسـتا  نەبووایـەن  ئـەوان  و 
كوردسـتان لـە دۆخێكـی وەك سـووریا زۆر 
خراپتـر بووایـە. مەترسـی پشتگوێخسـتنی 
داواكاریـی ئەوروپـی و ئەمریكییـەكان مەرج 

كـە  بێـت  جـۆرە  بـەو  راسـتەوخۆ  نییـە 
لەكاتێكـدا  ئیتـر پشـت بكەنـە كوردسـتان 
ناوچەیـە  لـەم  زۆریـان  بەرژەوەندییەكـی 
هەیە، بەاڵم سـبەی بەغدا و دراوسـێكان بە 
چاوێكـی كەمتـرەوە لێمان دەڕوانن. پێشـتر 
ئەوروپـا و  ئەمریـكا و  وابـوو  پێـی  بەغـدا 
توركیـا هەمـوو پشـتیوانی كـوردن، ئێسـتا 
ئـەوان بـە بەغـدا دەڵێـن ئێمـە لـەم دۆخەدا 
پشـتگیری لـەم خواسـتەی كـورد ناكەیـن، 
نایەتـە  نـەك  بەغـدا  سـەرئەنجام  كەواتـە 
پێشـەوە بـۆ ئـەوەی نائومێدییەكانـی كـورد 
دەبێـت  بێمنەتتـر  بەڵكـوو  بڕەوێنێتـەوە، 

لێمـان. 
كـورد  نیـم  ئـەوە  لەگـەڵ  هیچـكات 
بێـت،  خواسـتەكانی  دەسـتبەرداری 
سـەركردایەتی  نیـم  ئـەوەش  خوازیـاری 
سیاسـی كوردسـتان لەژێر هیچ گوشـارێكدا 
سـازش لەسـەر مافـی چارەنووسـی گەلـی 
بـە  پێویسـتمان  بـەاڵم  بـكات،  كـورد 
گرتنەبـەری ئـەو رێگایانەیە كـە لە بڕیاردان 
لـە مافـی چارەنـووس نزیكمـان دەكاتـەوە، 
مەترسـیانەش  بـێ  رێـگا  لـەو  یەكێـك 
پەیداكردنـی پشـتیوانیی دەوڵەتـان و هێـزە 
عێراقیەكانـە كە ئێسـتا بەهـۆی رەنگدانەوە 
و لێكەوتـەی كێشـە ناوخۆییـەكان خەریكـە 
ئـەو پشـتیوانیانە لەدەسـت دەدەیـن، بۆیـە 
باشـترین كارێك ئێسـتا بكرێت قۆستنەوەی 
ئـەو  سـەرنجی  گۆڕینـی  بـۆ  دەرفەتـە 
دۆسـتانە، نـەك بـە ئینكاریكـردن بیانكەین 
بـە دوژمـن. نـەوەت سـاڵە ئێمـە بەرگـەی 
دەگریـن،  عێراقیبـوون  مەینەتییەكانـی 
تـر  رۆژی  نـەوەت  نابێـت  وێـران  دونیـا 
عێـراق  كۆمەڵكوژیـی  لـە  بەوانـەی  بدەیـن 

دەمانپارێـزن.

دژوازییەکـی  سـەرەوە  ناونیشـانەی  ئـەم 
روونـی تێدایـە، چونکـە هەرێمـی کوردسـتان 
هەرێمێکـی فیدراڵـە لە چوارچێـوەی عێراقدا، 
دەوڵەتـی  بڵێیـن  دەکرێـت  چـۆن  کەواتـە 

کوردسـتان؟  هەرێمـی 
سـەرەوە  ناونیشـانەی  لـەم  مەبەسـت 
کـە  ئەوەیـە  وتـارە،  ئـەم  ناوەڕۆکـی  و 
بـۆ  کوردسـتان  لـە  سـەربەخۆیی  هەوڵـی 
کوردسـتانە،  هەرێمـی  بەدەوڵەتکردنـی 
واتـا گۆڕینـی پێگـەی هەرێمـی کوردسـتانە 
دەوڵەتێکـی  بـۆ  فیدراڵـەوە  هەرێمێکـی  لـە 
ئەمـەش  عێـراق.  لـە  جـودا  و  سـەربەخۆ 

و  دروسـتکردن  لـە  جیـاوازە  بەتـەواوی 
بونیاتنانـی دەوڵـەت لەسـەر بنەمـای دیـدگا 
بنەمـای  لەسـەر  روون،  جیهانبینییەکـی  و 
کۆمەڵێـک سـتراتیژی پێشـوەخت ئامادەکراو 
بـۆ کۆکردنـەوەی هەمـوو هێـزەکان لـەدەوری 

دەوڵەتسـازی.  پـرۆژەی 
باسـمان  پێشـتردا  وتارێکـی  چەنـد  لـە 
لـە  ریفرانـدۆم  رابەرانـی  کـە  کـردووە  لـەوە 
بۆشـاییەکی هزریـی سـەیردا دەژیـن. ئێسـتا 
زیاتـر لـە مانگێـک پـاش بڕیـاری ئەنجامدانی 
روون  دیدگایەکـی  نەیانتوانیـوە  ریفرانـدۆم، 
لەبـارەی دەوڵەتـی ئاینـدە پێشـکەش بکەن. 
هـۆکاری ئەمەش رازیبوونـی ئەوانە لە دۆخی 
هەرێمـی کوردسـتان، واتـا تەنهـا هەوڵیان بۆ 
بـەو  کوردسـتانە  هەرێمـی  بەدەوڵەتکردنـی 

شـێوەیەی کـە هەیـە. 
دژەڕیفرانـدۆم  رابەرانـی  لەبەرامبـەردا، 
لـە سەرلێشـێوانێکی هزریـی خراپتـر لـەوەی 
کـە  ئـەوان  دەژیـن.  ریفراندۆمـدا  رابەرانـی 
بـەاڵم  کوردسـتان،  دۆخـی  لـە  ناڕازیـن 
پێداگریـی لەسـەر ئـەو چەقبەسـتنە دەکـەن 
مانـەوەی  لەسـەر  پێداگـری  هەیـە،  کـە 
هەرێمـی کوردسـتان لە چوارچێـوەی عێراقدا 
ئەوکاتـەی  تـا  سـەربەخۆیی  دواخسـتنی  و 
دۆخێکـی  دەچێتـە  کوردسـتان  هەرێمـی 

نموونەییـەوە! 
کوردسـتان  خەڵکـی  ئێسـتا  بەکورتـی 
لەبـەردەم بـژارەی مانەوەیـە لەگـەڵ عێـراق 
کوردسـتان  هەرێمـی  بەدەوڵەتکردنـی  یـان 
)بـە ناوچـە تـازە ئازادکراوەکانـەوە(. هیـچ 
بژارەیـەش بـێ ریسـک و  لـەم دوو  یەکێـک 
نزیکـەی  بەڵگەکانـی  بـەاڵم  نیـن،  مەترسـی 
کـۆن  عێراقـی  لەگـەڵ  ژیـان  سـەدەیەک 
لەگـەڵ  ژیـان  نیوێـک  و  دەیـە  نزیکـەی  و 
"عێراقـی نـوێ"، نیشـانی دەدەن کـە مانـەوە 
زیاتـرن  زۆر  مەترسـییەکانی  عێـراق  لەگـەڵ 
لـە مەترسـییەکانی بەدەوڵەتکردنـی هەرێمـی 

کوردسـتان.  
دیدگایـەک  هیـچ  نەبوونـی  سـەرەڕای 
هەرێمـی  ئـەو  کوردسـتان،  دەوڵەتـی  بـۆ 
کوردسـتانەی ئێسـتا هەیـە زۆر شایسـتەترە 
لـە عێـراق بۆ ئـەوەی خاوەنـی دەوڵەت بێت. 
رۆشـنبیرە  لـە  زۆر  بەشـێکی  بەپێچەوانـەی 
بـەو  کوردسـتان  دەوڵەتـی  فاڵگـرەوەکان، 
نابێتـە  ئێسـتایەوە  کەموکوڕییـەی  هەمـوو 
لەڕاسـتیدا  شکسـتخواردوو.  دەوڵەتێکـی 
دەوڵەتـی ئێسـتای عێـراق باشـترین نموونەی 
دەوڵەتێـک  شکسـتخواردووە،  دەوڵەتـی 
توندوتیژیـی  کۆنترۆڵکردنـی  توانـای  کـە 

هەمـوو  زەبروزەنـگ  و  توندوتیـژی  نەبێـت، 
هاوواڵتییەکانـی دەکاتـە ئامانج، وەک ئەوەی 
ئێسـتا رۆژانـە لـە ناوچـە جیاوازەکانی عێراق 

دەیبینیـن. 
تێـدا  ریفراندۆمـی  هەلومەرجـەی  ئـەو 
ئەنجـام دەدرێـت، نموونەیـی نییـە. هەرێمـی 
قەیـران  کۆمەڵێـک  ئەزموونـی  کوردسـتان 
سیاسـیی  تەنگژەیەکـی  لـە  و  دەکات 
ئـەو  سـەرەڕای  بـەاڵم  دەژی.  راسـتەقینەدا 
هەمـوو کەموکوڕییـە، سـەرەڕای گەندەڵـی، 
سـەرەڕای  یاساشـکێنی،  و  پێشـێلکاری 
ئـەم  حیزبـەکان  سـەرکردایەتی  ئـەوەی 
هەرێمەیـان کـردووە بـە هۆتێلێکـی تایبـەت، 
هێشـتا هەرێمی کوردستان بەهەموو واتایەک 
چەندیـن فرسـەخ لەپێـش عێراقەوەیـە. ئەمە 
لـە زۆربـەی بوارەکاندا راسـتە، مافی مرۆڤ، 
تاکەکەسـییەکان،  و  ئاینییـەکان  ئازادییـە 
بەشـداریی سیاسـی و هەمـوو ئـەو بوارانـەی 
کـە بـۆ هاوواڵتیـی ئاسـایی گرنگـن. تەنهـا 
بەهـۆی  عێـراق  ئابووریـدا،  لەبـواری 
کـە  نێودەوڵەتییەکانـەوە  پاڵپشـتییە 
هەرێمـی کوردسـتانی لـێ بێبـەش دەکرێـت، 
دابیـن  فەرمانبـەران  مووچـەی  توانیویەتـی 
بـکات، بـەاڵم لەڕووی ژێرخانـی ئابوورییەوە، 
هەمـوو  بـەو  کوردسـتان  هەرێمـی 
کەموکوڕییـەوە لـە زۆربـەی ناوچەکانـی تری 
خـۆش  رێ  ئەمـەش  باشـترە،  زۆر  عێـراق 
دەکات بـۆ چاککردنـەوەی دۆخـی ئابـووری، 
ئەگـەر حکومـەت سـتراتیژی ئابووریی ژیرانە 

دابنێـت! 
پایـەی  گرنگتریـن  کـە  ئاسـایش  بـواری 
دەوڵەتە، لە هەرێمی کوردستان زۆر باشترە 
شکسـتخواردووی  دەوڵەتـی  عێـراق.  لـە 
لـە  زیاتـر  هاوواڵتیانـی  نەیتوانـی  عێـراق، 

بپارێزێـت،  دەوڵەتەکـەی  خاکـی  نیـوەی 
پێشـمەرگە  ناوچـەکان  زۆری  بەشـێکی 
پاراسـتنی و بەشـێکی تریشـی وەک بینیمان 
کەوتنـە ژێـر دەسـتی داعـش. تەنهـا پـاش 
سـەربازی  لۆجسـتی،  دارایـی،  هاوکاریـی 
ئاسـمانی و زەمینیـی نێودەوڵەتـی، ئەوجـا 
هێـزە عێراقییـەکان توانییـان بەشـێکی ئـەو 
و  دەربهێنـن  داعـش  لەدەسـتی  ناوچانـە 
پێشکەشـی میلیشـیاکانی حەشـدی شەعبیی 

بکـەن! 
دۆخـی کەمینـەکان لە هەرێمی کوردسـتان 
زۆر باشـترە لـە عێـراق. لەڕاسـتیدا لـە عێراق 
دەبێـت وەک دەرمـان بـۆ مەسـیحی و ئێزیدی 
بگەڕێیـت، چونکـە شـااڵوی یەکەمـی پاکتاوی 
ئاینیی/مەزهەبی ئەم گرووپانەی کردە ئامانج 
و هەموویـان بـە ناچاری روویـان لە هەندەران 
یـان هەرێمـی کوردسـتان کـرد. بەشـێکی زۆر 
بـە  پاکتاوکـراون،  سـوننییەکان  ناوچـە  لـە 
تکریتـی پایتەختـی دیکتاتـۆری پێشـووەوە. 
و  بەغـدا  لـە  فەیلـی  کـوردی  ئێسـتا 
تەنگپێهەڵچنیـن  رووبـەڕووی  تـر  ناوچەکانـی 
دەبنـەوە،  نـەژادی  پاکتـاوی  هەڕەشـەی  و 
لەکاتێکـدا  هاومەزهەبەکانیانـەوە.  لەالیـەن 
لـە هەمـوو هەڵبژاردنەکانـدا زۆرینـەی کوردی 
فەیلـی لەسـەر بنەمـای ئاینـی دەنگیـان بـە 
شـیعەکان دا، کەچی ئەمڕۆ بەناوی شوناسـی 
نەتەوەییەوە هەراسان دەکرێن! لەبەرامبەردا، 
سـوننە  عەرەبـە  کوردسـتان،  هەرێمـی  لـە 
ئاوارەکانی دەسـتی برا عەرەبە شـیعەکانیان، 
کوردسـتانەوە  هەرێمـی  ئاسایشـی  لەالیـەن 
ناکـەن،  بـە غەریبـی  دەپارێزرێـن و هەسـت 
چونکـە هەمـوو خەڵـک خەریکە فێـری زمانی 

ئـەوان دەبێـت، نـەک بەپێچەوانـەوە! 
کەواتـە ئێسـتا بژارەکـە لەنێـوان هەرێمـی 

کوردسـتانە )بـە سـنووری ئێسـتا و ناوچـە 
بـە  ببێـت  کـە  ئازادکـراوەکان(ەوە  تـازە 
دەوڵـەت لەالیـەک و دەوڵەتی ئێسـتای عێراق 
بـەو شـێوەیەی کـە هەیـە و هەنـگاو دەنێـت 
ئیسـالمی- زۆرینـەی  بـەرەو سـتەمکارییەکی 

شـیعیی هاوشـێوەی ئێـران. 
دەکرێت لەخۆمان بپرسـین: ئایا کوردی 
ئێـران لـە دۆخـی ژیـان و ئازادییەکانیـان 
لـە  بەشـێک  ببینـە  ئێمـەش  تـا  رازیـن، 
ئایـا  عێراقـە؟  نـاوی  کـە  ئێرانۆچکەیـەک 
پێگـەی  و  عێـراق  سـەرانی  عەقڵیەتـی 
عێراقیـدا  عەرەبـی  جیهانبینـی  لـە  کـورد 
)بـە شـیعە و سـوننەوە( هیـچ گۆڕانێکـی 
تریـش  جارێکـی  تـا  هاتـووە؟  بەسـەردا 
عـەرەب(  و  کـورد  )برایەتـی  بـۆ  شـیعر 
بکەینـە  سـاختە  "تەئریخ"ێکـی  و  بڵێیـن 
بەڵگـەی ئـەم برایەتییـە؟ یـان دەبێـت لـە 
ئەنفالـی ئاینـدە بترسـین، لەکاتێکـدا کـە 
هێشـتا زامەکانـی ئەنفالـی رابـردوو سـاڕێژ 

نەبـوون؟ 
راگەیاندنـی  بیزانیـن،  گرنگـە  ئـەوەی 
دەوڵەتی کوردستان، سەرەتای چیرۆکێکی 
درێژە کە پێویستە چەندین نەوە بەشداری 
لـە تەواوکردنیـدا بکـەن. نـەوەی یەکەمـی 
دەوڵـەت دەبێـت سەرسـەختانە داکۆکی لە 
دەوڵەتەکەیـان بکەن و بەهەمان گوڕوتینی 
بەرەنگاربوونەوەی هەڕەشـە دەرەکییەکان، 
ناوخۆییەکانیـش  هەڕەشـە  رووبـەڕووی 
ببنـەوە کـە کوشـندەترینیان گەندەڵییـە. 
ئەگـەر دەوڵەتـی کوردسـتان دروسـت بوو، 
تەنهـا دوژمنێـک کـە بتوانێت شکسـتی پێ 
بهێنێـت، دەوڵەتانـی دراوسـێ نیـن، بەڵکو 
نەبوونـی ئیرادەیـە بـۆ بەرەنگاربوونـەوەی 

گەندەڵی. 

"باشـترین رۆژگار بـوو، خراپتریـن رۆژگار 
سـەردەمی  بـوو،  دانایـی  سـەردەمی  بـوو. 
دەمـی  بـوو،  بـڕوا  دەمـی  بـوو.  گێالیەتـی 
رۆمانـە  دەسـتپێکی  بـوو.."،  بڕوایـی  بـێ 

بەناوبانگەکـەی چارلز دیکنز: "داسـتانی دوو 
شـار"، هـەر دەڵێـی باسـی ئـەم سـەردەمە 

دەکات!
باشـترین کاتەکانـە، زۆر کـەس دەڵێـن تا 

ڕیفرانـدۆم و سـەربەخۆیین.  لەگـەڵ  نەمـان 
دەڵێـن  کـەس  زۆر  کاتەکانـە؛  خراپتریـن 
برسـێتی.  لـە  باشـترە  پـێ  ژێردەسـتەییان 
پێیـان  هەندێـک  سـەردەمەكانە،  باشـترین 
وایـە ئـەو سـەرکردەیەی لـە سـایەی ئـااڵی 
سـەدەی  لـە  کوردسـتاندا  کۆمـاری  یەکـەم 
ئـااڵی  سـایەیدا  لـە  لەدایكبـووە،  بیسـتەم 
سـەدەی  لـە  کوردسـتان  کۆمـاری  یەکـەم 
خراپتریـن  هەڵدەكرێـت.  بیسـتویەكەمدا 
سـەردەمەکانە؛ لە بەشـەکەی تردا، هەندێک 
بارزانییـان  سـەرۆك  شـتێکی  هیـچ  کـەس 
ناوێـت، بـە سـەربەخۆیی کوردستانیشـەوە!
واڵتانـی  تێیـدا  کـە  سـەردەمێکە 
بڕیـاردەری خـۆراوا لـە پـاش یەکـەم جەنگی 
جیهانییـەوە یەکـەم جـارە ئاوها لـە نزیكەوە 
دەسـتێوەردان و بای پاسـی پرۆکسیەكانیان 
کـە  سـەردەمێکە  هەروەهـا  بـەاڵم  بکـەن، 
هێشـتاش  ئیدیعاکانیـان،  هەمـوو  سـەرباری 
ڕەوشـەکە بـە نەگونجـاو دەزانـن بـۆ مافـی 

کـورد  دوژمنانـی  کـە  رۆژگارێکـە  گـەالن. 
هەرگیـز هێنـدەی ئێسـتا الواز و پەرتـەوازە 
کـە  رۆژگارێکـە  هـاوکات  بـەاڵم  نەبـوون، 
تیژتـر  کەڵبـەی  و  دەبـن  دڕتـر  دێـت  تـا 
پیشـانی کـورد دەدەن )لـە دوانیـان باسـی 
پێـش  بـۆ  کـراوە  گەڕاندنـەوەی کوردسـتان 
تێیـدا  کـورد  کـە  سـەردەمێکە   .)1991
داگیرکەرانیـدا  لەگـەڵ  کێبڕکـێ  ناتوانێـت 
بـە  خزمـەت  دابینکردنـی  لەسـەر  بـکات 
هـاوکات  بـەاڵم  زلهێـز،  بڕیـاردەری  واڵتانـی 
ژمارەیەكـی  کـورد  تێیـدا  کـە  سـەردەمێکە 
گرنگـە لـە هاوکێشـەی شـەڕی تیرۆریـزم و 
لـە هاوکێشـەی نـەوت و گاز، کـە ناکرێـت 

بگیرێـت. نادیـدە 
لەگـەڵ چارلـز دیکنـز دەکرێـت بـەردەوام 
بیـن! لەبارتریـن سـەردەمە بۆ سـەربەخۆیی، 
سـەربەخۆیی.  بـۆ  سـەردەمە  خراپتریـن 
باشـترین کاتەکانـە؛ کـورد وشـە دەنێـت بـە 
براکەیـەوە نـەك گوللە. خراپتریـن کاتەکانە؛ 

کـورد هەرگیـز ئەوەنـدە دابـەش و دژبەیـەك 
نەبـووە لـە ناوخـۆدا. 

سەرگوزەشـتەی  پێدەچێـت  ئەگەرچـی 
"زۆرینـە"ی منەوەرەکانـی سـلێمانی و مەالی 
شـێوەیە  بـەو  بـاوە،  ئـەوەی  وەك  خەتـێ 
نەبووبـن و ڕیوایەتـی زەعیـف بـن، بەاڵم خۆ 
ئەوەتا ئێسـتا ئێمە شـایەتی ڕووداوێکی لەو 
جۆرەیـن؛ خەڵکانێـك )بـە هـەر بیانوویـەك 

بێـت( دژایەتـی سـەربەخۆیی دەکـەن!
بـۆ  بێـت  رۆژگار  باشـترین  پێدەچێـت 
گۆڕانکاریـی وەك سـەربەخۆیی، ماوەیەكـی 
بـە  نێویـن  خۆرهەاڵتـی  دیسـانەوە  تـر 
کوردستانیشـەوە دادەبـەزن بۆ دوای دواوەی 
هەواڵەكان و دیسانەوە سەرتۆپی هەواڵەکان 
دەبێـت بـە قورینگێکـی بەسـتەزمان کـە بـە 
لـە  تێکشـکاو  کەشـتییەكی  رژاوی  نەوتـی 
کەنـاری فلۆریـدا، مـردار بووەتـەوە! شـەڕی 
هێناوەتـە  ئەوتـۆی  رۆژگارێکـی  تیرۆریـزم 
ئـاراوە کـە تـا ئێسـتا زلهێـزەکان ڕاسـتەوخۆ 

دەسـت لەناوچەکـە وەردەدەن. بـەاڵم مانگی 
"سـێهەمین جەنگـی جیهانـی" ئـاوا دەبێـت و 
چیتـر کوردسـتان و ناوچەکـە لـە سـەرەوەی 

لیسـتی هەواڵـەکان نابـن!
بڕیـاری  الیەنێـك  رۆژگارە،  باشـترین   
سـەربەخۆیی.  بـەرەو  بنێـت  هەنـگاو  داوە 
داوە  بڕیـاری  الیەنێـك  رۆژگارە،  خراپتریـن 
بگەڕێتـەوە ژێـر چەتـری سـایکس پیكـۆ و 
گەلـی  سـەردەمە،  باشـترین  ژێردەسـتەیی. 
یەکتـری  بـۆ  خۆیـان  قسـەی  کوردسـتان 
دەکـەن، خراپتریـن سـەردەمە، کـەس گـوێ 

ناگرێـت!  تـر  لـەوەی 
یەكـەم دێـڕی "داسـتانی دوو شـار" ئاوهـا 
کـێ  دەکات.  ئێسـتا  باسـی  دەڵێـی  بـوو، 
دەزانێـت! ڕەنگـە دواییـن دێڕەکەشـی باسـی 
کۆتاییەکـە بـكات: "ئـەو كارەی کردم، هەرە 
باشـترین کارێـک بـوو کـە بـە درێژایـی ژیانم 
کردبێتـم، ئارامییەکـی ئەوتـۆی پێبەخشـیم 
کـە هەرگیـز ئارامیـی ئاوهـام نەچەشـتبوو"!

دەوڵەتی هەرێمی 
كوردستان

گشتپرسی و داستانی 
دوو شار! 

عارف قوربانی
 arifqurbany@yahoo.com

بەختیار كەریم 

بارزان محەممەد رەشید - ئەمریكا

لەدەستدانی دۆست و 
پەیداكردنی دوژمن
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ئەم وتارانە گوزارشت لە رای نووسەرەكانیان دەكەن و بەهیچ شێوەیەك دەربڕی بۆچوونی تۆڕی میدیایی رووداو نین.

شرۆڤە و بۆچوون

لــە كۆبوونەوەیەكــی  ئابــی رابــردوو  رۆژی 2ی 
ئەنجوومەنــی ئاسایشــی نێودەوڵەتیــدا دەربــارەی 
تیرۆریزم، داعش و قاعیدە باســی سەرەكیی گوتاری 
نوێنەرانی هەموو واڵتان بوو، تەنها نوێنەری ئەمریكا 
نەبێــت. نیكــی هایڵــی باڵیۆزی ئەمریــكا تەنها دوو 
جار ناوی داعشــی برد لە كاتێكدا هەشــت جار ناوی 
ئێرانــی هێنــا و تارانی بە "سپۆنســەری ســەرەكیی 

تیرۆر ناوبرد". 
راستە، ئەمە شتێكی نوێ نییە. ترامپ و ژمارەیەك 
لــە بەرپرســانی ئیدارەكەی لە زووەوە بەو شــێوەیە 
باســی ئێران دەكەن. ئەوەی نوێ بــوو كاردانەوەی 
دیپلۆماتكارانــی ئێران و الیەنەكانــی نزیك لە ئێران 
بوو. من ناتوانم كۆتیان بكەم، بەاڵم دەتوانم كورتەی 
كاردانەوەكانیان بە یەك وشە كورتبكەمەوە: ترس. 
لــە هەمــان رۆژ و دوای نزیكــەی كاژێرێــك لــە 
گوتارەكــەی نیكــی هایڵــی، كۆنگرێســی ئەمریــكا 
پرۆژە یاســایەكی پەســەند كرد كە نەك هەر سزای 
زیاتری خستە ســەر ئێران، بەڵكو لە بڕگەی 103ی 
رەشنووســی پرۆژە بڕیارەكــەدا كۆنگرێس وەزارەتی 
بەرگــری و دەرەوە و دەزگاكانــی هەواڵگری و دەزگا 
پەیوەندیدارەكانــی دیكــەی ئەمریــكا رادەســپێرێت 
كــە لــە مــاوەی 120 رۆژدا ســتراتیژییەك دابڕێژن 
بــۆ  ئێــران  هەڕەشــەی  "بەرەنگاربوونــەوەی  بــۆ 
بەرژەوەندییەكانــی ئەمریــكا و هاوپەیمانەكانــی لە 
رۆژهەاڵتی ناوەڕاســت و باكــووری ئەفریقا". هەر لە 
هەمان بڕگەدا ئاماژە بە "گرووپە تایبەتەكانی" ســەر 
بــە ئێــران دەكات لە عێــراق كە لە ریــزی حیزبوڵاڵ 
و حەمــاس و رژێمی ئەســەد دانــراون. نیكی هایڵی 
بــۆ یەكەمین جار لە باســی خراپیی رۆڵی ئێراندا لە 

ناوچەكە، باسی عێراقی كرد.
من ناڵێم ســبەینێ واشــنتن شەڕ لە دژی ئێران و 
حەشــدی شــەعبی و الیەنە عێراقییەكانــی نزیك لە 
تــاران رادەگەیەنێت، بــەاڵم رووداوەكانــی هەفتەی 
رابــردوو قســەی دیپلۆماتكارێكی واڵتێكــی ئەوروپا 
دەســەلمێنن كاتێك بە )رووداو(ی راگەیاند "جگە لە 
وەزارەتــی دەرەوە و چەنــد ئەندامێكی ئەنجوومەنی 
ئاسایشی ئەمریكا، ئێران لە واشنتن كەسی نەماوە". 
دیپلۆماتــكاران لەســەر ئــەوە كۆكــن كــە ئەگەر 
راوێــژكاری ئاسایشــی نەتەوەیی ئەمریــكا جەنەڕال 
هێربــەرت مكماســتەر نەبێــت، دۆناڵــد ترامــپ هەر 
زوو لــە رێككەوتننامە ئەتۆمییەكە دەكشــایەوە و بە 
بۆچوونی مــن كۆنگرێس و رای گشــتیی ئەمریكاش 

پیرۆزباییان لێدەكرد. 
ئێرانییــەكان پێشــتر دڵیان بەوە خــۆش بوو كە 
وەزارەتــی دەرەوەی ئەمریــكا و رێكــس تێلەرســن 
پشــتگیری لــە رێككەوتننامە ئەتۆمییەكــە دەكەن. 
بەاڵم ئەوان تەسەوریان نەدەكرد وەزارەتی دەرەوەی 
ئەمریــكا ئەوەنــدە پشــتگوێ بخرێــت لە پرۆســەی 
داڕشــتنی سیاسەتی دەرەوەی ئەمریكادا. بەگوێرەی 
راپۆرتی میدیاكانی ئەمریكا و گلەیی ئاشكرای چەند 
دیپلۆماتكارێكی ئەمریكــی لە نەتەوەیەكگرتووەكان، 
رێكس تێلەرســن و بەرپرســانی وەزارەتــی دەرەوە 
)وەكــو برێــت ماكگۆرگ(، لە پرۆســەی داڕشــتنی 
سیاســەتی دەرەوەی ئەمریــكادا تــا رادەیەكــی زۆر 

پەراوێزخراون. 
هەفتــەی رابــردوو كۆنگرێــس بە پەســەندكردنی 
پرۆژەیاسایەك بۆ سزادانی ئێران - هەروەها رووسیا 
و كۆریــای باكــوور - دەســەاڵتێكی زۆری بەخۆی دا 
لە داڕشــتنی سیاســەتی دەرەوەی ئەمریكا. ئەمەش 
لــە بەرژەوەندیــی ئێــران نییە و بــاوەڕ ناكەم كەس 
لــە تاران دڵی بــە زیادبوونی دەســەاڵتی كۆنگرێس 
خۆشبێت، چونكە یەك ئەندامی كۆنگرێسی ئەمریكا 

نییە ئێران بە هەڕەشە نەزانێت بۆ ئەمریكا.

 هەفتەیەكی زۆر خراپ 
بۆ ئێران 

مەجید نیزامەدین گلی* 

دیپلۆماسی
بەرپرسی نووسینگەی تۆڕی میدیایی رووداوە لە نەتەوەیەکگرتووەکان

رێبوار كەریم وەلی
 rebwar.karim@rudaw.net

26ی ئەیلول چی روودەدات؟

سەرخســتنی  لەپێنــاوی  بارزانــی 
گشتپرسی و هەنگاوی دەستپێكی پڕۆسەی 

ســەربەخۆیی كوردستانی باشــوور، هەموو 
جــۆرە نەرمییەكــی بــە حیزبەكــەی خۆی 
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ســەرباری هەمــوو گوشــارە ناوخۆیــی و 
دەرەكییەكان، ئەگەر زەمینەیەكی نیشتمانی و 
تەوافوقی لە ناوخۆ، لەسەر وادەی ئەنجامدانی 
گشتپرســی نەیەتــە ئــاراوە و، كۆمەڵــگای 
نێودەوڵەتیش نەتوانێ دەســتەبەری ئەو مافە 
بــكات و هەر بڵێ كاتی نییە، ئەوا رۆژی 25ی 
ئەیلــول بە دڵنیاییەوە خەڵكی كوردســتان و 

ناوچــە كوردســتانییەكانی دەرەوەی هەرێــم 
بڕیار لە چارەنووسی خۆیان دەدەن. ئەنجامی 
گشتپرســی هەرچییــەك و هەرچۆنێــك بێت، 
دەنگــی "بەڵێ" ســەردەكەوێت و ئــەوەش لە 
%60 كەمتر نابێ. 26ی ئەیلول بارزانی دێتە 
بەردەم خەڵكی كوردستان و رایدەگەیەنێت كە 
ئەو ئەركی ئەخالقی، ویژدانی و مێژوویی خۆی 

نوانــدووە. هێڵــە ســوورەكان نەمــاون و، هاوكات 
لەگەڵ ئەوەشدا، یەك بە یەك كارتەكانی لە دەستی 
بەرامبەرەكانی دەرهێناوە. مەبدەئی ســەرەكی لەم 
نواندنــی نەرمییەدا، مەرج نییە ئەوە بێت كە ئیلال 
دەبــێ لــە 25ی ئەیلول گشتپرســی بكرێت، بگرە 
هەوڵێكی جیدییە بۆ بەرفراوانتركردنی پڕۆســەكە. 
ئەڵبەتە راســتییەك هەیە كە دەبێ بەرامبەرەكانی 
پارتــی تێیبگــەن، بارزانــی نــە لەژێــر گوشــار و 
هەڕەشــەی ئــەوان و نە هی دەرەكــی ئامادە نییە 
تەسلیمی ئەو شــانتاژە سیاسییە بێت، چونكە نە 
ئەوانەی دەڵێن "نەخێر" و نە ئەوانەیشی كە دەڵێن 
"ئێســتا كاتــی نییە"، قســەكانیان قایلكــەر نین. 
پرســیارەكە ئەوەیە ئەدی كــەی كاتیەتی؟ ئەگەر 
ئەوان پێیانوایە كە دەبێ گشتپرســی و هەڵبژاردنە 
گشــتییەكان بەیەكــەوە ئەنجــام بدرێــن، ئەی بۆ 
ئامــادە نین لەگــەڵ پارتیدا دانیشــن و پەرلەمان 
كارا بكەنــەوە؟ ئەگــەر ئارگۆمێنتەكەیــان ئەوەیە 
كــە ئامادە نیــن پەرلەمان بۆ پرســی ریفراندۆم و 
سەربەخۆیی كارا بكەنەوە، ئەدی كەواتا كوردستان 
چ پێویســتی بە پەرلەمانە؟ ئەگەر كێشــەی ئەوان 
هەمواری یاســای ســەرۆكایەتیی هەرێمــە، پارتی 

نەك بۆ هەموارەكەی، تا نەهێشــتنی پۆستەكەش 
لەگەڵدایــە، لــە 1992 ەوە تــا 2006 هەرێمــی 

كوردستان سەرۆكی نەبوو. چی روویدا؟
بــە ئاراســتەی نێودەوڵەتیــش و بەتایبەتیــش 
ئەمریــكا كە پێیوایە كاتــی ریفراندۆم گونجاو نییە 
و، مەبەســتیانە بكەوێتــە دوای هەڵبژاردنەكانــی 
نیســانی ســاڵی داهاتــووی پەرلەمانــی عێــراق، 
دەكرێ دەرگای دانوســتاندنیان لەگــەڵ بكرێتەوە 
و داوای گەرەنتیــی یاســایی و نێودەوڵەتییــان لێ 
بكرێت بۆ دیاریكردنی وادەی گشتپرسی و دڵنیایی 
لەوەی كە هەم پشــتیوانی پڕۆســەكە دەبن و هەم 
ئەنجامەكانــی قەبــوڵ دەكەن. هاوكات لە ئاســتی 
نێودەوڵەتیدا، هەندێك دەرگای دارایی و سەربازی 
بەســەر حكومەتی هەرێمی كوردستاندا بكەنەوە تا 
بتوانێ قەرزی نێودەوڵەتیی راستەوخۆ وەربگرێ و 

چەكیش بكڕێت.
وادەی  ئەنجامدانــی  لــە  گۆڕانكارییــەك  هــەر 
ریفراندۆمــدا بكرێــت، ئەگــەر زامنــی یەكڕیزیــی 
ماڵی كوردســتان بێت و پشــتیوانیی نێودەوڵەتی 
دەســتەبەر بكات، مانای شكســتی هیــچ كەس و 

الیەنێك نییە. بگرە سەركەوتنە.

بەجێگەیاندووە و لێرە بەدواوە، رێگەی ســەربەخۆیی 
لەبەردەم كورد وااڵیە، چونكە ئەنجامەكان رەنگدانەوەی 
ئیرادەی میللەتن كە لە سەرووی هەموو شتێكەوەیە. 
بارزانی پێشتر لە پەیامێكیدا، رایگەیاندبوو كە دەبێ 
حكومەتــی داهاتوو پابەندی ئەو ئەنجامانە بێت و بۆ 
گەیشــتن بــەو ئامانجە كار بكات، ئــەوە مانای ئەوە 
دەگەیەنێ كە بارزانی، حكومەتی داهاتووی كوردستان 
موكەللەف دەكات بەوەی ئەو پڕۆسەیە لەگەڵ بەغدا و 

واڵتانی دەوروبەردا، بخەنە بەر گفتوگۆ.
ئەركی حكومەتی داهاتووی كوردستان، ئەركێكی 
قــورس و تاقەتپڕوكێــن دەبــێ، بەتایبەتیش گۆڕانی 
نەخشەی سیاســیی بەغدا كە ئەمریكا مەبەستیەتی 
وەك ئێســتا بمێنێتەوە. هەر بۆیە نایەوێ كورد ببنە 

فاكتەری بەهێزبوونی مالیكی و ئاراســتەی ئێرانی لە 
بەغدا. كورد ئەوكاتەش دەتوانێ لە دوای گشتپرســی 
نەخشــەڕێگایەكی هەبــێ بــۆ سەرخســتنی دیدگای 
ئەمریــكا. بە حوكمی ئــەوەی هەڵبژاردنەكانی بەغدا 
دوای هەڵبژاردنەكانــی كوردســتان دەبن )ئەگەر هی 
كوردســتان دوا نەخرێت(، ئەوا نەخشــەی سیاسیی 
كوردستانیش گۆڕانی بەسەردا دێت و رەنگبێ بڕیاردان 
لــە داهاتووی پەیوەندییەكان لەگەڵ بەغدا یان جۆری 
وەرگرتنی بڕیاری سیاسی لە كوردستان ئاسانتر بێت.
ئەڵبەتە حكومەت دەكەوێتە ژێر گوشاری ئابووریی 
زیاتــر، بەاڵم ئەوە قۆناغێكــی راگوزەر دەبێت و قەت 
لەو كاتانە سەختتر نابێت كە كوردستان لە 1991 تا 

1996 لەژێر دوو ئابڵوقەی ئابووریدا خۆی راگرت.

پرســیارانەی  بەوجــۆرە  ئەمریكییــەكان 
وەك "گــۆڕان چــی دەوێت؟" دەڵێــن: ئەوە 

پرســیارێكە وەاڵمەكــەی بایــی یــەك ملیۆن 
دۆالرە! چونكــە گرفت ئــەوە نییە كە خەڵك 

گۆڕان چی دەوێت؟

هێڵە سوورەكانی پارتی 
زەرد بوون

بارزانی لــە كۆبوونەوەیەكی مێژووییدا 
لەگەڵ بەشێكی زۆری پارتە سیاسییەكان 
لــە  دا  بڕیــاری   ،2017 ئایــاری  لــە 
2017/9/25 لە كوردســتان گشتپرســی 
بــۆ ســەربەخۆیی دەكرێــت. ســەرەڕای 
گوشــاری هەندێــك الیەنــی هەرێمــی و 
دۆســتانی  لــە  بەشــێك  تێبینییەكانــی 
كــورد ســەبارەت بە كاتی پرۆســەكە كە 
پێیانوایە رێفراندۆم زیان بە شــەڕی دژی 
داعش و سەقامگیریی عێراق دەگەیەنێت، 
بەاڵم تاوەكو ئێســتا سەركردایەتی كورد 
پێداگری لەسەر ئەنجامدانی پرۆسەكە لە 

كاتی خۆی دەكات. 
بۆچــی  بپرســین  دەكرێــت  لێــرەدا 
ســەركردایەتی كورد دەیەوێت ریفراندۆم 
ئەنجام بــدات و هۆكارەكانی پشــت ئەم 
بڕیــارە لەچییــەوە ســەرچاوە دەگرێت؟ 
گومانــی تێدا نییە هــۆكار زۆرن كە هانی 
كــورد دەدەن هەنــگاو بــەرەو ریفراندۆم 
بهاوێژێت، لەوانە هەلومەرجی ناوچەكە و 
گۆڕانی هاوكێشــە سیاسییەكان، ئەگەری 
ســنوورەكانی  داڕشــتنەوەی  دووبــارە 
نادیــاری  ئاینــدەی  پیكــۆ،  ســایكس- 
عێــراق و مەترســییەكانی مانەوەی كورد 
لــە چوارچێــوەی واڵتێكی میلیشــیایی و 
شكســتی ئەزموونی سیســتەمی فیدراڵی 
و دیموكراســی لە عێراقــی دوای 2003. 
فۆكــەس  مەبەســتمانە  زیاتــر  لێــرەدا 
بخەینە ســەر ئەو فاكتــەرەی پەیوەندی 

بــە هەوڵەكانــی 14 ســاڵی رابــردووی 
بەغداوە هەیە بۆ پاوانكردنی دەسەاڵت و 
پەراوێزخستنی هەموو ئەو پرەنسیپانەی 
كە رەنگدانەوەی شەراكەت، هاوسەنگی و 
تەوافوقی نێوان پێكهاتە ســەرەكییەكانی 
عێــراق بووە. بێگومــان ئەمە یەكێك لەو 
فاكتــەرە هــەرە گرنگانــە بــووە كە وای 
كــردووە هەرێمــی كوردســتان پێداگری 
لەســەر سەربەخۆیی و خۆجیاكردنەوە لە 

عێراق بكات.
بەعــس،  رژێمــی  رووخانــی  دوای 
ســەركردایەتی كــورد وای دەبینی كە بە 
مانەوە لــە چوارچێــوەی عێراقی فیدراڵ 
و دیموكراســیدا، دەتوانێت دەســتەبەری 
مافــە نەتەوەییەكانی بكات، بەتایبەتیش 
پاراســتنی پێگــەی  لــە بەهێزكــردن و 
سیاســی و ئابووریی هەرێمی كوردستان، 
بەشــداریكردنی لــە پرۆســەی سیاســی 
لەســەر بنەما و پرەنســیپی شــەراكەتی 
راســتەقینە لــە دەســەاڵت، دۆزینەوەی 
ناوچــە  بــۆ  ئاشــتیانە  چارەســەرێكی 
كێشــە لەســەرەكان و رێگری لە دووبارە 
سەرهەڵدانەوەی دەســەاڵتێكی تاكڕەو و 
خۆســەپێن لە بەغدا كە مەترسی لەسەر 

ئایندەی هەرێم دروست بكات.
 بەرپرســانی كــورد لــە روانگەی ئەم 
كارایــان  بەشــدارییەكی  قەناعەتــەوە، 
لــە پرۆســەی سیاســیی عێراقــدا كرد و 
رۆڵێكی ســەرەكییان بینی لە داڕشــتن و 

بۆچی دووركەوتنەوە لە 
بەغدا چارەسەرە؟ 

د.نەوزاد  هێتوتی

نەزانــێ گــۆڕان چی دەوێــت، كارەســات ئەوەیە كە 
گۆڕان خۆیشی نەزانێ چی دەوێت. دەڵێن جارێكیان 
مەالیــەك خوتبــە دەدات، روو لە خەڵــك دەكات و 
دەڵــێ: میللــەت دەزانــن؟ ئەوانیش دەڵێــن بەڵێ، 
دەڵــێ مادام دەزانن، نایڵێــم! خەڵكەكە لێیان دەبێ 
بــە مــەراق كــە بزانن مەال دەیویســت چــی بڵێت؟ 
بەیانییەكەی دیسان مەال دەپرسێ دەزانن؟ ئەوجارە 
دەڵێــن نــا. مەال دەڵێ هــەر نەزانن باشــترە! رۆژی 

سێیەم دووبارە مەال روویان تێدەكاتەوە و دەپرسێ. 
ئەمجارەیــان نیوە دەڵێن بەڵێ و نیوەیان دەڵێن نا. 
مــەالش دەڵێ كەواتا زۆرباشــە، ئەوانەی دەزانن، با 
بەوانــەی بڵێن كە نازانن! ئەوەیــە حیكایەتی حاڵی 
ســەركردایەتیی ئێســتای بزووتنەوەیەك كە لەڕووی 
سیاسییەوە وا ئیفلیج بووە، توانای بڕیاردانی لەسەر 
دانیشــتن یان دانەنیشــتن لەگەڵ پارتی پێ نادرێت، 

چجای ئەوەی بتوانێ لەگەڵیدا رێكبكەوێ!

پەسەندكردنی دەســتووری هەمیشەییدا. بەاڵم 
هەر لە ســەرەتای وەرگرتنی دەسەاڵت لەالیەن 
پێكهاتــەی شــیعەوە، بە تایبەت لە ســەردەمی 
نــوری مالیكــی، ئاماژەكانــی پابەندنەبوون بە 
دەســتوور كە خۆی دەبینییەوە لە چەسپاندنی 
پرەنسیپی شەراكەت، تەوافوق، پراكتیزەكردنی 
راســتەقینەی بنەماكانــی سیســتمی فیدراڵــی 
و دیموكراســی، بەدەركەوتــن. دەســەاڵتدارانی 
بەغدا بە شــێوەیەكی سیســتماتیك هەموو ئەو 
پرەنســیپانەی وەك گەرەنتییەك لە دەستووردا 
دەقنــووس كرابــوون بــۆ رێگرتن لــە زاڵبوونی 
هەژموونــی تاكەكــەس، تاكە پێكهاتــە و تاكە 
نەتــەوە، لەناویان برد و هەوڵــەكان چڕكرانەوە 
بــۆ ئاراســتەكردنی عێراق بەرەو دەســەاڵتێكی 
دیكتاتــۆری، تایفەگــەرا و بــە پاشــكۆكردنی 

هەرێمی كوردستان.
 لــەم چوارچێوەیــەدا بەغدا نــەك هەر رێزی 
لــە دەســتوور و مافەكانی خەڵكی كوردســتان 
نەگــرت، بەڵكو هەوڵی تەواوی دا بۆ رێگرتن لە 
جێبەجێكردنی مــادەی 140، الوازكردنی هێزی 
پێشمەرگە، بێبەشكردنی هەرێمی كوردستان لە 
مومارسەكردنی مافە دەستوورییەكانی. تەنانەت 
كار گەیشــتە ئــەوەی لەپێناوی گوشارخســتنە 
ســەر هەرێمی كوردســتان بۆ هەنــدێ مەرامی 
سیاســی، مالیكــی بــە بڕیارێكــی تاكالیەنە لە 
ســاڵی 2014 دا بودجەی بــڕی و ئابڵوقەیەكی 

سەختی بەسەر كوردستاندا سەپاند. 
كــورد تەنیــا پێكهاتە نەبووە كە لە ســایەی 
هەوڵــی  شــیعەكاندا  نوێــی  فەرمانڕەوایــی 
پەراوێزخستنی درابێت، بەڵكو عەرەبە سوننەكان 
پێــش كــورد كەوتنە ژێر گەف و گوشــارەكانی 
دەســەاڵتدارانی بەغدا و بەشــێوەیەكی بەرنامە 
بــۆ داڕێــژراو كەوتنە راوەدوونانی ســەركردە و 
فیگەرە سیاســییە بەهێزەكانی نــاو پێكهاتەی 
سوننە، بەتایبەتیش ئەوانەی كە بە هەڕەشەیان 
دەزانیــن و دەكرا ببنە مەرجەع بۆ كۆكردنەوەی 
ســوننە لە دەوری پرۆژەیەكی سیاســی. نوری 
مالیكی بە پاڵپشتیی راستەوخۆی ئێران زۆربەی 
ســەركردە و كەســە دیارەكانی نــاو پێكهاتەی 
سوننەی تەسفیە كرد، جا چ بە دوورخستنەوە و 
دەستبەسەركردن یان كوشتنیان. ئەمە یەكێك 
لەو فاكتەرانە بوو كە دواتر پاڵی بە ســوننەوە 
نا بۆ ناو باوەشی گرووپە تیرۆریستەكانی وەكو 

داعش بۆ رووبەڕووبوونەوەی گوشاری شیعە.
ئەم سیاسەتی خۆسەپاندنەی نوخبەی شیعەی 
دەسەاڵتدار لەسەر پرۆسەی سیاسی، نەك هەر 

وای لــە ئەمریكا نەكرد پێگەی خۆی بەكاربێنێ 
بۆ گوشار خســتنە سەر بەغدا تاوەكو پابەندی 
دەستوور و پرۆســەی دیموكراسی بێت، بەڵكو 
تەنانەت دوای شكســتی لیســتەكەی مالیكی لە 
هەڵبژاردنەكانی 2010، بە پاڵپشــتیی ئیدارەی 
ئوباما دووبارە نوری مالیكی پۆســتی ســەرۆك 
وەزیرانی وەرگرتەوە. بە تایبەتی ئەوكات روانگە 
و تێڕوانینی ئەمریكا بەو شێوەیە بوو كە مالیكی 
كەســێكی عەلمانییە و كەمتــر لەژێر هەژموونی 
ئێراندایــە و پاڵپشــتیكردنی دەبێتە هۆی زیاتر 
كەمكردنــەوەی  و  عێــراق  ســەقامگیركردنی 
رۆڵــی ئێران لە پرۆســەی سیاســیدا. لەالیەكی 
تریشــەوە ئیــدارەی ئۆمابــا وای دەبینی كە بە 
پاڵپشــتیكردنی مالیكــی دەتوانێــت هێزەكانی 
لە عێراقدا بەبێ كێشــە بكێشــێتەوە. بەتایبەت 
ئــەوكات ئەمریكا سیاســەتی خۆكێشــانەوە لە 
رۆژهەاڵتی ناوەڕاستی پەیڕەو دەكرد و قورسایی 
سیاســی خۆی زیاتر خســتبووە ســەر ئاسیای 

دوور. 
خۆســەپێنەرەكانی  هەوڵــە  دەرئەنجامــی 
مالیكی و پێكهاتەی شیعە، ئێستا عێراق بووەتە 
مەیدانــی هــەرە ســەرەكیی ملمالنێ و شــەڕی 
تایفیــی نێوان شــیعە و ســوننە و بەهێزبوونی 
گرووپــە تیرۆریســتەكان. عێــراق نــەك هــەر 
نەبوو بە مۆدێلێكی دیموكراســی بۆ دەوڵەتانی 
دەوروبەر، بەڵكو بووە ســەرچاوەی ســەرەكی 
هەناردەكردنی ناســەقامگیری و شــەڕی تایفی 
لە ناوچەكەدا. دوای 14 ســاڵ لە فەرمانڕەوایی 
شــیعە، لە عێراقدا هەموو شتێك هەیە جگە لە 
دەوڵەت، ئەم واڵتە بە تەواوەتی بە میلیشیایی 
كــراوە و بە ســەدان گرووپ و هێزی میلیشــیا 
دروســتبوونە كە لەژێــر كۆنترۆڵــی حكومەتدا 
نیــن و ئەگەری زۆر هەیە لە ئایندەیەكی نزیكدا 

دەست بەسەر تەواوی دەسەاڵتدا بگرن. 
بویــە ناكرێت كــورد چارەنووســی خۆی بە 
دەوڵەتێكــەوە گرێبــدات كە هیــچ ئایندەیەكی 
دیــاری نییــە. مانەوەی كورد لــە چوارچێوەی 
لــە  دوور  میلیشــیاكراودا،  بــە  عێراقێكــی 
بــە  پابەنــد  و  دیموكراســی  دەســەاڵتێكی 
بنەماكانــی شــەراكەت، مەزنترین هەڕەشــەیە 
لەســەر ئایندەی سیاســیی هەرێمی كوردستان 
و ئەگــەر كــورد بە شــێوەیەكی خێــرا هەنگاو 
نەهاوێژێت بــۆ دووركەوتنەوە لە بەغدا، هەموو 
دەســتكەوتەكانی دەكەونــە بــەر هەڕەشــە و 
مەترسیی راستەقینە و دەرفەتێكی مەزنیش بۆ 

سەربەخۆیی لەدەست دەدات. 

لە نیویۆرك و واشنتن..

ئێرانییەكان پێشتر 
دڵیان بەوە خۆش بوو 

كە وەزارەتی دەرەوەی 
ئەمریكا و رێكس 

تێلەرسن پشتگیری 
لە رێككەوتننامە 

ئەتۆمییەكە دەكەن
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ئێستا 14945 
چەكی ئەتۆمی لە جیهاندا هەن

5 واڵت بە حكومەتی ئەتۆمی ناسراون: 
                   چەكی ئەتۆمییان هەیە: 4 واڵتی دیكەش 

ئەم پێنج واڵتە پەیماننامەی رێگری لە 
باڵوبوونەوەی چەكی ئەتۆمییان واژۆ كردووە

ژمارەی كاڵوەی ئەتۆمیی واڵتان:

ئەمریكا

رووسیا

چین

بەریتانیا

فەرەنسا

ئیسرائیل پاكستان هیندستان كۆریای 
باكوور

پەیماننامەی رێگری لە باڵبوونەوەی چەكی 
ئەتۆمییان واژۆ نەكردووە

ئەو چوار واڵتە 360 چەكی ئەتۆمییان هەیە.
كــۆگای  88 ٪ی 
جیهان  ئەتۆمی  مووشەكی 

لە رووسیا و ئەمریكایە

ئـــەتۆمی  مووشـــــەكی 
رووسیا و ئەمریكا 

                                   مێگاتۆنە
   

لــە 24 كاژێــردا 1.4 ملیۆن 
 3.7 و  دەكوژێــت  كــەس 
ملیــۆن كــەس برینــدار و 

ژەهراوی دەكات.

یەك بۆمبی B_83ی ئەمریكا: 

مەودای تیشكدانەوە:

بۆمبی سێزار: 
بدرێت  نیۆیــۆرك  لە  ئەگەر 
7.6 ملیــۆن كەس دەكوژێت 
و  برینــدار  ملیــۆن   4.2 و 

ژەهراوی دەكات.

 13 كیلۆمەتر

واتــە 10 ٪ی ئەو 
وزەیەی زەوی لە خولەكێكدا 

لە خۆری وەردەگرێت

رووسیا:

7000

كۆریای باكوور:

10

6600

ئیسرائیل:

80

بەریتانیا:

215

پوتین و ترەمپ داوای پەرەپێدانی توانای ئەتۆمیی واڵتەكانیان دەكەن

2800 سڕكراون
4081 ئەمباركراون 

 1411 خراونەتە سەر 
                چەكە ئەتۆمییەكان

 2510 سڕكراون 

 4500 ئەمباركراون 

 1765 خراونەتە سەر 
                چەكە ئەتۆمییەكان 

پاكستان:

140

چین:

270

فەرەنسا:

300

ئەمریكا:

6800

هیندستان:

130

چەكی 

ئەتۆمی 
لە جیهاندا

لە جیهاندا بەكارهێنانی

سامانی ئاوی پاكی جیهان:

تێكڕای بەكـارهێنانی 
رۆژانەی ئاو لە واڵتان:

٪ 97.5
ئاوی جیهان سوێرە

٪ 30
ئاوی پاكی جیهان 

ژێرزەمینییە

تێكڕای بەكارهێنانی 
رۆژانەی ئاو لە خێزانێكی 

ئەفریقی: 

لیتر 

٪ 2.5
ئاوی جیهان شیرینە

٪ 70
ئاوی پاكی جیهان 
لە سەهۆڵەكانی 

جەمسەری باكوور و 
باشوورە

٪ 1
ئاوی جیهان بۆ 

بەكارهێنان

23

ئەمریكا

 570
لیتر

ئوسترالیا

 500
لیتر

بەریتانیا

 150
لیتر

چركەیــەك   15 هەمــوو 
منداڵێك بە هۆی نەبوونی 

ئاوی پاك دەمرێت

3.4 ملیۆن كەس  ســااڵنە 
بە هۆی نەخۆشــییەكانی 
پەیوەندیــدار بــە ئاوەوە 

دەمرن

لــە  كــەس  ملیــۆن   1.1
جیهاندا ئاوی پاكیان لەبەر 

دەست نییە

36 لیتر ئاو كەمتر بەكاردەهێنیت ئەگەر لەكاتی دەست یان ددان شۆردن شێرەكە بگریتەوە
كەمكردنەوەی ماوەی دووش لە 10 خولەك بۆ 5 خولەك 23 لیتر بەكارهێنانی ئاو كەمدەكاتەوە

مەكینەی قاپ شۆردن 11 بەرامبەر كەمتر ئاو بەكاردەهێنێت
تەنیا لەكاتی پڕبوون مەكینەی جلشۆرەكەت داگیرسێنە بۆ ئەوەی 4500 لیتر ئاو كەمتر بەكاربهێنیت

چاككردنی شێرە و توالێتی رۆژئاوایی مانگانە 4500 لیتر ئاو پاشەكەوت دەكات

ساڵی   10 لە  ئاو  خواستی 
داهاتوودا 40 ٪ زیاد دەكات

دەست پێوەگرتن بە ئاو ئاسانە:


