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رووداو- دهۆك
ماوەی دوو مانگە هەشت ملیۆن دۆالری ژمارەیەك بازرگانی باشووری كوردستان لە توركیا دزراوە، بەاڵم تاوەكو ئێستا كەس 

لەسەر ئەو رووداوە نەگیراوە.
دوو مانگ لەمەوبەر چەند بازرگانێكی هەرێمی كوردستان نزیكەی هەشت ملیۆن دۆالر دەگوازنەوە بۆ توركیا، بەاڵم دوای 
گەیشتنی پارەكە بە باكووری كوردستان، چەند كەسێكی نەناسراو لە رێگای نێوان سلۆپی و دەروازەی ئیبراهیم خەلیل 
دەست بەسەر پارەكەدا دەگرن و دەیبەن. هەرچەندە ئەو بازرگانانە سكااڵیان تۆمار كردووە، بەاڵم حكومەتی توركیا 

تاوەكو ئێستا كەسی لەسەر ئەوە دەستگیر نەكردووە.
یەكێك لەو بازرگانانە كە سێ ملیۆن دۆالری لە نێو پارە دزراوەكەدایە، بە )رووداو(ی گوت "ئێمە لەگەڵ چەند 
بازرگانێكی كوردی باكووری كوردستان كاری گواستنەوەی پارە دەكەین بۆ توركیا، هەندێكجار پارەكە بە بارهەڵگر 
دەگوازینەوە، ئەو رۆژەش هەشت كەس بە دەمانچەوە پاسەوانییان لە پارەكە دەكرد، بەاڵم دوای ئەوەی لە 
سنووری ئیبراهیم خەلیل تێپەڕین و نزیكەی دوو كیلۆمەترێك دووركەوتنەوە، نزیكەی كاژێر 11ی شەو 

پێنج چەكداری نەناسراو رێگەیان بە بارهەڵگرەكە گرتووە و پارەكەیان بردووە".
ئەمە جاری یەكەم نییە بازرگانانی باشوور لە دیوی باكووری كوردستان دەكەونە بۆسەی 
دز و جەردەوە. دوو ساڵ لەوبەریش لە هەمان شوێن حەوت ملیۆن دۆالری بازرگانانی 

كورد دزرا.

لە توركیا هەشت ملیۆن دۆالری 
چەند بازرگانێكی كورد دەدزرێ
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یەكێك لە سەرپەرشتیارانی پرۆژەكەی:

راپۆرت

ئابووری

راپۆرت

12

14

6

8

30 هەزار 
ئاژەڵ لەم جەژنەدا
دەكرێنە قوربانی

عێراق 120 ملیار 
دۆالر قەرزدارە

مامانێك 4000 كچ 
خەتەنە دەكات

ژنان

2

میسال ئالووسی بۆ )رووداو(:

بارزانی هەڕەشەی راستەقینەیە 
لەسەر ئێران

بەرپرسێكی وەزارەتی نەوتی سووریا:

رۆژانە 20 هەزار لیتر نەوتی رمێالن 
هەناردەی هەرێمی كوردستان دەكرێ

كۆتایی ئەم هەفتەیە 
كۆمیسیۆن وەاڵمی بارزانی 

دەداتەوە
539

"لە سلێمانی بەهۆی 
كۆمپانیای قەیوانەوە 
نرخی گاز گران بووە"

بەرهەم ساڵح 
لیست دروست دەكات
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پشكی حاجیانی كوردستان زیاد دەكرێراپۆرتە هەواڵ
رووداو- هەولێر

 شــێخ ئیبراهیم بەرزنجی، بەڕێوەبەری راگەیاندنی وەزارەتی ئەوقاف و كاروباری ئاینی بە )رووداو(ی راگەیاند: "لە دەرەوەی بەشــە فەرمییەكەی 
هەرێمی كوردستان، سعودیە رەزامەندی نیشاندا لەسەر 680 پشكی حەج بۆ حاجیانی هەرێمی كوردستان كە بە شێوەیەكی بازرگانییە و بۆ هەر كەسێك 

بڕی 6 هەزار دۆالر وەردەگیرێت." شــێخ ئیبراهیم بەرزنجی، گوتی: "ئەوانەی دەیانەوێت حەج بكەن دەتوانن تاوەكو كاژێر 12ی نیوەڕۆی 2017/8/14 لە 
بەڕێوەبەرایەتییەكانی حەج و عومرەی شارەكانی هەرێمی كوردستان خۆیان تۆمار بكەن و هاونیشتمانیانی گەرمیان دەتوانن سەردانی بەڕێوەبەرایەتی حەج و 

عومرەی سلێمانی بكەن و ناوی خۆیان تۆمار بكەن".

ناسر عەلی
رووداو - دهۆك

مــاوەی دوو مانگــە هەشــت ملیــۆن دۆالری 
ژمارەیــەك بازرگانــی باشــووری كوردســتان لە 
توركیا دزراوە، بەاڵم تاوەكو ئێستا كەس لەسەر 
ئەو رووداوە نەگیــراوە. یەكێك لەو بازرگانانەش 
دەڵێــت "لە توركیــا پارێزەرمان گرتــووە، بەاڵم 
نادیــارە".  پارەكانمــان  چارەنووســی  هێشــتا 
بازرگانانــی ئاڵوگــۆڕی دراو دەڵێن ئــەو رووداوە 
كاریگەری لەسەر بازاڕی حەواڵە هەبووە و نرخی 

حەواڵەكردنی پارەی بەرزكردووەتەوە.
بازرگانێكــی  چەنــد  لەمەوبــەر  مانــگ  دوو 
هەرێمی كوردســتان نزیكەی هەشت ملیۆن دۆالر 
دەگوازنــەوە بــۆ توركیا، بەاڵم دوای گەیشــتنی 
پارەكە بە باكووری كوردســتان، چەند كەسێكی 
نەناســراو لــە رێگای نێوان ســلۆپی و دەروازەی 
ئیبراهیم خەلیل دەست بەسەر پارەكەدا دەگرن و 
دەیبەن. هەرچەندە ئەو بازرگانانە سكااڵیان تۆمار 
كردووە، بەاڵم حكومەتی توركیا تاوەكو ئێســتا 

كەسی لەسەر ئەوە دەستگیر نەكردووە. 
یەكێك لەو بازرگانانە كە ســێ ملیۆن دۆالری 
لــە نێو پارە دزراوەكەدایە، بــە )رووداو(ی گوت 
"ئێمــە لەگەڵ چەند بازرگانێكی كوردی باكووری 
كوردســتان كاری گواســتنەوەی پــارە دەكەین 
بــۆ توركیــا، هەندێكجــار پارەكە بــە بارهەڵگر 
دەگوازینــەوە، ئــەو رۆژەش هەشــت كــەس بە 
دەمانچەوە پاسەوانییان لە پارەكە دەكرد، بەاڵم 

دوای ئەوەی لە سنووری ئیبراهیم خەلیل تێپەڕین 
و نزیكــەی دوو كیلۆمەترێــك دووركەوتنــەوە، 
نزیكەی كاژێر 11ی شەو پێنج چەكداری نەناسراو 
رێگەیــان بە بارهەڵگرەكە گرتــووە و پارەكەیان 

بردووە".
ئــەو بازرگانە كــە كۆمپانیایەكــی گۆڕینەوە 
و حەواڵــەی دراوی هەیــە، حــەزی نەكــرد ناوی 
باڵوبكرێتــەوە، هەروەها گوتی "هەر ئەو رۆژە لە 
رێگای شــەریكەكانمان لە باكووری كوردســتان 
پەیوەندیمــان بــە هێزە ئەمنییەكانــی توركیاوە 
كــرد، دواتر پارێزەرمان گرت و ســكااڵمان تۆمار 
كرد، بەاڵم هەتا ئێســتا هیچ كەسێك لەسەر ئەو 

روودواوە دەستگیر نەكراوە".
بەپێی قســەی ئــەو بازرگانەی دهــۆك، ئەو 
رووداوەكە كاریگەریی نەرێنیی لەسەر بازاڕی دراو 
لە شاری دهۆك هەبووە و دەڵێت متمانە لە بازاڕ 

زۆر كەم بووە. گوتیشی "هەتا ئێستا لە كوردستان 
سیســتمێكی پارێزراو نییە بۆ گواستنەوەی پارە 
و ناچاریــن بــە بارهەڵگر بیگوازینــەوە، ئەوەش 
بەردەوام مەترســی دزیــن و رفاندنی لەســەرە. 
لــە جیهاندا ئێســتا باوی گواســتنەوەی پارە بە 

بارهەڵگر نەماوە، تەنیا لێرە هەیە".
ئــاراز جــەالل، خاوەنی كۆمپانیا ســەیدۆ كە 
تایبەتــە بە گۆڕینەوە و حەواڵــەی دراو، دەڵێت 
ئەو رووداوە كاریگەری زۆری لەســەر بازاڕی دراو 
هەبووە. ئاراز ئامــاژە بە كاریگەرییە خراپەكەی 
دەكات و دەڵێت :"گواســتنەوەی دراو ئێستا زۆر 
گــران بووە، پێش ئــەو رووداوە هــەر 10 هەزار 
دۆالرمان بە 25 دۆالر حەواڵە دەكرد، بەاڵم دوای 
ئــەو رووداوە ئەو بــڕە پارەیە بە 50 هەزار دینار 
حەواڵە دەكرا، هەرچەندە ئێستا هەرزانترە، بەاڵم 

كاریگەرییەكەی هەر ماوە".

دوای ئەو رووداوە، بازرگانان ناچاربوون رێگەی 
گواســتنەوەی پارەكانیان دووربخەنەوە، بەاڵم بە 
رێگایەكی سەالمەت. ئاراز جەالل دەڵێت لە ترسی 
دووبارەبوونەوەی ئەو رووداوە، ئێســتا بازرگانان 

بەرێــگای دوبەی پــارە دەگوازنــەوە "هەرچەندە 
گواســتنەوەی پــارە لــە رێگــەی دوبــەی گران 

دەكەوێ، بەاڵم رێگاكە سەالمەتترە".
ئەمە یەكەمجار نییە، بازرگانانی كورد دەكەونە 

بۆســەی دز و جەردەكانی توركیــاوە. وەك ئاراز 
باســی كرد "دوو ســاڵ لەوبەر لە هەمان شــوێن 
حەوت ملیۆن دۆالری بازرگانانی كورد دزرا، هەتا 

ئێستاش دزەكان نەدۆزراونەتەوە".

ئەوە جاری دووەمە و پێشتریش حەوت ملیۆن دۆالر دزراوە

هەشت ملیۆن دۆالری بازرگانانی كورد 
لە توركیا دەدزرێ

بەڕێوەبەری كۆمپانیایەكی حەواڵەی دراو

 دوای ئەو رووداوە رێگای 
حەواڵەكردنمان گۆڕیوە

نەهرۆ محەممەد
رووداو - هەولێر

كەســێك، كــە خــۆی وەك ئەندامی پێشــووی 
مەكتەبــی سیاســی حیزبــی دەعوەی ئیســامی و 
هاوڕێی نزیكی نووری مالیكی، سەرۆكی ئەو حیزبە 
دەناســێنێ، لە ئاینــی ئیســام هەڵدەگەڕێتەوە و 
دەبێتە مەسیحی. پەرلەمانتارێكی حیزبی دەعوەش 
دەڵێت "ئەمە هاوشێوەی رەفتاری حیزبی بەعسە"، 
حیزبی دەعوەش رەتیكردەوە ئەو كەســە ئەندامی 

ئەوان بێ و بە "درۆزن" ناوی دەبات.
لە گرتەیەكی ڤیدیۆییدا كە لە تۆڕە كۆمەاڵتییەكان 
باڵوبووەتەوە، كەسێك بەناوی )كەریم عەبدولخالق( 
بانگەشەی ئەوە دەكات كە نزیكەی 30 ساڵ ئەندامی 
حیزبی دەعوەی ئیســامی عێراقی بووە و زانســتە 
ئاینییەكانی لە حەوزەی زانســتی خوێندووە، بەاڵم 

ئێستا وازی لە ئیسام هێناوە و بووەتە مەسیحی.
كەریــم عەبدولخالــق ئامــاژە بــەوە دەكات كــە 
پێشتر پێیوابووە، خواناسە و پابەندی ئەنجامدانی 
ســرووتەكانی بووە، لــە نوێژ، رۆژوو، حــەج و زۆر 
شــتی دیكە، بەاڵم دوای 30 ســاڵ لە كۆتاییدا بۆی 

دەركەوت كە ئەو لە خەیاڵ و بۆشاییەكی رووحیدایە، 
لەگەڵ ئەوەی رۆژانە نوێژی كردووە، بەاڵم هەســتی 

بە نزیكیی لە خودا نەكردووە.

 هەروەها دەڵێت پلەكەشی لە رووی سیاسییەوە 
گەیشــتووەتە ئەندامی مەكتەبی سیاســیی حیزبی 
دەعــوەی ئیســامی، لە لە حەوزەی عیلمی فیقـــه 

و تەشــریعی خوێنــدووە. لــە نێو حیزبــی دەعوە 
بانگــەوازی بۆ ئیســام كردووە، بەاڵم لە بۆشــایی 
رووحیدا ژیاوە. ئەو دەڵێت "30 ساڵ باوەڕم بە خۆم 
كردبــوو كە خودا دەپەرســتم، ئەو خوایەی بە چاو 
نابینرێت و لەسەرووی هەموومانە و چەندین ناونانی 
دیكە بۆ ئەو خودایە... بەاڵم لە ناخمدا هەســتم بە 

بۆشاییەكی تەواو دەكرد".
لە گرتەیەكــی دیكەدا كەریم عەبدولخالق لە نێو 
كۆبوونەوەیەكی كریستانەكان دەردەكەوێت، دەڵێت 
30 ســاڵ مومارەســەی ئیســامی كردووە، ئاینی 
ئیســامی بەتەواوی خوێندووە و ئەندامی مەكتەبی 
سیاســی حیزبــی دەعوە بــووە. هــاوكات مالیكی 
هاوڕێــی بووە. دەشــڵێت "لەو كەســانە بــووە كە 
هێڵە گشــتییەكانی دەستووری عێراقی نووسیوە و 
ســوور بووە لەسەر ئەوەی قورئان تاكە سەرچاوەی 
سەرەكی یاسادانان بێت، داعشێكی پلە یەك بووە".
كەریم خۆی بە ئۆپۆزیســیۆنی رژێمی پێشووی 
عێراق دەناســێنێ و دەڵێت بــەو هۆیەوە دووچاری 
تەنگوچەڵەمەیەكی زۆر بووەتەوە، لە دەستگیركردن 
و ئەشــكەنجەدان، موڵــك و ماڵــە گواســتراوە و 

نەگواستراوەكانی دەستیان بەسەرداگیراوە.

 كەریم دەڵێت دوای ساڵی 2003 ماوەی دوو ساڵ 
و نیــو پێداچوونەوەی بە قورئــان و فەرموودەكاندا 
كردووە. پرسیاری زۆری ال دروست بووە، پرسیاری 
لە مەرجەعەكان و كەســایەتییە ئاینییەكان كردووە 
لەبارەی گومانەكانی، بەاڵم وەاڵمەكانیان باوەڕپێكراو 
نەبــوون. بۆیــە دواتــر چووەتە ســووریا، پاشــان 
لــە ئەمریكا بــەدوای خوادا گــەڕاوە و لەوێ بووەتە 

مەسیحی.
رەســول رازی، یەكێك لە پەرلەمانتارانی حیزبی 
دەعــوەی ئیســامی بە )تــۆڕی میدیایــی رووداو(
ی راگەیانــد "ئەو كەســە لــە دوور و نزیكەوە هیچ 
پەیوەندییەكــی بــە حیزبــی دەعــوەوە نەبــووە، 
نــە ئەندامێكــی ســادە و نــە ســەركردەش بووە، 
قسەكانیشی بەشێكە لە هەوڵدان بۆ لێدانی حیزبی 

دەعوە".
رەســول رازی گوتیشــی :"پێشــتریش رژێمــی 
بەعــس، زۆر كەســی دەناردە نێو رێكخســتنەكانی 
حیزبــی دەعــوە و پارتــە ئیســامییەكان تاوەكو 
دواتــر كار و كردەوەی خراپیان پێ بكەن و وێنەی 
پارتەكانی پێ ناشــیرین بكات، ئەمەش هاوشێوەی 

ئەو هەواڵنەیە".

 حیزبی دەعوەی ئیســامی لەبارەی قســەكانی 
كەریم عەبدولخالق بەیاننامەیەكی باڵوكردەوە، تێیدا 
رەتیكردەوە كە ئەو كەســە ئەندامی حیزبی دەعوە 
و ماوەیــەك ئەندامی مەكتەبی سیاســی ئەو حیزبە 
بووبێت. لــە بەیاننامەكەی حیزبی دەعوەدا هاتووە 
:"بانگەشــەی ئەندامبوونــی ئەو كەســە لە حیزب 
درۆیــە، تەنانەت نازانێت بە دروســتی ناوەكەشــی 
دەربڕێــت، بۆیــە ســەرلەبەری ئــەو بانگەشــەیە 
رەتدەكەینەوە. قســەكانی بەتەواوی درۆن، دەچێتە 
خانــەی ئەو پروپاگەندە و تۆمــەت و درۆیانەی كە 

رۆژانە رووبەڕووی حیزب دەبێتەوە".

ناسر عەلی
رووداو - دهۆك

ســەرەتای مانگــی رابــردوو ســەرۆكی هۆزی 
شــەممەر لە عێراق و جیهان كۆچــی دوایی كرد، 
بــەاڵم دوای خــۆی كێشــەیەكی زۆر كەوتــە نێو 
هۆزەكەی، ئێستا دوو كەسایەتی ئەو هۆزە خۆیان 
بە ســەرۆك هۆزی شــەممەر دەزانن و هیچیان بۆ 
ئەوی دیكە تەنازول ناكات. هەردووكیشیان دەڵێن 

پشتگیری لە سەربەخۆیی كوردستان دەكەین.
سەرەتای ئەم هەفتەیە، شێخ ئەنوەر ئەحمەد 
عەجیل ئەلیاوەر، لە مەراســیمێكدا بە ســەرۆكی 
هۆزی شــەممەر دەستنیشــان كرا، بەاڵم هەرزوو 
كەســایەتییەكی دیكــەی ئەو هۆزە بەناوی شــێخ 
عەبدوڵــاڵ حمێــدی عەجیــل ئەلیــاوەر ناڕەزایــی 
خــۆی نیشــاندا و رایگەیاند "من ســەرۆكی هۆزی 

شەممەرم نەك شێخ ئەنوەر".  
هۆزی شەممەر، هۆزێكی گەورەی عەرەبەكانە 
و ســووریا  عێــراق  لــە  تیرەیــان  زۆرتریــن  و 

نیشتەجێن، بە تایبەتی لەسەر سنووری سووریا 
و عێــراق، هەروەهــا لە واڵتانــی دیكەش هەن. 

لــە عێراق دەكەونە ســنووری ناحیەی رەبیعە و 
شاری مووسڵ.

رۆژی 12ی ئابــی 2017 لــە ناحیەی رەبیعە، 
بە ئامادەبوونی نزیكەی 100 ســەرۆك تیرەی ئەو 
هۆزە لە عێراق و ســووریا، شێخ ئەنوەر ئەحمەد 
عەجیــل ئەلیــاوەر وەكو ســەرۆكی نوێــی هۆزی 
شــەممەر لە عێــراق و جیهان دەستنیشــان كرا، 
ئەویــش دوای ئەوەی شــێخ موحســین ئەلیاوەر، 
ســەرۆكی پێشووی هۆزەكە لە ســەرەتای مانگی 

رابردوو كۆچی دوایی كرد.
شــێخ ئەنوەر، پاش دەستنیشــانكردنی وەكو 
سەرۆكی نوێی هۆزەكە بــە )رووداو(ی راگەیاند 
"ئێمە ئامۆزای خوالێخۆشــبوو شێخ موحسینین، 
پێش ئــەوەی گیان لەدەســت بدات، وەســیەتی 
كردبــوو كــە من لە شــوێنی ئەو ببمە ســەرۆكی 
هۆزەكەمان. ئێســتاش من وەكو ســەرۆك هۆزی 
شــەممەر ئــەو بەرپرســیارییەتییەم گرتووەتــە 
ئەســتۆ و بەبــێ جیــاوازی خزمەتــی ســەرجەم 
ئەندامانی هۆزەكەم دەكەم لە هەر شوێنێكی ئەم 

جیهانە بن".
كەســایەتییەكانی ئــەو هــۆزە پەیوەندییەكی 
بەهێزیان لەگەڵ كورد و سەركردایەتییەكەی هەیە، 
بەو پێیەی هاوسنوورن لەگەڵ هەرێمی كوردستان 
و بەشێكیشیان دەكەونە نێو خاكی كوردستان بە 

تایبەتی لە ناوچە ناكۆكی لەسەرەكان.
شــێخ ئەنوەر دەڵێــت هۆزەكەیان پشــتگیری 
لە ســەربەخۆیی باشــووری كوردســتان دەكات و 
دەڵێــت "ئێمــە لە ناوچــەی رەبیعــە مێژوویەكی 
هەیــە،  كــورد  برایانــی  لەگــەڵ  دوورودرێژمــان 
دەیان پێشــمەرگە گیانی خۆیــان بۆ رزگاركردنی 
ناوچەكانی ئێمە بەخشــیوە، بۆیە ئێمە پشتگیری 
لە گشتپرسیی سەربەخۆیی كوردستان دەكەین".

دوای مردنی شــێخ موحسین، شێخ عەبدوڵاڵ 
حمێــدی عەجیــل ئەلیاوەر بەشــێوەیەكی كاتی 
ســەرۆكی هۆزەكــە بــوو، بۆیــە ئەو خــۆی بە 
شایســتەتر دەزانــێ شــوێنی شــێخ موحســین 
"ئێمــە  دەڵێــت  ئەنــوەر  شــێخ  بگرێتــەوە. 
رێــز لــە شــێخ عەبدوڵــاڵ دەگریــن، كــە دوای 

گیانلەدەســتدانی شێخ محسن لە هەندێك كاری 
گرنــگ بە وەكالەت ســەرۆكی هۆز بــوو، بەاڵم 

ئێستا ئێمە سەرۆك هۆزین".
شــێخ عەبدولاڵ حمێدی عەجیل ئەلیاوەر خۆی 
وەكو سەرۆكی هۆزی شەممەر بە )رووداو( ناساند 
و گوتی "ئێمە دان بە هیچ كەسێك نانێین، خۆمان 
شــێخ و ســەرۆكی هوزی عەرەبی شــەممەرین". 
ســەبارەت بە مەراســیمەكەی رەبیعەش كە تێیدا 
شێخ ئەنوەر وەكو ســەرۆك هۆز دەستنیشانكرا. 
شــێخ عەبدوڵاڵ دەڵێت "چەند كەسێك بەشداریان 
لەو مەراســیمە كرد، بۆ ئەوەی كێشە بۆ عەرەبی 
شەممەر دروست بكەن و بیكەنە دوو بەرە، بەاڵم 
ئێمە ئیعتراف بەو كەسە ناكەین كە لەو مەراسیمە 

دەستنیشانكراوە".
ســەربەخۆیی  پشــتگیری  عەبدوڵــاڵ  شــێخ 
كوردســتان دەكات و دەڵێت "چارەنووســی ئێمە 
هەر لەگەڵ كورد دەبێ و پشتگیری لە گشتپرسی 
دەكەیــن، داوا لە الیەنە فەرمییەكانی كوردســتان 
دەكــەم، تەنیــا مامەڵە لەگەڵ ئێمــە بكەن وەكو 
ســەرۆك هۆز، رێگەنــەدەن دوو بەرەكی بكەوێتە 

نێوانمان".

ئەندامێكی مەكتەبی سیاسی حیزبی دەعوە دەبێتە مەسیحی

شەممەرەكان لەسەر سەرۆك عەشیرەت شەڕیانە

ئەو كەسە درۆزنە

حیزبی دەعوە

دوو كەس خۆیان بە سەرۆك دەزانن

بە ئامادەبوونی 
100 سەرۆك تیرە 
من بە سەرۆكی 

عەشیرەت 
هەڵبژێردراوم

شێخ ئەنوەر ئەحمەد ئەلیاوەر 

ئێمە سەرۆكی 
هۆزی شەممەرین، 
ئەوانەی مەراسیم 

دەكەن كەس گوێیان 
لێناگرێ 

شێخ عەبدوڵاڵ حمێدی ئەلیاوەر 

دەڵێت هاوڕێی مالیكی بووم

لە ماوەی دوو ساڵی رابردوودا 15 ملیۆن دۆالر لە بازرگانانی كورد لە توركیا دزراوە

كەریم عەبدولخالق یەكێك بووە لەوانەی هێڵە گشتییەكانی دەستووری عێراقی نووسیوە
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عەلی باپیر: بە "نەخێر" دونیا نابێتە شامی شەریف
رووداو - هەولێر

عەلی باپیر ئەمیری كۆمەڵی ئیســامی كوردســتان دەڵێ "وەك چۆن )بەڵێ ( كردنی رەهاو بێ  مەرج بۆ گشتپرســی، حەوت دەرمانەی چارەسەری 
كێشەكانمان  و گۆچانی جادوویی نییە. بە )نەخێر( گوتنیش، دنیا نابێتە شامی شەریف، گوناهە خەڵك بەوجۆرە چەواشە بكرێ ". لە گوتارێكدا بەناونیشانی 

"كێشەكانی هەرێم لەنێوان بەڵێ   و نەخێردا"، عەلی باپیر، ئەمیری كۆمەڵی ئیسامی كوردستان دەڵێت، خەڵكی كوردستان مافی رەوا و سرووشتی خۆیەتی، 
نەك هەر گشتپرسیی ئەنجامبدات، بەڵكو خاوەنی قەوارەی سیاسیی خۆی بێ ، لە  هەموو بەشەكانی كوردستاندا. ئەمیری كۆمەڵی ئیسامی دەشڵێت "بەاڵم 

بەداخەوە ئەو ریفراندۆمەی باس دەكرێ ... خراوەتە قاڵبێكی شەخسیی  و حیزبییەوە، ئەوەش زیانێكی زۆری پێ  گەیاندووە ، نزیكە هەر بەڕێوە لەباربچێ ".

راپۆرت

بەرهەم ساڵح بۆ هەڵبژاردنی داهاتوو 
لیست دروست دەكات

ناسر عەلی
رووداو - دهۆك

بەرپرســێكی یەكێتــی لــە بادینــان، دەبێتە 
سەرپەرشــتیاری پرۆژەكانــی د.بەرهەم ســاڵح، 
جێگــری دووەمی ســكرتێری گشــتی یەكێتی لە 
بادینــان. ئــەو بەرپرســە ئاشــكرای دەكات كە 
بەرهەم ساڵح بۆ هەڵبژاردنی داهاتوو لیستی دەبێ 

و فۆكەسیشی لەسەر هەولێر و بادینان دەبێ.
بەرهەم ساڵح لە هەفتەی رابردووەوە لە هەولێر 

دەســتی بە زنجیرەیەك چاوپێكەوتن و دانیشتن 
كــردووە لەگــەڵ ژمارەیــەك گەنج و كەســایەتی 
بادینــان و داوای پشــتگیریی ئەوانــی كردووە بۆ 

پرۆژەكەی. 
ســەرچاوەیەكی ئاگادار لەو هەوڵەی د.بەرهەم 
كە حەزی نەكرد ناوی باڵوبكرێتەوە، بە )رووداو(
ی راگەیاند "لە بادینان عەلی مســتەفا ئۆرەماری 
كە پێشــتر جێگــری مەڵبەندی چــواری یەكێتی 
بوو، خۆی وەكو بەرپرســی پرۆژەكەی د.بەرهەم 
ناساندووە و لەگەڵ چەندین چاالكڤان و كەسایەتی 

بادینان دانیشتووە و باسی پرۆژەكەی د.بەرهەمی 
بۆ كردوون". 

ئــەو ســەرچاوەیە گوتیشــی "لەســەر زاری 
د.بەرهەمەوە بەڵێنی پۆســت بەو كەســانە دراوە 
كە بۆ پرۆژەكەی بەرهەم ســاڵح قســەیان لەگەڵ 

كراوە".
عەلی مســتەفا ئۆرەماری، جێگری مەڵبەندی 
چــواری یەكێتی لە بادینان پشتڕاســتی كردەوە 
كە ئەو لەالیەن د.بەرهەم ســاڵحەوە راسپێردراوە 
بــۆ ئەوەی قســە لەگەڵ خەڵكی بادینــان بدات. 
عەلی مســتەفا باســی پرۆژەی بەرهەم ساڵح بۆ 
درێــژە  "دەمێكــی  دەڵێــت  و  دەكات  )رووداو( 
د.بەرهــەم ئامادەكاری بۆ ئــەم پرۆژەیە دەكات، 
ئــەوەش دوای بێئومێدبوونــی جەنابــی هــات لە 
چارەســەركردنی رەوشی سیاســیی كوردستان و 

كێشە ناوخۆییەكانی یەكێتی".
بە گوتەی عەلی مســتەفا، پرۆژەكەی بەرهەم 
ســاڵح خــۆی لــە دروســتكردنی لیســتێك بــۆ 
هەڵبژاردنی پەرلەمانی كوردســتان دەبینێتەوە و 
دەڵێت "خەریكە كاك بەرهەم بە تەواوی بێئومێد 
دەبێ لە چارەســەركردنی كێشــە نێوخۆییەكانی 
كورســتان و یەكێتــی، بۆیــە لەگــەڵ ژمارەیەك 
كەســی پێایــەن، تەكنۆكــرات و بزنســمان كە 
الیەنگری حیزبەكانی دیكەشــی تێدایە، لیستێك 
بــۆ هەڵبژاردنی داهاتووی پەرلەمانی كوردســتان 

ئامادە دەكات".
ئۆرەماری لەوباوەڕەدایە زۆر لە یەكێتییەكانی 
بادینان لەگەڵ پرۆژەكەی بەرهەم ساڵحدا دەبن و 
دەڵێت "د.بەرهەم پەیوەندی و دۆستایەتی كۆنی 
لەگەڵ زۆر كەسایەتی ئەكادیمی و میدیاكار هەیە 
و ئێســتاش لەگەڵ گەنجەكان پەیوەندی باشــی 
هەیە. تاوەكوو ئێســتاش زۆر كەس پشتگیرییان 
لە پرۆژەكەی كردووە، ئێستا من سەرپەرشتیاری 
پرۆژەكەی بەڕێزیانم لە بادینان، رەنگە كەسی لە 
من باشتریش لە بادینان لە پرۆژەكەدابن، بەاڵم بە 
ئاشكرا هەتا ئێستا خۆم سەرپەرشتی پرۆژەكەی 

دەكەم".
ســەبارەت بە نــاو و ناوەڕۆكــی پرۆژەكەش، 
عەلــی ئۆرەماری دەڵێت: "هەتا ئێســتا پرۆژەكە 
نــاوی هیــوا و ئایندەیــە، چەنــد پەیجێكیش لە 
تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان لەالیەن كەسە نزیكەكانی 
د.بەرهەمــەوە بــەو نــاوە دروســتكراون، رەنگە 

پرۆژەكە بەو ناوە رابگەیەنرێ".
دوایین قســەی بەرهەم ســاڵح لەســەر دۆخی 
یەكێتــی، لــەو بەیاننامەیــەدا بــوو كــە لەگــەڵ 
كۆســرەت رەســوڵ عەلی بەنــاوی ناوەندی بڕیار 
لــە 2016/9/1 واژۆیان لەســەر كــرد. ئیدی لەو 
كاتەوە بەرهەم ســاڵح نە قســەی لەسەر یەكێتی 
كردووە، نە بەشــداری كۆبوونەوەی ئۆرگانەكانی 

ئەو حیزبەی كردووە.
بەرزان ئەحمەد كوردە، ئەندامی سەركردایەتی 
یەكێتــی پێشــتر بــە )رووداو(ی راگەیاندبــوو 
"بەرهەم ســاڵح بڕیاری داوە تا شــكۆ و حورمەت 
بۆ سەركردایەتی و مەكتەبی سیاسی نەگەڕێتەوە، 

بەشداری كۆبوونەوەكان نەكات".
عەلی ئۆرەماری باســی مەرجی بەرهەم ساڵح 
دەكات بــۆ پاشــگەزبوونەوە لــەو لیســتەی كــە 
بڕیــارە دروســتی بكات و دەڵێت "ئەگەر كێشــە 
ناوخۆییەكانــی یەكێتــی بــەو جــۆرەی ئێســتا 
بمێننەوە، ئەوە بە دڵنیاییەوە بەرهەم ســاڵح بۆ 

هەڵبژاردنی داهاتوو لیستی دەبێ".
 گوتیشــی: "لــەو باوەڕەدایــن دەنگێكی زۆر 
بهێنــێ، بە تایبەتی لــە هەولێر و دهۆك، چونكە 
هەتا ئێســتا لەو دوو پارێزگایە ملمانێی سیاسی 
نەبووە، الیەنێكی سیاســیش خۆی ســەپاندووە، 

بەاڵم ئەو سەردەمە رۆیشت".
عەلــی دەڵێــت هەر لە ئێســتاوە لــە رێگەی 
تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكانەوە دەســتیان بە بانگەشە 
بــۆ پرۆژەكە كردووە، بەاڵم لەگەڵ نزیكبوونەوەی 
ئاســمانی  كەناڵێكــی  هەڵبــژاردن  بانگەشــەی 

دەكەنەوە.

"لە فەیسبووك زانیومانە"

هەرێم كەمال ئاغا، بەرپرسی مەڵبەندی چواری 
بادینــان ســەبارەت بە هەوڵەكانــی د.بەرهەم لە 
بادینــان بە )رووداو(ی گوت: "ئێمەش لە رێگەی 
فەیسبووكەوە بیستوومانە كە كاك بەرهەم لەگەڵ 

چەند كەسێكی دەڤەری بادینان كۆبووەتەوە". 
یەكێتــی لــە بادینــان هیــچ نوێنەرێكــی لــە 
پەرلەمانی كوردســتان نییە، بەاڵم لە پەرلەمانی 
عێــراق نوێنــەری هەیــە. لــە كۆی 28 كورســی 
ئەنجوومەنــی پارێــزگای دهۆكیــش دوو ئەندامی 
هەیە. عارف روشــدی تاكــە ئەندامی بادینی بوو 
لە ســەركردایەتیی یەكێتی، بەاڵم وازی هێنا و لە 

نیسانی 2014 چووە ریزەكانی پارتی.
هەرێــم كەمال ئاغا رەتیكردەوە كە پرۆژەكەی 
بەرهەم ساڵح كاریگەری لەسەر دەنگی یەكێتی لە 
بادینان هەبێ و گوتی "د.بەرهەم هیچ كاریگەری 
لەســەر جەمــاوەری یەكێتی لە بادینــان نابێ". 
هەرێم كەمال ئاغــا دڵنیایی دەداتە یەكێتییەكان 
كە كێشەكانی نێو یەكێتی چارەسەر دەبن و گوتی 
"دڵنیام ناگاتە ئەو راددەیەی بەرهەم ساڵح پرۆژە 
یان لیست رابگەیەنێ، تاوەكوو ئەو كاتە كێشەكان 

چارەسەر دەبن".
هەروەهــا خالد دۆســكی، كارگێڕی لقی یەكی 
پارتــی لە دهــۆك رەتیكــردەوە كــە پرۆژەكەی 
د.بەرهەم كاریگەری لەســەر ئەوان هەبێ و گوتی 
"چونكە سەرجەم ئەوانەی هەتا ئێستا پەیوەندیان 
پێوەكــراوە لە بادینان یان كادری دیاری یەكێتین 

یان كۆنە یەكێتین".

بەرپرسی مەڵبەندی چواری یەكێتی لە بادینان

ئەو لیستەی بەرهەم ساڵح كاریگەری 
لەسەر دەنگی یەكێتی لە بادینان نابێ

بەرهەم ساڵح

- ساڵی  1960 لە سلێمانی 
لەدایكبووە.

- لە كۆتایی  1976 پەیوەندیی بە 
یەكێتییەوە كردووە.

- ساڵی  1979 دوو جار لەالیەن 
رژێمی بەعسەوە دەستگیركراوە و  

43 رۆژ لە زیندان بووە.
- لە پۆلی شەشی ئامادەیی پلەی  

یەكەمی  لەسەر  ئاستی كوردستان 
و سێیەمی  عێراقی بەدەستهێناوە

-  ساڵی 1983 بكالۆریۆسی  لە 
ئەندازیاری  مەدەنی  و بیناسازی 

لە زانكۆی  كاردیف لە بەریتانیا، 
بەدەستهێنا.

- ساڵی 1987 دكتۆرای لە ئامار و 
پراكتیزەی كۆمپیوتەر لە ئەندازیاری  

گشتی  لە زانكۆی  لیڤەرپول 
وەرگرتووە.

- ساڵی 1992 لە یەكەمین 
كۆنگرەی یەكێتی بە ئەندامی 

سەركردایەتیی یەكێتی 
هەڵبژێردراوە.

- لە 2001 – 2004 سەرۆكی  
حكومەتی  هەرێمی  كوردستان 

)سلێمانی( بووە.
- ساڵی 2004 جێگری  

سەرۆكوەزیرانی  حكومەتی  كاتیی 
عێراق بووە.

- ساڵی 2005 جێگری  
سەرۆكوەزیرانی  حكومەتی  

هەڵبژێردراوی  عێراق لە سەردەمی 
نووری مالیكی بووە.

- دامەزرێنەری زانكۆی ئەمریكی 
لە عێراق – سلێمانی و سەرۆكی 

بۆردی زانكۆكەیە.
- ساڵی 2009 بووەتە سەرۆكی 

حكومەتی هەرێمی كوردستان.
- لە كۆنگرەی سێیەمی یەكێتی لە 
2010 بە جێگری دووەمی سكرتێری 

گشتی دەستنیشانكراوە
- خێزاندارە و كوڕێك و كچێكی  

هەیە.

مەحموود یاسین كوردی
رووداو - هەولێر

دوای تێپەڕبوونی زیاتر لە مانگێك بەسەر فەرمانی 
مەسعود بارزانی، سەرۆكی هەرێمی كوردستاندا بۆ 
ئەنجامدانــی هەڵبژاردنی پەرلەمانی كوردســتان و 
ســەرۆكایەتی هەرێمی كوردســتان، تاوەكو ئێستا 
كۆمسیۆنی بااڵی سەربەخۆی هەڵبژاردن و راپرسی 
لە هەرێمی كوردستان، نەیتوانیوە وەاڵمی فەرمانەكە 
بداتــەوە، گوتەبێژی كۆمیســیۆنیش دەڵــێ: "ئەم 

هەفتەیە دوا وادەیە بۆ وەاڵمدانەوە".
رۆژی 2017/6/8 مەســعود بارزانی، ســەرۆكی 
هەرێمــی كوردســتان، فەرمانێكــی هەرێمــی بــۆ 
ئەنجامدانی گشتپرســی لە باشــووری كوردســتان 
دەركــرد، هەر هەمــان رۆژ بارزانی مەرســوومێكی 
پێنــج خاڵی دەركردبوو كە تێیدا دیاریكردنی رۆژی 
هەڵبژاردنــی بــۆ كۆمیســیۆن جێهێشــتبوو، بەاڵم 
الیەنەكانی نێو كۆمیســیۆن نەیانتوانی ئەو پرســە 
یەكایــی بكەنــەوە، بۆیە بارزانی لــە دوای 35 رۆژ 
چاوەڕوانی، رۆژی 2017/7/12 بە مەرسوومی ژمارە 
128 رۆژی هەڵبژاردنــی پەرلەمان و ســەرۆكایەتی 

راگەیاند كە رۆژی یەكی نۆڤەمبەری ئەمساڵە.
كۆتایی ئەم هەفتەیە 

دوایین وادەیە
بەهۆی كێشە و ناكۆكیی سیاسی لەسەر پرسی 
گشتپرسی لە نێوان هەر پێنج حیزبە سەرەكییەكەی 
باشــووری كوردســتان، تــا ئێســتا نەتوانــدراوە 
وەاڵمی فەرمانەكەی ســەرۆكی هەرێمی كوردستان 
بدرێتەوە، بەپێی قسەی گوتەبێژی كۆمسیۆنی بااڵی 
سەربەخۆی هەڵبژاردنەكان و راپرسی ئەم هەفتەیە 
دوا مۆڵەتە بۆ وەاڵمدانەوەی ســەرۆكایەتی هەرێمی 

كوردستان.
شــێروان زرار، گوتەبێــژی كۆمســیۆنی بــااڵی 

ســەربەخۆی هەڵبژاردنەكان و راپرسی بە )رووداو(
ی راگەیانــد :"ئەندامانی ئەنجوومەنی كۆمســیاران 
رێككەوتن كە كۆتایی ئەم هەفتەیە دوایین وادەیە بۆ 
وەاڵمدانەوەی نووســراوەكەی سەرۆكایەتی هەرێمی 
كوردســتان. بــەاڵم زۆربەی هەنــگاوەكان نراوە بۆ 
ئامادەسازییەكان بۆ گشتپرسی و هەڵبژاردنەكان". 

شــێروان زرار نەیشــاردەوە كە كێشــە و ناكۆكییە 
سیاسییەكان كاریگەریان لەسەر كۆمسیۆن هەبووە 

"بەاڵم هەوڵی چارەسەركردنی دەدەین".
بەپێی یاســای ژمــارە چواری ســاڵی 2014 ی 
كۆمیسیۆنی بااڵی سەربەخۆی هەڵبژاردن و راپرسی، 
ئەندامانی ئەنجوومەنی كۆمیسیاران كە ژمارەیان نۆ 

كەسە، پێویستە بێایەن بن و ئەندامی هیچ پارتێكی 
سیاســی نەبن، بەاڵم دابەشــبوونە سیاســییەكانی 
باشووری كوردستان كاریگەری لەسەر كارەكانی ئەو 

كۆمیسیۆنە داناوە.
شــێروان زرار دان بــەوەدا دەنــێ كە ناكۆكیی و 
جیــاوازی بۆچــوون لە نێو ئەندامانــی ئەنجوومەنی 
كۆمسیاران هەیە گوتی: "بێگومان ئەگەر پەرلەمان 
ئیشوكارەكانی بكردبایە، ئێمەش تووشی ئەو كێشەیە 
نەدەبوویــن، غیابــی پەرلەمــان كاریگەری لەســەر 
ئێمەش هەبووە، بەاڵم ئێمە نەمانهێشتووە كێشە و 

ناكۆكییە سیاسییەكان بگاتە نێو كۆمسیۆن".
بەپێی قسەی گوتەبێژی كۆمسیۆن دوو بۆچوون 
لە نێو ئەنجوومەنی كۆمسیاران لە بارەی گشتپرسی و 
هەڵبژاردنەكانەوە هەیە، بەشێكیان لەگەڵ ئەوەن كە 
هەردوو پرۆسەكە بە یەكەوە بكرێ، خەرجی كەمتر 
بێت و پرۆســەكە ئاســانتر بێت، الیەنی دووەمیش 
پێیوایە ئەم دوو بابەتە دوو شــتی جیاوازن، چونكە 
گشتپرسی كۆدەنگی نیشتمانی زۆرینەی الیەنەكانی 
لەســەرە و نابێت تێكەڵی كێبركێی هەڵبژاردنەكان 

بكرێ.
ڤــاال فەریــد، ســەرۆكی لیژنــەی یاســایی لــە 
پەرلەمانی كوردستان پێشتر بە )رووداو(ی گوتبوو 
"ئیشی كۆمیســیۆن نییە گفتوگۆ لەسەر یاسایی و 
نایاساییبوونی فەرمانی سەرۆكی هەرێمی كوردستان 
بــۆ دیاریكردنــی رۆژی هەڵبــژاردن بــكات، چونكە 
كۆمیسیۆن الیەنێكی جێبەجێكارە. دیاریكردنی رۆژی 
هەڵبژاردنیش بەپێی یاســای سەرۆكایەتی هەرێمی 
كوردستان و یاســای كۆمیسیۆن لە دەسەاڵتەكانی 

سەرۆكە".
دەنگدان لە 23ی ئەیلوول 

دەستپێدەكات
بەپێی ئەو فەرمانەی سەرۆكی هەرێمی كوردستان 
دەریكــردووە، رۆژی 25ی ئەیلوول لە سەرتاســەری 

هەرێمــی كوردســتان و ناوچــە كوردســتانییەكانی 
دەرەوەی ئیــدارەی هەرێمــی كوردســتان، لە كاژێر 
8ی بەیانی تاوەكو 6ی ئێوارە پرۆســەی گشتپرسی 
هاونیشــتیمانیان  لــە  بەڕێوەدەچێــت و پرســیار 
دەكرێت: "ئایا دەتەوێ  هەرێمی كوردستان و ناوچە 
كوردســتانییەكانی دەرەوەی ئیــدارەی هەرێم ببێتە 
دەوڵەتێكی سەربەخۆ؟". دەنگدەر دەتوانێ  بە بەڵێ  
یان نەخێر وەاڵم بداتەوە. رۆژی 23 و 24 ئەیلوولیش 
دەنگدانــی تایبەت لە نێو پێشــمەرگە، ئاســایش، 
پۆلیس، زیندانەكان و نەخۆشخانەكان بەڕێوەدەچێ.

12 هەزار وێستگەی دەنگدان دادەنرێن
كارتی دەنگدانەكە بەپێی فەرمانەكەی سەرۆكی 
هەرێمی كوردســتان بــە زمانی كــوردی، عەرەبی، 
شــێروان  چاپدەكرێــت.  ســریانی  و  توركمانــی 
زرار دەڵــێ: "12 هــەزار وێســتگەی دەنگــدان لــە 
سەرتاســەری باشووری كوردســتان دەدەندرێت بە 
جۆرێك 7000 وێســتگە لە هــەر چوار پارێزگاكەی 
هەرێمــی كوردســتان 5000 وێســتگەش لە ناوچە 
هەرێمــی  ئیــدارەی  دەرەوەی  كوردســتانییەكانی 
كوردســتان دەبێ". كۆمیســیۆن پێشبینی دەكات 
3.3 – 3.5 ملیــۆن كــەس مافــی دەنگدانیان لەو 

پرۆسەیەدا هەبێ.
دوو بەڵگەنامــە لە كوردســتانیانی تاراوگە داوا 

دەكرێت
كۆمیسیۆن لە رێگای سیستەمێكی ئەلیكترۆنی 
رێگایــەك دەكاتەوە كە كوردســتانیان لــە تاراوگە 
دەنگ بدەن، ئەو سیســتەمەش پەســندكراوە و لە 
ماوەی 30 رۆژی داهاتوو تەواودەبێت و ماوەیەكیش 
دانــراوە بۆ خۆتۆماركردن و دوای ئەوە بە ئاســانی 
دەتوانــن دەنگ بــدەن كە لە 1-9 دەســتپێدەكات 

تاوەكو 2017-9-7.
ئیســماعیل خورماڵی، بڕیــاردەری ئەنجوومەنی 
كۆمیســیاران بە )رووداو(ی گوت "كوردســتانیانی 
تاراوگە ناوی خۆیان بەشێوەی ئۆناین تۆماردەكەن. 
دۆكۆمێنتی پێویســت هاوپێچ دەكەن پێویســتە لە 
نێــوان كارتی نیشــتمانی، پاســپۆرت، رەگەزنامە، 
ناســنامەی باری شارستانی دوو بەڵگەنامە ئەپلۆد 
بكات، ناویشی لە تۆماری دەنگدەران هەبێت، دوای 
پێداچوونەوە و وردبینی رێگای پێدەدرێت بچێتە نێو 
سیســتەمەكە، وشــەی تێپەڕ و ناوەكەی بۆ رەوانە 
دەكرێت، رۆژی دەنگدان بە سیستەمی ئەلیكترۆنی 

دەتوانێت دەنگبدات".

كۆتایی ئەم هەفتەیە دوا مۆڵەتی كۆمیسیۆنە 
بۆ وەاڵمدانەوەی بارزانی

مەرەكەبێكی تایبەت ئامادەكراوە

شــێروان زرار، گوتەبێژی كۆمســیۆنی بااڵی ســەربەخۆی هەڵبژاردنەكان و راپرسی 
دەڵێت رێوشوێنی توندیان گرتووەتەبەر بۆ ئەوەی رێگە تەزویر بگەن، بۆ بەڕێوەچوونی 
هــەردوو پرۆســەكەش گرێبەســتیان لەگــەڵ كۆمپانیایەك كــردووە بــۆ دابینكردنی 
مەرەكــەب. ناویراو گوتی :"ئــەو مەرەكەبە لە چەنــد تاقیگەیەكــی دەرەوە و ناوخۆی 
كوردســتان تاقیدەكرێتەوە، لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی ستانداردی جیهانییە، هەروەها 
ماددەیەكی دیكەی كیمیایی ئامــادە دەكرێت پێش ئەوەی دەنگدەر پەنجەی بكاتە نێو 

مەرەكەبە پەنجەكەی پاكدەكرێتەوە بۆ ئەوەی نەتوانێت تەزویری پێ بكات".

سەرپەرشتیاری پرۆژەكەی لە بادینان:

نموونەیەكی پێشنیازكراو لە فۆڕمی دەنگدان بۆ گشتپرسی...                            )تایبەت بە رووداو(
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وەزارەتی پێشمەرگە: سەربەخۆیی ئیشی حەشدی شەعبی نییە
رووداو - هەولێر

وەزارەتی پێشمەرگەی حكومەتی هەرێمی كوردستان لە راگەیێندراوێكدا وەاڵمی سەركردەیەكی حەشدی شەعبی دەداتەوە و رایدەگەیێنێ، كاری ئەو 
سەركردە سەربازییە نییە قسە لەسەر بابەتی سەربەخۆیی كوردستان بكات. دەشڵێت: "باشترە سەرقاڵی ئەرك و كاری خۆت بێت، بابەتێك كە پەیوەندی 

بەتۆوە نەبێت و كاری تۆ نەبێت، بۆت نییە قسەی لەسەر بكەی". ئەبو مەهدی موهەندس، جێگری فەرماندەی حەشدی شەعبی لە لێدوانێكدا كە لە كەناڵی 
شەرقییە گوتبووی "سەربەخۆیی كوردستان نایەتەدی و تەنیا رێكامی سیاسی و هەڵبژاردنە". بەاڵم وەزارەتی پێشمەرگە بە توندی وەاڵمی داوەتەوە و دەڵێت 

"بابەتێك كە پەیوەندی بەتۆ نەبێت و كاری تۆ نەبێت، بۆت نییە قسەی لەسەر بكەی".

راپۆرت

مەحموود یاسین كوردی
رووداو - هەولێر

شــاخەوان عەبدوڵــاڵ، جێگری ســەرۆكی 
فراكسیۆنی پارتی لە ئەنجوومەنی نوێنەرانی 
عێــراق رایگەیانــد كــە حیزبەكەی پۆســتە 
بەتاڵەكانــی بەغدا، ئەوانەی بە پشــكی ئەو 

حیسابن، پڕناكاتەوە.
پەرلەمانتارەكــەی پارتــی لەوبــارەوە بە 
)رووداو(ی گوت: "ئەو پۆستانە پڕناكەینەوە 
و بە عەبادییش گوتراوە كە كەیفی خۆیەتی 
پۆســتی وەزیری دارایی و پۆستەكانی دیكە 
پڕدەكاتەوە یان نــا". لەبارەی هۆكاری ئەو 
بڕیــارەش گوتــی: "چونكە ســوودی نییە، 
وەزیری دارایی كــورد بوو مووچەی خەڵكی 
كوردســتان هەر بڕابوو، سوپاساالری عێراق 
كــورد بــوو، كەچــی پێشــمەرگە چــەك و 
مووچەی نەبوو، ئیتر ئەو پۆســتانە هەبن و 

نەبن سوودیان چییە؟".
 نزیكەی 35 پۆســت لە بەغدا كە پشكی 
كوردن، لەدەســتی كورددا نەماون، لەوانە: 
وەزیــری دارایی، بریكاری وەزیــری دارایی، 
بریــكاری وەزیــری  سوپاســاالری عێــراق. 
ناوخــۆ بۆ كاروباری هەواڵگری، بەڕێوەبەری 
ئەمینــداری  دەزگای هەواڵگــری، جێگــری 
گشــتی ئەنجوومەنــی وەزیــران، ئەمینداری 
گشتیی پەرلەمانی عێراق، جێگری دەستەی 
لێپرســینەوە و دادوەری، فەرمانــدەی دوو 
فیرقە لە سوپای عێراق. جێگری راوێژكاری 
ئاسایشــی نیشــتمانی. پشــكنەری گشتیی 
دەســتەی حەج و عومرە و بریكاری دیوانی 
وەقفی ســوننە. ئەو پۆستانە تاوەكو ئێستا 
بــە بەتاڵی ماونەتەوە و بەشــی زۆریشــیان 

پشكی پارتین.
هەفتــەی رابــردوو، فراكســیۆنی پارتــی 
دیموكراتــی كوردســتان لــە ئەنجوومەنــی 

نوێنەرانی عێراق كە خاوەنی 28 كورسییە و 
گەورەترین فراكسیۆنی كوردستانییە، لەگەڵ 
ژمارەیــەك باڵیۆزخانــە و الیەنی سیاســی 
عێراقــی لــە بەغــدا كۆبوونــەوە، ئامانجــی 
كۆبوونەوەكانی فراكســیۆنەكە كۆكردنەوەی 
پشــتگیری بۆ گشتپرســی و ناردنی چاودێر 
و نوێنەری ئەو واڵتانە بوو لە 25ی ئەیلولی 
داهاتوو كە رۆژی ئەنجامدانی گشتپرسییە لە 

باشووری كوردستان.
رێنــاس جانــۆ، گوتەبێژی فراكســیۆنی 
پارتــی لــە ئەنجوومەنــی نوێنەرانی عێراق 
دەڵێــت "بەرنامەمــان هەیە لەگــەڵ هەموو 
سیاســییەكان  الیەنــە  و  باڵیۆزخانــەكان 
لەســەر گشتپرســی كۆببینەوە و روانگە و 
هەڵوێســتی خۆمــان بخەینــەڕوو، لــەزاری 
كــە  دیپلۆماتكارانەشــەوە  لــەو  هەندێــك 

لــە بەغــدا ســەردانیان كــردوون، گوتــی 
هیچكام لەو واڵتانە دژایەتی گشتپرســییان 
نەكــردووە، تەنیا تێبینییان لەســەر كاتی 

ئەنجامدانی گشتپرسییەكە هەیە.
ســەبارەت بە هەڵوێســتی كاربەدەستانی 
عێراقیــش لــە گشتپرســی، رێنــاس جانــۆ 
گوتــی: "ســەرجەم كاربەســتانی دەوڵەتی 
زۆربــەی  گشتپرســین،  دژی  عێــراق 

الیەنەكانیش هەڵوێستی باشیان نییە. چەند 
پەرلەمانتارێك لەسەر ئاستی تاك پشتگیری 
ســەربەخۆیی كوردســتان دەكەن، بەاڵم بە 

ئاشكرا نایڵێن".
كێشــەی گەورەی كورد لەگــەڵ بەغدا، 
حەشدی شەعبییە، كورد ترسی لەوە هەیە 
هەژموونــی حەشــد بەســەر حوكمڕانی لە 
عێراق زیاتر بــێ و ببێتە لەمپەر لەبەردەم 

خواستە لەمێژینەكەی كە سەربەخۆییە.
شــاخەوان عەبدوڵاڵ، جێگری ســەرۆكی 
فراكســیۆنی پارتــی لە پەرلەمانــی عێراق 
دەڵێت لەگــەڵ زۆربەی ئەو باڵیۆزخانانەی 
لــە بەغــدان قســەیان كــردووە و ترســی 
لــەوە دەربڕیــوە كــە حەشــدی  خۆیــان 
شەعبی دەسەاڵتی سیاسیی عێراق بگرێتە 
دەســت و ئەوكات كورد نەزانێ لەگەڵ كێ 

دانوستاندن بكات.
زۆربــەی الیەنە شــیعییەكان، بەتایبەتی 
حیزبــی دەعــوە و ئــەو رەوتــە تازەیەی بە 
سەركردایەتی عەممار حەكیم لە ئەنجوومەنی 
بااڵی ئیسامی جیابوونەوە، دژایەتی خۆیان 
بۆ بژارەی گشتپرســی دەربڕیوە. گوتەبێژی 
فراكســیۆنی پارتــی لــە پەرلەمانــی عێراق 
دەڵێت: "هەڵوێســتی رەوتی سەدر تاوەكوو 

ئێستا لە هەموویان باشترە". 

"هەڕەشە لە كوردی 
بەغدا نەكراوە"

دوای ورووژاندنی پرسی گشتپرسی و دیاریكردنی 
رۆژی پرۆســەكە لە دانیشــتنی رۆژی 2017/6/7ی 
بارزانی و ژمارەیەك لە الیەنە سیاسییەكان، دەنگۆی 
زۆر باڵوبوونەوە لەبارەی هەڕەشە و ترساندنی كوردی 
بەغدا. بەاڵم بەرپرسێكی پارتی لە بەغدا دەڵێت ئەو 

پرسە زیاد لە قەبارەی خۆی گەورە كراوە.
شــوان محەممــەد تەها، بەرپرســی لقی پێنجی 
پارتی لە بەغدا بە )رووداو(ی راگەیاند: "ئەو بابەتە 
لە میدیاكاندا زۆر بە خراپی خرایەڕوو، هیچ هەڕەشە 
و مەترسییەك لەسەر كوردی بەغدا نییە. لە ماوەی 
رابــردوودا ژمارەیەكــی زۆر خەڵــك تیــرۆر كراون، 
سوپاس بۆ خوا هیچ كوردێك لە نێو قوربانییەكاندا 

نییە".
شــوان محەممەد تەها هەروەهــا گوتی: "ئێمە 
لــە نزیكەوە ئاگاداری خەڵكی خۆمانین لە بەغدا، 
رۆژانە خەڵك دەبینین و كۆبوونەوە و دانیشتنمان 
هەیە، هەندێك كورد هەن لە كوردستان دادەنیشن 
و چەندین ســاڵە بەغدایان جێهێشــتووە، ئەوانەن 
كــە لــە میدیاكانــەوە قســە دەكەن، بــەاڵم لێرە 

دۆخەكە ئاساییە".

جێگری سەرۆكی فراكسیۆنی پارتی لە ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق:

بە عەبادیمان گوتووە پۆستە بەتاڵەكانی 
بەغدا پڕناكەینەوە

بەرپرسی لقی پارتی لە بەغدا

هیچ هەڕەشەیەك لەسەر 
كوردی بەغدا نییە

نەوزاد مەحموود
رووداو - سلێمانی  

ئەمڕۆ دووشەممە 2017/8/14 ئەو كۆمیتەیەی 
لەالیەن لێژنەی بااڵی گشتپرسی بۆ گفتوگۆ لەگەڵ 
بەغــدا پێكهێنــراوە، دەگاتــە بەغــدا. ئەندامێكی 
شــاندەكە ئاشكرای دەكات كە ســەردانی حەیدەر 
عەبادی، ســەرۆكوەزیرانی عێراق و نووری مالیكی، 

جێگری سەرۆك كۆماری عێراق دەكەن.
ئەو شــاندەی كە دەچنە بەغــدا پێكهاتوون لە 
د.رۆژ نــوری شــاوێس، نوێنەری پارتی. ســەعدی 
ئەحمەد پیرە، نوێنەری یەكێتی. فوئاد حوســێن، 
كوردســتان.  هەرێمــی  ســەرۆكایەتی  نوێنــەری 
د.محەممــەد ئەحمەد، نوێنــەری یەكگرتوو، ڤیان 
دەخیــل بــە نوێنەرایەتــی كوردی ئێــزدی، رۆمیۆ 
هەكاری بە نوێنەرایەتی مەسیحییەكان و هەروەها 

ماجید بازرگان نوێنەرایەتی توركمانەكان دەكات.
دوایین كۆبوونەوەی ئەو شاندە لەگەڵ مەسعود 
بارزانی، ســەرۆكی لێژنەی بااڵی گشتپرسی بەر لە 
بەڕێكەوتنیان بۆ بەغدا، رۆژی شەممەی رابردوو بوو. 
ئــەوان وەرەقەی گفتوگۆی خۆیــان ئامادە كردووە 
و خســتوویانەتە بەر دەســتی بارزانی. ئەندامانی 
لیژنەكە لە بارزانییان پرسیوە ئاخۆ داواكارییەكەی 
ئەمریكا كە لەڕێی پەیوەندییەكی تەلەفۆنی وەزیری 
دەرەوەی ئــەو واڵتــەوە خرابووە بــەردەم بارزانی، 
كاریگەریی لەســەر دواخســتنی گشتپرسی دەبێ؟ 
بارزانی پێیگوتوون "تەنیا لە دۆخێكدا مل بۆ ئەوە 
دەدەن، كــە ئەمریكییــەكان گەرەنتییــان لەبارەی 
كاتێكی گونجاو بۆ ئەنجامدانی گشتپرسی پێبدەن".
ڤیــان دەخیل كە لە لیژنەی بااڵی گشتپرســیدا 
ئێــزدی دەكات و چەنــد  نوێنەرایەتــی كــوردی 
ساڵێكیشە لە بەغدا پەرلەمانتارە، دەڵێت: "هەموو 
ئــەو الیەنانــەی دەیانبینیــن، پێیــان دەڵێیــن بە 
دڵنیاییەوە رۆژی 25ی ئەیلول گشتپرســی دەكرێ 
و گفتوگۆكەمان بــۆ ئەوەیە. لەگەڵ ئەوان گفتوگۆ 

دەكەین كە چۆن دەبینە دوو دراوسێی باش".
بارزانــی  رابــردوو،  تەمــووزی  رۆژی حەوتــی 
كۆبوونەوەیەكــی لەگەڵ 17 پــارت و الیەن، جگە 

لــە گــۆڕان و كۆمەڵــی ئیســامی ئەنجامــدا. لەو 
كۆبوونەوەیــەدا بڕیــار درا 25ی ئەیلولــی داهاتوو 
گشتپرســی لە باشــووری كوردســتان بكرێ. لەو 
رۆژەوە تاوەكو ئێستا بەغدا رەتیدەكاتەوە و بەشێك 
لە واڵتانیش لە ســەرووی هەموویانیشەوە ویایەتە 
یەكگرتووەكانی ئەمریكا كاتەكەی بە گونجاو نازانن. 
بەپێــی ئەو زانیارییانەی )رووداو( لە ئەندامانی 
لیژنەكــە دەســتیكەوتوون، لــەو رۆژەوەی بڕیاری 
ناردنی شــاند بــۆ بەغــدا دراوە، حكومەتی عێراق 
و الیەنــە شــیعەكان لە هەوڵدان لــە رێگەی ئێران 
و ئەمریكییــەكان و كونســوڵخانەی واڵتانــەوە لە 
بەغدا، بۆ ئەوەی كورد ئەو گشتپرســییە دوابخات. 
لــە چەنــد رۆژی رابردووشــدا ســەعد حەدیســی، 
گوتەبێژی ســەرۆكوەزیرانی عێراق گوتی "لەبارەی 

گشتپرسییەوە قسە لەگەڵ شاندی كورد ناكەن".
رەســوڵ رازی ئەبــو حەســەنە، پەرلەمانتاری 
دەوڵەتی یاســا و نزیك لە نووری مالیكی، جێگری 
ســەرككۆماری عێراق لە بارەی ســەردانی شاندی 
كوردستان بۆ بەغدا رایگەیاند كە مالیكی پێشوازی 

لــە شــاندەكە دەكات و دیــدار لەگەڵ ئەو شــاندە 
رەتناكاتەوە ئەگەر پێشوەخت ئاگاداری بكەنەوە"، 
بەاڵم بەدووری دەزانێ داخوازییەكانی كورد لە بەغدا 
پەســەند بكرێن "چونكە بۆچوونــی ئێمە لەبارەی 
گشتپرســی و جیابوونــەوە روونــە و بــە الدان لە 

دەستووری دەزانین".
بەاڵم ڤیان دەخیل دەڵــێ "ئەوان رەتیبكەنەوە 
یان نا، ئێمە دەڕۆین و تەنیا لەبارەی گشتپرسیشەوە 

گفتوگۆیان لەگەڵ دەكەین".
هــاوكات ئەندامێكــی دیكــەی شــاندەكە لــە 
لێدوانێكــدا بــۆ )رووداو( ئەوەی روونكــردەوە كە 
تــەوەری گفتوگۆكانیــان لەگــەڵ بەغــدا جگــە لە 
گشتپرسی، هەندێ پرسی دیكەشە. رۆمیۆ هەكاری، 
ئەندامی لێژنەی بااڵی گشتپرســی كە نوێنەرایەتی 

"ئەنجامدانــی  گوتــی:  دەكات،  مەســیحییەكان 
گشتپرسی لە ناوچە كوردســتانییەكانی دەرەوەی 
ئیدارەی هەرێمی كوردستان. هێڵە بازرگانییەكانی 
نێوان هەرێمی كوردســتان و بەغدا. پرســی نەوت 
و گازیش گفتوگۆیان لەبارەوە دەكرێ، بەاڵم خاڵی 
هەرە سەركی وتووێژەكان ، ئەنجامدانی گشتپرسی 

دەبێت لەكاتی خۆیدا".
بەپێی زانیارییەكانی )رووداو(، وەرەقەی كورد 
بۆ دانوستاندن لەگەڵ بەغدا 55 ماددەی دەستووری 
عێراقــی تێدایە كە لەالیەن بەغداوە پێشــێلكراون، 
لەوانــەش ماددەی 140، بڕینــی بودجەی هەرێمی 
كوردســتان، بڕین و نەدانی بودجەی پێشــمەرگە، 
یاســای نــەوت و گاز، رێــژەی كــورد لە ســوپای 
عێراق، نەهێشتنی تەوافوق لە دەركردنی یاساكانی 

پەرلەمان. 
ئەگــەر بەغــدا داوای لە شــاندەكە كــرد وادەی 
گشتپرســی دوابخەن، وەاڵمی ئــەوان چی دەبێت؟ 
رۆمیۆ هەكاری دەڵێت "ئێمە پێیاندەڵێین دواناخرێ، 
بــەاڵم ئەگــەر تێبینی دیكەیان هەبــێ، ئێمە بڕیار 
نادیــن و دەگەڕێینەوە بۆ ئــەوەی بیخەینە بەردەم 

لیژنەی بااڵی گشتپرسی".
دیدارەكانــی  بەرنامــەی  لەبــارەی  هــەكاری 
لیژنەكەیــان لە بەغدا گوتی كــە دەیانەوێ لەگەڵ 
حەیدەر عەبادی، سەرۆكوەزیرانی عێراق و نووری 
مالیكی، جێگری سەرۆك كۆماری عێراق و هەموو 
الیەنە سیاسییەكانی بەغدا گفتوگۆ بكەن. هەروەها 
گوتی: "دوای الیەنە عێراقییەكان، لەگەڵ كونسوڵ 
و نوێنەرایەتی واڵتان لە بەغداش گفتوگۆ دەكەین".

لیژنەكە لە نوێنەرایەتی ســەرۆكایەتی هەرێم و 
پارتی و یەكێتی و یەكگرتوو و مەســیحییەكان و 
توركمانەكان پێكهاتووە. ئەندامێكی لێژنەكە دەڵێت 
كورسی بۆ گۆڕان و كۆمەڵیش دانراوە. هەرچەندە 
بەشــداری  داوە  بڕیــاری  لەســەرەتاوە  كۆمــەڵ 
كۆبوونەوەكانی لێژنەی بااڵی گشتپرســی نەكات. 
گۆڕانیش رۆژی شەممەی رابردوو بە تەواوی خۆی 
یەكایی كردەوە كە زەحمەتە بەشداری ئەو لێژنەیە 
بكات، چونكە جڤاتی نیشتیمانی لە بەیاننامەیەكدا 

داوای كرد گشتپرسی دوابخرێ.
ڤیــان دەخیــل دەڵــێ: "كورســی بــۆ ئــەو 
دوو الیەنــەش دانــراوە"، بــەاڵم ئەســتەمە پێش 
بەڕێكەوتنی ئەوان بۆ بەغدا، گۆڕان و پارتی بگەنە 

رێككەوتن.
 دەخیــل گوتی: "مەرج نییە ئەمجارە گۆڕان و 
كۆمەڵ لەگەڵمان بێن، چونكە ئێمە چەند جارێكی 
دیكەش دەچینەوە بەغدا و ئەو گفتوگۆیانە درێژە 
دەكێشن، هەندێك پرس بەیەك سەردان یەكایی 

نابنەوە".

شاندی كوردستان مادە دەستوورییە 
پێشێلكراوەكان دەبەنەوە بەغدا 

بە بەغدا دەڵێین 
بە دڵنیاییەوە 25ی 
ئەیلول گشتپرسی 

دەكەین

ئەندامێكی شاندەكە

مالیكی ئامادەیە 
پێشوازی لە 

شاندی كوردستان 
بكات

پەرلەمانتارێكی دەوڵەتی یاسا

نزیكەی 35 پۆست لە بەغدا كە پشكی كوردن، لەدەستی كورددا نەماون

ئەندامانی شاندی كوردستان لە لێژنەی بااڵی ریفراندۆم بۆ گفتوگۆكردن لەگەڵ بەغدا
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بــەاڵم  تەقلیــدی،  پرســیارێكی  رووداو: 
چارەنووسســاز هەیە كە بەردەوام لە سیاسییە 
عێراقییەكانــی دەكەم: دوای كۆنترۆڵكردنەوەی 

مووسڵ چارەنووسی ئەم واڵتە چی لێدێت؟
میســال ئالووســی: دەوڵەتــی هاوچــەرخ، 
پرۆژەیەكــی خزمەتگوزاری و رێزگرتنە لە مافی 
مرۆڤ. بونیادنانە، ژێرخانی ئابووریی و خوێندن 
و پێكەوەژیانە، بەاڵم دەوڵەت لە بەغدا فاشیلە، 
هاوشــێوەی دەوڵەتــی پێــش 2003یــە، بۆیە 
وەكــو هاوواڵتییەكی عێراقی، هەمیشــە دەڵێم 
قســەكانی مەسعود بارزانی و مەسروور بارزانی 
زۆر راستن كە دەڵێن دەوڵەت لە عێراق فاشیلە 
و بوونــی نییــە. خەڵك لە بەســرەو عەمارە و 
بەغدا دەپرسن كوا دەوڵەت؟ كوا خزمەتگوزاری 
و كــوا ئــاوی خواردنەوە، بۆیــە پێموایە رۆژی 
25ی ســێپتەمبەر كــە رۆژی گشتپرســییە لە 
كوردســتان، رۆژی رزگاركردنــی هاوواڵتیانــی 

عێراقە، نەك هەڵوەشاندنەوەی عێراق.
لــە  چەنــد  تــا  قســەیە  ئــەم  رووداو: 
كوردســتان  ســەركردایەتی  موجامەلەكردنــی 
كوردســتان  گشتپرســیی  چــۆن  نزیكــە، 
هەڵوەشــاندنەوەی عێراق نییە، ئەی سەرەتای 

پرۆسەی هەڵوەشاندنەوە نییە؟
میســال ئالووسی: لەســاڵی 1921ەوە ئێمە 
لــە بەغــدا خەریكی درۆكردنین، ســەت ســاڵە 
ئێمە دەڵێین شــەڕ دەكەین، شــۆڕش دەكەین، 
دەكوژین، دەبڕین، هەمــووی درۆیە، بەداخەوە 
سەت ساڵە لە بەغدا درۆ زاڵە. ئاستی خوێندن، 
دەســتی كار، خزمەتگــوزاری زۆر خراپــە، لــە 
سەردەمی ســەدامەوە تاوەكوو ئەمڕۆ ئێمە درۆ 
لەگەڵ خۆمان دەكەین، بۆیە 25ی ســێپتەمبەر 
دەڵــێ: سیســتەمی حوكمڕانی لــە رۆژهەاڵتی 
ناوەڕاســت شكســتی هێنــا، ئەمــەش بووەتە 
كێشەی حاكمی بەغدا و واڵتانی ئێران و توركیا 
و ئەمریــكا و رووســیا. ئەگــەر كــورد رێــز لە 
مافەكانیان بگیرابایە، گشتپرســییان نەدەكرد، 
گەورەیــە  پاڵپشــتییەكی  گشتپرســی  بۆیــە 
بــۆ خەڵكــی بەســرە، ئەنبــار و پارێزگاكانــی 
دیكــەش تــا داوای مافەكانیــان بكــەن. ئەمە 
مانــای هەرەســهێنانی سیســتەمی حوكمڕانی 
لەالیــەن  دەســەاڵتە  دەستبەســەرداگرتنی  و 
ئیســامی و قەومییەكان لــە بەغدا. بۆیە ئەمە 
هەڵوەشــاندنەوەی عێــراق نییــە، دەوڵەت واتا 
خزمەتگوزاری و رێزگرتن لە مافی مرۆڤ، نەك 
دابەشــكردنی مریشك. سەدام مریشكی دابەش 
دەكرد وایدەزانی پاداشــتی میللەتی داوەتەوە. 
لەسەر دەوڵەت پێویستە خزمەتی خەڵك بكات، 
بۆیە ئەگەر گشتپرسیی كوردستان بەڕێوەبچێت 
خەڵكــی پارێزگاكانی دیكــەی عێراقیش داوای 
مافــی خۆیان دەكەن. ئەو رۆژەی گشتپرســیی 
لە كوردســتان بەڕێوەدەچێت حكومەتی بەغدا 
دەڕووخێ، ئەگەر بە حساباتی خۆیدا نەچێتەوە. 
ئەوپەڕی گاڵتەجاڕییە دەسەاڵت و حكومەتێكی 
شیعی مافی تائیفی بە خۆی رەوا ببینێ، بەاڵم 
مافی ئایینی بە ئێزدی و مەسیحی و سابیئە و 
پێكهاتەكانی دیكە رەوا نەبینێ. بۆیە بە كورتی 
سەربەخۆیی كوردستان، ســەربەخۆیی دەداتە 

بەغدا لە ئێران و واڵتانی دیكە.
رووداو: بــە چ پێوەرێــك دوای گشتپرســی 
دۆخی عێراق باشتر دەبێ، ئایا عەرەبی سوننە 

خۆشەویست و بەڕێزە، رۆژێكیان لە فڕۆكەخانە 
بووین دەگەڕاینــەوە هەولێر، گوتی پێاڵوەكانی 
مەســعود بارزانی زۆر لە سەركردە فاشیلەكانی 
بەغــدا دەهێنێ، كەچــی ئــەو پەرلەمانتارە لە 
میدیاكانەوە رەخنە لە مەسعود بارزانی دەگرێ، 
بۆیــە دەبــێ رێز لــە بۆچــوون، بەرژەوەندی و 
كاردانــەوەی یەكــدی بگرین. ئەگەرنــا لەڕووی 
ستراتیژییەوە كورد هەموویان یەك بۆچوونیان 
هەیە. هەموویان پشتگیری گشتپرسی دەكەن. 

هیچ تووشی شۆك نابم ئەگەر ئەنجامی دەنگدان 
بە بەڵێ لە سەرووی 90% بێت.

رووداو: تۆ بەهۆی سەردانیكردنی ئیسرائیل 
پارێزبەندیی یاســاییت لــە پەرلەمانی عێراق لە 
ساڵی 2008 لێ سەندرایەوە، دەڵێن پەیوەندیت 
لەگەڵ ئیســرائیل هەیــە، پێتوایە گشتپرســی 

پرۆژەی تەلئەڤیڤ بێت؟
میسال ئالووسی: )بە پێكەنینەوە( بەڕاستی 
پشــتگیریی  عــەرەب  خۆشــە،  نوكتەیەكــی 
دامەزراندنــی  بــۆ  دەكــەن  فەلەســتینییەكان 
دەوڵەتێكــی ســەربەخۆ، بــەاڵم دژی كــوردن 
دەوڵەتی هەبێ. لە كاتێكدا كورد نەتەوە، خاك 

و مێژووی جیاوازی خۆی هەیە.
رووداو: چ پێشــنیازێكت بۆ ســەركردایەتیی 

سیاسیی كوردستان هەیە بۆ گشتپرسی؟
میســال ئالووســی: ئومێــد دەكــەم لە پاڵ 
سندوقی گشتپرســی، سندوقێكی دیكە هەبێت 
بــۆ عــەرەب، توركمــان و پێكهاتەكانــی دیكە 
كــە چییــان دەوێــت؟ دڵنیــام دەنگــی زۆرتر 
لــە ســندوقی گشپرســییەكە بۆ ســەربەخۆیی 
كوردســتان دێــت. دەبێ لە ئەمــڕۆوە تا رۆژی 
گشتپرســی، كــورد گوتاری خــۆی یەكبخات و 
چاكسازی لە نێوخۆی بكات. بەڕاستی لە دڵەوە 
بریندارم كاتێك دەبینم گەنجی كورد لە ئیسكان 
و شــوێنەكانی دیكە ئەوەندەی ســەرقاڵی ریال 
و بەرشــەن، ئەوەنــدە خەمی مافــی بڕیاردانی 
چارەنووســی خۆیان نییە. دەرفەت لە بەردەم 
هیــچ كوردێك نییە بینــەری رووداوەكان بێت، 
بەڵكــو دەبێ ئااڵهەڵگر بێت. ئێــوە لە بەردەم 
دروســتكردنی داســتانێكی ئەخــاق و مرۆیــی 
گەورەدان بۆ ئەوەی بە جیهانی بســەلمێنن كە 

شایستەی دەوڵەتن.
رووداو: وابزانم دوو ساڵە بارزانیت نەبینیوە، 
بەاڵم یەكێكە لە دۆستە نزیك و دێرینەكانت، چ 

قسەیەكت بۆی هەیە؟
میسال ئالووسی: من پیاوێكم بڕوام بە یاسا 
و دەســتوور هەیە، لەگــەڵ مانەوەی كەس نیم 

هەولێــر و بەغــدا، هەموو رێگاكان شكســتیان 
هێنــا، من عێراقێكی یەكگرتوو و دیموكراســیم 
دەوێــت كە مافــی كوردی تێدا پارێــزراو بێت، 
بەاڵم ئــەو عێراقــە نەهاتووەتــەدی، عێراق لە 
مێــژوودا دەژی، ئەگەر ئیرادەی مافی مرۆڤ لە 
كوردستان سەربكەوێت، گشتپرسی سەركەوتوو 
بێت لەوەی دەوڵەتێكی پێشــكەوتووی كوردی 
دابمەزرێ، عێراق ناچار دەكات بگەڕێتەوە سەر 

دیموكراسی یاخود بە یەكجاری كۆتایی دێت.
رووداو: تۆ یەكێكی لە سیاســییە ناســراو و 
قســە لەڕووەكانــی عەرەب لە عێــراق، پێتوایە 
كاردانــەوەی بەغــدا لە حاڵەتــی بەڕێوەچوونی 

گشتپرسی چۆن دەبێ؟
میســال ئالووســی: خەباتگێڕەكانــی عێراق 
قوربانیدانی گەلی كورد باش باش دەزانن، كورد 
كە شۆڕشی لە دژی حكومەتەكانی بەغدا دەكرد، 
یەك عێراقیی تیرۆر نەكرد و پەنای نەبردە بەر 
تەقینەوە و توندوتیژی. لەدوای 2003 چەندین 
فەیلەقی ســوپای عێــراق لەبن دەســتی كورد 
بــوون، بــەاڵم تۆڵەیان لە هیچیــان نەكردەوە. 
بزووتنــەوەی رزگاریخــوازی كــورد بــە چــاوی 
قوربانی ســەیری سەربازەكانی سوپای عێراقی 
كــردووە. هیوادارم كورد بــە هەمان ئەخاق و 
رۆحیــەت واڵتی خۆی بونیاد بنێتەوە، زۆر دڵم 
بە قسەكانی مەسروور بارزانی لە واشنتن خۆش 
بوو كاتێك دەیگوت مافی سەرجەم پێكهاتەكان 
لە كوردستان پارێزراو دەبێ. بۆیە سەركەوتنی 
واڵتێكی دیموكراسی لە كوردستان نەخشەیەكی 
سیاسیی تازە لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست دروست 
دەكات. ســەركەوتنی گشتپرسی، سەركەوتنی 
بەغداشــە. بۆیە ئەگەر كاردانەوەشــیان هەبێ، 
لە پێناوی دروستكردنی دوژمنێكی وەهمییە لە 
كورد، وەكو چۆن دوژمنێكیان بۆ خۆیان بەناوی 

زایۆنیزم داتاشیوە.

چییان لێدێت و هاوسەنگیی هێز و پێكهاتەكانی 
لە عێراق چی لێدێت؟

میسال ئالووسی: حاكمەكانی بەغدا لە دوای 
گشتپرسیی كوردستان دوو رێگایان لەبەردەمە، 
یــان دەبنــە دیموكراســی و دەســتووری، یان 
دەبنە داعش و بەعســی و حوكمی دیكتاتۆری، 
ئــەوان خەمــی عێراقیــان نییــە درۆ دەكــەن، 
خەمــی دەســەاڵت و پارەیانــە، ئەگــەر خەمی 
یەكپارچەیــی عێراق و دەســتووریان هەبووایە، 
مووســڵ و ئەنبــار و ســەاڵحەدین نەدەكەوتنە 
دەستی داعش. ئەگەر خەمی عێراقیان هەبووایە 
ئێستا میلیشیا لە شەقامەكان نەدەسووڕایەوە. 
روحێكی فاشــی لە نێو عەرەب و موســوڵماندا 
هەیە لەگەڵ رێزم. بەشێك لە بەرپرسانی بەغدا 
پەرە بەو روحە فاشــییە دەدەن بۆ پاراســتنی 
بەرژەوەندییەكانیــان و مانەوەیــان لــە حوكم. 
بۆیە گشتپرسیی كوردستان ئازادی دەبەخشێتە 
هەموو عێراقییەكان بۆ داواكردنی مافەكانیان و 

ئەولەویەتدان بە مرۆڤ.
رووداو: ترســێك هەیە لــەوەی كە كورد لە 
عێــراق جیاببێتەوە عەرەبی ســوننە تەفروتونا 

بن، ئەو ترسە تا چەند لە جێی خۆیەتی؟
میســال ئالووســی: بــۆ ئێســتا تەفروتونا 
نەبــوون؟ ئێســتا عەرەبــی ســوننە و شــیعە 
تەفروتونا بوون. كێ دەڵێ شیعە ئازادە؟ نەخێر 
ئەوانیــش دووچــاری زوڵم و ســتەم بوونەتەوە 
لەالیــەن حیزبە ئیســامییەكان، میلیشــیاكان 
شــیعە دەچەوســێننەوە بــۆ ئــەوەی لــە ژێــر 

دەستیان بمێننەوە.
رووداو: پێتوایــە كــورد پاســاوەكانی بــۆ 

دەرچوون لە عێراق بەهێزە؟
میســال ئالووســی: ســەركردایەتیی كــورد 
مانــەوەی  بــۆ  تاقیكردووەتــەوە  رێــگای  زۆر 
لەگــەڵ عێراق و چارەســەركردنی كێشــەكانی 

لە هیچ پۆست و پلەیەكدا، ئێوە خۆتان دەڵێن 
كە ئامانجی شۆڕشــی كــورد نەهاتووەتە دی و 
واڵتی سەربەخۆتان دروست نەكردووە، مەسعود 
بارزانی بــە درێژایی تەمەنی ســەرۆك نەبووە، 
جیهانیش وەكو ســەرۆك ســەیریان نەكردووە، 
بەڵكــو وەكو ســەركردەیەكی نەتــەوەی كورد 
سەیری دەكەن. با شتێكت بۆ بگێڕمەوە كە بۆ 
برایانی گۆڕانیشم گێڕاوەتەوە، چونكە ئێمە كە 
دادەنیشین زۆر رێز لە بۆچوون و بڕیاری یەكدی 
دەگرین. جارێكیان لە واشنتن كۆبوونەوەیەكی 
گرنــگ و بااڵمــان لەگــەڵ نوێنەری ســەرجەم 
ناوەندەكانی دەسەاڵت هەبوو، باسی هەڵوێستی 
هەرێمی كوردســتانم لەســەر كێشەیەك لەگەڵ 
بەغدا كرد. بەرپرســانی ئەمریكا پێیانگوتم ئەو 
هەڵوێســتە لە هەرێمی كوردســتان هی كێیە. 
گوتم حكومەت، بەاڵم تەئكیدیان لێكردمەوە لە 
نێــو حكومەت هی كامە بەرپرســە. من وەاڵمم 
نەدایەوە، بەاڵم بەرپرســێكیان گوتی مەسعود 
بارزانیش وا بیــر دەكاتەوە. منیش گوتم بەڵێ 
ئەویش رای لەگەڵ حكومەتە. ئیتر بەرپرسەكان 
گوتیان ئێمــە كۆبوونەوەكە دوادەخەین چونكە 
بابەتەكە جدییە، سەیری زنجیرەی رووداوەكان 
بكە. گوتم هەڵوێســتی كوردە پێیان ئاســایی 
بوو، گوتم حكومەتە، هەر پێیان ئاســایی بوو، 
كاتێك زانییان بارزانیش هەمان بۆچوونی هەیە، 
راستەوخۆ ئاراســتەی كۆبوونەكەمان گۆڕا. بە 
برادەرانی گۆڕانم گوت ئێوە خەباتگێڕن و هەموو 
تەمەنــی گەنجیــی خۆتان لە شۆڕشــدا داناوە، 
بەاڵم حەقیقەتێك هەیــە جیهانی دەرەوە ئێوە 
ناناســێت، خەڵك مام جەالل، كاك مەسعود و 
كاك نەوشیروان دەناسن. ئێستا كاك نەوشیروان 
كۆچی دوایی كردووە خوا لێی خۆشــبێت، مام 
جەالل نەخۆشــە و تەنیا مەسعود بارزانی ماوە 

كە تاكە ســەركردەی سیاسیی كوردە لە ژیاندا 
ماوە. جیهان رێزی دەگرن و متمانەی پێدەكەن. 
بۆیە زۆر ئاســاییە گەلی كورد لــە چواردەوری 
ئەو ســەركردەیە كۆببنەوە. ئامۆژگاریی هەموو 
الیەنەكان دەكەم دەســت بە بارزانییەوە بگرن، 
چونكە ئەو گوریســی رزگاربوونە لەو ناوچەیە. 
مــن كورد نیــم، بەاڵم ئــاوات دەخــوازم كورد 
دەوڵەتی خۆی هەبــێ، بۆ زانیاریتان من رۆژی 
25ی ســێپتەمبەر لــە كوردســتان دەبم، بەبێ 
دوودڵــی بە دەســتێكم ئااڵی كوردســتان و بە 
دەستەكەی دیكەشم چەك هەڵدەگرم و بەرگری 

لە گشتپرسی دەكەم.

رووداو: عەرەبی ســوننە زۆرترین ســنووری 
هاوبەشــی لەگەڵ كوردستان هەیە، هەڵوێستی 

ئەوان چۆن دەخوێنیتەوە؟
میســال ئالووســی: پێش هاتنی داعش من 
ترســم لە هەڵوێســتی عەرەبی ســوننە هەبوو، 
بەاڵم دوای كردنەوەی دەرگای سنوور و ماڵەكان 
لەالیەن هەرێمی كوردســتان بــە رووی عەرەبی 
سوننە، نزیكەی ملیۆن و نیوێك عەرەبی سوننە 
ئاوارەی كوردستان بوون. لێرە ئاسایش، ئاو و 
خۆراك و هاوكارییان پێشكەش كراوە. عەرەبی 
سوننە بە باشی كوردیان نەدەناسی، بەغدا كە 
خــۆی بە پایتەختی ئیســامی و دیموكراســی 
دادەنێــت، قبوڵــی نەدەكرد خەڵكــی فەلوجە 
و ئەنبــار بچنــە ناو شــارەوە، بــەاڵم هەرێمی 
كوردستان دەرگای بۆ كردنەوە. ئەم هەڵوێستە 
بۆچوونــی عەرەبــی ســوننەی بەرامبــەر كورد 

گۆڕیوە.
رووداو: حەشــدی شــەعبی ئێســتا لەســەر 
ســنووری كوردســتانە، خەڵك ترسی هەیە كە 
دووچاری شەڕێكی ناچاری ببێت، ئایا حەشدی 

شەعبی شەڕی كورد دەكات؟
میسال ئالووسی: هەموو حەشد هەڵوێستیان 
بەرامبەر كورد خراپ نییە، بەاڵم ئەو حەشدەی 
پەیوەندی بە ئێرانەوە هەیە هەوڵی دروستكردنی 
كێشــە و ئــاژاوە دەدەن. خاڵێكی دیكە هەیە، 
مەسعود بارزانی هەڕەشەی راستەقینەیە لەسەر 
ئێران، نەچوونــە ژێرباری داواكارییەكانی ئێران 
لەالیەن مەســعود بارزانییەوە وا دەكات خەڵك 
لە عێــراق و ناوچەكانی دیكەش دەنگی خۆیان 
هەڵبــڕن و خۆیــان لە هەژموونی ئێــران رزگار 

بكەن.
رووداو: بــەاڵم هیچ واڵتێكی دۆســتی كورد 
تاوەكو ئێستا پشتگیریی گشتپرسی نەكردووە؟
میســال ئالووســی: ئێوە نابێ چــاوەڕێ بن 
فاڵن وەزیری دەرەوە پشتگیریتان بكات، پرسی 
گشتپرســیی كوردســتان پەیوەندی بە هەموو 
ئازادیخوازانی جیهانەوە هەیە، كورد بە هاوسۆزی 
و پشــتیوانیی ئازادیخوازان سەركەوتووە، بۆیە 

بە كەم سەیری ئەمە مەكەن.
رووداو: بەاڵم ئەمریكاش داوای دواخســتنی 

گشتپرسی دەكات؟
میسال ئالووسی: زۆربەی ناوەندەكانی بڕیار 
و كاربەدەستانی واشنتن پشتگیریی گشتپرسیی 
كوردســتان دەكەن، بەاڵم نایڵێن، من ئاگادارم 
لــەم ســەردانەی دوایــی و ئــەوەی پێشــووش 
گــەورەی  پشــتگیریی  بارزانــی،  مەســروور 
بەدەستهێناوە لە واشنتن، بەاڵم ئەویش نایڵێ.

رووداو: ئەگــەر ســەیری دۆخــی نێوخــۆی 
كوردســتانیش بكەیــن، كۆدەنگییەك لەســەر 
گشتپرســی نابینرێت، ئێوە وەكو سیاسییەكی 

عەرەب چۆن ئەو دیمەنە دەبینن؟
دژی  كوردێــك  هیــچ  ئالووســی:  میســال 
گشتپرسی نییە، بەاڵم مانۆڕ و تەكتیكی سیاسی 
بەكاردەهێنن. من رەحمەتی كاك نەوشیروان و 
ســەركردەكانی گۆڕان دەناسم و زۆر رێزم هەیە 
بۆیان، ئەوانیش لەگەڵ ســەركەوتنی ئەزموونی 
كوردســتانن، بەاڵم ئەوەی دەبینرێت ملمانێی 
سیاســییە. هــەر بۆ زانیاریت كاتێــك بە تەنیا 
لەگەڵ ســەركردەكانی گۆڕان دادەنیشــم، هیچ 
كەســێكیان نییــە رێــز لــە مەســعود بارزانی 
نەگرێــت، هەموویــان ریزی دەگــرن. بۆ مێژوو 
پەرلەمانتارێكــی ژنــی گــۆڕان كــە هاوڕێیەكی 

جیابوونەوەی كوردستان عێراق رزگار 
دەكات هەڵیناوەشێنێتەوە

 میسال ئالووسی، سەرۆكی پارتی ئوممەی عێراقی:

بەشێك لە حەشدی 
شەعبی هەوڵی 
دروستكردنی 
كێشە بۆ 
گشتپرسی دەدەن

عەرەبی سوننە 
بۆچوونیان بەرامبەر 
كورد زۆر گۆڕاوە

بارزانی هەڕەشەی 
راستەقینەیە 
لەسەر ئێران

میســال ئالووسی، سیاسییەكی قســە لەڕووە و نەیارێكی سەرسەختی 
حیزبە ئیسامییەكانی عێراقە، ساڵی 1976 حوكمی لەسێدارەدانی لەالیەن 
رژێمی پێشــووی عێراقەوە بۆ دەرچووە، ئــەوكات لە قاهیرە بوو، لەوێوە 
رایكرد بۆ ئەڵمانیا. ساڵی 2003 كە رژێمی بەعس رووخا گەڕایەوە عێراق، 
لە شــوباتی 2005دا پاش ئەوەی بە ئاشــكرا وەك سیاســییەكی عێراقی 
ســەردانی ئیســرائیلی كرد، لە بەغــدا هەوڵی تیرۆركردنــی درا و هەردوو 
كوڕەكەی بە ناوەكانی ئەیمەن 28 ســاڵ و جەمال 24 ســاڵ لە بەرچاوی 

خۆیدا كوژران.
 ئالووســی ســەرۆكی حیزبی ئوممەی عێراقی و ئەندامی ئەنجوومەنی 

نوێنەرانی عێراقە، بەاڵم الیەنگرێكی سەرسەختی گشتپرسی و سەربەخۆیی 
كوردستانە. خۆی خەڵكی ئەنبارە، بەاڵم دژی نەتەوەپەرستیی عەرەبە و 

پێیوایە بیركردنەوەیان فاشییانەیە. 
ئالووســی لە ماڵەكەی خۆیدا لە دەرەوەی شــاری هەولێر قســەی بۆ 
)رووداو( كرد و گوتی "رۆژی گشتپرســی بە دەستێك ئااڵی كوردستان و 
بە دەستەكەی دیكەشم چەك هەڵدەگرم و بەرگری لە گشتپرسی دەكەم".

هەڤپەڤین: مەحموود یاسین كوردی
رووداو- هەولێر

پاش گشتپرسیی كوردستان پارێزگاكانی 
دیكەش داوای مافی خۆیان دەكەن

دوای گشتپرسی بەغدا دوو رێگای لە 
بەردەمە، دیموكراسی یان دیكتاتۆری

ژنە پەرلەمانتارێكی گۆڕان پێیگوتم پێاڵوی 
بارزانی لە زۆر سەركردەی فاشیلی عێراق 
بەڕێزترە

لە دڵەوە بریندارم كە دەبینم گەنجی كورد 
هێندەی سەرقاڵی ریال و بەرشەن، هێندە 
خەمی چارەنووسی خۆیان نییە

بارزانی گوریسی رزگاربوونە لەو ناوچەیە، 
بۆیە دەستی پێوە بگرن
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سەرۆكوەزیرانی ئیسرائیل:  پێویستە كورد دەوڵەتی خۆی هەبێت
رووداو - هەولێر

بنیامین نەتانیاهۆ، ســەرۆكوەزیرانی ئیســرائیل رایگەیاند، پێویســتە كورد دەوڵەتی خۆی هەبێت و پشــتیوانی لە ســەربەخۆیی كوردی عێراق دەكات. لە 
كۆبوونەوەیەكیدا لەگەڵ 33 كۆنگرێســمانی كۆمارییەكانی ئەمریكا، بنیامین نەتانیاهو، ســەرۆكوەزیرانی ئیسرائیل رۆژی پێنجشــەممە 10-8-2017 رایگەیاندووە، 

"پێویستە كوردی عێراق دەوڵەتی سەربەخۆی خۆی هەبێت، ئەوان ئازا و قارەمانن، دۆستی رۆژئاوا و دۆستی بەهاكانی رۆژئاوا و ئێمەن". بەرپرسان و سیاسەتمەدارانی 
ئیسرائیل تاوەكو ئێستا چەند جارێك لە رێی میدیاكان و میتینگەكانیاندا پشتگیری خۆیان بۆ سەربەخۆیی كوردستان نیشانداوە.

راپۆرت

نەوزاد مەحموود 
رووداو - سلێمانی 

گــۆڕان  بزووتنــەوەی  راگەیێندراوەكــەی  دوای 
كــە دەرگای گفتوگــۆی لەســەر پارتــی دیموكراتی 
كوردســتان كردەوە، دەستپێكردنەوەی دانوستاندن 
بۆ چارەســەركردنی كێشــە نێوخۆییــەكان بووەتە 
باسوخواســی گەرمی پێش ئەنجامدانی گشتپرسیی 
باشــووری كوردســتان، بەاڵم یەكێك لــە خاڵەكانی 
راگەیێنراوەكە بەالی پارتییەوە دەبێتە ئاستەنگ بۆ 
بەرەو پێشچوونی دانوستاندنەكان ئەگەر بزووتنەوەی 
گۆڕان دەستی لێ هەڵنەگرێ كە ئەویش دواخستنی 
نیشــتمانی  یەكێتــی  بەرپرســێكی  گشتپرســییە. 
كوردستان دەڵێ "هەردەبێ پارتی و گۆڕان رێكبكەون 

و دواتر رێككەوتنەكەیان ببەنە پەرلەمان".
ئامادەكارییــەكان بــۆ كۆبوونەوە لەگــەڵ پارتی 
دیموكراتی كوردستان لەالیەن بزووتنەوەی گۆڕانەوە 
دەستی پێكردووە و بەپێی ئەو زانیارییانەی )رووداو( 
كــە لە ئەندامێكــی جڤاتی نیشــتمانی بزووتنەوەكە 
وەریگرتــووە، گــۆڕان بــەو راگەیێنــدراوە دەرگای 
گفتوگۆی لەســەر پارتــی كردووەتــەوە و چاوەڕوان 
دەكرێ پارتی لە زووترین كاتدا ســەردانی سلێمانی 

بكەن بۆ گفتوگۆ لەگەڵ گۆڕان.
ئــەو ئەندامــەی جڤاتی نیشــتمانی بزووتنەوەكە 
كە نەیویســت ناوی باڵوبكرێتــەوە، گوتی "بەاڵم لە 
هەمــوو حاڵەتێكدا بزووتنەوەی گۆڕان دەیەوێ پێش 
ئاســاییكردنەوەی پەرلەمــان، رێككەوتــن بكــرێ و 
رێككەوتنەكەش گرەنتــی جێبەجێكردنی خاڵەكانی 

تێدا بدرێ".
رۆژی 2017/8/12 جڤاتی نیشتمانی بزووتنەوەی 
گۆڕان كۆبووەوە. دوای حەوت كاژێر مانەوە لە ژووری 
كۆبوونــەوە راگەیێندراوێكیــان باڵوكــردەوە، بەپێی 
راگەیێندراوەكە، 5 خاڵ دەكرێتە بنەمای دانوستاندن 
هەڵوەشــاندنەوەی  ئەوانیــش:  پارتــی،  لەگــەڵ 

بڕیــاری پاشــەكەوتی مووچــەی فەرمانبــەران "كە 
حكومەتی هەرێمی كوردســتان بە نایاسایی بەسەر 
خەڵكــی كوردســتاندا ســەپاندوویەتی". هەروەهــا 
"دەستەبەركردنی شەفافیەت لە داهاتی نەوت  و گاز 
و داهاتە ناوخۆییەكانی دیكە لەڕێگەی جێبەجێكردنی 
یاســای ژمارە )2( ی ســاڵی )2015(ی پەرلەمانی 
كوردستان تایبەت بە سندووقی كوردستان بۆ داهاتە 

نەوتی  و گازییەكانی كوردستان".

لەبــارەی گشتپرســییەوە، لــە راگەیەنراوەكــەی 
بزووتنەوەكەدا هاتووە : "پێویستە ئەم پرسە بۆ كات 
 و هەلومەرجێكــی لەبار دوابخرێ  و بخرێتەوە بەردەم 

پەرلەمانی كوردستان". 
بۆ مەســەلەی كاراكردنەوەی پەرلەمانیش دەڵێن 
"پەرلەمانی كوردســتان دوای رێككەوتنی سیاســی 
نێوان هێز و الیەنە سیاسییەكان، ئاسایی بكرێتەوە و 
درێژە بە كاری یاسادانان  و چاودێری بدات  و بەردەوام 

بێت لە هەمواركردنی یاســای سەرۆكایەتی هەرێمی 
كوردســتان بۆ چەسپاندنی سیســتەمی پەرلەمانی 

دیموكراسی لە كوردستان".
جڤاتی نیشــتیمانی بزووتنەوەی گۆڕان لە دوایین 
خاڵی راگەیەنراوەكەشــدا داوای كردووە "هەڵبژاردنە 
گشــتییەكان لە وادەی یاســایی دیاریكراوی خۆیاندا 

ئەنجامبدرێن ".
ئەندامێكــی ســەركردایەتی یەكێتــی كــە لــە 

كۆبوونــەوەی هاوبەشــی مەكتەبی سیاســی پارتی 
و یەكێتیــدا بەشــداریی كردبوو بــۆ كاراكردنەوەی 
پەرلەمان، دەڵێ "راستە لەسەر راسپاردەی یەكێتی 
وادەیــەك دەستنیشــان كرابوو بــۆ كاراكردنەوەی 
پەرلەمان، بەاڵم تاوەكو ئێســتا یەكێتی بە فەرمی 
هیچ هەڵوێستێكی لەبارەی راگەیێندراوەكەی گۆڕان 
رانەگەیانــدووە. چونكە دەبێ پارتــی و گۆڕان دوو 
قۆڵــی كۆببنــەوە و لەســەر هەرچــی پێكهاتن بۆ 
كاراكردنــەوەی پەرلەمــان و گشتپرســی، بیهێننە 
پەرلەمــان و لەوێ بڕیاری لەســەر بــدرێ". فەرید 
ئەسەسەرد گوتیشی: "دەتوانن رێكبكەون، چونكە 
مەرجەكانــی گــۆڕان هێندە ســەخت نین جێبەجێ 
نەكرێــن، ئێمە كە گوشــارمان كــردووە و وادەمان 
دانــاوە بــۆ كاراكردنەوەی پەرلەمان، سیاســەتمان 
ئەوە بووە پارتی و گۆڕان ناچار بكرێن كۆببنەوە".

بەپێــی ئــەو زانیارییانــەی )رووداو( لــە چەنــد 
ســەرچاوەیەكی یەكێتی و پارتییــەوە وەریگرتوون، 
كاتێــك پارتــی و یەكێتــی رێككەوتــوون لەســەر 
كاراكردنەوەی پەرلەمان، پارتی رازی بووە بەمەرجی 
پشــتیوانی لــە ئەنجامدانی گشتپرســی، پەرلەمانی 
كوردســتان یاسا بۆ گشتپرسی دەربكات و تەنانەت 
ئەو یاســایەش نەنێردرێ بۆ ســەرۆكایەتی هەرێمی 
كوردســتان بۆ واژۆكردن، هەروەها یەكێتی جێگری 
ســەرۆكی پەرلەمــان وەردەگرێتــەوە. جگە لەوەش 
پارتی و یەكێتی كێشەیان نییە لەوەی چەند رۆژێكی 
دیكــە كاراكردنــەوەی پەرلەمان دوابكــەوێ لەپێناو 

ئەوەی رێككەوتن لەگەل گۆڕان بكرێ. 
شــۆڕش حاجــی، ئەندامــی خانــەی راپەڕاندنی 
بزووتنــەوەی گۆڕان لــە میانەی بەشــداریكردنی لە 
بەرنامــەی )رووداوی ئەمــڕۆ(ی تەلەڤزیۆنی رووداو، 
رایگەیانــد: "پێشــتر پارتــی مەرجی هەبــووە بۆیە 
گفتوگۆمان نەكردووە، بەاڵم ئێستا مەرجەكان نەماون 

و گفتوگۆ دەكەین".
ســەبارەت بــەو پێنــج خاڵــەش كە ئایــا ئەوە 

مەرجن یان خاڵن بۆ گفتوگۆ، شۆڕش حاجی گوتی 
"مەرجمــان دانەنــاوە، بەاڵم دەتوانــرێ وەك مەرج 
حسابی بۆ بكرێ، ئەو خااڵنەش كە دانراون هەمووی 

قابیلی ئەوەن كە جێبەجێ بكرێن".
 لەبارەی گشتپرسیشەوە گوتی، داوایان كردووە 
دوابخرێ بۆ هەلومەرجێكی گونجاو "چونكە دەبێ لە 
پەرلەمانەوە ئامادەكاریی بۆ بكرێ و لەهەمانكاتیشدا 

پایەكانی دەوڵەت و سەربەخۆیی دانەنراون".
لە كۆبوونەوەی جڤاتی نیشتیمانی بزووتنەوەی 
گۆڕاندا، گفتوگۆیەكی گەرم لەســەر ئەوە كراوە كە 
بەالی گۆڕانەوە چ كاتێك پەســەندە بۆ ئەنجامدانی 
گشتپرسی؟ ئاراس وەلی، ئەندامی جڤاتی نیشتمانی 
بزووتنــەوەی گۆڕان، ئەوە پشتڕاســت دەكاتەوە و 
دەڵــی "بەشــێكی زۆر لە ئەندامانــی جڤات لەگەڵ 
ئەوەبوون گشتپرسی و هەڵبژاردنی سەرۆكایەتی و 

پەرلەمان پێكەوە بكرێن".
سەرباری باڵوكردنەوەی ئەو راگەیێندراوە، هێشتا 
پارتی چاوەڕوانی ئەوەیە بزووتنەوەی گۆڕان وەاڵمی 
بداتــەوە لەبارەی كاتــی كۆبوونەوەكە. ئەندامێكی 
سەركردایەتی پارتی دەڵێ "راگەیێندراوەكەی گۆڕان 
بەالمانەوە باشە و دەتوانین گفتوگۆی لەسەر بكەین، 
بەاڵم تەنیا خاڵێك كێشەی هەبێت بەالمانەوە، داوای 

دواخستنی گشتپرسییە".
ئاراس حەســۆ میرخان، ئەندامی سەركردایەتی 
پارتــی، پێیوایــە پارتــی پێــش دەســتپێكردنی 
كۆبوونــەوە لەگــەڵ گــۆڕان بــە فەرمــی وەاڵمــی 
راگەیێندراوەكــەی بزووتنەوەی گــۆڕان دەداتەوە و 
گوتیشــی "راگەیێندراوەكەی بزووتنەوەی گۆڕان 5 
خاڵە، ئێمە ئامادەین چوار خاڵ و نیویان جێبەجێ 
بكەیــن، تەنیــا ئــەو بڕگەیــە نەبێ كە ئێســتا بە 
گونجاو نازانێ بۆ ئەنجامدانی گشتپرسی، بێگومان 
دەبــێ بزووتنــەوەی گۆڕانیش دانوســتاندن بكات، 
لە دانوســتاندنیش مــەرج نییە هەمــوو خاڵەكانت 

جێبەجێ بكرێن".

لەپێناو رێككەوتن لەگەڵ گۆڕان كاراكردنەوەی پەرلەمان دوادەخرێ

پارتی پێشوازی لە چوار خاڵی راگەیێندراوەكەی 
گۆڕان دەكات 

مەحموود یاسین كوردی
رووداو - هەولێر

ئەنجوومەنــی  هەڵبژاردنــی  لــەدوای 
پارێزگاكانی كوردســتانەوە، پارێزگای سلێمانی 
چــوار پارێــزگاری گۆڕیــوە و لــە ســەروبەندی 
پێشوازیكردنە لە پارێزگاری پێنجەم، ئەندامێكی 
ئەنجوومەنــی پارێــزگای ســلێمانیش دەڵێــت 
كاندیدی ئێســتای گۆڕان بۆ پۆســتی پارێزگای 
سلێمانی سەركەوت حەسەنە، بۆ یەكاكردنەوەی 
ئەو پرسە وەزارەتی ناوخۆ داوای لە ئەنجوومەنی 
شــوورا كردووە بۆچوونی خۆی دەربڕێت، بۆیە 
دەڵێت "ئەگــەر كۆبوونەوەكانی پارتی و گۆڕان 

باش بێت، ئەو كێشەیەش چارەسەر دەبێ".

1200 پرۆژە لە سلێمانی 
وەستاون

رێكەوت زەكی، ئەندامی ئەنجوومەنی پارێزگای 
ســلێمانی لــە فراكســیۆنی یەكێتــی رەخنــەی 
لــە گۆڕان و یەكێتــی هەیە و دەڵێــت "ئێمە لە 
ماوەی ســێ ســاڵدا چوار پارێزگارمــان گۆڕیوە 
و لــە چاوەڕوانیــی پێنجەمداین، ئەگەر حســاب 
بكەین هیچ پارێزگارێك ساڵێكی تەواو نەكردووە، 
ئەمەش كاریگەری لەســەر ئیدارەكردنی شارەكە 
و تــەواوی پارێزگاكــە هەیــە. 1200 پــرۆژە لە 
ســلێمانی وەســتاون، كاریگەری خراپی لەســەر 

خزمەتگوزارییەكان داناوە".
ئەو ئەندامەی ئەنجوومەنی پارێزگای سلێمانی 
پــڕۆژەی دابەزاندنــی دەســەاڵتە كارگێرییەكان 
بــە "گرنــگ" وەســف دەكات كــە ئەنجوومەنی 
پارێزگاكــە پەســەندی كــردووە و ئێســتا لــە 
ئەنجوومەنی وەزیرانە. زەكی دەڵێ "بەپێی ئەو 
پرۆژەیە داوامان كردووە 50%ی داهاتی ناوخۆی 
پارێزگای ســلێمانی لە ژێر دەســتی پارێزگار و 
قایمقام و یەكە كارگێڕییەكانی دیكە بێت. بەپێی 
خەماڵندن و پێشبینییەكان بێت مانگانە زیاتر لە 
10 ملیار دینار لە ژێر دەســتی پارێزگار دەبێت 
كە دەتوانێت بۆ پرۆژەكان سوودی لێوەبگرێت".

داهاتی مانگانەی سلێمانی
 25 ملیار دینارە

داهاتی پارێزگاری سلێمانی زۆرترین گفتوگۆی 

لەســەر كــراوە، بەشــێك لــە پەرلەمانتارانــی 
كوردســتان لــەو پارێزگایە پێیانوایە ســتەم لە 
شارەكە كراوە. بەشێكی دیكە ئەوە رەتدەكەنەوە 
و دەڵێن داهاتی پارێزگای سلێمانی تەنیا بە ژمارە 
دەچێتە حیسابی وەزارەتی دارایی، رێكەوت زەكی 
دەڵــێ: "داهاتــی مانگانەی پارێزگای ســلێمانی 
جگــە لە نەوت بە النیكەمــەوە 25 ملیار دینارە. 
ئــەم داهاتەش دەچێتە ســەر كــۆی داهاتەكانی 
حكومــەت، بەاڵم پارێزگار توانــای خەرجكردنی 

دینارێكی نییە، كەواتە داهاتەكە ناگەڕێتەوە".
بەهــۆی قەیرانــی دارایی زۆربــەی پرۆژەكانی 
پارێزگای سلێمانی وەستاون. ئێستا پرۆژەیەك بە 
بڕی 44 ملیۆن دۆالر بۆ پاككردنەوە و ریسایكلینی 
21 شــارەوانی و نزیكەی 300 گوندی پارێزگای 
ســلێمانی جێبەجــێ دەكــرێ. ئــەو ئەندامــەی 
ئەنجوومەنی پارێزگای سلێمانی دەڵێ "پڕۆژەكە 
پەسەندكراوە، بەاڵم كێشە و گرفت بۆ كۆمپانیاكە 
دروستكراوە كە ئەمەش كاریگەری لەسەر پاك و 
خاوێنی ئەو ژمارە زۆرە لە شــارەوانیی سنووری 

پارێزگای سلێمانی دەبێ".

"لە كارەبا ستەم 
لە سلێمانی دەكرێ"

ئەنجوومەنــی  ئەندامــی  زەكــی،  رێكــەوت 
پارێزگاری ســلێمانی لە فراكســیۆنی یەكێتی لە 
بارەی پیشەســازی نــەوت و كاركردنی كۆمپانیا 
نەوتییەكان و پرۆســەی دەرهێنان و دۆزینەوەی 
بیری نەوت دەڵێ "ئەو سنوورەی پێیدەڵێن زۆنی 

سەوز رۆژانە لەسەرووی 120 هەزار بەرمیل نەوت 
بەرهەم دەهێنێ و حكومەتی هەرێمی كوردستان 

هەناردەی دەكات".
لــە وەزری هاویــن یەكێــك لــە كێشــەكانی 
هاوواڵتیــان كەمــی كاژێرەكانــی كارەبایــە. ئەو 
ئەندامەی ئەنجوومەنی پارێزگای سلێمانی گوتی 
"لــە دابەشــكردنی كارەبــای نیشــتمانی غــەدر 
لە ســلێمانی كــراوە بۆ نموونە ئێمــە 50 هەزار 
هاوبەشــی كارەبامان لە پارێزگای هەولێر زیاترە 
و 100 هەزاریــش لە پارێزگای ســلێمانی داهاتی 
كارەبامــان لە هــەردوو پارێزگاكە زیاترە، كەچی 
لە مانگی ئاداری ئەمساڵ هەولێر 1009 میگاوات 
كارەبای پێدراوە، بەاڵم ســلێمانی 668 میگاوات 
كارەبــای پێدراوە، بۆیە داوامــان كردووە بەپێی 

ژمارەی هاوبەش كارەبای سلێمانی بدرێت".

پااڵوگەی بازیان كێشەی 
بۆ سلێمانی دروستكردووە

دوو  سرووشــتییەكان  ســامانە  وەزارەتــی 

پااڵوگــەی گەورەی نەوتی لە پارێزگای هەولێر و 
سلێمانی دروســتكردووە. بەپێی قسەی رێكەوت 
زەكی، رۆژانە پااڵوگەی بازیان پێنج تەنكەر نەوتی 
سپی دەنێرێت و دەڵێ: "پااڵوگەی بازیان كێشەی 
بۆ ئێمە دروستكردووە، لەسەر سلێمانی حیسابە، 
كەچی نەوت و بەنزین و كارەباكەشی بۆ سلێمانی 

نییە، ئێستا كۆمپانیای قەیوان رێككەوتنی لەگەڵ 
حكومەتی عێراق كردووە بۆ دابینكردنی كارەبا بۆ 
پارێزگاكانــی دیكەی عێــراق. ئەو گازە كە خۆی 
لە پااڵوگەی بازیــان بەكاری دەهێنی لەگەڵ ئەو 
گازەی لە بازاڕ دەیكڕێت هەمووی بەكاردەهێنێ، 
گازی مۆلیدەكانــی لە ســلێمانی گــران كردووە، 
گرفتی بــۆ هاوواڵتیــان دروســتكردووە. بەهۆی 
گرانبوونی گازوایل پێشبینی دەكرێت نرخی یەك 
ئەمپێــری كارەبا لە 15 هــەزارەوە بۆ 20 هەزار 
دینــار گران بێ، چونكە بۆ ئیشــكردنی رۆژێكی 
مۆلیدەكان پێویســتمان بــە 500 هەزار لیتر گاز 
هەیــە، لە كاتێكدا لە ماوەی یەك هەفتەدا تەنیا 

یەك ملیۆن لیتر گاز لە سلێمانییەوە هاتووە".
هەروەهــا ئاشــكرای دەكات كە بەشــێك لەو 
بەنزینە خراپەی دێتە نێو ســلێمانی بەرپرسانی 
حیزبــی و حكومــی لــە پشــتە و دەڵــێ: "ئەو 
كواڵیتــی  باشــماخ  مــەرزی  لــە  كارمەنــدەی 
بەنزینەكان دەپشكنێ، سەر بە وەزارەتی سامانە 
سرووشــتییەكانە، ئێمــە ناتوانین پێــی بڵێن وا 
بكە و وا مەكە، بەشــێك لــەو تانكەرە بەنزینانە 
خراپن، بەاڵم وەزارەتی ســامانە سرووشتییەكان 
رێگایان پێدەدات، چونكە كۆمپانیایەكی زەبەالح 
دەیهێنێ و نووسراوی وەزارەت دەهێنێ، لە ماوەی 
رابــردوودا 63 تەنكەر بەنزینی خراپ دەســتیان 

بەسەردا گیراوە".

وەبەرهێنان لە سلێمانی 
نیوەی هەولێرە

ســلێمانی جگــە لــەوەی خاوەنــی دەروازەی 
سنوورییە بە ســەتان ملیۆن دۆالر وەبەرهێنانی 
تێداكراوە، بەاڵم ب هۆی دۆخە سیاســییەكی لە 
ماوەی رابردوودا ژمارەیەك سەرمایەدار شارەكەیان 
ســەرمایەكانیان  هەولێــر  لــە  و  جێهێشــتووە 

بەگەڕخستووە.
رێكــەوت زەكی دەڵــێ "لە ســاڵی 2015 لە 
پارێــزگای ســلێمانی قەبــارەی وەبەرهێنان 13 
ملیــار دۆالر بــوو، بــەاڵم لــە پارێــزگای هەولێر 
24 ملیــار دۆالر بــوو، راســتە هەولێر پایتەختە 
و كۆمەڵێــك تایبەتمەندی هەیە، بــەاڵم ژمارەی 
دانیشتووانی ســلێمانی زیاترە. بە بۆچوونی من 
بەرپرســی یەكەمــی ئــەو دۆخــەش ئیدارەكانی 
پارێزگای سلێمانی بووە كە یەكێتی و گۆڕان لێ 

بەرپرسیارن". 

 بەهۆی كۆمپانیای قەیوانەوە نرخی گاز گران بووە
رێكەوت زەكی، ئەندامی ئەنجوومەنی پارێزگای سلێمانی:

رۆژانە لە زۆنی 
سەوز 120 هەزار 
بەرمیل نەوت 
دەردەهێنرێ

 نرخی یەك ئەمپێر 
كارەبا لە سلێمانی 
رەنگە لە 15 هەزار 
دینارەوە ببێتە 20 
هەزار 
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كڕینی تانكی رووسی 
لەالیەن عێراقەوە تەنیا 
راگەیاندنێكی سیاسییە

كورد و شیعە 
دەیانەوێ 
ناوچەكانمان داگیر 
بكەن

پاتریاركی كڵێسەی 
كلدانییەكانی بابل

رووداو - هەولێر

لە یەك ساڵی رابردوودا هێزەكانی حەشدی 
و  راهێنانــی ســەربازی  و  مەشــق  شــەعبی 
هەڵگرتنــی چەكی ســووكیان بــە280 منداڵ 
كردووە، هەندێكیشیان لە شەڕی دژی داعشدا 

بەشدارییان كردووە.
بەپێی بەدواداچوونێكی )رووداو(، فەرماندە 
و راهێنەرانــی حەشــد لــە گوندی بەشــیر لە 
پارێــزگای كەركــووك راهێنــان بــەو مندااڵنە 
دەكــەن. منداڵــەكان تەمەنیــان لە خــوار 18 
ســاڵە و بە جلوبەرگی سەربازییەوە مەشقیان 
پێدەكرێــت. ئەوانــەی تەمەنیــان لــە نێــوان 
15 بــۆ 16 ســاڵە، لە حاڵەتی پێویســتدا لە 

شەڕەكانیشدا بەشداریی دەكەن. 
ســاڵی رابردوو پەرلەمانی عێراق یاسایەكی 
پەســەند كرد كە تێیــدا هێزەكانی حەشــدی 
شەعبی وەكوو بەشێك لە هێزە چەكدارەكانی 
لــە  عێــراق ناســاند، بــەو پێیــەش دەبــێ 
چوارچێوەی یاســاكانی عێراقدا هەڵســوكەوت 
بكەن. حەیدەر عەبادی، سەرۆكوەزیرانی عێراق 
و فەرمانــدەی گشــتیی هێــزە چەكدارەكانــی 
عێــراق، لە چەندیــن بۆنــەدا رایگەیاندووە كە 
حەشــد بەشێوەیەكی فەرمی بەشێكن لە هێزە 

چەكدارەكانــی عێــراق. بــەاڵم بەپێی یاســای 
عێراق و یاســا نێودەوڵەتییەكان بەكارهێنانی 

مندااڵن بۆ مەبەستی سەربازی قەدەغەیە.
ئەمســاڵ نزیكــەی 100 منداڵ لــە گوندی 

بەشــیری نزیك كەركووك مەشقیان پێكراوە. 
ساڵی رابردووش مەشق بە 180 منداڵ كرابوو. 
ســەید قەمبــەر مووســەوی، كەســایەتییەكی 
ئایینی حەشــد لــە گوندەكە پێیوایە مەشــق 

و راهێنانــی ســەربازی بــە منــدااڵن كارێكــی 
گونجاوە، بە گوتەی مووســەوی "ئەم مندااڵنە 
فێری هونەری سەربازی و چۆنێتی بەكارهێنانی 
چــەك دەكرێن بــۆ ئەوەی بتوانــن بەرگری لە 

خۆیان و ناوچەكانیان بكەن".
گوندی بەشیر گوندێكی توركمانی شیعەیە 
و لە حوزەیرانی 2014 كەوتە ژێر دەســەاڵتی 
داعش و لە ئایاری 2016 لە ئۆپەراســیۆنێكی 
هاوبەشــی هێزەكانی پێشــمەرگە و حەشــدی 
شــەعبیدا رزگار كــرا.  هێزەكانی پێشــمەرگە 
دوای رزگاركردنی بەشیر گوندەكەیان رادەستی 

هێزەكانی حەشدی شەعبی كردەوە.
مووســەوی ئامــاژە بۆ هێرشــەكانی 2014 
دەكات و دەڵێت "كاتێك داعش هێرشــی كردە 
سەر گوندی بەشیر، زیانێكی زۆرمان بەركەوت، 
چونكە هیچ كەســێك نەبوو مەشقی سەربازی 

وەرگرتبێت".
رێكخراوی چاودێریی مافی مرۆڤ، ناســراو 
بە هیومــان رایتس وۆچ لە چەندیــن راپۆرتدا 
لــە  ناونووســكردنی منــدااڵن  بــۆ  ئامــاژەی 
هێزەكانی عێراقدا كردووە، لەوانەش حەشــدی 
شــەعبی. ئەو رێكخراوە لە راپۆرتەكەی مانگی 
حوزەیرانیشــدا داوای لــە حكومەتــی ئەمریكا 
كردبــوو ناوی حكومەتی عێــراق بگەڕێنێتەوە 
نــاو لیســتی ئەو واڵتانــەی منــدااڵن لە هێزە 
چەكدارەكاندا ناونووس دەكەن، ئەمەش دوای 
ئــەوەی رێكس تیلەرســن، وەزیــری دەرەوەی 
ئەمریــكا، بڕیــاری دا عێــراق لە لیســتی ئەو 

واڵتانە دەربهێنێ.
هەتا ئێستا دیار نییە هۆكاری ئەو بڕیارەی 
ئەمریــكا چی بــووە. لــە راپۆرتــی وەزارەتی 
دەرەوە بــۆ ســاڵی 2016 عێــراق لە لیســتی 
ئــەو واڵتانەدا بوو كە مندااڵن بۆ ســەربازی و 
شــەڕ ناونووس دەكەن. بەشــی پارێزگاری لە 
مندااڵنی رێكخراوی هیومان رایتس وۆچ پێیوایە 
ئــەو بڕیــارەی وەزارەتــی دەرەوەی ئەمریــكا 
ئاكامــی لێدوانە سیاســییەكانی پشــت دەرگا 
داخراوەكانــە، نەك ئەو فاكتانــەی لە واقیعدا 

هەن.
كەركوكیــش  پارێــزگای  ئەنجوومەنــی 
رایگەیاند لیژنەیەك بۆ لێكۆڵینەوە لە كێشەكە 
پێكدەهێنــن و داوای هەنــگاوی خێرایان كرد. 
جوان حەســەن، ســەرۆكی لێژنەی مافەكانی 
مــرۆڤ لە ئەنجوومەنی پارێزگای كەركوك، بە 
)رووداو(ی گــوت "ئێمە داوا لە رێكخراوەكانی 
مافــی مرۆڤ، دامەزراوە ئەمنییەكان و نەتەوە 
یەكگرتــووەكان دەكەین كۆتایی بەوە بهێنن". 
جوان حەسەن گوتیشی "ئێمە گوشار دەخەینە 
ســەر حكومەتی ناوەندی بۆ ئەوەی وەزارەتی 
ناوخــۆ و وەزارەتی بەرگریــی عێراق وەاڵمیان 
هەبێــت و دڵنیامان بكەنــەوە كە مندااڵنی ژێر 

تەمەنی 18 ساڵ بۆ شەڕ بەكار نەهێنرێن".

حەشدی شەعبی لە كەركووك مەشقی 
سەربازی بە مندااڵن دەكات

حەشدی شەعبی لە ماوەی ساڵێكدا مەشقی بە 280 منداڵی گوندی بەشیر كردووە

رووداو - هەولێر

لــە ماوەی پەالماری داعشــدا هەزاران مەســیحی 
ناوچەكانی خۆیان جێهێشــت. ئێســتاش ئەم رەوتە 
جارێكــی دیكــە دەســتی پێكردووەتــەوە، هۆكاری 
راكردنــی ئەمجارەیان بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە كە چیدی 

متمانەیان بە هێزی ناوچە دراوسێیەكانیان نەماوە.
پاتریاركی كڵێسەی كلدانییەكانی بابل بە ماڵپەڕی 
)دەیلــی كۆڵــەر(ی ئەمریكــی راگەیانــدووە "دۆخی 
مەســیحییەكان كارەســاتبارە". بەگوێرەی راپۆرتی 
ســاڵی 2016 ی رێكخــراوی حەموڕابــی بــۆ مافــی 
مــرۆڤ، زیاتر لە نیوەی ئەو 120 هەزار دانیشــتووە 
مەســیحییەی لە كاتی هێرشــەكانی 2014ی داعش 
بــەرەو كەمپەكانی هەرێمی كوردســتان رایانكردبوو، 

ئێستا بە یەكجاری عێراقیان جێهێشتووە.
لویس ماركۆس، ئەندامی ئەنجوومەنی شارۆچكەی 
قەرەقووش، بە ماڵپەڕە ئەمریكییەكەی گوتووە "دوای 
ئازادكردنی دەشــتی نەینەوا كۆچكردن زۆرتر بووە". 
قەرەقووش بە پایتەختی مەســیحییەكان لە دەشتی 
نەینەوا دادەنرێ و 20 میل لە باشــووری رۆژهەاڵتی 
مووســڵەوە دوورە. بــە گوتــەی ماركــۆس "كاتێك 
خەڵك گەڕانەوە سەر ماڵ و حاڵی خۆیان و بینییان 
وێــران كراوە، ئیدی ورەیان نەما. ئەوان ســێ ســاڵ 
چاوەڕێ بوون لەو كابووســە رزگاریان بێت، بەاڵم وا 

دەرنەچوو".
بەگوێرەی راپۆرتەكەی )دەیلی كۆڵەر(، حكومەتی 
ئەمریــكا 100 ملیۆن دۆالری وەكوو هاریكاری دارایی 
بــۆ ئاوەدانكردنــەوەی ژێرخانــی ئابووریــی ناوچــە 

مەسیحی و ئێزدینشــینەكان تەرخان كردووە، بەاڵم 
خەڵكی ناوچەكە دەڵێن هەتا ئێستا جگە لە كاولكاری 
هیچــی دیكەیان نەبینیوە. تەنانــەت پاتریاركێك بە 
ماڵپەڕە ئەمریكییەكەی گوتووە "یەك دۆالریشمان لەو 

هاوكارییە نەبینیوە".
مایك پێنس، جێگری سەرۆكی ئەمریكا، لە كاتی 
سەردانی ئەو پاتریاركە بۆ كۆشكی سپی، بەڵێنی ئەو 
هاوكارییەی دابوو، بەرپرسێكی حكومەتی ئەمریكاش 
ئاماژەی بۆ ئەوە كردووە كە پارەكە بۆ )USAID(ی 
ئەمریكی لە هەولێر و نەتەوە یەكگرتووەكان نێردراوە، 

بە گوتەی بەرپرســەكە ئەو هاریكارییــە دەبێت "بۆ 
چاككردنەوەی ئاو و كارەبا لە دەشتی نەینەوا خەرج 
بكرێــت، بــەاڵم ئەگەر ناوچەكە خەڵكــی لێ نەبێت، 

ئەوانیش ناتوانن خەرجی بكەن".
پاتریاركــی كلدانییەكانی بابل دەڵێت ســەرەڕای 
وێرانكارییەكان مەسیحییەكان دەگەڕێنەوە ناوچەكانی 
خۆیــان، چونكــە "ئەگــەر ئێمە ناوچەكــەی خۆمان 
ئــاوەدان نەكەینەوە، خەڵكانی دیكە دێن و دەســت 
بەسەر گوند و شارۆچكەكانی ئێمەدا دەگرن، هەڵبەت 
هەر ئێستاش گوشارێكی زۆر هەیە بۆ ئەوەی رێگری 
لە گەڕانەوەی مەســیحییەكان بۆ ســەر ماڵ و حاڵی 

خۆیان بكەن".
بەپێــی راپۆرتــی ماڵپــەڕە ئەمریكییەكــە خاڵی 
پشــكنینی هێزەكانی ســەر بــە پارتــی دیموكراتی 
كوردستان و میلیشــیاكانی حەشدی شەعبی كێشە 
بۆ گەڕانەوەی خەڵك بۆ ناوچەكانی خۆیان دروســت 
دەكەن. لویس ماركۆس یەكێك لە حاڵەتەكانی خۆی 
بــاس دەكات و دەڵێــت "زۆربــەی جــاران لەو خاڵی 
پشكنینانەدا نزیك دوو كاژێر راماندەگرن. دوو هەفتە 

لەمەوبەر ناچاریان كردم بگەڕێمەوە".
راپۆرتەكــەی )دەیلــی كۆڵــەر( ئامــاژە بۆ ئەوە 
دەكات كە پارتی دیموكراتی كوردســتان و حەشدی 
شــەعبی هێڵێكــی ســەربازییان دامەزرانــدووە و بە 
كردەوە ناوچە مەسیحی و ئێزدییەكانیان بەسەر دوو 
زۆندا دابەشــكردووە. ئەو شــارۆچكانەی كە پێشــتر 
تەنیــا دە خولەك بە ئوتۆمبێل لە یــەك دووربوون، 
ئێســتا چەند كاژێرێكی دەوێت بۆ ئەوەی خاڵەكانی 

پشكنینی نێوانیان ببڕیت.

هــەم بەغدا و هەم هەولێر جەخت لەوە دەكەنەوە 
ئەو بەربەســتە ئەمنییانە بــۆ ماوەیەكی كاتی دەبن، 
بەاڵم ســەركردە مەســیحییەكانی ناوچەكە نیگەرانن 
لەوەی ئەم بەربەستانە هەتاهەتایی بن و بۆ هەمیشە 

ناوچەكەیان دابەش بكات.
نیگەرانی مەسیحییەكانی دەشتی نەینەوا تەنیا لە 

دانانی بەربەستە ئەمنییەكان و خاڵەكانی پشكنیندا 
كورت نابێتەوە. راپۆرتەكەی دەیلی كۆڵەر ئاماژە بەوە 
دەكات كە دوو سەرۆك شارەوانی ئالقۆش و تەلكێف 
بــە فەرمانــی مەســعود بارزانی، ســەرۆكی هەرێمی 
كوردستان، لەسەر كار الدراون. لە جێگەی ئەوان دوو 
مەسیحی ئەندامی پارتی دانراون. بەرپرسە لەسەر كار 

الدراوەكەی تەلكێف ناوی بەسام بەلۆیە. 
پاتریاركی كلدانییەكانی بابل هۆشداری دەدات كە 
"بە پێچەوانەی ئەوەی هەندێك خەڵك دەڵێن، دەشتی 
نەینــەوا ناوچــەی جێ ناكۆكی نییە. كورد و شــیعە 
دەیانەوێت دەســت بەســەر ئەو ناوچانــەدا بگرن كە 

رزگاریان كردوون، بەاڵم ئەوان مافی ئەوەیان نییە".

ملمالنێی پێشمەرگە و حەشدی شەعبی 
تەنگی بە مەسیحییەكان هەڵچنیوە

50%ی ئەو مەسیحیانەی ئاوارەی كوردستان بوون روویان لە ئەوروپا و ئەمریكا كردووە

پۆڵ ئیدن
رووداو - هەولێر

 
 ̀  

مانگــی رابردوو حكومەتی عێراق گرێبەســتێكی 
كڕینی تانكی جــۆری )T_90(ی لەگەڵ حكومەتی 
بەرهەمهێنــەری  كۆمپانیــای  كــرد.  واژۆ  رووســیا 
تانكەكان ئاشكرای كردووە كە 73 تانكی لەو جۆرە 
رەوانــەی عێراق دەكات، بەاڵم شــارەزایان پێیانوایە 
جێبەجێكردنی ئەو گرێبەستانە كاتێكی زۆری دەوێت.
مایــكڵ نایتــس، شــارەزای كاروباری عێــراق لە 
پەیمانــگای واشــنتن، بــە )رووداو(ی گــوت "زۆر 
گرێبەســتی لەو جۆرە لە رابــردوودا كاتێكی زۆریان 
بردووە بۆ ئــەوەی جێبەجێ بكرێن، هەڵبەت ئەگەر 
هەر جێبەجێ بكرێن، بە تایبەتیش كاتێك مەسەلەكە 
فرۆشتنی ژمارەیەكی زۆر كەرەستەی نوێی سەربازیی 

بێ".
نایتــس پێیوایە تەنیا كاتێــك دەكرێ بڵێین ئەو 
گرێبەستە كراوە كە "تانكەكان رەوانەی عێراق بكرێن 
و پارەكەش گوازرابێتەوە". ئەوەشی گوت كە "عێراق 
پێویســتە زۆر دەســتكراوە بێت بۆ ئــەوەی بتوانێ 

دەرەقەتی پارەی ئەو هەموو تانكە بێت"
كاروبــاری  شــرۆڤەكاری  ئاخمێتــۆڤ،  تیمــور 
رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت لــە ئەنجوومەنــی كاروباری 

نێودەڵەوتی رووسیا، ئاماژە بۆ گۆڕانێك لە تێڕوانینی 
حكومەتــی عێراق دەكات، لەبــەر ئەوەی "حكومەتە 
یــەك لــە دوای یەكەكانــی عێراق لــەدوای رووخانی 
ســەدام حوســێنەوە جەختیان لەوە كردووەتەوە كە 
حــەز دەكەن تانكــی رۆژئاوایــی بەكاربهێنن. بەاڵم 
شــەڕی ســووریا و عێراق هێز و كاریگەریی مەكینە 

جەنگییەكانی رووسیای دەرخست".
بــە بۆچوونــی ئاخمێتــۆڤ "ئەم گرێبەســتە بۆ 
رووســیاش ســەركەوتنێكی گەورەیە، رەنگدانەوەی 
سەركەوتنی تانكی )T_90(ی رووسی لە سووریا و 
سیستەمی دژەـ مووشەكی )TOW(ە كە لە سووریا 

ئەركی پارێزگاری لەو تانكانە لەئەستۆیە".
شــرۆڤەكارە رووســیەكە پێیوایە هۆكاری ئەوەی 
حكومەتی عێراق رووی لە كەرستەی جەنگی رووسی 
كردووە ئەوەیە كە لە كەرستە سەربازییەكانی ئەمریكا 
هەرزانترن و بەكارهێنانیشیان ئاسانترە. جگە لەمەش 
رووســیا بایەخێكی زۆر بەوە نادات الیەنی كڕیار ئەو 

چەك و كەرستە سەربازییانە بۆچی بەكاردەهێنێ.
ئاخمێتــۆڤ و نایتــس لەســەر ئــەوە كۆكن كە 
ئاسان بوونی بەكارهێنان و لێخوڕین و چاككردنەوەی 
كەرســتە جەنگییەكانی رووســیا هۆكاری سەرەكی 
كڕینــی چەكەكانــە لــە مۆســكۆ. نایتــس گوتــی 

"ســەربازانی عێراق حەزیان لە تانكە رووسییەكانە، 
چونكە لەگەڵیان ئاشنان، جگە لەمە ئەو تانكانە هەم 
چاككردنەوەیان ئاسانە، هەم بە ئاسانی بار دەكرێن و 
هەمیش بۆ زۆربەی پردەكانی عێراق دەست دەدەن|

لــە  دووری  مێژوویەكــی  عێــراق  حكومەتــی 
)T_55( و   )T_72( تانكەكانــی  بەكارهێنانــی 

دا هەیــە. لــە كۆتایی هەشــتاكان، ماوەیــەك دوای 
شــەڕی هەشــت ســاڵەی عێراق و ئێران و ماوەیەك 
پێش دەســتپێكردنی جەنگی یەكەمی كەنداو، بەغدا 

 )T_72( بەنیازبــوو كارگەی بەرهەمهێنانــی تانكی
بەناوی شێری بابل لە عێراق بكاتەوە.

وەكــوو ئاخمێتــۆڤ ئاماژەی پێــدەكات لە دوای 
2003 حكومەتــی عێــراق هەوڵــی بەدەســتهێنانی 
كەرســتە و تەكنۆلۆژیای جەنگی ئەمریكی داوە، لە 
نێوان ســااڵنی 2010 بــۆ 2012 حكومەتی ئەمریكا 
140 تانكی جۆری ئابرامســی ئێــم یەكی بە عێراق 
فرۆشتووە. بەاڵم لە چەند ساڵی رابردوودا حكومەتی 
عێــراق مەیلێكــی زیاتــری بــۆ چــەك و كەرســتە 

ســەربازییەكانی رووسیا تێدا دروستبووە و نموونەی 
ئەمەش لە چەكەكانی هەلیكۆپتەردا دەبینرێت. 

عێراق سەرەتا بەنیاز بوو 24 هەلیكۆپتەری جۆری 
بوینــگ و ئاپاچــی )AH_64( لە ئەمریكا بكرێت و 
تێچووی ئەو پاكێجەش 4.8 ملیار دۆالر بووە. بەاڵم 
ئەو گرێبەستەی حكومەتی عێراق بە نیاز بوو بیكات 
شكستی هێنا، یەكێك لە هۆكارەكانیش ئەوە بوو كە 
حكومەتی عێراق پێویســتی بە سااڵنێكی زۆر دەبوو 
بۆ ئەوەی ئەو جۆرە هەلیكۆپتەرانە لەگەڵ سیستەمی 

سەربازی و ئاسمانی خۆیدا بگونجێنێ.
بەغدا ژمارەیەك هەلیكۆپتەری جەنگی جۆری نایت 
هانتەر )MI_28( و هیند )MI_35(ی رووسی كڕی، 
كە هەر زوو لە ئۆپەراسیۆنەكانی گرتنەوەی رومادی و 
فەللوجەدا كەڵكیان لێوەرگیرا. لە هاوینی 2014 و لە 
كاتی هێرشەكانی داعش ژمارەیەك فڕۆكەی جەنگی 
جــۆری )SU_25(ی رووســی لە ئێران و رووســیا 
وەرگرت. حكومەتی عێراق لە سەردەمی سەدامیشدا 
كەڵكــی لــەو فڕۆكانــە وەرگرتبوو.  بــەاڵم هاوكات 
لەگەڵ ئەو هەنگاوانە، عێراق سەركەوتووانە فڕۆكەی 
جەنگیی )F_16(ی لە ئەمریكا كڕیوە و ئەو فڕۆكانە 
لە جەنگی دژی داعش بەكارهێنراون. نایتس پێیوایە 
كڕینــی دەبابەت )T_90( جگە لە "راگەیەندراوێكی 
سیاسی" هیچی دیكە نییە، لەبەر ئەوەی "عێراق لە 

بنەڕەتدا پێویستی بە تانك نییە".

عێراق 73 تانكەكە لە رووسیا دەكڕێت؟
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بانكێكی كوردستان قەرزی بچووك دەدات
رووداو - هەولێر

بانكی هەرێمی بازرگانی ناسراو بە RT Bank خزمەتگوزاری پێدانی قەرزی بچووكی راگەیاند، بڕی قەرزەكەش دەگاتە 50 ملیۆن دینار.
لە راگەیێندراوێكدا كە وێنەیەكی بۆ )رووداو( نێردراوە، ئاڕتی بانك رایگەیاندووە "لەپێناو بنیاتنانی ئابوورییەكی بەهێز و سەربەخۆ بۆ هاوواڵتیانی 

هەرێمی كوردســتان، پێشكەشــكردنی خزمەتگوزاری بانكی بە بەرزترین ئاست رایدەگەیێنین". بانكەكە روونكردنەوەی زۆرتری داوە: "ئێستا هاوواڵتیان و 
گەنجانی هەرێمی كوردســتان لەڕێگەی بانكەكەمانەوە دەتوانن بۆ بنیاتنانی پرۆژەی تایبەت بە خۆیان داوای قەرزی بچووك بكەن، یاخود بۆ تەواوكردنی 

پرۆژەكانیان كە بڕەكەی دەگاتە 50 ملیۆن دینار".

ئابووری

رەوا عەبدوڵاڵ 
رووداو- هەولێر

هەرێمــی  كوشــتارگەكانی  سەرپەرشــتیاری 
كوردســتان، پێشــبینی دەكات لە جەژنی قوربانی 
ئەمســاڵدا نزیكەی 30 هەزار ســەر ئــاژەڵ بكرێنە 

قوربانی.
و  كشــتوكاڵ  وەزارەتــی  ئامــاری  بەپێــی 
ســەرچاوەكانی ئاو، لە ماوەی پێنج ساڵی رابردوودا 
ســێ ملیــۆن و 541 هــەزار و 125 ســەر مــەڕ و 
بزن، لەگەڵ 669 هەزار و427 ســەر رەشــەواڵخ لە 

كوشتارگەكان سەربڕدراون.
بەپێی ئەو ئامارە ســاڵ بە ساڵ خواست لەسەر 

رەوا عەبدوڵاڵ
رووداو- هەولێر

لەبارەكــەی  هــەوا  و  ئــاو  و  بەپیتەكــە  خاكــە 
كوردستان هێشتا نەبووەتە فاكتەرێك بۆئەوەی چیدی 
كوردســتان پێویســتی بــە گوڵەبــەڕۆژەی هاوردەكراو 
نەمێنێ، هەرچەندە بەرپرســێكی وەزارەتی كشــتوكاڵ 
دەڵێت جووتیارانی كوردســتان ئێســتا لە جاران زیاتر 

گوڵەبەڕۆژە دەچێنن.
 بەپێی ئاماری وەزارەتی كشتوكاڵ و سەرچاوەكانی 
ئاو، لەچوار ســاڵی رابردوودا بەرهەمــی گوڵەبەڕۆژەی 
خۆماڵی لە 2681 تۆنەوە بۆ 3296 تۆن زیادی كردووە، 
بەاڵم ئەم بڕە لەگەڵ پێویســتیی هەرێمی كوردســتان 
یەكناگرێتەوە كە ســااڵنە نزیكەی 38 هەزار تۆنە، بۆیە 
ســااڵنە بە هەزاران تۆن گوڵەبەڕۆژە لە دەرەوە هاوردە 

دەكرێ.
كامیــل محەممــەد، بەڕێوەبــەری خزمەتگوزاریــی 
كشــتوكاڵی لە وەزارەتی كشــتوكاڵ و ســەرچاوەكانی 
ئــاو دەڵێــت: "بەهــۆی گەڕانــەوەی جووتیــاران بــۆ 
كشــتوكاڵكردن، مــاوەی چەنــد ســاڵێكە بەرهەمــی 
گوڵەبــەڕۆژە زیــادی كــردووە. ئێمــەش بــۆ هاندانــی 
جووتیاران و پاراستنی بەرهەمی ناوخۆ و بەبازاڕكردنی، 
ماوەی سێ ساڵە لەكاتی پێگەیشتن باج دەخەینە سەر 
گوڵەبــەڕۆژەی هــاوردە. ئەمســاڵیش باجەكەمان دوو 
هێنــدە زیاد كــردووە و كردوومانەتە 500 دینار بۆ هەر 

كلیۆیەك".
لــە پانــی وەزارەتی كشــتوكاڵدا، گوڵەبــەڕۆژە لە 
چوارچێوەی بەرهەمە ســتراتیژییەكان دانراوە، چونكە 
دەیــەوێ لە داهاتوودا بۆ بەرهەمهێنانی زەیت ســوودی 

لێ وەربگرێ.
نیشــتمانی ســەرەكیی گوڵەبــەڕۆژە دەشــتەكانی 
ئەمەریــكای باكــوورە. ئێســتا بەیەكێك لــە بەرهەمە 
ستراتیژییە خۆراكییە كشتوكاڵییەكان دادەنرێ، زۆربەی 
واڵتانی جیهان بۆ خــواردن و دەرهێنانی زەیت گرنگی 
زۆر بەچاندنی دەدەن. سااڵنە زیاتر لە 18 ملیۆن هێكتار 

زەوی لەجیهاندا بەو بەرهەمە دەچێندرێت.
رووســیا لــە پێشــەنگی واڵتــە بەرهەمهێنەرەكانی 

كیلۆ گۆشتی سووریش هاوردە كراوە".
زیاتر لە دوو هەفتەی ماوە بۆ جەژنی قوربان كە 
موسوڵمانان بەو بۆنەیەوە قوربانی دەكەن، بۆیە هەر 
لە ئێســتاوە نرخی ئاژەڵی قوربانــی بەرزبووەتەوە. 
د.جەمــال شــوكری گوتــی: "لــە جەژنــی قورباندا 
بــازاڕی فرۆشــتنی ئاژەڵ گەرم دەبێــت، بەراورد بە 
10 رۆژی رابردوو نرخی هەر كیلۆیەكی ئاژەڵی زیندە 
قەبــان 1000 دیناری چووەتە ســەر، بۆیە كەمێك 
ئاســانكاریمان كردووە، لەوانەیە بەر لەهاتنی جەژن 

شەش هەزار ئاژەڵ هاوردە بكرێن".
عەبدوڵاڵ خەســرۆ جامبــاز، خاوەنی كۆمپانیای 
خزمــەت بــۆ هاوردەكردنی ئاژەڵی زیندوو، ســااڵنە 
نزیكــەی 7000 جوانــەگا لە جۆرجیــا و رۆمانیاوە 
هاوردە دەكات، ئەو دەڵێت: "لە هەرێمی كوردستان 
و شارەكانی عێراق خواستێكی زۆر لەسەر جوانەگای 

جۆرجی و رۆمانی هەیە".
بەگوتەی ئەو بازرگانە، ئێستا وەزارەتی كشتوكاڵ 
مەرجەكانی هاوردەكردنی ئاژەڵی زیادكردوون، بۆیە 
نرخی ئاژەڵ بەرزبووەتەوە. عەبدوڵاڵ خەسرۆ دەڵێت: 
"بەرهەمی ئاژەڵی خۆماڵی ناتوانێت خواستی ناوخۆ 
لە گۆشــتی ســوور پڕ بكاتەوە، بۆیــە ئەگەر رێگە 
بەهاوردەكردنــی ئــاژەڵ نەدرێ، كیلۆیەك گۆشــت 

دەگاتە 50 هەزار دینار".
لــە هەرێمــی كوردســتان 27 كوشــتارگە بــۆ 
ســەربڕینی ئــاژەڵ هەن، ماوەی چەند ســاڵێكە بۆ 
پاكڕاگرتنی ژینگەی شــارەكان و پاراســتنی خەڵك 
لە نەخۆشــییە گوازراوەكان، لە چوار رۆژی جەژنی 
قوربانــدا كراوەن و بەخۆڕایی ئــاژەڵ بۆ هاوواڵتیان 
و كۆمپانیا و رێكخراوە خێرخوازییەكان سەردەبڕن، 
لەهەنــدێ پارێــزگاش تیمی گەڕۆك بۆ ســەربرینی 

ئاژەڵ لەمااڵن دادەنرێت.
دكتۆر میقــداد دەڵێت: "لە چــوار رۆژی جەژندا 
ســەرجەم كوشتارگەكان كراوە دەبن و پێشوازی لە 
هاوواڵتیان دەكەن بۆ سەربڕینی ئاژەڵەكانیان، تیمی 
گەڕۆكیشــمان دەبێت بۆ سەربڕینی ئاژەڵ لە مااڵن، 
چونكە وەك نەریتێك خەڵك حەز دەكەن لەبەردەم 
ماڵەكانیان قوربانیی بكەن، بۆیە پێشبینی دەكەین 
80%ی ئەو ئاژەاڵنەی لە جەژندا دەكرێنە قوربانی لە 

دەرەوەی كوشتارگەكان سەرببڕدرێن".
ســەبارەت بە ژمارەی ئەو ئاژەاڵنەی پێشــبینی 
دەكــرێ لە جەژندا بكرێنە قوربانــی، دكتۆر میقداد 
گوتــی "هەرچەندە بەهۆی ســەربڕینی ئاژەڵەوە لە 
دەرەوەی كوشــتارگەكان ناتوانین ئامارێكی وردمان 
دەســتبكەوێ، بەاڵم پێشــبینی دەكەم نزیكەی 30 
هەزار سەر ئاژەڵ لە ناوەوە و دەرەوەی كوشتارگەكان 

سەرببڕدرێن".
كردووە. بەپێی پێشــبینی دەستەی ئامار، ژمارەی 
دانیشتووانی كوردستان ساڵی رابردوو گەیشتووەتە 
5 ملیــۆن و 614 هــەزار كەس، بەوپێیەش ســاڵی 
رابردوو هەرێمی كوردستان پێویستی بە 80 هەزار و 
841 تۆن گۆشت بوو، بەاڵم بەرهەمی كوشتارگەكان 

تەنیا 71 هەزار و 500 تۆن بووە.
 دكتــۆر مقــداد ئیبراهیــم لەوبارەیــەوە دەڵێت: 
"قەســابەكان 20%ی ئاژەڵەكانیــان لــە دەرەوەی 
كوشــتارگەكان سەردەبڕن و ســااڵنەش بە هەزاران 
تۆن گۆشتی بەستوو هاوردە دەكرێ، لەمەوە بۆمان 
دەردەكەوێ دانیشــتووانی هەرێمی كوردستان زیاتر 
لەو بڕە دەخۆن كە وەك ستاندارد بۆ پێویستیی تاك 
لە هەرێمی كوردستان دیاری كراوە. بەپێی داتاكان، 

بكــرێ، بە تەنیا جووتیارانی دەشــتی بیتوێن دەتوانن 
لە ماوەی دوو ساڵی داهاتوودا بەشی پێویستیی ناوخۆ 

گوڵەبەڕۆژە بچێنن.
ســاڵح حوســێن پانــی وەزارەت بــۆ پارێــزگاری 
لــە گوڵەبــەڕۆژەی خۆماڵــی بە پانێكــی الواز دەزانێ 
و دەڵێــت: "كاریگــەری نییــە، چونكــە گوڵەبــەڕۆژە 
بەرهەمێكــی وشــكەیە و دەتوانــرێ زیاتر لە ســاڵێك 
هەڵبگیــرێ، بۆیــە خــاوەن كارگەكانی چــەرەزات بەر 
لە پێگەیشــتنی گوڵەبــەڕۆژەی خۆماڵــی، بڕێكی زۆر 

گوڵەبەڕۆژە لە دەرەوە دەهێنن.
سلێمان محەممەدئەمین، جووتیارێكی گوندی كفرە 
دۆڵی دەشتی بیتوێنە. 30 ساڵە گوڵەبەڕۆژە دەچێنێ. 

نزیكــەی 100 – 120 هــەزار دینــاری تێدەچــێ. هەر 
دۆنمێكیش بە گوێرەی خزمەت و جۆری تۆوەكەی 300 

– 500 كیلۆ بەرهەم دەدات. 
ســلێمان محەممەد، بەهۆی باشتركردنی كواڵیتی و 
زیادكردنــی بەرهەم لەیەكەی رووبەر پێشــتر بڕوانامەی 
رێزلێنانی لەالیەن وەزارەتی كشــتوكاڵ پێبەخشــراوە، 
دەڵێت"ئــەو گوڵەبــەڕۆژەی ئێمە دەیچێنیــن تۆوەكەی 
خۆماڵییە، تامی لە گوڵەبەڕۆژەی هاوردە زۆر خۆشترە، 
پێشــتر لــە بازاڕ خواســتی زۆری لەســەر بــوو كیلۆی 
نزیكەی 4000 دیناری دەكرد، ئێستا بە 2000 دینارە، 
چونكــە بەهۆی قەیرانی داراییەوە ئێســتا خەڵك زیاتر 
گوڵەبەڕۆژەی هاوردە دەكڕێ كە نرخەكەی زۆر هەرزانە".
لــە هەرێمی كوردســتان 19 كارگــەی مۆڵەتدار بۆ 
ئامادەكردنی گوڵەبەڕۆژە هەیە. بەرهەمەكانیان لە ناوخۆ 
و شــارەكانی عێــراق بەبــازاڕ دەكەن، بۆیە ســااڵنە بۆ 
پڕكردنەوەی پێداویســتی ناوخۆ و كارگەكانی جەرەزات 

گوشــتی ســوور زیاد دەبێ، بە جۆرێك لە ســاڵی 
2012دا 631 هــەزار 796 ئاژەڵــی بچووك و گەورە 
سەربڕدراون، بەاڵم لە ساڵی 2014 سەربڕینی ئاژەڵ 

گەیشتە یەك ملیۆن و 31 هەزار ئاژەڵ. 
دكتۆر میقداد ئیبراهیم، بەڕێوەبەری تەندروستیی 
ئاژەڵ و سەرپەرشــتیاری كوشــتارگەكانی هەرێمی 
كوردســتان، دەڵێت "بەپێی ئاماری كوشتارگەكان، 
خواست لەسەر گۆشتی سوور لە هەرێمی كوردستان، 
بــەراورد بەو قەیرانەی هەیــە، زۆر كەمی نەكردووە، 
بۆ نموونە ســەربرینی ئاژەڵ لە دوو ساڵی رابردوودا 

بەراورد بە سااڵنی 2012 و 2013 زیاتر بووە".
وەزارەتــی كشــتوكاڵ، بــڕی پێویســتی هــەر 
تاكێكی لە گۆشــتی ســوور بــە 14.4 كیلۆ هەژمار 

گوڵەبەڕۆژەیە. بەدوای ئەویشــدا ئەرجەنتین، ئوكراینا، 
چین، هیندوستان، ئەمەریكا، فەرەنسا، نەمسا، رۆمانیا، 
بولگاریــا و باشــووری ئەفریقا دێن. لــە بەرهەمهێنانی 
زەیتی گوڵەبەڕۆژەشدا ئۆكراینا لە پلەی یەكەم دێت كە 

سااڵنە 3.3 ملیۆن تۆن بۆ واڵتان دەنێرێ.
لە كوردستان چاندنی گوڵەبەڕۆژە مێژوویەكی كۆنی 
هەیە. پێشــتر بەشێوەیەكی فراوان لەدەشتی بیتوێن و 
شارەزوور دەچێندرا، بەاڵم تاوەكوو ئێستا بۆ دەرهێنانی 
زەیت سوودێ لێ نەبینراوە، 99%ی ئەو گوڵەبەڕۆژەیەی 

لە كوردستان دەچێندرێ بۆ خواردنە.
ســاڵح حوســێن، بەڕێوەبــەری كشــتوكاڵی رانیە 
دەڵێت: "دوای راپەڕین و وەســتانی كارگەكانی تووتن، 
تاكــە بەرهەمی بەراو و ســتراتیژی لەدەشــتی بیتوێن 
گوڵەبــەڕۆژە بــوو، بۆیــە لــە ســاڵی 1999 رووبەری 
چێنراوی گوڵەبەڕۆژە لەدەشتی بیتوێن گەیشتە نزیكەی 
20 هەزار دۆنم، بەاڵم بەهۆی نەبوونی پاڵپشتی و گرفتی 
ســاغكردنەوە و لێشاوی هاوردە، چاندنی ئەم بەرهەمە 
ســاڵ بەســاڵ رووی لە كەمیی كرد، ئێستا سااڵنە 5-4 

هەزار دۆنم گوڵەبەڕۆژە دەچێندرێ".
ســەبارەت بە بەرهەمی ئەمساڵیش، ساڵح حوسێن 
گوتــی: "ســاڵی رابــردوو جووتیارەكانمــان گرفتــی 
ساخكردنەوەی بەرهەمیان هەبوو، بۆیە ئەمساڵ 1000 
دۆنم كەمتر لە ساڵی رابردوو چێندراوە، بەو هۆیەشەوە 
بەرهەمەكەیــان لە 1750 هــەزار تۆنەوە بۆ 1400 تۆن 

كەمی كردووە".
ســاڵح پێیوایە ئەگەر وەزارەتی كشتوكاڵ دڵنیایی 
بداتــە جووتیــاران و گوڵەبــەڕۆژەی هــاوردە قەدەغە 

هاوواڵتیانــی هەرێمی كوردســتان زیاتر لە خەڵكی 
توركیا و ئێران گۆشــت دەخۆن، بەاڵم سعودیەكان 

زیاتر لە ئێمە گۆشتی سوور دەخۆن".
مانگانە لێژنەی پارێزگاكان بەهەماهەنگی لەگەڵ 
وەزارەتــی كشــتوكاڵ رێ بــە هاوردەكردنی ئاژەڵی 
زینــدوو و گۆشــتی بەســتوو بەگوێرەی پێویســت 

دەدات.
دكتۆر جەمال شوكری، بەڕێوەبەری كەرەنتینەی 
ڤێترنەری لە هەرێمی كوردستان، دەڵێت "بەهۆی ئەو 
خواستە زۆرەی لەسەر گۆشتی سوور لە كوردستان 
و عێراق هەیە، تەنیا لە شەش مانگی رابردوودا 85 
هەزار و 385 ســەر جوانەگا لە جۆرجیا، ئەرمینیا، 
بەرازیــل و رۆمانیاوە هاوردە كراون. هەروەها 3200 

پێشــتر سااڵنە نزیكەی 30 دۆنم گوڵەبەڕۆژەی دەچاند، 
بــەاڵم ئەمســاڵ تەنیا 14 دۆنمــی چاندووە. ســلێمان 
محەممــەد دەڵێت: "بەهــۆی گوڵەبەڕۆژەی هــاوردەوە، 
گرفتی ســاغكردنەوەمان هەیە، بۆیە ئەمســاڵ كەمترم 

چاندووە".
بە گوتەی جووتیاران، چاندنی دۆنمێك گوڵەبەڕۆژە 

بەهەزاران تۆن گوڵەبــەڕۆژە لە واڵتانی چین، ئوكراینا، 
بولگاریــا، ئەمەریــكا و كەنــەداوە هــاوردەی هەرێمــی 

كوردستان دەكرێت.
ساڵح ئەحمەد ئیبراهیم، بەڕێوەبەری گشتیی كۆمپانیا 
و كارگەی جەرەزاتی زێڕ بۆ بەرهەمهێنان و هاوردەكردنی 
گوڵەبەڕۆژە، دەڵێت: "لە كوردستان و عێراق خواستێكی 
زۆر لەســەر گوڵەبەڕۆژەی خواردن هەیە، بۆیە ســااڵنە 
بــازرگان و خاوەن كارگەكان 40 تاوەكو 50 هەزار تۆن 

گوڵەبەڕۆژە لە دەرەوە دەهێنن".
كارگەكــەی ســاڵح ئەحمــەد، رۆژانــە پێنــج تــۆن 
گوڵەبەڕۆژە ئامادە دەكات و لە بازاڕ دەیفرۆشــێ، ساڵح 
ئەحمەد دەڵێت "لە شــارەكانی عێراق خواســت لەسەر 
بەرهەمی كارگەكانــی هەولێر هەیە، بۆیە گوڵەبەڕۆژەی 
كارگەكانی هەولێر هەتا شــاری بەســرا دەڕوات. 75%ی 
بەرهەمی كارگەكانی كوردســتان بۆ شــارەكانی عێراق 

دەڕوات".

لە هەرێمی كوردستان ساڵ لەدوای ساڵ خواست لەسەر گوشتی سوور زیاد دەبێ       )فۆتۆ: رووداو(

لە پێنج ساڵی 
رابردوودا 4.2 
ملیۆن ئاژەڵ لە 
كوشتارگەكانی 

كوردستان 
سەربڕدراون

لە چوار رۆژی جەژندا

پێشبینی دەكرێت 30 هەزار ئاژەڵ بكرێنە قوربانی

كارگەكان گوڵەبەڕۆژەی خۆماڵییان ناوێ

پێشتر كارگەكان بەشێك لە گوڵەبەڕۆژەی خۆماڵییان دەكڕییەوە، بەاڵم ئێستا 100 % پشت بەهاوردە دەبەستن. ساڵح ئەحمەد، خاوەنی كارگەی 
چەرەزاتی زێڕ دەڵێت: "بەرهەمی ناوخۆ گرانە و كواڵیتیەكەشی باش نییە، بۆیە زۆربەی كارگەكان پشت بە گوڵەبەڕۆژەی هاوردە دەبەستن". 

ســاڵح ئەحمەد، بۆ كارگەكەی ســااڵنە 1500 تاوەكو 2000 تۆن گوڵەبەڕۆژە لە چین و ئەمەریكاوە هاوردە دەكات، دەڵێت "تۆنێك گوڵەبەڕۆژە 
لەچینــەوە بە 110 دۆالر دەگاتــە هەولێر، بۆیە هیچ بازرگانێك ئامادە نییە لە كاتی پێگەیشــتنی بەرهەمی خۆماڵــی، گوڵەبەڕۆژە هاوردە بكات و 
بــۆ تۆنێك گوڵەبەڕۆژە 500 هەزار دینار بدات، ســااڵنە بــەر لە وەرزی قەدەغەكردنی هــاوردەی دەكەن، بۆیە زیادكردنی باج هیچ ســوودی بۆ 

ساخكردنەوەی بەرهەمی خۆماڵی نییە".

كوردستان سااڵنە 50 هەزار تۆن گوڵەبەڕۆژە 
هاوردە دەكات 

لە هەرێمی كوردستان سااڵنە 38 هەزار تۆن گوڵەبەڕۆژە دەخورێ

سلێمانی  گۆشتخۆرترین پارێزگایە

بەپێــی داتاكانی وەزارەتی كشــتوكاڵ، دانیشــتوانی پارێزگای ســلێمانی زیاتر لە 
پارێزگاكانی دیكە گۆشتی سوور دەخۆن، بۆیە لە سەربڕینی ئاژەڵیشدا پشكی شێری 
بەركەوتووە. بۆ نموونە ساڵی رابردوو لە كوردستان 858 هەزار و 92 ئاژەڵ سەربڕدراون 
كە 497 هەزار و 374 ئاژەڵیان لەو پارێزگایە بووە. دكتۆر بورهان عومەر عەلی، لێپرسراوی 
هۆبەی كوشــتارگەكانی پارێزگای ســلێمانی دەڵێت "ژمارەی دانیشــتووانی پارێزگای 
ســلێمانی لە پارێزگاكانی دیكە زیاترە، بۆیە لەڕووی ســەڕبرینی ئاژەڵەوە هەردەم لە 
پێشــەوەی پارێزگاكانی دیكەیە و زۆرترین فرۆشی گۆشتی سووریش لەسەر ئاستی 
عێراق لە پارێزگای سلێمانییە".  گوتیشــی: "%70ی ئەو رەشەواڵخەی ساڵی رابردوو لە 
سلێمانی ســەربڕدراون، هاوردە بووە، بەاڵم مەڕ و بزنە سەربڕاوەكان نیوەیان خۆماڵی 

بوون". 

بەڕێوەبەری كشتوكاڵی رانیە

جووتیارانی بیتوێن 
دەتوانن بەشی 

هەموو كوردستان 
گوڵەبەڕۆژە بچێنن
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ئازاد جەمكاری
رووداو- هەولێر

بەرپرســێكی وەزارەتی نەوتی حكومەتی سووریا 
ئاشــكرای دەكات كــە داهاتــی نەوتــی رمێــان لە 
پارێــزگای حەســەكە لە نێوان حكومەتی ســووریا و 
پارتی یەكێتــی دیموكرات )پەیەدە(دا بەش دەكرێ، 
مووچەی كارمەندانی كێڵگەكەش لەالیەن حكومەتی 

سووریاوە دەدرێ. 
یەكەم بیری نەوت لە پارێزگای حەســەكە، ساڵی 
1958 لە كێڵگەی )كراتشــۆك( دۆزرایەوە، پرۆسەی 
لێدانی بیری نەوت تاوەكوو ساڵی 2011 درێژەی كێشا 
و لەئەنجامــدا 1670 بیرە نەوت لێدران، بەاڵم 1322 

بیریان كێشەی تەكنیكییان هەیە و بێ بەرهەمن.
دوای كشــانەوەی رژێمــی ســووریا لــە رۆژئاوای 
كوردســتان، یەكێك لــەو ناوچانەی كەوتە دەســت 
پەیــەدە، كۆمپانیای نەوتــی رمێان بوو كە لە رۆژی 
2013/3/1 رادەســتی یەكینەكانی پاراســتنی گەل 

)YPG( كرا.
ســەرچاوەیەك لــە وەزارەتی نەوتی ســووریا كە 
نەیویســت ناوی باڵوبكرێتەوە بە )رووداو(ی گوت كە 

پەیەدە گۆڕانكاری لە ستافی كۆمپانیاكەدا كردووە.
وەك ئــەو ســەرچاوەیە گوتــی، پێــش قەیرانی 
سووریا كارگێڕیی كۆمپانیاكە لەدەست ئەندازیار نەبیل 
مەحموود بوو كە عەلەوییە و خەڵكی دەشتی جەبلەی 
ســەر بــە پارێــزگای الزقیەیــە، بــەاڵم دوای قەیران 
كۆمپانیاكە لەالیەن چەند كەســێكەوە بەڕێوەدەبرێ، 
لەوانە عەلی شــێر كە وەك ئەو سەرچاوەیە دەڵێت: 
"كادیری پێشــكەوتووی پەكەكەیە، خەڵكی باكووری 

كوردستانە و بەڕێوەبەری راستەقینەیە". 
ئــەو ســەرچاوەیە باســی هاوئاهەنگیــی خۆیان 
لەگەڵ پەیــەدە لەبارەی ئیشــوكارەكانی كۆمپانیای 
نەوتی رمێان دەكات و دەڵێت: "پەیوەندیی رۆژانەی 

رووداو - هەولێر

ئاژانسی نێودەوڵەتیی وزە رۆژی هەینیی رابردوو 
رایگەیاند كە بەرهەمهێنانی نەوتی رێكخراوی واڵتانی 
هەناردەكاری نەوت )ئۆپێك( لە مانگی تەمووزدا بۆ 
ئاستێكی پێوانەیی لەماوەی ئەمساڵدا بەرزبووەتەوە، 
هەرچەند هەوڵەكانی ئەو رێكخراوە بۆ گەڕاندنەوەی 
هاوســەنگیی نێوان داخوازی و خستنەڕووی نەوت 
بەردەوامــە، بــەاڵم مــاوەی ســێ مانگــە ئاســتی 

بەرهەمهێنانی بەردەوام بەرز دەبێتەوە.
ئاژانســی نێودەوڵەتیی وزە )IEA( لە نوێترین 
راپۆرتی خۆیدا ئاشكرای كردووە كە بەرهەمهێنانی 

ئێســتای ئــەو كێڵگانە 80 هــەزار بەرمیلە، هەندێك 
رۆژیش دەگاتە 100 هەزار بەرمیل".

ئەو ســەرچاوەیە باسی چۆنیەتی ساخكردنەوەی 
بەرهەمــی ئەو كێڵگانە دەكات و دەڵێت: "رۆژانە 20 
هەزار بەرمیل بۆ پێداویستیی ناوخۆ لەالیەن ئیدارەی 
خۆســەری بەكاردێ، بەشــێكی بۆ وێســتگەی تەل 
عەدەس كە لەژێر كۆنترۆڵی حكومەتی ســووریادایە 
هەنــاردە دەكرێــت. هەروەها 20 هەزار بەرمیلیش لە 
رێگەی بۆڕییەوە بەرەو وێســتگەی ســوێدیی سێیەم 
دەگوازرێتەوە، بەهۆیەوە دەگاتە وێســتگەی عەلیوكا 
لەنێو هەرێمی كوردســتان. ئەم هێڵەش لەسەردەمی 

سەدام حوسێنەوە هەیە".
بــە گوتەی ئــەو ســەرچاوەیە، كۆمپانیای نەوتی 
داهــات  باشــی  ســەرچاوەیەكی  بووەتــە  رمێــان 
بــۆ یەپەگــە. ئــەوان لیترێــك بەنزین بــە 75 لیرە 
دەفرۆشــنەوە بە بازاڕ، بەاڵم لە بازاڕی رەش بە 250 
لیــرە دەفرۆشــرێتەوە. هەورەها لیترێــك گاز بە 40 
لیرە دەفرۆشــێ و لە بازاڕی رەشــیش بە 150 لیرە 

دەفرۆشرێتەوە.

10 واڵتەكــەی دەرەوەی ئۆپێك رەزامەندییان دەربڕی 
لەسەر درێژكردنەوەی رێككەوتنەكە هەتا مانگی ئاداری 

.2018
بەپێی راپۆرتی ئاژانسە نێودەوڵەتییەكە كە بنكەی 
سەرەكیی لە پاریســە، هۆكاری بەرزبوونەوەی ئاستی 
بەرهەمی جیهانی بۆ گەشەكردنی بەرهەمهێنانی نەوتی 
ئەمریــكا و ئاســاییبوونەوەی كەرتــی نەوتــی كەنەدا 

دەگەڕێتەوە.
ســەرەڕای بەرزبوونــەوەی ئاســتی بەرهەمهێنــان 
لەالیــەن ئۆپێــك و واڵتانــی دەرەوەی ئۆپێك، نرخی 
نەوتــی برێنت لــە ســەرووی 50 دۆالر جێگیر بووە و 
بازاڕەكانیــش خەریكــە بااڵنســیان بــۆ دەگەڕێتەوە. 
ئــەوەی  "بــۆ  دەڵێــن  راپۆرتەكــە  ئامادەكارانــی 
هاوســەنگبوونەوەی بازاڕەكانی نەوت بــەردەوام بێت، 
پێویستە بەرهەمهێنەرەكان قەناعەت بە بازاڕ بهێنن كە 
لەســەر پەیمانەكەی خۆیان بەردەوام بن. هەتا ئێستا 

ئەوەی دەبینین ئەوەیە ئۆپێك نایەوێت پابەند بێت".
راپۆرتەكــەی ئاژانســی نێودەوڵەتیــی وزە ئەوەش 
دەخاتەڕوو كە ئاستی پابەندیی ئۆپێك بە رێككەوتنەكە 
بۆ 75% دابەزیوە و ئەوەش نزمترین ئاســتی پابەندی 
بــووە لە 2017دا. ئاســتی پابەندیــی رێكخراوەكە لە 
مانگی حوزەیراندا 77% بوو. بەرزترین ئاستی پابەندی 
بە رێككەوتنە لەمســاڵدا نزیكەی 87% بووە. ئاســتی 
پابەندیــی 10 واڵتەكــەی دەرەوەی ئۆپێكیش باشــتر 
 )IEA( بووە و گەیشتووەتە 67%. بەپێی راپۆرتەكەی
ئــەو 22 واڵتــەی لە نــاو رێككەوتنــی كەمكردنەوەی 
بەرهەمهێنانــدان )واتــە 12 واڵتی ئۆپێك و 10 واڵتی 
دەرەوەی ئۆپێــك( لە مانگی حوزەیرانــدا رۆژانە 470 
هەزار بەرمیلیان زیاتر لەو ئاســتە بەرهەمهێناوە كە لە 

رێككەوتنە هاوبەشەكەدا بەڵێنیان لەسەر دابوو.
ژمارەیەك لــە واڵتانی بەشــداربووی رێككەوتنەكە 
هەر لەســەرەتاوە جەختیان لەســەر پابەندیی خۆیان 
كردبووەوە، لەوانەش ســعودیە كە بەڵێنی داوە ئاستی 
هەنــاردەی نەوتــی لــە مانگی ئابــدا بــۆ 6.6 ملیۆن 

كارمەندانی كۆمپانیای نەوتی رمێان دەڵێت: "پێش 
قەیــران، ژمــارەی كارمەندەكانــی 5800 كەس بوو، 
بــەاڵم دوایی كەمكرایــەوە بۆ 3500 كــەس. رێژەی 
فەرمانبەرانــی كورد لەو كۆمپانیایــە بۆ 50% زیادی 
كردووە. كۆی مووچەكانیان پێشتر 215 ملیۆن لیرەی 
سووری بوو، ئێستا بۆ 130 ملیۆن لیرە كەمبووەتەوە، 

مووچەشیان لەالیەن حكومەتی سووریاوە دەدرێ".
كۆمپانیای رمێان 1550 یەكەی نیشتەجێبوونی 
هەیــە كــە تایبەتــن بــە كرێــكاران و كارمەنــدان و 
بەرپرسەكانی، بەاڵم ئەو سەرچاوەیە گوتی "پەیەدە 
150 یەكــەی داوەتــە الیەنگــر و ئەندامانــی خۆی، 
بەتایبەتی بۆ كەنعان بەرەكات لێپرســراوی ناوچەی 
ئەلجەزیرە، یەكەیەكی دیكەشــیان بە كوڕێكی ساڵح 
موســلیم داوە، هەروەها باڵەخانەیەكی گەورەشــیان 
تایبــەت كــردووە بۆ ئیدارەی خۆســەری لە ناوچەی 

ئەلجەزیرە".
بــە گوتەی ئەو ســەرچاوەیە: "دوو ســەركردەی 
ئەنجوومەنی نیشــتمانی كوردی بەناوەكانی حوسێن 
سلێمان و فەرحان مەرعی لە خانووەكانیان دەركراون، 

بەگوێرەی راپۆرتەكەی ئاژانسی نێودەوڵەتیی وزە، 
هۆكاری بەرزبوونەوەی بەرهەمی رۆژانەی نەوتی ئۆپێك 
بۆ پابەندنەبوونی ژمارەیەك لە ئەندامان و بووژانەوەی 
كەرتــی نەوتــی لیبیــا و نایجیریا دەگەڕێتــەوە كە لە 
رێككەوتنــی كەمكردنەوەی بەرهەمــی نەوتی ئۆپێكدا 

بەشدارییان پێ نەكراوە.
هۆكارێكی دیكەی بەرزبوونەوەی ئاســتی بەرهەمی 
نەوتی ئۆپێك بۆ هاتنی وەرزی گەرما و پێویستییەكانی 
دابینكردنی كارەبا دەگەڕێتەوە. هەموو ساڵێك لە سێ 
مانگی هاویندا ئاستی داخوازیی نێوخۆیی بەرزدەبێتەوە، 
واڵتانی ئۆپێكیش كە زۆربەی لە زۆنی گەرمی زەویدان، 
ناچارن یان ئاستی بەرهەمهێنان بەرزبكەنەوە، یان بە 

وەزارەتی نەوتی حكومەتی ســووریا و پەیەدە لەڕێی 
گەیاندنی راپۆرتی رۆژانەوە دەبێت كە تێیدا زانیاریی 
تێروتەســەل لەبارەی ئاســتی بەرهەمەكان و رێكارە 
كارگێڕییەكان دەنووسرێت. هەریەك لە ئەحمەد پاشا 
و محەممەد ئیبراهیمیش كە ئەفســەری ســەربازین، 
ئەركیان هاوئاهەنگییە لە نێوان وەزارەت و پەیەدە".

بــە گوتەی ئەو ســەرچاوەیە "ئیبراهیم ئیبراهیم، 
بــرای نەســرەددین ئیبراهیــم ســكرتێری ئەلپارتی، 
مانگێك پێش ئێســتا لەالیەن فەرماندەیی یەپەگەوە 
بــە بەڕێوەبەری گشــتیی كۆمپانیــای نەوتی رمێان 

دامەزرێنراوە". 
ئیبراهیم دەرچــووی كۆلێژی ئەندازیاریی وزەیە و 

خەڵكی قامیشلۆیە.

  كێ مووچەی 
     كارمەندەكان دەدات؟

ژمــارەی  لەبــارەی  )رووداو(  ســەرچاوەكەی 

نەوتی جیهان لە مانگــی رابردوودا بە بڕی 520 هەزار 
بەرمیل لە رۆژێكدا بەرزبووەتەوە و گەیشتووەتە 98.16 
ملیۆن بەرمیل لە رۆژێكــدا، بەوپێیەش بەرهەمهێنانی 
جیهانیی نەوت لە مانگی تەمووزدا 500 هەزار بەرمیل 

لە تەمووزی 2016 زیاتر بووە.
هەرچەنــد هەوڵەكانــی ئۆپێك بــۆ بەرزكردنەوەی 
نرخی نــەوت بەردەوامە، بەاڵم ئاســتی بەرهەمهێنانی 
ئــەو رێكخــراوەش 230 هــەزار بەرمیــل لــە رۆژێكدا 
بەرزبووەتــەوە و گەیشــتووەتە 32.84 ملیۆن بەرمیل 
لە رۆژێكــدا، بەوجۆرەش بەرهەمهێنانی نەوتی ئۆپێك 
لــە مانگی تەمــووزدا ژمارەیەكی پێوانەیی نوێی تۆمار 

كردووە.

لە رێگەی كۆمپانیای رمێانەوە، تەزووی كارەبا بۆ 
دانیشتووانی پارێزگای حەسەكە دابین دەكرێ. بەر لە 
قەیرانەكە 200 مێگاوات كارەبای دابین دەكرد، دواتر 
بــۆ 120 مێگاوات كەمی كرد، لە كاتێكدا حەســەكە 

پێویستی بە 350 مێگاوات هەیە. 

  پەیوەندیی یەپەگە و
      كۆمپانیاكانی نەوت

جگە لە كۆمپانیای رمێان بۆ بەرهەمهێنانی نەوت، 
لە پارێزگای حەسەكە دوو كۆمپانیای دیكەی كەرتی 
تایبەت هەن كە لە كێڵگەكانی عۆدە و كێڵگەی دیجلە 
كار دەكــەن و هەردوو كێڵگەكەش لەالیەن یەپەگەوە 

پاسەوانی دەكرێن.
ســەرچاوەكەی وەزارەتی نەوتی سووریا لەبارەی 
كێڵگەی نەوتی عۆدە دەڵێت: "ئەو كێڵگەیە دەكەوێتە 
دەشتی تربەسپی، لەالیەن كۆمپانیایەكی چینی كاری 
تێــدا دەكرێ، بەرهەمەكەشــی رۆژانە نزیكەی 1000 
بەرمیــل دەبێت. نەوتەكەی لە جۆری قورســە بەاڵم 
كۆمپانیاكە ئێســتا لەسەر نەوتی سووك كار دەكات. 
یەپەگە كێڵگەكــە دەپارێزێت و لەبەرامبەردا مانگانە 

10 ملیۆن لیرەی سووری وەردەگرێ".
ســەبارەت بە كێڵگــەی دیجلەش كــە دەكەوێتە 
ناوچــەی عەلــی ئاغــا لە دەشــتی تەلكۆچــەر، ئەو 
ســەرچاوەیە گوتی "ئــەو كێڵگەیە كۆمپانیای گۆڵف 
سانتس كاری تێدا دەكات كە سەر بە رامی مەخلوف 
كوڕی خاڵی بەشــار ئەســەدی ســەرۆكی سووریایە. 
كێڵگەكە 28 بیــرە نەوتی هەیە و بەرهەمی رۆژانەی 
40 هــەزار بەرمیلــە. ئەویــش لەالیــەن یەپەگــەوە 
دەپارێــزرێ و لــە بەرامبەریشــدا 10 ملیــۆن لیرەی 

سووری وەردەگرێ". 

بەرمیــل لە رۆژێكدا دابەزێنێت. هەریەك لە واڵتانی 
جەزائیــر، عێــراق و ئیمــارات بە رێژەیەكــی الواز 
پابەندی رێككەوتنەكە بــوون. خالد فالح، وەزیری 
وزەی سعودیە، بە رۆژنامەی )شەڕق ئەلئەوسەت(
ی راگەیاندووە، ســعودیە بەدووری نازانێت ئاستی 
بەرهەمهێنانــی واڵتەكەی لەوەی ئێســتاش كەمتر 

بكاتەوە.
هەتا ئێســتاش بازاڕی جیهانیی نــەوت لە دوو 
رووەوە بە گومانەوە مامەڵەی لەگەڵ رێككەوتنەكەی 
ئۆپێك كردووە. ئۆپێك مێژوویەكی سەركەوتووی لە 
پابەندبوون بە رێككەوتنەكان نەبووە. جیا لەمەش 
بازاڕەكانــی نەوت پێیان وانییە ئاســتی ئێســتای 
كەمكردنــەوەی بەرهەمهێنانــی نەوت بەس بێت بۆ 
ئــەوەی نەوتــی كۆگاكان كەم بێتــەوە و بازاڕەكان 
جارێكی دیكە پێویستیان بە واڵتانی بەرهەمهێنەر 

بێت.
هاوسەنگبوونەوەی بازاڕەكانی نەوت لەالیەكەوە 
پەیوەســتە بــە ئاســتی خســتنەڕوو، لەالیەكــی 
دیكەشەوە وابەستەی ئاستی داخوازییە لە جیهاندا. 
راپۆرتەكە پێشبینی دەكات ئاستی داخوازی لەسەر 
نەوت هەتا كۆتایی 2017 زیاتر لەوە گەشــە بكات 
كە پێشتر مەزەندە كرابوو. بەپێی پێشبینییەكانی 
ئاژانســەكە، داخوازی لەســەر نــەوت هەتا كۆتایی 
ئەمســاڵ بە بــڕی 1.5 ملیۆن بەرمیل لــە رۆژێكدا 
بەرز دەبێتەوە. ئەم ژمارەیە بۆ ساڵی 2018 بریتیی 

دەبێت لە 1.4 ملیۆن بەرمیل لە رۆژێكدا.
بۆیە ئاژانسی نێودەوڵەتیی وزە پێیوایە هۆكاری 
مانەوەی نرخەكانی نەوت لە سەرووی 50 دۆالر بۆ 

بەرزبوونەوەی ئاستی داخوازی دەگەڕێتەوە.
ئاژانســی  راپۆرتەكــەی  دەرچوونــی  پــاش 
نێودەوڵەتیــی وزە، نرخەكانی نەوت بە رێژەی %1 
دابەزیــن. رۆژی هەینی نرخــی یەك بەرمیل نەوتی 
برێنــت 51.42 دۆالر بوو، بەو پێیەش 48 ســێنت 

لەچاو رۆژی پێشتر دابەزی.

پاشــان خانــەوادەی یەكێــك لــە پێشــمەرگەكانی 
رۆژئاڤاشــیان لــە هەمــان شــوێن دەركــرد. ســێ 
فەرمانبەریشیان بەناوەكانی هەڤاڵ عیسا، محەممەد 
مــەردی و شــەهناز گەلــۆ بەتۆمەتــی ئەندامێتی لە 

ئەنجوومەنی نیشتمانی كورد، لەكار دوورخستەوە".

  بەرهەمی نەوتی 
      رمێالن چەندە؟

بەڕێوەبەرایەتی كێڵگە نەوتییەكانی حەسەكە 12 
كێڵگــە لەخۆدەگرێت كە بریتین لە رمێان، ســازابا، 
سوێدییە، كراتشۆك، عەلیان، عۆدە، دیجلە، حەمزە، 
لەیان، بەدران، بەعشــوق و شامۆ. پێشتر سەرجەم 
بەرهەمەكانیان لە وێستگەی تەل عەدەس كۆدەكرایەوە 
و دواتر غاز و نەوتەكەشــی بۆ وێستگەكانی حمس و 
بانیاس تاوەكوو ساڵی 2011 دەگوازرایەوە، واتە بەر 

لە سەرهەڵدانی قەیرانی سووریا. 
بەر لــە قەیرانەكە بەرهەمی ئــەو كێڵگانە رۆژانە 
170 هــەزار بەرمیــل بووە، ئەگــەر گرفتی تەكنیكی 
نەبووبــێ. بەاڵم ئەو ســەرچاوەیە دەڵێت "بەرهەمی 

كەمكردنەوەی ئاســتی هەناردە قەرەبــووی داخوازیی 
نێوخۆیی بكەنەوە.

ســاڵی رابــردوو ئۆپێــك و 10 واڵتــی دەرەوەی 
رێكخراوەكە لەسەر كەمكردنەوەی ئاستی بەرهەمهێنانی 
نەوت رێككەوتن. بەگوێرەی رێككەوتنەكە، ئۆپێك 1.2 
ملیۆن بەرمیل و 10 واڵتەكەی دیكەی دەرەوەی ئۆپێك 
دەبوو نزیكەی 600 هەزار بەرمیل لە رۆژێكدا لە ئاستی 
بەرهەمهێنانی مانگی تشــرینی یەكەمی 2016یان كەم 
بكەنەوە. ئامانج لە رێككەوتنەكە كەمكردنەوەی نەوتی 
كــۆگاكان و بەرزكردنــەوەی نرخەكانی نــەوت بوو كە 
لە ناوەڕاســتی 2014ەوە بەشێوەیەكی بەرچاو روویان 
لــە دابەزین كردووە. مانگی ئایاری ئەمســاڵ ئۆپێك و 

پەیەدە و حكومەتی سووریا داهاتی نەوتی 
رمێالن وەكو برا بەش دەكەن

بەرهەمی رۆژانەی 100 هەزار بەرمیلە

50 %ی 
كارمەندانی 
كۆمپانیای نەوتی 
رمێالن كوردن

رۆژانە 20 هەزار 
لیتر نەوتی رمێالن 
هەناردەی هەرێمی 
كوردستان دەكرێ

یەكێ لەو كۆمپانیایانەی یەپەگە 
پاسەوانیی دەكات سەر بە رامی مەخلوفی 
كوڕە خاڵی بەشار ئەسەدە

ئیدارەی خۆسەریی رۆژئاوا رۆژانە 20 هەزار لیتر لە نەوتی رمێان لە نێوخۆدا ساخ دەكاتەوە

داخوازیی لەسەر نەوت تاوەكو كۆتایی ئەمساڵ بۆ 1.5 ملیۆن بەرمیل لە رۆژێكدا بەرزدەبێتەوە

ئاستی پابەندبوونی بە رێككەوتنی دابەزاندنی بەرهەمەوە بۆ 75 % دابەزیوە

ئۆپێك لە بەرهەمهێنانی نەوتدا ژمارەیەكی 
پێوانەیی تۆمار دەكات



10
ژمارە ) 469 ( - دووشەممە 2017/8/14

هونەری
لۆكە زاهیر پەشیمانە

رووداو – هەولێر
خانمە گۆرانیبێژ لۆكە زاهیر لە ئەنجامدانی چەندین كاری رابردووی پەشــیمانە و دەڵێت ئەگەر تەمەن بگەڕێتەوە، ئەو كارانە ناكاتەوە. لۆكە زاهیر، لە 

هەڤپەیڤینێكی تایبەتی تۆڕی میدیایی رووداو، كە هەفتەی داهاتوو باڵودەكرێتەوە گوتی "لە ئەنجامدانی چەندین كاری هونەری رابردوو پەشیمانم، ئەگەر تەمەن 
بگەڕێتەوە، ئەم كارانە ئەنجام نادەمەوە". لۆكە لە بارەی كاری هونەری دەڵێت چەندین كاری هونەری نوێ بە ستایلی جیاواز ئامادە دەكات، بەاڵم بۆ داهاتوو 

پانی ئەوەی هەیە كە بەرهەمەكانی بەشێوەی كلیپی سینگل باڵوبكاتەوە.

دڵخواز بەهلەوی
رووداو - هەولێر

شــەیدا، هونەرمەندی كوردی خەڵكی رۆژئاوای 
كوردستان دەڵێت لەبەر خاتری هونەرەكەی ناچار 
بــوو رۆژئاوا جێبهێڵــێ و روو بكاتــە توركیا، ئەو 
دەڵێت كــە دەمێكە ئەلبوومێكــی ئامادەیە، بەاڵم 

نازانێ بۆچی باڵوناكرێتەوە.
بەنێوبانگتریــن  لــە  یەكێــك  ئێســتا  شــەیدا 
هونەرمەندانی گۆرانیبێژە لە رۆژئاوای كوردســتان. 
ئەو بەو تۆنە غەمگینەی چەندین كەســی شەیدای 
دەنگــی خــۆی كــردووە. شــەیدا دەڵێــت ئــەو 
غەمگینییەی لە دەنگیدا هەیە زۆرتر بە جەماوەری 

ناساندووە.
ناســناوە  شــەیدا  كــە  رەمــەزان  ئەحمــەد 
هونەرییەكەیەتی، ساڵی 1971 لە شاری عاموودای 
رۆژئــاوای كوردســتان لەدایكبــووە، باوكــی ســێ 
منداڵــە، ئەویــش وەكو هــەزاران كــوردی دیكەی 
رۆژئــاوا لە دوای قەیرانی ســووریا ناچار بوو زێدی 
خۆی جێبهێڵێ و ئێستا لە شاری ئیزمیری توركیا 

نیشتەجێیە.
شــەیدا ســێ ئەلبوومی گۆرانی هەیــە. یەكەم 
ئەلبوومی لە ســاڵی 1999 تۆمار كردووە. ســاڵی 
2004 ئەلبوومێكــی بــە نــاوی ئــاخ ژ ئەســمەر 
باڵوكردووەتەوە. ســاڵی 2009 ســێیەم ئەلبوومی 

خۆی بە ناوی كەچا كورد باڵوكردووەتەوە.
شــەیدا باســی دوایین بەرهەمی خــۆی دەكات 
و دەڵێــت "دوا بەرهەمــم ســاڵی 2013 بــوو كــە 
ئەلبوومێــك بــوو حەوت گۆرانــی لەخۆگرتبوو، لە 
نێویانــدا گۆرانی "ئــەرێ برا" هەبوو كــە تەنانەت 
كلیپیشــمان كرد، بەاڵم نازانم كەی باڵودەبێتەوە و 
پێویستە باڵوبكرێتەوە، چونكە لە گرێبەستەكەماندا 

وا هاتووە".

شــەیدا لە ماوەی رابــردوودا چەند گۆرانییەكی 
ســینگڵی تۆمار كــردووە، لەوانــەش )كۆبانێ( و 
)گوڵی كوردســتان(. هەروەها گۆرانییەكی تایبەت 
بــە مرۆڤایەتی و برایەتی. شــەیدا دەڵێت "گۆرانی 
و چەندیــن چاالكیــی دیكەی هونەریــم هەیە بەاڵم 
تۆمارنەكراون، باری ئابووریشم باش نییە بۆ ئەوەی 

لەسەر ئەركی خۆم تۆماریان بكەم".
شــەیدا لەبارەی جێهێشــتنی عامــوودا دەڵێت: 
"زۆربەی موزیكژەن و خاوەن ســتۆدیۆكان، بەهۆی 
شــەڕ و خراپیی دۆخــی رۆژئاڤا، كۆچیــان كرد و 
هەمــوو چاالكییەكانم وەســتان. دۆخەكــە هێندە 
خراپ بوو بۆمان نەدەكرا بچینە دەرەوە، لەو كاتەدا 
چەندین گۆرانیم لەنێو ماڵی خۆمدا تۆمار كرد بەاڵم 
بەهۆی نەبوونی موزیكژەنی كەمان و گیتار كارەكە 
سەختتر دەبوو، دەبووایە بۆ دۆزینەوەی موزیكژەن 
یان بچیتە توركیا یان دیمەشــق". هەروەها دەڵێت 
"دۆخــی رۆژئاڤــا بــەرەو خراپبــوون دەچــوو. بۆ 
پاراســتنی منداڵەكانم و دابینكردنی داهاتوویەكی 
باش بۆیان، بەناچاری بڕیارماندا بچینە توركیا و لە 

ئیزمیر نیشتەجێ ببین".
عاموودا هەمیشــە لە خەیاڵی شــەیدادایە، ئەو 

تەمەنــی منداڵی و گەنجێتی خۆی بە كشــتوكاڵ 
و هونەر لەو شــارەدا بەســەر بردووە، هەمیشــە 
خۆزگە دەخوازێ رۆژێك زووتر بگەڕێتەوە ئەوێ.
شــەیدا دەڵێت "ژیانی مرۆڤ واتە یادەوەری، 
هیــچ مرۆڤێــك نییە خۆشەویســتی بــۆ خاك و 
نیشتیمان و شوێنی لەدایكبوونی نەبێت. عاموودا 
ئەو شارەیە تێیدا لەدایكبووم و تەمەنی منداڵێتی 
و گەنجی و خۆشەویستیم لەوێ بووە. خۆشترین 
كاتەكانــی ژیانــم لەم خاكــەدا بووە. هیــوادارم 

دەرفەتێكم بۆ بڕەخسێ و بگەڕێمەوە".
دڵی شــەیدا هەر لــە رۆژئاوای كوردســتانە، 
بەتایبەتی لەالی هاوڕێ كۆچكردووەكەی فەرهاد 
عەجمۆ. شــەیدا دەڵێت "ســەختترین ساتەكانی 
ژیانــم، هەواڵــی كۆچــی دوایــی دایكــم و هاوڕێی 
خۆشەویستم شاعیری داهێنەر فەرهاد عەجمۆ بوو، 

مــن لە دوورە واڵت بووم. هەســتێكی زۆر ناخۆش 
و شــۆكی ژیانم بوو، نەمدەزانــی چی بكەم، تەنیا 

خەمخواردن بەشی من بوو".
ئــەو زیاتر لەبــارەی هاوڕێكەی قســە دەكات و 

دەڵێــت "چەندیــن شــاكاری زۆر جوانــی هەیە كە 
هێشتا باڵونەكراونەتەوە. چەندین پرۆژەی ئەدەبیی 
زۆر جوانــی هەبــوو بــەردەوام بــۆی باســدەكردم 
كــە چۆن هەوڵــدەدات پرۆژەكانی قۆنــاغ بەقۆناغ 
ســەربكەوێت. لە پڕۆژەی داهاتوومــدا هەوڵدەدەم 
سەرجەم شیعر و شاكارە هونەرییە باڵونەكراوەكانی 
چــاپ بكەم بۆ ئــەوەی نەوەی نوێ ئاشــنای ئەم 

شاكارە هونەرییە زۆر جوانانە بن".
ســەبارەت بــە چاالكییــە هونەرییەكانــی لــە 
توركیــاش دەڵێــت: "چەند جارێــك داوام لێكراوە 
كۆنسێرت و ئاهەنگ ساز بكەم بەاڵم رەتمكردەوە".
شــەیدا لەنێو هەوادارانیدا بە محەممەد شێخۆی 
ســەردەم ناسراوە. ئەو لە هەڤپەیڤینێكی پێشووی 
لەگــەڵ )رووداو(دا گوتــی كــە كاریگەریــی ئــەو 
هونەرمەندەی لەســەرە و دەڵێت "محەممەد شێخۆ 
نەك لەســەر من، بەڵكو كاریگەری لەســەر هەموو 
هونەرمەندانــی ئێســتا هەبــووە. ئەو ســتوونێكی 

هونەری گۆرانییە لە رۆژئاوای كوردستان".
باشووری كوردستان خۆی بۆ گشتپرسی لە 25ی 
ئەیلول ئامادە دەكات، بەشــێك لــە هونەرمەندان 
دەیانەوێ بــە هونەرەكەیان هانی هاوواڵتیان بدەن 

بەشداری لە گشتپرسیدا بكەن.
شــەیدا لــە ئیزمیــرەوە دڵــی بۆ ئەو بەشــەی 
"ســەربەخۆیی  دەڵێــت  و  لێــدەدات  كوردســتان 
كوردســتان ئامانج و خەونی ئێمەیــە، بە هەزاران 
شــەهیدمان بۆ ئەو ئامانجە داوە، بۆیە دەبێ كاری 
زیاتری بــۆ بكەین، هیوادارم كوردســتان لەســەر 

نەخشەی نوێی جیهان ببینم".
شــەیدا ئاشــكرای كــرد كــە بەرهەمێكــی بــۆ 
گشتپرســی ئامادە كــردووە و گوتــی "هاوڕێیەكم 
خەڵكی رۆژئاڤایە و شاعیرە بەناوی خالید عومەر، 
شیعرێكی نووسیوە كە تایبەتە بە رۆژی گشتپرسی 

و هیوادارم بتوانم تۆماری بكەم".

نمایشكاریم پێ گرنگترە لەوەی شاجوان بم 
دایان ئەبی عەلالم، شاجوانی لوبنان بۆ )رووداو(:

گۆرانییەك بۆ 
گشتپرسی 
تۆمار دەكەم

رۆژئاوام لەبەر 
نەبوونی 

میوزیكژەن 
و ستۆدیۆ 

بەجێهێشت

حەز دەكەم ببمە 
پێشكەشكاری 

تەلەفزیۆنی

سەماكارێكی باشم، 
بەاڵم گۆرانی ناڵێم

ســاڵی 2015 بووەتە شــاجوانی هاوینەی لوبنــان، دواتر لە ســاڵی 2016 
وەك شــاجوانی لوبنان نوێنەرایەتی واڵتەكەی كرد لە هەڵبژاردنی شــاجوانی 
كیشــوەرەكان لە ســریالنكا. ئەكتەرە و لە چەنــد درامایەكــی تەلەڤزیۆنیدا 
دەركەوتووە، بــەاڵم خەونی ئەو پێشكەشــكاری تەلەفزیۆنییــە. دایان ئەبی 
عەلالم شــاجوانی لوبنان، لــە هەڤپەیڤینێكــدا لەگەڵ )رووداو( بــاس لە كار و 

پرۆژەكانی دەكات.
دەرباز یونس
رووداو – بەیروت

لە توركیا هیچ 
كۆنسێرتێك 

ناكەم

شەیدا بۆ )رووداو(:

رووداو: تۆ لە ساڵی 2015، 
بوویــت،  لوبنــان  شــاجوانی 
هەروەها لە چەند رێوڕەسمێكی 
دیكەی شاجوانیشدا ناسناوت 
ئەزموونــی  بردووەتــەوە، 
بەشداریكردنت لە رێوڕەسمی 
هەڵبژاردنــی شــاجواندا چۆن 

بوو؟
دایان: من لە ساڵی 2015 
ناسناوی شــاجوانی هاوینەی 
دواتر  بەدەســتهێنا.  لوبنانــم 
نوێنەرایەتــی لوبنانــم كــرد لە 
رێوڕەسمی هەڵبژاردنی شاجوانی 
ئینتەر كۆنتینانتەر لە ســریانكا، 
ئەمانە یەكێك بوون لە باشــترین 
ئەزموونەكان لە ژیانی مندا. هیوادارم 
هەموو كچێك بتوانێت لە ژیانیدا لەم 
ئەزموونانە ببینێت، چونكە ئەزموونی 
هاتنــە دی خەونەكانــم بــوون. خەونی 
منداڵیی هەموو كچێك تا گەورەش دەبێت 
ئەوەیــە بتوانێــت تاجێك بەدەســتبهێنێ، 
خەونی هەموو كچێك ئەوەیە كە نوێنەرایەتی 
واڵتەكەی خۆی بكات، من پێموابێت یەكێك 
لە ئامانجەكانی ژیانم پێكا، ئەمە شەرەفێكی 
گەورەبــوو بــۆ مــن كــە توانیــم نوێنەرایەتی 

واڵتەكەی خۆم بكەم.
رووداو: چی بوون ئەو مەرجانەی كە پێویســت 
بــوون لە كچێكــدا هەبن بۆ ئەوەی ببێتە شــاجوانی 
هاوینــەی لوبنان، یــان لــە رێوڕەســمەكاندا بەناوی 

لوبنانەوە بەشداری بكەیت؟ 
دایان: مەرجەكان تەنیا لە دەركەوتندا نەبوون، تەنیا 
ئەوە نییە كە روخســارێكی جوانــت هەبێت، یان كچێكی 
فاشیۆنیســتا بیــت، بوون بە شــاجوان تەنیــا دەركەوتنی 
روخســاری دەرەوە نییــە، زیاتــر لــە بــارەی كەســایەتیی 
كەسەكانە. لە بارەی ئاستی خوێندن و باكگراوندی رۆشنبیرییە. 
لەبارەی دەركەوتن لەسەر شانۆ و تێپەڕین و متمانە بەخۆبوونە. 
واتە شاجوان دەبێت كچێك بێت بتوانێت خۆی پیشان بدات، ئازاد 
بێت لەسەر شانۆ، دەبێت بڕوانامەی بەرزی هەبێت، زانیاری تەواوی 
لەبارەی واڵتەكەی خۆی هەبێت، كاری كردبێت و ئەزموون لە دوێنێی 
خۆی وەربگرێت بۆ ئەوەی بتوانێت داهاتوویەكی باشتر دروست بكات، 
پێموابێــت یەكێك لــەو هۆكارانەی وای كرد من لە رێوڕەســمەكانی 
جوانیدا سەركەوتن بەدەستبهێنم دەركەوتنم بوو لەسەر شانۆ، هاوكات 
وەاڵمــم بۆ ئەو پرســیارانەی كە لێژنــەی دادوەرانی رێوڕەســمەكان 

ئاراستەی منیان دەكرد.
 رووداو: ئەوان چییان لە تۆ پرسی و تۆ چیت وەاڵمدانەوە؟

دایان: دوو پرسیار بوون، پرسیاری یەكەم ئەوەبوو كە ئەگەر هێزی 
ئەنجامدانی هەموو شــتێكم هەبێت، لە ماوەی 24 كاژێردا لە لوبنان 
چی دەكەم، لەو كاتەدا ئێمە لە لوبنان پەرلەمانمان نەبوو، من گوتم 
لە ماوەی 24 كاژێردا پەرلەمانێكی نوێ دروســتدەكەم، پەرلەمانێك 
كــە نوێنەرایەتــی خەڵكی لوبنان بكات وەك واڵتێكی دیموكراســی. 
پرســیاری دووەم ئــەوە بوو كە ئەگــەر منداڵێكم هەبێت و منداڵەكە 
كەمئەنــدام بێت، ئایــا منداڵەكە لەناو دەبەم یــان بەخێوی دەكەم، 
دەبووایە هۆكاری وەاڵمەكانیشت روونبكەیتەوە، منیش وەاڵمم دایەوە 
و گوتم بە دڵنیاییەوە بەخێوی دەكەم، چونكە كەسایەتی و توانا و 
سەركەوتنی مرۆڤەكان بەپێی روخسار و دەركەوتنی دەرەوەیان نییە، 

بەڵكو مۆڕالی مرۆڤەكان گرنگە، واتە ناخی ئەو كەسە چی تێدایە.
رووداو: زۆر باشە، دوو ساڵ بەر لە ئێستا تۆ ئەم دوو ناسناوەت 
بردووەتەوە و نوێنەرایەتی واڵتەكەشــت كردووە، لە ماوەی ئەم دوو 

ساڵەی رابردوو پرۆژەكانی تۆ چی بوون؟
دایان: كار و پرۆژەی زۆرم هەبووە، هەموو شــاجوانەكان لە دوای 
بردنەوەی ناسناوەكان نابنە كەسی بەرچاو و سەركەوتوو، لە پڕۆژە و 

دەركەوتنەكانیان بەردەوام نابن، من لەو بوارەدا زۆر باش ماومەتەوە، 
بەردەوام لە بەردەم كامێرای میدیاكان بووم. بوون بە شاجوان تەنیا 
بردنەوەی ناسناو و وەرگرتنی تایتڵەكە نییە، بەڵكو ئەنجامدانی كار 
و پڕۆژەی باشە لە دوای وەرگرتنی تایتڵەكە، كاتێك كچێك ناسناوی 
شاجوان وەردەگرێت دەرگای زۆری بە روودا دەكرێنەوە بۆ ئەوەی كار 
و پڕۆژەی هەبێ، چانســی زۆری بۆ دێتە پێش، بەاڵم ئەوە لەســەر 
زیرەكــی ئەو كەســە دەمێنێتەوە كە چۆن ئەو شــانس و دەرفەتانە 
دەقۆزێتەوە. من بە جدی كارم لەسەر پڕۆژەكانم كردووە و ئێستاش 

كاریان لەسەر دەكەم.
رووداو: ماوەیــەك بــەر لە ئێســتا لە كوردســتان بوویت و وەك 
نمایشــكارێكی جلوبــەرگ دەركەوتــی، بــەر لەوەی ببیتە شــاجوان 

نمایشكاری جلوبەرگ بوویت، ئێستاش لەم كارەت بەردەوامیت؟
دایــان: بەڵێ، من نمایشــكارێكی فریانســم، حــەزم لە جیهانی 
دەركەوتن و بەردەم كامێرایە. هەمیشە حەز دەكەم چاالك بم و لە واڵت 
و شوێنی جیاوازی دونیا چاالكیم هەبێت، هەموو كار و چاالكییەكی 
پەیوەندیدار بە كامێراشــم خۆشدەوێت، وەكو نمایشكاری، سینەما، 
فیلم و دەركەوتن وەك ئەكتەر، ئەنجامدانی رێكام، دەركەوتنیش وەك 
نمایشكاری جلوبەرگ تەنیا رۆیشتن بەسەر فەرشی سوور و پۆشینی 
جلوبەرگ نییە، نمایشكاری گەیاندنی پەیامێكە كە دەبێت نمایشكار 
بتوانێت بیگەیەنێت. من پێموایە نمایشكاری زۆر لە دەركەوتن وەك 
شــاجوان گرنگترە، چونكە دەبێت نمایشكاری جلوبەرگ بتوانێت بە 
باشــی پەیامی ئەو دیزاینەرە بگەیەنێت لە رێگەی رۆیشــتنی لەسەر 

یج  ســتە
شــێوازی  و 

شــینی  پۆ
جلوبەرگەكــە، 

لــە  ئێمــە 
ئەو  هەولێر 
ن  مــا ە ر كا

كــرد، فاشــن 
ن  كما یە شــۆ
كرد، من لەوێ 

تــی  یە ا ر ێنە نو
لوبنانم دەكرد.

رووداو: چەند 
نەشــتەرگەری 
یــت  ر نكا ا جو

كردووە؟
دایــان: تەنیا یــەك، ئەویش 

بۆ لووتم، چونكە بــە منداڵی لووتم 
شكابوو، ناڕێك بوو، بەاڵم بەشێوەیەكی 

گشــتی مــن پشــتگیری نەشــتەرگەری 
جوانكاری دەكــەم، جوانی متمانەی زیاتر 
بە ئافرەتان دەدات، بەمەرجێك لە ســنوور 
تێنەپەڕێت و ئافرەتەكە نەكاتە كەســێكی 

دەستكردی تەواو.
رووداو: دەتەوێت ببیتە پێشكەشكار؟

دایان: بەڵــێ خەونم ئەوەیە وەكو تۆ 
ببمە پێشكەشكار.

رووداو: ئەی بۆ گۆرانیگوتن؟
دایــان: نا نەخێــر، نامەوێ گۆرانی 

بڵێم، ئەگەرچی زۆر سەما دەكەم.
رووداو: ئەی بواری نواندن؟

دایــان: بەڵێ لە بــواری نواندن 
دەمەوێــت پێشــبكەوم، حــەزم لە 
هەموو كارێكی بــەردەم كامێرایە، 

تەنیا گۆرانیگوتن نەبێت.
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فرۆشگای جلی كوردی لە ئەڵمانیا دەكرێتەوە
رووداوـ هەولێر

دوو ئافرەتی خەڵكی هەولێر لە ئەڵمانیا فرۆشــگایەكی جلی نوێ و كۆنی كوردیان كردووەتەوە. ئەو دوو ئافرەتە دیزاینی جلوبەرگی كوردییان 
خوێندووە. دیلمەند مەحمود و دلڤین شەریف یەكەمجار فرۆشگایەكی ئۆالنیان كردەوە، دواتریش لە 2016 كۆگایەكیان لە ئێسێن كردەوە. ئەوان تەنیا 

جل و پشــتێن و شــاڵی كوردی دەفرۆشــن. ئەو دوو دیزاینەرە بە )رووداو(یان گوت "ئێمە لە فرۆشــگاكەی خۆماندا كاری دیزاین و دوورین و فرۆشتنی 
بەرهەمەكانــی خۆمــان دەكەیــن". نرخی هەر جلێكی كوردیش لە 100 بۆ 700 یورۆیە، هۆكاری بەرزبوونی نرخەكەش بۆ ئەوە دەگەڕێنەوە كە باشــترین 

قوماش لە ئامادەكردنی جلەكان بەكاردێنن.

تاراوگە

هەڵوێستی چەپ و راستەكان لە 
گشتپرسی، كوردی سوێد دابەش دەكات

كوردی كەنەدا خۆیان لە گرووپێكدا كۆدەكەنەوە
خۆبەخــش بووین، لە كەمپــەكان بەهانای ئەوانەوە 
دەچووین كە پێویســتیان بە هاوكاری هەبوو، ئەمە 
هانیداین كارەكان لە گرووپێكدا كۆبكەینەوە و وەك 

رێكخراوێك دەستبەكار بكەین". 
 

روو لە دووكان و كافتریا دەكەن

بەهــۆی ئــەوەی ژمارەیەكــی زۆر لــە كــوردی 
كۆچبــەری تازەی ئەو واڵتە لە رێگەی بانگهێشــت، 

"كەمتــر كــورد روو لــەم ناوچەیــە دەكــەن، بەاڵم 
زۆربەیان لە دەوری من كۆبوونەتەوە و خەونی ئەوەم 

هەیە كارەكەم بە پشتی ئەوان گەورە بكەم".
زریان ســەمەد كوردێكی دیكــەی تازە كۆچبەرە 
و دووكانێكــی بچووكــی لــە گەڕەكەكــەی خۆیــان 
كردووەتەوە. ئەو بە )رووداو(ی گوت "نازانم چەندە 
كارەكەم ســوودی دەبێت و سەركەوتوو دەبم، بەاڵم 
زۆر مەبەستم بوو پشت بەخۆم ببەستم و بەدوور بم 

لە سۆسیال و بەخێوكردن".

رووداو– تۆرنتۆ

هیــچ كۆچبەرێك لــە كەنەدا، وەكــو رەنا عەلی 
رۆشــنایی نەخراوەتــە ســەر، ئــەو كــە بــە چوار 
زمــان قســە دەكات، بووەتە باســێكی گەرمی نێو 
كۆچبەرانــی كورد و هەندێك میدیای كەنەدی. رەنا 
لە ماوەی كەمتر لە ساڵێكدا بووەتە خاوەنی خانووی 

خۆی لە كەنەدا.
رەنا عەلــی، چیرۆكــی ســەركەوتنی ئەزموونی 
كۆچبەرێكــی كــوردە لــە كەنــەدا. ئێســتا چەنــد 
كۆچبەرێك دەیانەوێ توانای كۆچبەرانی وەكو رەنا 
و ئەوانــی دیكە لــە رێكخراوێكدا كۆبكەنەوە و وەكو 

رەوەندی كوردی لە ئەوروپا چاالك ببن.
"دەمانەوێت وەكوو كوردی ئەوروپا، بە تایبەتیش 
كوردی ســوێد، چاالك بین و سیاسی و پارلەمانتار 
و وەزیرمــان تێــدا هەڵكەوێ". ئەمــە گوتەی هێمن 
ساڵحە كە كۆچبەرێكی كوردە لە كەنەدا و زۆر لەمێژ 

نییە مافی پەنابەریی وەرگرتووە.
ئێستا كەنەدا بووەتە رووگەی سەتان كۆچبەری 
كــورد، بە تایبەتی كوردی باشــووری كوردســتان، 
بەشــێك لــەو كۆچبەرانە زۆر بەخێرایــی توانیویانە 

خۆیان بگونجێنن و ببنە خاوەنی پرۆژە.
هێمــن ســاڵح، خەونی جێبەجێكردنــی چەندین 
پــڕۆژەی هەیــە و دەڵێــت كــورد خەریكــە دەبنــە 
رەوەندێكــی دیاری كەنــەدا، بۆیە "زۆر گرنگە كاری 
لەسەر بكرێت و وەك كورد رەوەندێكی چاالك بین، 

نەك هاوشێوەی ئەمریكا بتوێینەوە".
ئــەو رەخنەی زۆری لە كوردی ئەمریكا هەیە كە 
چاالك نین و دەڵێت "دەبوو كوردی ئەمریكا زۆر لە 
كوردی ســوێد و ئەڵمانیا چاالكتر بوونایە، هیوادارم 
ئێمــە وا نەبیــن، چونكــە زۆریــن و خاوەنی هێز و 

تواناین".
ئێســتا هێمن لە پاڵ پــڕۆژە بازرگانییەكانی كە 
تەنیــا بۆ خۆژیاندنی بووە، لەگەڵ چەند هاوڕێیەكی 
كە لە نێویاندا كۆچبەری تازە و كۆن هەن، خەریكی 
دروستكردنی گرووپێكن و چاالكی دەكەن و زانیاری 
كۆدەكەنــەوە. هێمن گوتی: "بۆ خۆژیاندن دەســتم 
بە چەند كارێكی بچووكــی بازرگانی كردووە، بەاڵم 

خەونــی دیكەم هەیە بۆ رەوەندی كوردی لە كەنەدا 
و نەتەوەكەم لە كوردستان".

هێمــن زیاتر لەبــارەی پرۆژەكەیان قســەی كرد 
و گوتــی "ژمارەیەكــی زۆر كــوردی چــاالك لێــرە 
هەبوون، بــەاڵم لێكدابڕابــوون و ئاگایان لە یەكدی 
نەبــوو، ئێســتا ژمارەیەكــی زۆر كــورد روویان لەم 
واڵتــە كــردووە، هەردووك پێكــەوە دەتوانین كاری 
زۆر بــاش بكەیــن و ببینــە گرووپێكــی بەهێــز". 
هێمــن هەروەها دەڵێــت: "من و زۆر لــە هاوڕێكانم 

یان سپۆنســەری رۆیشــتوون كە پرۆسەیەكە كەمتر 
خەرجــی و بەخێوكردنی دەكەوێتە ســەر دەوڵەت، 
زۆربەیان روویان لە كاری بازرگانیی بچووك كردووە. 
و شووشــتنگەی  ماركێــت  كردنــەوەی  لەوانــەش 

ئۆتۆمبێل و چێشتخانە و هەروەها بەنزینخانە.
رەفعەت بەرزنجی هەشــت مانگە گەیشــتووەتە 
كەنەدا. ئەو دەڵێت "ئێستا ماركێتێكم هەیە و زیاتر 
لە 12 كارمەندی كورد و عەرەبم هەیە". ماركێتەكەی 
رەفعەت لە نێوجەرگەی شاری تۆرنتۆیە. ئەو دەڵێت 

سۆسیال دیموكرات دژە و لیبراڵەكان پشتگیری سەربەخۆیی كوردستان دەكەن

كۆچبەرانی تازە زۆربەیان روویان لە كاری بازرگانی كردووە

پەیوەندییــە دیبلۆماتیكەكانــدا دەبــوو ئەوەمــان 
بزانیایــە كە سۆســیال دیموكــرات و چەپەكان بە 
گشــتی هاوســۆزی كورد نین، بگرە ئیســتیغالی 

خاڵە الوازەكانیش دەكەن".
هێــژان پێیوایە پشــتگیریی پارتە چەپەكان لە 
كورد لە رابردووشــدا جگە لە دروشــم هیچی دیكە 
نەبــووە، بۆیە رەخنە لەو كوردانــە دەگرێ كە لە 
نێــو چەپەكان كار دەكەن و دەڵێت: "هاوســۆزیی 
هەندێك كوردی ســوێد لەگەڵ پارتە چەپەكان، لە 

بێئاگایی و ناهۆشیاریی زیاتر هیچ نییە".
ئەم بۆچوونەی هێژان بۆچوونی سەتان كوردی 
ئــەو واڵتەشــە، بەتایبەتــی دوای باڵوكردنــەوەی 
بەیاننامەیــەك لەنێــو پارتی گەلــی لیبراڵەوە كە 
بە ئاشــكرا پشــتگیری لە ســەربەخۆیی باشووری 

رووداو - ستۆكهۆڵم 

"هەمیشە سۆسیال دیموكراتم بە پارتی خۆم 
زانیوە، هەرگیز بیرم لەوە نەكردووەتەوە رۆژێك 
دەنگ بە راســتەكان بدەم، بەاڵم تێگەیشتم كە 
راســتەكان بەتایبەتیــش لیبراڵــەكان، پارتــی 
ئێمەن". ئەمە گوتەی كوردێكی دێرینی سوێدە 
كــە پێشــتر لەگــەڵ سۆســیال دیموكراتەكان 
هاوســۆز بووە و بگرە لە نێویاندا چاالك بووە. 
بەاڵم ئێســتا خۆی بە الیەنگری سەرســەختی 
لیبڕاڵــەكان دەزانێت. چونكە وەك ئەو دەڵێت 
:"تەنیا ئەوان هاوسۆزی راستەقینەی كوردن".

ســەربەخۆیی  بــۆ  گشتپرســی  بابەتــی 
كوردســتان، بەتایبەت لەگــەڵ نزیكبوونەوەی 
سیاســییەكانی  لەنێــو  ئەنجامدانــی،  وادەی 
سوێدیش بووە مایەی قسەوباس و تەبەنیكردنی 

هەڵوێستی جیاواز.
بیۆرن ئولوف ســكۆگ، باڵیۆزی ســوێد لە 
نەتەوەیەكگرتووەكان لە لێدوانێكدا بۆ )رووداو( 
گوتبــووی "ئێمــە پشــتگیری لە گشتپرســیی 
هەرێمی كوردســتان ناكەیــن و لەگەڵ ئەوەین 
عێراق بە یەكگرتوویی بمێنێتەوە".

ئولــوف ســكۆگ كە لەســەر پارتی سۆســیال 
دیموكــرات و چــەپ حیســابە، بــەم دەربڕینــەی 
دووبارە كوردی ئەو واڵتەی نیگەران و تووڕە كرد. 
هێــژان مەجیــد كە یەكێكە لە كــوردە تووڕەكان، 
دەڵێــت: "بــاوەڕ ناكەم جارێكی دیكــە ئەو پارتە 
بتوانێــت دەنگی كورد بۆ الی خۆی بهێنێتەوە كە 

پێشتر پشتی پێ بەستووە".
هێژان 22 ســاڵە لە سوێد دەژی و كاری زۆری 
لەگــەڵ چەپــەكان كــردووە. ئــەو دەڵێــت: "ئەو 
كاتەی سۆســیال دیموكرات تووشــی قەیران بوو، 
بە شــاندی گــەورە چوونە كوردســتان، تەنانەت 
بانگێشــتی بەرپرسی سیاســی كوردیان كرد بێنە 
سوێد بۆ ئەوەی لە نێو كوردی سوێد بانگەشەیان 
بۆ بكەن، بەاڵم ئێســتا ئــەو پارتە كە حوكمڕانە، 

دژایەتیی سەربەخۆیی كوردستان دەكات".
ئەگەرچی لە هیــچ باڵوكراوەیەكی فەرمیی ئەو 
پارتەدا شتێكی لەو شێوەیە نەگوتراوە، بەاڵم هیچ 
كاتێك لە دەرەوەی پاراستنی یەكپارچەیی عێراق 
شــتی دیكەیان نەگوتــووە. هێژان مەجید دەڵێت: 
"لــە بابەتەكانــی پێشــمەرگە و شــەڕی داعش و 

كوردســتان ئەولەوییەتــی كاری ئێمەیە، وەك 
كوردی سوێدی و ئەندامی پارتی گەلی لیبراڵ".
 هەڵوێســتی لبیراڵەكان لەبارەی كوردەوە، 
وای كرد دەمیر واز لە سۆســیال دیموكراتەكان 
بهێنێ و بچێتە ریزی لیبراڵەكان. دەمیر دەڵێت 
:"لە نێو هەموو پارتەكانی ســوێد تەنیا پارتی 

لیبراڵ دۆستی راستەقینەی كوردە".
ئەندامــی  زۆرتریــن  دیموكــرات  سۆســیال 
كــوردی لــە پەرلەمانــی ســوێد هەیــە، بەاڵم 
خۆبەدوورگرتنــی ئەو حیزبە لە هەڵوێســتێكی 
فەرمــی لەبــارەی ســەربەخۆیی كوردســتان، 
جێگەی نیگەرانیی ئەندامانی كوردی ئەو پارتە 

بووە.
ســازان ئاســۆ لە رێكخــراوی گەنجانی ئەو 
دەڵێت:"چەندینجــار  و  دەكات  كار  پارتــە 
هەڵوێســتمان هەبووە، بۆیــە نیگەرانین لەوەی 
ئێستا شتێكی فەرمی لەو شێوەیە ناكات، بەاڵم 
جەختكردنــەوەش لە یەكپارچەیی عیراق مانای 

دژایەتی گەلی كورد بۆ سەربەخۆیی نییە".
ســازان پێیوایــە پارتەكەیان بــەو جۆرەش 
نییە كە لیبراڵەكان باســی دەكەن. ئەو دەڵێت 
"مەســەلەی كردنەوەی كونسوڵگەریی سوێد لە 
هەولێر، هاوكاریی پێشمەرگە لە شەڕی داعش، 

بەرهەمی خەباتی پارتەكەی ئێمەیە".
ئاغەلــی ئەندامێكــی دیكــەی  حیشــیمەت 
كــوردی ئەو پارتەیــە، بۆچوونێكی پێچەوانەی 
ســازانی هەیــە و دەڵێت "ئەگەر لــە داهاتوودا 
سۆســیال دیموكرات و باڵــی چەپی حوكمڕان، 
هەڵوێستی جدی نەبێت، واز لەو حیزبە دێنم". 
لەنێــو ئــەو كوردانەدا خەڵكــی وەكو باوەڕ 
ئەحمەدیــش هــەن كــە پێیانوایە هەڵوێســتی 
سۆسیال دیموكراتەكان واقیعبینانەیە و دەڵێت 
"ئێستا دەرفەتەكە گونجاو نییە بۆ سەربەخۆیی 

كوردستان".

هەڵبژاردنەكان و سەنگی كورد
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كوردێكی سوێد

هاوسۆزیی هەندێك كوردی سوێد لەگەڵ 
چەپ، لە بێئاگایی و ناهۆشیارییەوەیە

رەنا عەلی، 28 ساڵ، كوردی 
فەیلییە و لەدایكبووی بەغدایە، 

بەاڵم زۆربەی ژیانی منداڵی و 
گەنجێتی لە باشووری كورستان 
بووە. ئەو ئێستا بووەتە بابەتی 
گەرمی نێو كۆچبەران و لە چەند 

مێدیایەكیش باسكراوە. 
بەهۆی زانینی ئینگلیزی و 

عەرەبی و فارسی و هەروەها 
كوردیش كە زمانی دایكێتی، 

رەنا ئێستا كارێكی زۆر باشی 
دەستكەوتووە كە وەرگێڕانە. 

رەنا دەڵێت "ئەوەی زمانە جیاوازە 
ئاسیاوی و رۆژهەاڵتییەكان 

بزانێت، نانی كەوتووەتە رۆنەوە. 
داهاتی هەفتانەم دوو هێندەی 
ئەو كارمەندانەیە كە چەندین 

ساڵە ئەو كارە دەكەن". 
رەنا یەكێكە لە چیرۆكە 

سەرنجڕاكێشەكان. جیا لە ژیانی 
ئاوارەیی لە ئێران و باشووری 

كوردستان و توركیا، ماوەیەكی 
زۆریشی لە ئەوروپا بەسەر 

بردووە، بەاڵم ژیانی لە ئەوروپا 
پڕ بووە لە شكست و ئێستا لە 

كەنەدا قەرەبووی دەكاتەوە. 
رەنا تەنیا ساڵێكە لە كەنەدایە 
و خاوەنی خانووی خۆیەتی كە 

ئەمە شتێكی ئاسان نییە بۆ 
كۆچبەرێكی تازە.

رەنا پێشتر لە سوێد داوای 
مافی پەنابەرێتی كردبوو، بەاڵم 

داواكەی رەتكرابووەوە، بۆیە 
ناچار بوو روو لە كەنەدا بكات. 

ئەو دەڵێت :"ئەوروپام پێ خۆشتر 
بوو، بەاڵم لە هیچی سەركەوتوو 
نەبووم، لە كەنەدا ژیانێكی نوێم 

دەستپێكردەوە".

ئــەو باســی جیاوازیی خۆیــان لەگــەڵ چەپەكان 
دەڵێــت:  و  دەكات  دیموكراتــەكان  سۆســیال  و 
"جیاوازیی لیبراڵەكان، لەگەڵ سۆسیال دیموكرات 
و چەپەكان بە گشــتی ئەوەیــە، بەناوی نەتەوەی 
جیــاواز و پرســی ناوخــۆی واڵتانــەوە خــۆی لە 
ســەربەخۆیی نەتەوەیەكــی گــەورەی وەك كــورد 

نادزێتەوە".
شــوكری دەمیــر و ئیســماعیل كامیــل دوو لە 
كەســایەتییە كــوردە دیارەكانــی ئــەو پارتــەن، 
یەكەمیان بەشداری لە نووسینی ئەو بەیاننامەیەدا 
كــردووە، دووەمیشــیان لــە دوو خولــی رابردوودا 

ئەندامی ئەو حیزبە بووە. 
دەرەوەی  "لــە  دەڵێــت:  كامیــل  ئیســماعیل 
دروشــم و گوتــە، پارتی گەلی لیبــراڵ بە كردەیی 
كاری لەگەڵ هەرێمی كوردســتان كردووە". كامیل 
لــە هەڤپەیڤینێكــی پێشــتریدا لەگــەڵ )رووداو( 
گوتبــووی: "ئــەو كاتــەی بــە بەیاننامەیەكیــش 
پشتگیری لە كوردستان نەدەكرا، ئێمە كارمان بۆ 

كردنەوەی كونسوڵخانەی سوێد لە هەولێر كرد".
شــوكری دەمیــر كەســایەتیی دیــاری كوردی 
ئــەو پارتــە بــە )رووداو(ی گوت "ســەربەخۆیی 

كوردستان دەكەن. 
 

لیبراڵەكان چییان گوت؟

باڵوبوونەوەی بەیاننامەی پارتی گەلی لیبراڵ، 
بــە واژووی چەنــد كەســایەتییەكی دیــاری ئەو 
پارتە كە لە نێویاندا ســەرۆكی پێشووی پارتەكە 
و دوو پارلەمانتــار و پارلەمانتارێكــی ئەوروپــا و 
چەند كوردێكیش هەن، دەنگدانەوەی زۆری لەنێو 

مێدیاكانی سوێد هەبوو. 
ئەوان گوتبوویان "پێویســتە لێگەڕێین عێراق 
و كوردســتان رێگەی جیاوازی خۆیان بگرنەبەر". 
لە بەیاننامەكەدا چەند نموونەیەكی سەركەوتووی 
جیابوونــەوەی واڵتانیــان بــاس كــردووە و 
جیابوونەوە و ســەربەخۆیی كودستانیان 
بە رێگەیەكی گونجاو وەسف كردووە. 

دانیال ســۆگۆ، ئەندامی ئەو پارتە 
بە )رووداو(ی گوت: "مافی بڕیاردانی 
خۆبەڕێوەبردنــی  و  چارەنــووس 
نەتــەوە ژێردەســتەكان، لــەو مافــە 
گەلــی  پارتــی  كــە  ســەرەكییانەن 
لیبرال هەمیشە خەباتی بۆ كردووە". 

ناوەڕاســتی ساڵی داهاتوو هەڵبژاردنی پەرلەمان و شــارەوانییەكانی سوێد بەڕێوەدەچن، كورد كە 
دەیان هەزار دەنگدەری لە سوێد هەیە، لەو هەڵبژاردنانەدا دەتوانێ قورسایی هەبێ.

باوەڕ ئەحمەد كوردی كە كوردێكی دانیشــتووی ســوێدە، پێیوایە بەیاننامەكەی پارتی گەلی 
لیبراڵی ســوێد بۆ ســەربەخۆیی كوردســتان بۆ كۆكردنەوەی دەنگە. بەاڵم فریاد رەســوڵ كە 
لێكۆڵینڤانێكی كوردە، دەڵێت "ئەگەر ســەربەخۆیی كورد ببێتە بابەتی هەڵمەتی هەڵبژاردن، 

ئەمە نیشانەیەكی زۆر باشە و سەرەتایەكی زۆر ئەرێنییە".
ئیلینور هامرێن قوتابی دكتۆرا لە زانكۆی ســیۆدیرتۆرن كە تێزی دكتۆراكەی لەســەر كورد 

و ناسیۆنالیســتی دوورمەودایە، دەڵێت: "خەونی دروستكردنی دەوڵەت بووەتە بنەمای هێزی 
كورد و وەك نەتەوەیەكی چاالكی سوێد دەریخستوون".
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ژنێكی بەسااڵچوو دەكوژرێ
رووداو - سەیدسادق

ئێوارەی رۆژی 2017/8/11، لە گەڕەكی بەركێوی شــارۆچكەی سەیدســادق ژنێكی تەمەن 80 ســاڵ بەكوژراوی لە ماڵەكەی خۆیدا دۆزرایەوە. دیاری رەفیق، 
قایمقامی سەیدسادق بە )رووداو(ی راگەیاند: "ئەو ژنە ناوی حاجی خاوەرە، بە تەنیا ژیاوە. هێشتا جۆری كوشتن و هۆكارەكەی بەتەواوی روون نەبووتەوە". وەك 

دیاری رەفیق باسیكرد، لەكاتی پشكنینی شوێنەكەدا دەركەوتووە حاجی خاوەر هەندێك ئاڵتوون و پارەی هەبووە، دزراوە. دەست و قاچی بەستراونەتەوە ئینجا كوژراوە. 
هەروەها حەیدەر حەسەن، بەڕێوبەری كارگێڕی نەخۆشخانەی شەهید شەوكەت بە )رووداو(ی گوت "شوێنەواری ئەشكەنجە بە تەرمەكەوە دیاربوو، پێدەچێت رۆژێك زیاتر 

بێت خنكێندرابێت".

ژنان

دیمەن بورهان
رووداو - هەولێر

ســاڵ   15 نزیكــەی  خوشــكەكەی  و  )ح( 
لەمەوبەر كەوتنە بندەستی باوەژنەوە، بەگوتەی 
یەكێك لە كەسە نزیكەكانیان، بەردەوام لەالیەن 
بــاوك و باوەژنەكەیانەوە لێیانــدراوە، تەنانەت 
ئەو رۆژەش كە )ح( لە ماڵەكەی خۆیاندا و بە 

چەكی باوكی، خۆی تێدا كوشت.
رۆژی 2017/8/1 كچێكی تەمەن 17 ســاڵ 
بەنــاوی )ح.م( بــە گوللەیەكــی كاشــینكۆف 

كۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا.
دوای جیابوونــەوەی بــاوك و دایكیان، )ح( 
و )ر( و بــرا ســاواكەیان بەبێ دایــك مانەوە، 
هــەر لــە ســەرەتاوە براكەیان مــرد و ئەو دوو 
خوشكە لەالیەن نەنكیان )دایكی باوكیان(ـەوە 

بەخێودەكران.
 )ه( كــە كەســێكی نزیــك لــەو خێزانەیە، 
وردەكاریــی زیاتــری لەبارەی ئــەو دوو كچە و 
مامەڵــەی بــاوك و باوەژنەكەیــان دركاند و بە 
)رووداو(ی گــوت كــە دوو ســێ ســاڵ دوای 
جیابوونــەوەی بــاوك و دایكی ئــەو دوو كچە، 
)م( كە باوكی كچەكانە، هاوســەرگیری لەگەڵ 
ژنێكــی خزمــی خۆیــان كــردووە. بــەاڵم هەر 
لەسەرەتاوە باوەژنەكە رقی لە منداڵەكان بووە 

و مامەڵەكردنی لەگەڵیان زۆر خراپ بووە.

ژێر پێی كچەكەی داخ كردبوو

 )ه( كــە لــە نزیكــەوە ئــاگاداری ژیانــی 

ئــەو دوو كچەیــە، بــە دوو منداڵــی بــێ تاوان 
وەســفیان دەكات و دەڵێــت باوەژنەكەیان هەر 
لە خۆیــەوە رقی لــە دوو منداڵەكە دەبووەوە. 
و  دەگێڕێتــەوە  )ح(  بەســەرهاتێكی  )ه( 
دەڵێــت "جارێكیــان چووینــە ماڵیــان، )ح(م 
بینی نەیدەتوانی بە ئاســانی پێیەكانی لەســەر 
زەوی دابنێــت، دواتــر بۆم دەركــەوت لەالیەن 
باوەژنەكەیەوە ژێرپێــی داخكرابوو، ئەوان هیچ 
گوناهێكیــان نەبــوو، بــەاڵم باوەژنەكەیان رقی 
لێیان بوو، بەردەوام لێیدەدان و دەیشكاندنەوە 
لەناو خەڵكدا، هەموو كارێكی ماڵی پێدەكردن. 
قــەت نەمانبینیــوە جلێكــی جوانیــان لەبەردا 
بێت". بەگوتەی )ه( تەنانەت باوەژنی ئەو دوو 
كچــە، هــەردوو كچەكەی ناچــار كردبوو واز لە 

خوێندن بێنن".
سەبارەت بە بێدەنگیی باوكی منداڵەكانیش 
لە هەڵسوكەوتی ئەو ژنە بەرامبەر منداڵەكان. 
)ه( گوتی "باوكیشــیان بــەم مامەڵە خراپەی 
ژنەكــەی دەزانی، بەاڵم دەســەاڵتی بەســەردا 
نەدەشكا، تەنانەت باوكیان خۆیشی خراپ بوو 

لەگەڵ ئەو دوو كچە".

بە چەكەكەی باوكی، 
خۆی دەكوژێ

)ه( لە زمانی خوشكە بچووكەكەی )ح( وە 
باسی ئەو رۆژە دەكات كە )ح( خۆی كوشتووە 
باوەژنەكــە   2017/8/1 "رۆژی  دەڵێــت:  و 
دەچێتــەوە ماڵی باوكی. دوو كچەكەش لەگەڵ 
خۆی دەبات، بەاڵم لەوێ شەڕیان پێدەفرۆشێ 

و لێیــان دەدات. ئەگەرچــی ماڵــی باوكی زۆر 
داوای لێدەكەن دەســت لە تووڕەبوون و لێدان 
لە كچەكان هەڵبگرێت، بەاڵم ئەو گوێ بەوانیش 
نادات و بەردەوام دەبێت لە لێدانیان، تەنانەت 
)ح( ئەو رۆژە نانیشــی بۆ ناخورێت، دواتر كە 
باوكیــان دێت بەدوایاندا، باوەژنەكەیان دەڵێت 
ئــەم كچانەت زۆر هار و بێئەدەبن و من چیدی 
تەحەمولیــان ناكــەم، بۆیە باوكیــان كچەكان 

دەباتەوە ماڵەوە".
)ه( بەردەوام دەبێت و دەڵێت: "لەو كاتەی 
)ح( خەریكی شۆردنی حەوشەی ماڵەكەیە، 
باوكی دەست دەداتە سۆندەیەك و لە )ر(ی 
خوشكی دەدات كە تەنانەت ئێستاش شوێنی 
لێدان و ســۆندە بە جەستەیەوە دیارە، )ح( 
زۆر خەم دەخوات و بە خوشــكەكەی دەڵێت 
ئێمە زۆر بێكەسین، بۆیە بەوجۆرە مامەڵەمان 
لەگەڵ دەكەن، پاشــان دەچێتــە ژوورەوە و 
هــەر بە چەكەكەی باوكی گوللەیەك لەســەر 

دڵی خۆی دەدات و خۆی دەكوژێ".
بەگوتــەی )ه(، ئــەو كچــە دوای ئەوەی 
لەداخی باوەژنەكەی تەقەی لەخۆی كردووە، 
دوا قسەشــی هــەر بــۆ باوەژنەكــەی بووە: 
"بەرلــەوەی گیانی دەربچێ دوا قســەی هەر 
بــۆ باوەژنەكەی بوو، گوتبووی لەگەڵ )ر(ی 

خوشكم باش بە".
و  خــزم  "لەنێــو  دەشــڵێت:  )ه(   
كەســەكانماندا هیچ كەســێك نییــە نەزانێت 
هۆكاری خۆكوشتنی )ح( بێزاربوونی بوو لە 
مامەڵــەی خراپی باوك و باوەژنەكەی لەگەڵ 

خۆی و خوشكەكەی".

خزمەكانیان بۆ بێدەنگ بوون؟

)ه( نایشــارێتەوە كــە هەمــوو خــزم و 
كەســوكاریان ئاگاداری ئەو مامەڵەیەی باوك 
و باوەژنەكــە بــوون لەگــەڵ ئــەو دوو كچە، 
بەاڵم كەس قســەی نەكردووە و نەیویستووە 
كێشــە بــۆ خۆی دروســت بــكات. هەروەها 
دەڵێــت "هۆیەكی تــری ئەوە بــوو كە خزم 
و كەســوكاریان زۆر خێڵەكین، دەشترســان 
ئەگــەر دایك و باوەژنەكە دەســتگیر بكرێن، 
دەبێت خۆیان منداڵەكان بەخێو بكەن، بۆیە 

هیچیان نەگوت و بێدەنگییان هەڵبژارد".
)ه( ســەركۆنەی خــۆی دەكات كە پێش 
ئەوەی ئەو رووداوە بقەومێ، نەیتوانیوە هیچ 
بــۆ دوو كچەكە بكات: "خۆزگە پێش ئەوەی 
خۆی بكوژێت، شــتێكم بۆیــان دەكرد، )ح( 
كچێكــی زۆر رۆح ســووك بــوو، هەركاتێك 
ئێمەی دەبینی باوەشی پێدا دەكردین، بەاڵم 
نەیدەتوانی هیچ شتێك بۆ ئێمە باس بكات، 
چونكــە باوەژنەكــەی هەمیشــە بەدەوریەوە 
بوو، نەیدەهێشــت لە كەسمان نزیك ببنەوە، 

لەترسی ئەوەی نەكا شتێك بڵێ".
)ه( دەڵێت "ئەوانەی بەشداریی پرسەكەی 
)ح(یان كرد، كەســیان سەرەخۆشــییان لە 
باوك و باوەژنەكەی نەكرد، چونكە دەیانزانی 
مامەڵەی ئەوان لەگەڵ )ح( و خوشــكەكەی 

چەندە خراپ بووە".

بەردەوام لێیانداوە

كچێك لە داخی باوك و باوەژنەكەی، 
خۆی دەكوژێ

دیمەن بورهان
رووداو - هەولێر

رێكخراوێكی لۆكاڵی كە كار لەســەر نەهێشــتنی 
خەتەنەكردنی مێیینە دەكات، دەڵێت مامانی وا هەیە 
تاوەكــو ئێســتا زیاتر لە چوار هــەزار كچی خەتەنە 
كــردووە، هەروەهــا دەڵێت لەو ماوەیــەدا توانیویانە 
قەناعــەت بــە 35 مامــان بهێنن كە دەســتبەرداری 
خەتەنەكردن ببن، بەاڵم مامانی وا هەیە هێشتا كچان 

خەتەنە دەكات.
رێكخراوی ئەلەند كــە رێكخراوێكی لۆكاڵییە، بە 
هاوكاریــی كونســولخانەی هۆڵەندا لە كوردســتان، 
لە مانگی ئایاری ئەمســاڵ هەڵمەتێكــی لەژێر ناوی 
"بەرەنگاربوونەوەی خەتەنەكردنی مێیینە" راگەیاند، 
لــەو هەڵمەتــەدا قســە لەگــەڵ 4000 ئافــرەت لە 
200 گونــدی ســنووری پارێــزگای هەولێر كراوە كە 
ســەرجەمیان خەتەنە كراون. یەكێك لە راهێنەرانی 
پرۆژەكەش دەڵێت "خەتەنەكردن هێشتا بەردەوامە".
پڕۆژەكانــی  رێكخــەری  رەســوڵ،  كوردســتان 
رێكخــراوی ئەلەنــد لە هەولێر بــە )رووداو(ی گوت: 
"ســەردانی 200 ناحیە و گوندی سنووری پارێزگای 
هەولێرمــان كرد. 4000 ئافرەتی خەتەنەكراو و 200 
مەال و 200 موختارمان بینیوە، باسی خەتەنەكردنی 
مێیینەمان لەڕووی ئایینی، تەندروستی، دەروونی و 
كۆمەاڵیەتی بۆ كردوون. یاســای بەرەنگاربوونەوەی 
كــە  باســكردوون  بــۆ  خێزانیمــان  توندوتیژیــی 

خەتەنەكردنی مێیینەی قەدەغە كردووە".
 

لە 4 بۆ 8 ساڵیدا خەتەنەكراون

لەو رووپێوەدا، وەكو كوردســتان رەســوڵ باسی 
دەكات "ئــەو ئافرەتانەی قســەیان لەگەڵ كراوە، لە 
تەمەنــی 4 تاوەكــوو 8 ســاڵیدا خەتەنــە كراون كە 
بەپێی لێكۆڵینەوەی زانســتی، منــداڵ لەو تەمەنەدا 
90% بۆ 95%ـی پێكهاتەكانی جەستەی دادەمەزرێت. 
ئەوانیــش لەو تەمەنــەدا بە مووس لەژێر ترســێكی 
زۆردا خەتەنەكــراون، بۆیــە هەموویان لە ترســێكی 
بەردەوامدان و تەنانەت لە ناوی خەتەنە دەسڵەمێنەوە 
و دەتۆقێــن، چونكە كاریگەریــی دەروونی زۆر زۆری 

لەسەریان هەبووە".

خەتەنە هۆكارە بۆ جیابوونەوە

رێكخەری پڕۆژەكانی رێكخراوی ئەلەند لە هەولێر 
پێیوایە هۆكاری زۆربوونی جیابوونەوەی هاوژینەكان 
بەشێكی پەیوەندی بە خەتەنەكردنی مێیینەوە هەیە 
و دەڵێــت: "بەشــێكی زۆری هۆكاری جیابوونەوە بۆ 
خەتەنەكردنی ژنان دەگەڕێتەوە، چونكە خەتەنەكردن 

توانای سێكسی ئافرەت الواز دەكات".
 دەشــڵێت "ئەگەرچــی ئامارێكــی فەرمیــم لەال 
نییە، بەاڵم ئەو كەیسانەی بینیومە، نزیكەی 70%ی 

هۆكارەكەی خەتەنەكردنی كچانە".

عەرەب وازی لێهێنا و كورد بەردەوامە

بە گوتەی كوردســتان رەســوڵ، بەشێكی زۆری 
پیاوان لە كەركووك و مەخموور و شوێنەكانی دیكە، 
ژنی دووەم دەهێنن كە زۆربەیان عەرەبن. كوردستان 
لــەو پیاوانەی پرســیوە: ئایــا هاوژینەكــەی خۆت 
كێشــەی ماڵــداری و خراپیی هەڵســوكەوتی هەیە؟ 
دەڵێــن نا، هۆكاری دیكە هەیە كە ناتوانین بیڵێین، 
مەبەستیان كێشەی ساردوسڕیی سێكسە. كوردستان 
دەڵێــت "بۆیە پەنا دەبەنە بەر هێنانی ژنی عەرەب، 
چونكــە عەرەب خەتەنە ناكرێــن و وازیان لێهێناوە، 
بەاڵم كورد بەردەوامە لەســەری، لەكاتێكدا سەرەتا 
عەرەب خەتەنەكردنی كچانــی هێنایە ناو كوردەوە، 
تەنانــەت لە 49 واڵتی ئیســامی بە سعودیەشــەوە 

خەتەنەكردنی كچان نییە".
ســەبارەت بەو كەسانەی لە پشت خەتەنەكردنی 
كچانەوەن، كوردستان دەڵێت: "بڕیاری خەتەنەكردنی 

كچەكان بەشێكی كەمی لەالیەن پیاوانەوە دەدرێت، 
زۆربەیان بە بڕیاری ژنە بەتەمەنەكان و دایكی كچەكان 
خەتەنــە دەكرێن كــە هەندێكیان بەهــۆكاری ئاینی 
و هەندێكیشــیان لەبەر نەریــت دەیكەن. هەندێكیان 
دەڵێــن ئەگەر كچەكانیان خەتەنە نەكرێن ئارەزووباز 
دەردەچــن، لــە داهاتــوودا ئابــڕووی خێزانەكانیان 
دەبەن، بەاڵم بەپێی لێكۆڵینەوە زانســتییەكان ئەوە 

ئەسڵی نییە".
كوردســتان دەڵێــت ئافــرەت هەبــووە دوو جار 
خەتەنەكراوە "چونكە مامانەكە بەسەقەتی خەتەنەی 
كردووە. دوایی كێشــەی تەندوستی بۆ دروست بووە 
و تووشــی نەخۆشــی لە رەحم یــان نەزۆكی بووە، 
بۆیــە هاوژینەكــەی ژنــی بەســەرهێناوە، یــان لێی 

جیابووەتەوە".

خەتەنەكردنی كچان بەردەوامە

سەرەڕای دانانی سزا بۆ خەتەنەكاران و ئەوانەی 
هانــدەری خەتەنەكردنــی كچانــن، بــەاڵم هێشــتا 
خەتەنــەی كچــان بەردەوامــە. كوردســتان گوتــی 

"ئەگەرچی بەیاسا خەتەنەكردن قەدەغەكراوە، بەاڵم 
هێشــتا خەتەنەكردنــی كچان هەر هەیــە. لە چەند 
گوندێــك هەر ماوە كە من بەدواداچوونی بۆ دەكەم، 
تەنانەت نزیكەی مانگێك لەمەوبەر خەتەنەی كچان لە 

چەند گوندێك كراوە".
مامانێك 4000 كچی خەتەنە كردووە

خەتەنەكردنی كچان لەالیەن مامانەكانەوە دەكرێ، 
بــە تایبەتــی ئەو مامانانــەی بەشــێوەی ئەكادیمی 
نەیانخوێنــدووە، بۆیە كچانی خەتەنەكراو هەمیشــە 

مەترسیی لەسەر ژیانیان هەیە.
كوردســتان رەســوڵ دەڵێت لە ماوەی ئەو پێنج 
مانگەدا قسەیان لەگەڵ چەندین مامان كردووە و ئەو 
ژمارانەی لەبارەی خەتەنەوە لەو مامانانەیان بیستووە 

تووشی سەرسوڕمانی كردوون.
لەوبارەوە دەڵێت: "ئەو مامانانەی قســەم لەگەڵ 
كردوون، سەدان و هەزاران منداڵیان خەتەنە كردووە، 
یەكێــك لەوانە 700 منداڵ و یەكێكی دیكە 3000 و 
مامانێكیش گوتی تاوەكوو ئێستا 4000 كچم خەتەنە 

كردووە".

مامانەكان واز دەهێنن

ئامانجــی ســەرەكیی پرۆژەكە وەك كوردســتان 

باســی كــرد، هۆشــیاركردنەوەی مامانــەكان بووە، 
تاوەكوو دەستبەرداری خەتەنەكردنی كچان ببن. ئەو 

پێیوایە هەوڵەكانیان ئەنجامی باشی هەبووە.
 "لەمــاوەی ئەو پێنــج مانگــەدا توانیمان 
كــە  بهێنیــن  مامــان   35 بــە  قەناعــەت 
بــەاڵم  ببــن،  خەتەنەكــردن  دەســتبەرداری 
مامانیــش هەیە وازی نەهێنــاوە، بۆیە منیش 
وازم لێنەهێنــاوە و چەند جارێك چوومەتەوە 
الی و مەترسییەكانم بۆ روونكردووەتەوە، یان 
مامۆستای ئاینیم بردووەتە الی تاوەكوو بۆی 
روون بكاتەوە كە خەتەنەكردنی كچان هەڵەیە 
و لــە ئایینــی ئیســامدا نییە، ئینجــا وازیان 
هێناوە، بەشێكیشــیان لە ترسی یاسا وازیان 
لە كاری مامانی هێناوە، ئەمەش بووەتە هۆی 
ئەوەی رێژەی خەتەنەكردن زۆر كەم ببێتەوە، 

بەاڵم بنەبڕ نەكراوە و هەر هەیە".
بە گوتەی كوردســتان رەسوڵ، ئەگەرچی 
جــاران بەئاشــكرا و تەنانــەت بەبەرچــاوی 
خەڵكیشــەوە لەســەر كانــی و بــن دار و ناو 
رووبــارەكان كچــان خەتەنــە دەكــران، بەاڵم 
ئێســتا مامانەكان بە نهێنی و بەبڕی 5 هەزار 

دینار خەتەنەی كچان دەكەن.

 سەرەڕای قەدەغەكردنی بە یاسا، هەر لەم مانگەدا لە چەند گوندێك كچان خەتەنە كراون

رێكخراوێك مامانەكان رازی دەكات كچان خەتەنە نەكەن

سزای خەتەنەكار چییە؟
پەرلەمانــی كوردســتان لــە ســاڵی 2011دا یاســای بەرەنگاربوونەوەی 
توندوتیژیی خێزانی دەركرد، بەپێی ماددەی دووی ئەو یاسایە، خەتەنەكردنی 
مێیینە بە توندوتیژی هەژمار كراوە. سزاكەشــی لە ماددە شەشی یاساكەدا 

ئاماژەی پێدراوە كە دەڵێت:
یەكەم: هەر كەســێك هانی خەتەنەكردنی مێیینە بدات، ســزا دەدرێت بە 
غەرامەكــردن كە لە یــەك ملیۆن دینار كەمتر نەبێ و لــە پێنج ملیۆن دیناریش 

زیاتر نەبێ.
دووەم: هەر كەسێك مێیینەیەك خەتەنە بكات، یان بەشداری تێدا بكات، سزا 
دەدرێــت بە بەندكردن كە لە شــەش مانگ كەمتر نەبێ و لە دوو ســاڵ زیاتر 
نەبێ. هەروەهــا غەرامەش دەكرێ بە بڕە پارەیەك لــە دوو ملیۆن دینار كەمتر 

نەبێ و لە پێنج ملیۆن دینار زیاتر نەبێ. یان بە یەكێك لەو دوو سزایە.
ســێیەم: هەر كەســێك خەتەنەی مێیینــەی ناكامی كرد، ســزا دەدرێت بە 
بەندكردن لە یەك ســاڵ كەمتر نەبێ و لە ســێ ســاڵ زیاتــر نەبێ. هەروەها 
غەرامــەش دەكرێ بە بــڕە پارەیەك لە پێنج ملیۆن دینــار كەمتر نەبێ و لە 10 

ملیۆن دیناریش زیاتر نەبێ. یان بە یەكێك لەو دوو سزایە.
چــوارەم: بــاری تاوانبار قورســتر دەبێ ئەگــەر بكەرەكە پزیشــك بوو، یان 
دەرمانســاز بوو، یان كیمیایی بوو، یان مامان بــوو، یان یاریدەدەرەكانیان بوون. 

هەروەها بۆ ماوەی سێ ساڵ لە پیشەكەی دووردەخرێتەوە.

مامانێك چوار هەزار كچی خەتەنە كردووە

قەناعەتمان بە 35 
مامان هێناوە واز لە 
خەتەنەكردن بێنن

رێكخەری پڕۆژەكانی 
رێكخراوی ئەلەند
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گەنجێك لەنێو ماڵەكەیدا دەكوژرێكۆمەاڵیەتی
رووداو – سۆران

رۆژی 2017/8/11 لە نێو شارۆچكەی خەلیفانی سەر بە قەزای سۆران تەقە لە ژن و پیاوێكی گەنج كرا، بەو هۆیەوە پیاوەكە كوژرا و ژنەكەش برینداربوو. 
نەقیب هاوار ئەرگوشی، گوتەبێژی پۆلیسی سۆران بە )رووداو(ی راگەیاند "لە شارۆچكەی خەلیفانی سەر بە قەزای سۆران، تەقە لە ژن و پیاوێك دەكرا بەهۆیەوە 

پیاوەكە دەكوژرا و ژنەكەش بریندار بوو". ئەو گەنجە خێزانداربووە، تەمەنی 19 ساڵ بووە، ناوی ) م.ز. ع(ە بەگوتەی كەسوكارەكەی "كاژێر 3:00ـی بەرەبەیان 
لە ماڵەكەی خۆیدا چەند گوللەیەكی لێدراوە و كوژراوە. پۆلیس دەڵێت "تۆمەتبارەكان رایانكردووە و تاوەكو ئێستا دەستگیرنەكراون".

ژیلەمۆ عەبدولقادر

* بەڕێوەبەری بەرەنگاربوونەوەی 
توندوتیژی دژی ئافرەتان/ هەولێر

موقەدەمی مافپەروەر

تاوەكــو قەناعەتــی پێ هێنا شــووی پێ 
بــكات، بەرد شــەقی برد، بــەاڵم دواتر لێی 
كەوتــە بیانــوو بــۆ ئــەوەی دەســتبەرداری 
جگەرگۆشــەكەی ببێ، بــەاڵم ئافرەتەكە لە 
نێوان هاوژین و منداڵەكەیدا، ئەوەی دووەمی 
هەڵبــژارد و لێی جیابــووەوە. ئەوە چیرۆكی 
ئــەم هەفتەیەی گۆشــەكەمانە كــە باس لە 
ژنێــك دەكات هاوژینەكــەی زۆری لێكردووە 
دەســتبەرداری منداڵەكەی ببــێ، بەاڵم ئەو 

رازی نەبووە.
ئەو ئافرەتە ماوەیەك لەمەوبەر ســەردانی 
كردیــن و بەســەرهاتی خــۆی بــەو جــۆرە 
گێڕایــەوە: "كچێكی جــوان و جاحێڵ بووم، 
خوازبێنیــم زۆر بــوو، دواتــر شــووم كــرد، 
سەرەتای ژیانمان بێ كێشە بوو، منداڵێكمان 
هێنایە ســەر دونیا، بەاڵم دواتر وردە كێشــە 
لــە نێوانمان دروســتبوو، كێشــەكان گەورە 
بوون تا گەیشتە ئەو راددەیەی جیاببینەوە. 
بــەو مەرجە جیابوومــەوە منداڵەكــە لەالی 
خۆم بێت، هاوژینەكەشــم رازی بوو. دەستی 
منداڵەكەم گــرت و هاتمەوە ماڵی باوكم. كە 
خەڵك زانییــان تەاڵقدراوم، چەند كەســێك 
هاتنــە خوازبێنیــم، بــەاڵم مەرجــی من بۆ 
شــووكردنەوە ئەوە بوو كە دەبێ منداڵەكەم 
لەگــەڵ خــۆم بــێ، یەكێــك لەوانــەی هاتە 
خوازبێنیــم، بــەو مەرجە رازی بــوو. منیش 
بەڵێننامەیەكم پێ پڕكردەوە كە منداڵەكەشم 
لەگەڵم دەبێت و بەخێویشــی بكات، ئەویش 

واژۆی لەسەر كرد".
ئافرەتەكە درێــژەی بە گێڕانەوەكەی دا و 
گوتــی "ماوەیەك لەگەڵ ئەویش بێ كێشــە 
تێمپەڕاند، بــەاڵم زۆری نەبرد ئەویش كەوتە 
بیانووگرتن، لە هەمووشــی نامەعقولتر ئەوە 
بــوو كە دەیگــوت دەبێ ئــەو منداڵە ببەیتە 
الی باوكــی، من ئامادە نیــم منداڵی خەڵك 
بەخێــو بكــەم. منیش ســووربووم لەســەر 
ئەوەی منداڵەكە لەالی خۆم بمێنێتەوە. ئیدی 
لەســەر ئەو منداڵە بەردەوام شــەڕمان بوو. 
پێمگوت تۆ كاتی خۆی بەڵێنت پێدام كە ئەو 
منداڵە لەالی من بێ، خێرە ئێستا پەشیمان 
بوویتــەوە، تــۆ ئەگەر منداڵــی منت نەوێت، 
منیش منداڵی تۆم ناوێ، ئەویش پێیگوتم بڕۆ 
بۆ خــۆت داوای تەاڵق بكە، دیارە ئەو پیاوە 
لە من بێزار بووبوو، بۆیە منداڵەكەی كردبوو 

بە بیانوو".
بــەدوای  ئافرەتەكــە  داوای  لەســەر 
پیاوەكەمانــدا نارد بۆ ئەوەی ئاشــتەوایی لە 
نێوانیاندا بكەین و كێشــەكەیان بۆ چارەسەر 
بكەین. لێمان پرسی بۆچی پێشتر بەڵێنت بەو 
ئافرەتە داوە كە منداڵەكەی بۆ بەخێو بكەی 
و ئێستا پەشیمان بوویتەوە. پیاوەكە نكۆڵی 
لەوە نەكرد كە بەڵێننامەیەكی لەو شــێوەیە 
لە نێوانیاندا هەیە، بەاڵم ئێســتا حەز ناكات 
ئەو منداڵە لەالی ئــەو بمێنێتەوە و دەیەوێ 
بگەڕێتــەوە الی باوكی خــۆی، ئافرەتەكەش 
پێیدەڵێــت ئەگەر ئەو منداڵە بگەڕێتەوە الی 
باوكــی من لەالی تۆ دانانیشــم، بۆیە منیش 

پێمگوتووە دەتوانی داوای تەاڵق بكەی.
بــە پیاوەكە راگەیەنــرا كە ئەگەر ئەو ژنە 
داوای تــەاڵق بكات هەموو مافێكی دەكەوێ، 
چونكە تۆ ئەو بەڵێننامەیەت پێشێل كردووە 
كــە لە نێوانتان هەبــووە. پیاوەكە ئامادەیی 
خۆی نیشاندا كە بە گفتوگۆ و لێكتێگەیشتن 
كێشــەی نێوانیان چارەسەر بكەن، بەاڵم ژنە 
گەیشــتبووە ئەو بڕوایەی ئیدی ژیانی لەگەڵ 

ئەو پیاوە زۆر زەحمەتە.
 ناچار بووین چارەسەرە یاساییەكەیان بۆ 
پێشنیاز بكەین. بە ژنەكەمان گوت دەتوانی 
ســەردانی دادگای بــاری كەســی بكەیــت و 
ســكااڵیەك بۆ جیابوونەوە لــە هاوژینەكەت 
تۆمــار بكەی. ئەو بەڵێننامەیەش باشــترین 
بەڵگەیــە بــۆ ئــەوەی داوای مافــی خۆت لە 

هاوژینەكەت بكەی.
ئەگەر بگەڕێینەوە بۆ یاسا، لەو دۆسیەیەدا 
یاســا پشــتگیریی ژنەكە دەكات. چونكە لە 
مادە 57ی یاسای باری كەسی ساڵی 1959دا 
هاتــووە "ئەگــەر مێــردی دایــك بەڵێنێكی 
نووسراوی دا بۆ بەخێوكردنی منداڵی دایكەكە 
و پابەند نەبــوو بە بەڵێنەكە، ئەوە دایكەكە 

دەتوانێ داوای جیابوونەوە بكات".

هاوژینەكەی بێ 
بەڵێن دەرچوو

ژنەكەی و برازاكەی خیانەتی لێ دەكەن
دیمەن بورهان

رووداو – هەولێر

ئەحمــەد پاش ئەوەی هەســت بە ناپاكیی 
هاوژین و برازاكەی دەكات، لە نانەواخانەكەی، 
كاژێــر پێنجــی بەرەبەیــان دەســتە حەبێكی 
سەرئێشــە دەخوات و بێهــۆش دەبێت، بەاڵم 
یەكێــك لە شــاگردەكانی بەپەلە دەیگەیەنێتە 

نەخۆشخانە و لە مردن رزگاری دەكات.
ئەحمەد 39 ســاڵ، خەڵكی شارۆچكەیەكی 
ســەر بە پارێزگای ســلێمانییە. مــاوەی پێنج 
ساڵە هاوســەرگیری لەگەڵ )س. م(ی تەمەن 
36 ســااڵن كــردووە كــە پــوورزای خۆیەتی، 
بەگوتەی خۆی لەگەڵ )س( بە خۆشەویســتی 
هاوســەرگیرییان كــردووە و خاوەنــی كچێكی 

تەمەن سێ سااڵنن.
ئەحمەد خاوەنی نانەواخانەیەكە، شــەوانە 
كاژێــر دووی نیوەشــەو تاوەكــو كاژێــر 10ی 
ســەرلەبەیانی كاری تێــدا دەكات. برازاكــەی 
ئەحمەد  بەناوی )ف.ح( كە قوتابیی زانكۆیە، 
لە نهۆمی ســەرەوەی ماڵی ئەحمەد نیشتەجێ 
بوو. ئەحمەد متمانەیەكی تەواوی بە برازاكەی 
هەبوو، خەمی هاوژین و كچەكەی نەبوو كاتێك 
دەچووە سەر كار، بەاڵم دواتر بۆی دەردەكەوێ 

كە ژنەكەی و برازاكەی خیانەتی لێدەكەن.
ئەحمەد بــە )رووداو(ی گوت "شــەوێكیان 
چووم بــۆ نانەواخانــە، دوای هەویر شــێان، 
بیرم كەوتەوە مۆبایلەكەم لە ماڵەوە بیرچووە، 
نزیكــەی كاژێــر 4ـی بەرەبەیــان گەڕامــەوە 
ماڵــەوە. بــۆ ئــەوەی منداڵەكــەم و ژنەكــەم 
خەبەریــان نەبێتــەوە بە هێواشــی دەرگاكەم 
كردەوە، بەاڵم )س( لەسەر جێگاكەی نەبوو".
 ئەحمەد یەكســەر بۆ گەرماوی ماڵەكەیان 
دەچــێ، بەاڵم لەوێش نەبوو. دەڵێ "لەوكاتەدا 
گومانم بۆ هەموو شــتێك چوو، بەاڵم گومانی 

ئەوەم نەكرد لە نهۆمی سەرەوە بێت". 

ئەحمــەد گومــان دەكات كە )ف( نەخۆش 
بــێ و بانگــی ئامۆژنی كردبــێ، بۆیە دەچێتە 

نهۆمی سەرەوەی ماڵەكەی.
ئەحمــەد گوتــی "كاتێــك دەرگای ژووری 
نووستنی )ف(م كردەوە، بینیم ئەویش لەسەر 
جێگاكەی نەبــوو، دەنگێك لــە گەرماوەكەوە 
هات، پێكەنینی هاوژینەكەم بوو، ئەژنۆم شكا، 
بەرەو چێشتخانەكە چووم تا چەقۆ هەڵبگرم، 
بــەاڵم نەمتوانی، برازاكەم كوڕی برا گەورەكەم 
بوو كە لە شــەڕی دژی داعشــدا شەهید ببوو، 
دڵم نەهــات براژنەكەم بۆ دووجــار بە مەرگی 

ئازیزانی شاد بكەم".
بــۆ  دەگەڕێتــەوە  یەكســەر  ئەحمــەد 
"نەمدەویســت  دەڵێــت  و  نانەواخانەكــە 

بژیــم و جارێكــی دیكــە هاوژیــن و برازاكــەم 
ببینمــەوە، بۆیــە هەوڵــی خۆكوشــتنم دا. لە 
ژووری هەویرشــێانەكە كەســی لێ نەبوو، بە 
شــاگردەكانم گــوت هەســتدەكەم نەخۆشــم، 
پشــووێك دەدەم، كە چوومە ژوورەوە دەستە 
حەبێكم خوارد، وابزانم نۆ دانە حەبی تێدابوو، 
دوای چارەگێــك هۆشــم نەما، كاتێك هۆشــم 

هاتەوە بینیم لە نەخۆشخانەم".
گەدەیان شووشت و لە مەردن 

رزگاریان كرد

كامەران كە شاگردی ئەحمەدە و وەستاكەی 
لــە مردن رزگار كردووە بــە )رووداو(ی گوت: 
"وەســتام دوای گەڕانــەوەی بــۆ نانەواخانەكە 

رەنگــی وەك پــەڕۆی زەردی لێهاتبوو، بەالدا 
دەكەوت، زۆر پرسیارمان لێكرد كە چی بەسەر 
هاتــووە؟ بــەاڵم ئــەو تەنیا گوتــی ماندووم و 
دەمەوێت پشــوو بدەم، دوای چەند خولەكێك 
لە رۆیشتنی بۆ ژووری هەویرشێانەكە، چوومە 
ژوورەكە، بینیم كەوتبــوو، وامزانی خەوتووە، 
بۆیە ویستم بێمە دەرەوە تا خەبەری نەبێتەوە، 
بــەاڵم دەســتە حەبێكی بەتاڵم لە تەنیشــتی 
بینی، بەوە زۆر ترســام و بانگی شــاگردەكانم 
كرد، دواتــر بردمان بۆ نەخۆشــخانە، لەوێش 
رەوانەی نەخۆشخانەی فریاكەوتنی سلێمانیان 

كرد و گەدەیان بۆ شووشت".
ئــەو شــاگردە پەیوەندی بــە )س( دەكات 
بــۆ ئــەوەی ئــاگاداری بكاتەوە كــە ئەحمەد 

رووداوێكی وای بەســەر هاتووە "پەیوەندیم بە 
هاوژینی وەســتاكەمەوە كرد تاوەكوو ئاگاداری 
بكەمەوە لــە بارودۆخی مێردەكەی و پێمگوت 
دوای ئەوەی هاتەوە بۆ ماڵ بارودۆخی تێكچوو 
و هێناومانەتە نەخۆشــخانە، بەاڵم )س( بەبێ 

ئەوەی هیچ بڵێت، مۆبایلەكەی داخست".
ئەحمەد دوای دوو دەرچوونی لە نەخۆشخانە 
دەگەڕێتەوە ماڵەوە، بەاڵم هاوژین و كچەكەی و 

برازاكەی هەاڵتبوون.
داوای پشكنینی DNA بۆ كچەكەی 

دەكات

لــەو رۆژەوە ئەحمــەد ســۆراخیان دەكات، 
دەڵێت "دوای وەرگرتنی زانیاری بۆم دەركەوت 
نامەوێــت  مــن  هەاڵتــوون،  توركیــا  بــەرەو 
بگەڕێنــەوە، تەنیا داوای كچەكــەم دەكەم بۆ 
ئەوەی پشــكنینی بۆ بكــەم و بزانم كچی منە 
یــان هی برازاكــەم، ئەگەر منداڵــی من بێت، 
دەیگەڕێنمــەوە الی خــۆم، ئەگەرنــا ئەویــش 

دەدەم بە هاوژین و برازاكەم".
 )ز.ح( كــە بــرای )ف( و برازای ئەحمەدە 
لەبــارەی ئەم كەیســەوە بــە )رووداو(ی گوت 
"ئەگەر مامیشم لە براكەم خۆشبێت، ئێمە لێی 
خۆشنابین، چونكە دوای شەهیدبوونی باوكم، 
مامــم هەمووكات یارمەتی ئێمە و براكەشــمی 
دەدا، ماوەی سێ ساڵە هاوین و زستان براكەم 
لــەالی ئەوان دەژیا، دوكانی بۆ بەكرێ گرتبوو 
و كاری كۆمپیتــەری دەكرد، هەموو كات وەك 

كوڕی خۆی مامەڵەی لەگەڵ دەكرد".
و  رووداوە  ئــەو  دوای  )ز.ح(  بەگوتــەی 
هەاڵتنیــان "براكــەم پەیوەندی بــە دایكمەوە 
كــردووە و داوای لێكــردووە ئاڵتوونەكانــی بۆ 
بفرۆشــێت و پێیگوتووە من و ئامۆژنم دەمێكە 
پەیوەندیمان هەیە و دەیانەوێت بەرەو هەندەران 

رابكەن، بەاڵم دایكم حاشای لێكردووە".

عومەر چاوشین
رووداو - ژاراوە

مەعســومە چیــدی نەیتوانــی بەرگــەی 
دووریی ئەو سێ منداڵە بگرێ كە سااڵنێك 
شــەونخونی بەدیاریانەوە كێشــابوو. دوای 
جیابوونــەوەی لــە هاوژینەكــەی، لە ماڵی 

دایكیدا كۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا.
زەوییــە  بەرهەمــی  لەوەتــەی 
كشتوكاڵییەكەیان پێگەیشتبوو، مەعسومە 
زۆربــەی بەیانیــان لەگەڵ دایــك و باوكی 
دەچووە نێو زەوییەكەیان بۆ رنینی بامیە، 
بەاڵم ئەو رۆژە روخسەت لە دایك و باوكی 
وەردەگرێ و لە ماڵەوە دەمێنێتەوە. دواتر 
دایــك و باوكی بەســەر مەرگی كچەكەیاندا 

دێنەوە.
ناحیەی  دانیشــتووی  )مەعسومە.م.ئا( 
ژاراوەی ســەر بە قەزای پشــدەر بوو. ئەو 
ژنە كە دایكی ســێ منداڵ بــوو، نیوەڕۆی 
رۆژی 2017/8/12 لــە ماڵــی باوكــی بــە 
پەتێــك خــۆی خنكانــد. پۆلیــس دەڵێت 
مەعسومە بەهۆی كێشــەیەكی خێزانییەوە 

خۆی خنكاندووە. 
دالوەر كــە زڕبرای مەســومەیە، دەڵێت 
مەعسومە ساڵێك لەمەوبەر لە هاوژینەكەی 
جیابووەتەوە، هۆكاری جیابوونەوەكەشــی 
ئــەوە بووە كــە هاوژینــی پێشــووی ژنی 
بەســەرهێنابوو. بۆیــە مەعســومە بڕیــار 

دەدات جیاببێتەوە.
دالوەر دەڵێــت مەعســومە باوكــی لــە 
ژیاندا نەماوە، دایكشــی شــووی بە باوكی 
ئەو كردووەتەوە، بۆیە دوای جیابوونەوەی 

گەڕاوەتەوە الی دایكی و زڕباوكی.
كــە  دەكات  رۆژە  ئــەو  باســی  دالوەر 
مەعســومە خــۆی خنكانــدووە و دەڵێــت 
"مەعسومە زۆربەی بەیانیان لەگەڵ دایك و 
باوكم دەچوو بۆ بامیە لێكردنەوە، لە رۆژی 
رووداوەكــە پێیگوتبــوون ئەمــڕۆ ناتوانــێ 
لەگەڵیــان بچێ و خەریكی چێشــتلێنان و 

ماڵ پاككردنەوە دەبێ".

بــاوك و دایكــی مەعســومە چــاوەڕێ 
بوون كــە نیوەڕۆ نانێكی گەرمی دەســتی 
كچەكەیــان بخۆن، بــەاڵم بەســەر مەرگی 
دەڵێــت  دالوەر  هاتنــەوە.  كچەكەیانــدا 
"دایكــم و باوكــم كــە گەڕابوونــەوە دەرگا 
داخرابوو، لە دەرگایان دابوو كەس دەرگای 
نەكردبــووەوە، تەلەفۆنیــان بۆ مەعســومە 
كردبــوو، وەاڵمی نەدابــووەوە. دواتر باوكم 
بەســەر دیــواری ماڵــی براكەمــدا كــە لە 
تەنیشــت ماڵیانە، چووبووە ســەربان و لە 
هەورەبانــەوە چووبــووە خــوارەوە. بەاڵم 
دواتــر  داخرابــوون،  ژوورەكان  دەرگای 
بــە دەڕنافیــز دەرگاكانیــان كردبــووەوە، 
بینیبوویان مەعســومە لــە ژوورێكدا خۆی 

هەڵواسیوە".
دالوەر كــە لــە كاتــی رووداوەكــەدا لە 
قــەاڵدزێ بووە بە تەلەفۆن لــە رووداوەكە 
ئــاگادار كراوەتەوە، ســەبارەت بە هۆكاری 
خۆخنكاندنی مەعسومە، دەڵێت "هەموومان 
بەو رووداوە شۆك بووین، چونكە مەعسومە 
هیچ كێشــەی نەبــوو، نەخۆشــیش نەبوو، 
تاكە شت كە گومانی بۆ ببەین بەو هۆیەوە 
خۆی خنكاندبــێ، منداڵەكانیەتی، ئەو زۆر 
بیری ســێ منداڵەكەی دەكرد، هەر كاتێك 
منداڵێكــی لە دەرەوە ببینیایە دەســتی بە 
گریان دەكرد، زۆرجــار منداڵەكەی دەگرت 
و تونــد توند لە باوەشــی خــۆی دەگرت. 
زۆرجــار بۆ منداڵەكانی دەگریا، بە جۆرێك 

هەندێكجار لە هۆش خۆی دەچوو".
بــە گوتەی دالوەر، مەعســومە لە كاتی 
داوای  هاوژینەكــەی  لــە  جیابوونــەوەی 
كردبــوو منداڵەكان لــەالی خۆی بن، بەاڵم 
هاوژینەكەی داواكارییەكەی رەتكردبووەوە، 
لەگــەڵ ئەوەشــدا رێگەی پێــدەدا جاروبار 

چاوی بە منداڵەكان بكەوێ.
یاریــدەدەری  محەمــەد،  عوســمان 
نەخۆشــخانەی  گشــتی  بەڕێوەبــەری 
شــەهیدانی قەاڵدزێ لەبارەی خۆخنكاندنی 
ئــەو ئافرەتەوە بە )رووداو(ی گوت "رۆژی 
شــەممەی رابــردوو تەرمــی ئــەو ژنەیــان 

لــە  دادوەری  پزیشــكی  بەشــی  هێنایــە 
نەخۆشــخانەكەمان، لە ئەنجامی پشــكنین 
بۆمــان دەركــەوت كــە بــە پــەت خــۆی 
خنكاندووە. ئێمە لە الی خۆمان توێكاریمان 
بــۆ تەرمەكــە كــرد دواتــر تەرمەكەمــان 

رادەستی كەسوكارەكەی كردەوە. 
ســەبارەت بــە هــۆكاری رووداوەكــەش 
عوســمان محەممەد گوتی "كەسوكارەكەی 
لەالی ئێمە گوتیان كێشەی لەگەڵ هاوژینی 
پێشــووی هەبــووە و لێــی جیابووەتــەوە. 
ئەوان ســێ منداڵیان هەبــووە، منداڵەكان 
لەالی باوكیان بوون، ئەو ژنەكەش بەرگەی 
دووری منداڵەكانــی نەگرتووە، بۆیە خۆی 

خنكاندووە".
بەپێی ئاماری بەڕێوەبەرایەتی پۆلیســی 
راپەڕیــن لە ماوەی شــەش مانگی یەكەمی 
ئەمســاڵ 17 ژن بــە رووداوی جیاجیــای 
وەكو سووتان، خۆســووتاندن، خۆكوشتن 
و خۆخنكاندن لە پشدەر و بیتوێن گیانیان 

لە دەستداوە.
بەرپرســی  ئەســعەد  رێبــوار  مــازم 
راگەیاندنی نووســینگەی بەرەنگاربونەوەی 
توندوتیــژی دژی ژنــان لــە راپەڕیــن بــە 
دوای  هــەر  "پۆلیــس  گــوت  )رووداو(ی 
رووداوەكــە گەیشــتە ماڵــی ئــەو ژنــە و 
دەســتی بــە لێكۆڵینــەوە كــرد، بەپێــی 
لێكۆڵینــەوەی پۆلیــس دەركەوتــووە ئەو 
ژنە خۆی خنكاندووە، بۆیە پۆلیس كەســی 
لەســەر رووداوەكــە دەســتگیر نەكردووە، 
كەسوكاریشــی ســكااڵیان لەســەر كــەس 

نەبووە".
بەپێــی ئــەو ئەنجامانــەی پۆلیــس لــە 
دەســتی  ســەرەتاییەكان  لێكۆڵینــەوە 
كەوتــووە، وەك مازم رێبوار ئاماژەی پێدا 
"ئەو ژنە بەهۆی كێشەیەك ساڵێك لەمەوبەر 
لــە هاوژینەكــەی جیابووەتــەوە و لەگــەڵ 
دایكوباوكــی ژیاوە. هەر ئەو جیابوونەوەیە 
بــە تایبەتیش لەبەر ئەوەی منداڵی هەبووە 
و لێیان دووربووە، كاریگەری زۆری لەسەر 

هەبووە و بەو هۆیەوە خۆی خنكاندووە".

بەهۆی دووری لە منداڵەكانی، خۆی خنكاند

كچەكەیشیان لەگەڵ خۆیان بردووە و هەاڵتوون
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عێراقی دوای داعش بیر لەوە دەكاتەوە ناوچە 
وێرانبووەكانی ئاوەدان بكاتەوە و هەزاران خێزانی 
ئاوارە بگێڕێتەوە بۆ شــوێنی ژیانیان. واڵتێك كە 
هیوا لەســەر قەرزی زەبەالح هەڵدەچنێ، رەنگە 
بتوانێ شــارەكان بونیاد بنێتــەوە، بەاڵم دواجار 
كەڵەكەبوونی قەرز بە خراپی تێكیدەشكێنێتەوە. 
بڕیــاردەری لیژنــەی دارایــی پەرلەمانــی عێراق 
دەڵــێ "ســەرقاڵی توێژینەوەیەكی وردە لەســەر 
قەرزەكانی عێراق و چارەنووسی واڵتەكە بەهۆی 

قەرزاربوونێكی مەترسیدارەوە". 
ئەحمەد حاجی رەشــید، بڕیــاردەری لیژنەی 
دارایی لە پەرلەمانی عێراق دەڵێ كۆی قەرزەكانی 
عێراق تاوەكو ئێستا "گەیشتووەتە 111 ملیار و 
725 ملیۆن دۆالر، بەاڵم كێشە ئەوەیە كە هێشتا 

پاریس وەرگیرابوو، بەاڵم نزیكەی 5 ملیار و 800 
ملیــۆن دۆالر لــەو قــەرزە ماوە و ئــەوی دیكەی 

دراوەتەوە".
عێراق واڵتێكی دەوڵەمەندە بە نەوت و سامانی 
دیكەی سروشتی، بەاڵم لەو رۆژەوەی دروستكراوە 
زۆر كەم سەقامگیریی بەخۆیەوە بینیوە. بەهۆی 
ئەوەشــەوە هەمیشــە داهاتە زۆرەكەی بۆ كڕینی 
چــەك و تەقەمەنــی بەكارهێنــاوە. لەالیەكــی 
دیكەشــەوە بەردەوام وێرانەی دوای جەنگەكانی 
ئاوەدانكردووەتەوە. هەرچەندە بەرپرسانی عێراق 
دوای رووخاندنی سەددام مزگێنیی بونیادنانەوەی 
عێراقیــان دا، بەاڵم پێشــتر لێكۆڵەری گشــتیی 
ئەمریكــی بــۆ كاروبــاری بونیاتنانــەوەی عێراق 
رایگەیاندبوو كە لەســەردەمی مالكیدا 6.6 ملیار 
دۆالری عێــراق بەهــەدەر چــووە و عێــراق هیچ 
سوودێكی لە سندووقی گەشەپێدان نەبینیوە بۆ 

بونیاتنانەوەی ژێرخانە ئابوورییەكەی.

ئەمســاڵ قەرزەكانی عێراق بــۆ 120 ملیار دۆالر 
زیاد بكات و لە ساڵی 2018 دا بگاتە 132 ملیار 

دۆالر.
هەیســەم جبووری، ئەندامی لیژنــەی دارایی 
لــە ئەنجوومەنــی نوێنەرانــی عێــراق رایگەیاند 
"قەرزە دەرەكییەكانی عێراق 67%ی كۆی گشتی 
قەرزەكانــی پێكهێنــاوە، 33%ی قەرزەكانیــش 

عێراق لە هەوڵــی وەرگرتنی قەرزی دیكەدایە بۆ 
ئــەوەی بتوانێ خەرجییەكانی شــەڕ و مووچەی 

فەرمانبەرانی هەڵبسوڕێنێ".
هێشتا بەرپرسانی بەغدا چاویان لەوەیە بانكی 
نێودەوڵەتــی دەرفەتــی دیكە بداتــە ئەو واڵتە و 
گوژمەیــەك پــارەی دیكە بەقــەرز وەربگرێ. لە 
هەمانكاتــدا چاوەڕێــن ژاپــۆن 150 ملیۆن دۆالر 
بداتە عێراق، بۆ ئەوەی پڕۆژەیەكی ئاو و كارەبای 

پێ جێبەجێ بكەن.
بڕیاردەری لیژنــەی دارایی پەرلەمانی عێراق، 
هەروەهــا بــاس لــەوە دەكات كە عێــراق پێش 
پرۆســەی ئازادیــش قەرزی كــردووە و 41 ملیار 
دۆالری واڵتانــی كەنداوی لەال بووە، بەاڵم دەڵێت 
"قەرزە زۆرەكەی عێراق لە دوای ساڵی 2014ەوە 
كراوە، ئەوكات حكومەتی بەغدا بودجەی هەرێمی 

كوردستانیشی بڕیبوو". 
گوتیشــی: "51 ملیــار دۆالری دیكە لە نادی 

بەپێی قســەی ئــەردەاڵن نورەدەین، ئەندامی 
پەرلەمانی عێراق بێت، الیەنی ئەرێنیش هەیە لە 
بڕینی بەشە بودجەی هەرێمی كوردستان لەالیەن 
بەغــداوە لە ســاڵی 2014 دا، چونكــە هەرێمی 
كوردستان دەبێ شان بداتە بەر دانەوەی ملیاران 
دۆالر كــە بەغــدا قەرزی كردووە "ئــەو قەرزانەی 
بەغــدا تاوەكــو پێــش 2014 كردوونــی، دەبــێ 
هەرێمی كوردســتان بەشــداریی لە بژاردنەوەیدا 
بكات ئەگەر ســەربەخۆییش رابگەیێنێ، چونكە 
تاوەكو پێش ئەو ســاڵە 17%ی بودجەی عێراقی 

وەرگرتووە".
عێــراق بــە یەكێــك لــە واڵتــە گەندەڵەكان 
دادەنرێــت و بەپێی پێنوێنی گەندەڵی، لە پلەی 
161ـەمیــن واڵت دێــت لــە كــۆی 168 واڵت، 
زۆربوونی گەندەڵی بووەتە هۆكاری بەهەدەردانی 
ســامانی عێــراق، ســوود وەرنەگرتن لە ســامان 

بەمەبەستی ئەنجامدانی وەبەرهێنان. 
بەپێــی ئامارەكانــی ســندوقی نێودەوڵەتیی 
دراو، كۆی گشتیی بەرهەمی ناوخۆی عێراق 174 
ملیار دۆالرە. رێژەی قەرزەكان لە كۆی بەرهەمی 
ناوخۆ 61%ـە، پێشبینی دەكرێت تاوەكوو كۆتایی 

ناوخۆیین". بەاڵم ئەحمەدی حاجی رەشید دەڵێت 
قەرزەكانی عێراق 111 ملیار دۆالری تێپەڕاندووە 
"68 ملیــار دۆالری قەرزی دەرەكییە و 43 ملیار 
دۆالریشی هی بانكە نێوخۆییەكانە كە حكومەت 

لێی وەرگرتوون".
بەاڵم كە ئەوە دۆخی ئابووریی عێراقە، واڵتان 
چۆن هێشــتا سوورن لەسەر ئەوەی قەرزی دیكە 
بخەنە ســەر خەرمانــەی قەرزەكانــی؟ ئەحمەد 
حاجی رەشید، هۆكارەكەی دەگێڕێتەوە بۆ ئەوەی 
ئــەو واڵتانە دەیانەوێ جگە لــە وەرگرتنی نەوت 
بە نرخێكی هەرزانتر، كۆمپانیاكانیشیان دەستیان 
لــە پرۆژە و ئاواكردنــەوەی ناوچە وێرانبووەكانی 

عێراق گیرببێ.
بەهۆی ناردنی بودجەی هەرێمی كوردســتان 
لەالیەن بەغداوە لەساڵی 2003 تا 2014، هەرێمی 
كوردستان 40 ملیار دۆالری لە قەرزەكانی عێراق 
بەردەكەوێت، بەاڵم وەك ئەردەاڵن نورەدین گوتی 
"حكومەتی هەرێمی كوردستان ناچار نییە بچێتە 
ژێرباری بژاردنەوەی یەك دیناری قەرز كە لەدوای 

ساڵی 2014 كرابێ".
 ئــەو پەرلەمانتــارە كوردە هەروەهــا دەڵێ: 
"دەبــێ حكومەتی هەرێمی كوردســتان ئاگاداری 
ئەو واڵتانە بكاتەوە كە قەرز دەدەنە عێراق، ئەو 
ناچێتە ژێرباری بژاردنەوەی قەرز، چونكە هیچی 

وەرنەگرتووە".

هێشتا قەرز دەكات

عێراق 120 ملیار دۆالر قەرزدارە

بارزانی رازی بووە دەشتی نەینەوا ببێتە پارێزگا
رۆمیۆ هەكاری، سكرتێری گشتیی پارتی دیموكراتی بێت نەهرێن

ق 
ی عێرا

قەرزەكان

پێش 2003:                                               ملیار دۆالر

ساڵی 2016:                                             ملیار دۆالر

ساڵی 2017: دەگاتە                               ملیار دۆالر

ساڵی 2018: دەگاتە                               ملیار دۆالر

 قەرزی دەرەكی:                                      ملیار دۆالر

قەرزی ناوخۆیی:                                        ملیار دۆالر
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پەرلەمانتارێكی پارتی

پەرلەمانتارێكی كۆمەڵ

ســەربەخۆییش  كوردســتان  ئەگــەر 
رابگەیێنێ دەبێ بەشــداری لــە دانەوەی 

قەرزەكانی عێراق بكات

عێراق 67 ملیار دۆالری دەرەوە قەرزدارە

نەوزاد مەحموود
رووداو - هەولێر

چەنــد خولەكێكی كەم بوو لــە كۆبوونەوەی 
لیژنــەی بــااڵی گشتپرســی هاتبــووە دەرەوە. 
لــە كۆبوونەوەكــەدا گفتوگۆی ئەوەیــان كردبوو 
كــە كــەی و چۆن بچنــە بەغدا بۆ دانوســتاندن 
لەبارەی گشتپرسی. ئەو لەو بەرپرسە سیاسییە 
مەسیحییانەی باشــووری كوردستانە كە ئومێد 
لەســەر داهاتووی ژیان لەگەڵ بەغدا هەڵناچنێ، 
بەاڵم پێشــیوایە دەبێ دەســتكەوتی سیاســیی 
باشــووری  كلدۆئاشــوورییەكانی  و  مەســیحی 
كوردستان، گرێدراوی دەستكەوتە سیاسییەكانی 

باشووری كوردستان بێ.

200 هەزار ئاوارەی مەسیحی
مەســیحییەكان بــە عێــراق و كوردســتاندا 
باڵوبوونەتەوە، بەشێكی زۆریان لە دەشتی نەینەوا 
نیشــتەجێن، بۆیە شەڕی داعش كە سەرەتاكەی 
لــە مووســڵ و دواتریش دەشــتی نەینــەوا بوو، 

گورزی كاریگەری لە مەسیحییەكان دا.
رۆمیۆ هەكاری، سكرتێری گشتی پارتی بەیت 
نەهرێن، دەڵێ هێشتا بە دەیان كچ و كوڕ و ژن 
و پیاوی مەسیحی لە بندەستی داعش بە دیلێتی 
ماون "نازانین بۆ رەققەیان بردوون یان لە عێراق 
ماونەتــەوە". هەروەها دەڵێت: "بەهۆی شــەڕی 
داعشــەوە وێڕای دەربەدەربوونــی زۆرتر لە 200 
هەزار مەسیحی، 85%ی مەسیحییەكان لە هەولێر 

و دهۆك لە كامپی ئاوارەكاندان".

سەقفی داواكارییەكانیان 
بەرزدەكەنەوە

لەدوای راپەڕینی بەهاری 1991ەوە، باشووری 
كوردســتان هێندەی ئێســتا رووداوی سیاسی و 
گەرمی بەخۆوە نەبینیوە. لەالیەك ئامادەكاری بۆ 
ئەنجامدانی گشتپرســی لە 25 ئەیلولی داهاتوو، 
لەالیــەك ئــەو كێشــە سیاســییە نێوخۆییانەی 

دەشتی نەینەوا، لە ناوچەكانی ئەلقوش و باشیك 
و تەلســقۆف و باتنایــە و تلكێــف و قەرەقووش و 
چەنــد گوندێكی دیكــە پێكدێ. دانیشــتووانەكەی 
لە مەســیحی و كوردی ئێزدی و شــەبەك پێكدێن. 
لەدوای داعشــەوە بەجۆرێك دابەشــبووە كە 60%ی 
ئــەو ناوچانە ئێســتا لەدەســتی ســوپای عێراق و 
حەشــدی شــەعبین و 40%ی بەدەست پێشمەرگە 

ئــەو مافانەمان كــرد. نوێنەری ســەرۆكی هەرێمی 
كوردســتانیش بــە گوتارێك پشــتیوانیی هەرێمی 

كوردستانی بۆ داواكانمان دەربڕی".

"بابلیون گوزارشت لە 
مەسیحییەكان ناكەن"

لــە تلســقۆف و ئەلقوش و باشــیك هەندێك لە 
مەســیحییەكانم لەبــارەی گشتپرســییەوە دوانــد. 
هەندێــك لــەوان خوازیــارن دەنگــی ئەوانیش رۆڵ 
ببینێ لە یەكاكردنەوەی ناســنامەی سیاسی نوێی 
ناوچەكــەدا و هەشــبوون دەترســان لــەوەی باجی 
دەنگدانی ئەوان، قورستر بێ لەوەی لە سەردەستی 
داعش دایان. ترس لە نزیكبوونەی حەشدی شەعبی. 
هەر لەو رۆژانەدا رەیان كلدانی، سەركردەی كەتائیبی 
بابلیونی ســەر بە حەشــدی شــەعبی، هۆشــداریی 
دایە حكومەتی هەرێمی كوردســتان كە گشتپرسی 
لــە دەشــتی نەینــەوا نــەكات. ئەو حیــزب و هێزە 
مەسیحییانەشــی بە كڕدراو و ترســێنراو ناوبرد كە 

بەشداریی پرۆسەكە دەكەن.
رۆمیــۆ هــەكاری رەتیدەكاتــەوە رەیــان كلدانی 
نوێنەرایەتی مەســیحییەكان بكات "ئەوە هەوڵێكی 
حەشدی شەعبییە بۆ ئەوەی دۆخی دەشتی نەینەوا 
تێكبدەن، دەیانەوێ لــە رێگەی بابلیونەوە پرۆژەی 
ئێمە بۆ پارێزگای دەشــتی نەینەوا هەڵوەشێننەوە 

ســەریان كێشا بۆ پەكخستنی پەرلەمان و لەالیەكی 
دیكەش شــەڕی داعش و قەیرانی دارایی كە مەیلی 
بەشــێك لە خەڵكیــان بــەالی خەونــە مەزنەكانی 
دەوڵــەت و گشتپرسیشــەوە نەهێشــتووە. زۆربەی 
مەســیحییەكان دەكەونە دەشتی نەینەوا، كە ئەمڕۆ 
پێیاندەگوترێ ناوچە كوردســتانییەكانی دەرەوەی 
هەرێمــی كوردســتان، بــەاڵم ئەوانیــش پێیانوایــە 
چارەنووسیان لەســەر رێگای چارەنووسی سیاسی 

باشووری كوردستانە.
رۆمیۆ هەكاری، نوێنەرایەتی مەسیحییەكان دەكات 
لەو لیژنەیەی بۆ گشتپرســی پێكهێنــراوە. پێیوایە 
زۆربەی مەسیحییەكان لەگەڵ ئەوەن بەیەكگرتوویی 
بڕۆنە نێو پرســە چارەنووسســازەكان، لەسەرەتاوە 
چەند پێشــنیارێكیان هەبووە بۆ ئەوەی بەشــداریی 
لە گشتپرســی بكەن "مافەكانمان روون بێ و دیاری 
بكرێ، هەروەك چۆن لە رەشنووســی دەســتووری 
هەرێمی كوردســتاندا ئۆتۆنۆمی بۆ مەســیحییەكان 
و دەشتی نەینەوا پەســەند كراوە. بارزانی و الیەنە 
سیاســییەكانیش لەگــەڵ ئــەو داوایانــەی ئێمەن و 

پشتیوانی لێدەكەن".
 گوتیشــی: "ئەگەر هەرێمی كوردســتان بتوانێ 
گشتپرســی بەســەركەوتووی ئەنجام بدات و ببێتە 
دەوڵەت، ئــەوكات ئێمــەش داواكارییەكانمان زیاتر 
دەكەین و داوای هەرێمی دەشتی نەینەوا دەكەین".

و هێــزە مەســیحییەكانەوەیە. رۆمیۆ هەكاری دەڵێ 
راســتە دەشــتی نەینــەوا لەدەســت داعــش رزگار 
كراوە "بەاڵم هێشــتا لە حاڵەتی شەڕدایە"، ئەوەش 
وەك ئاماژەیەك بۆ حەشــدی شــەعبی و ناكۆكییە 
سیاســییەكانی عێراق و هەرێمی كوردستان لەسەر 
داهاتــووی ناوچەكە "دەبێ لــە داهاتوویەكی نزیكدا 
ســوپای عێراق و حەشدی شەعبی دەشتی نەینەوا 
جێبهێڵن و رۆڵەكانی دەشتی نەینەوا خۆیان خۆیان 

بپارێزن".
لە هەنگاوی یەكەمدا، مەسیحییەكان یاداشتێكیان 
و  كوردســتان  هەرێمــی  ســەرۆكایەتی  داوەتــە 
دروســتكردنی  بــۆ  عێــراق  ســەرۆكایەتییەكانی 
پارێزگایەك لە دەشتی نەینەوا كە ناوەندی پارێزگاكە 
قەرەقــووش یان بەرتلە بێ. رۆمیــۆ هەكاری دەڵێ 
"بارزانی پشــتیوانمانە، بەاڵم بەغدا تاوەكو ئێســتا 

پەسەندی نەكردووە".
پێــش هاتنی داعــش، مەســیحییەكان چەكیان 
پــێ نەبوو، بــەاڵم دواتر چەند هێزێكــی چەكداری 
مەســیحی بەناوی جیــاواز لەو ناوچەیــە پێكهاتن. 
ئایا ئەوە مەترســی لەســەر داهاتووی پێكەوەژیانی 
مەســیحییەكان دروســت نــاكات؟ رۆمیــۆ هەكاری 
دەڵــێ "ئەو هێزانە لە داهاتوودا پارێزگا نوێیەكەمان 
دەپارێزن، لە كۆنفرانســەكەی برۆكســل لە بەردەم 
كۆمەڵگــەی نێودەوڵەتــی و ئەمریكییەكانــدا داوای 

وەرگرتــووە.  نێودەوڵەتیشــی  رەهەندێكــی  كــە 
بابلیــون گوزارشــت لــە دەشــتی نەینــەوا ناكەن، 
راســتە چەند گەنجێكی مەســیحییان تێدایە، بەاڵم 
بەشێكیان حەشدی شەعبین لە نێو ئەو هێزە بەناو 

مەسیحییەدا".

تەنیا یەك حیزبی مەسیحی 
دژی گشتپرسییە

سكرتێری گشــتی پارتی بەیت نەهرێن دەڵێ لە 
سەرەتاوە دوو حیزبی مەسیحی نەهاتنە نێو پرۆژەی 
گشتپرســی "لەم ماوەیە یەكێك لەو حیزبانە لەگەڵ 
بارزانی كۆبوونەوە و رێككەوتن، پێموایە لە كۆتاییدا 
ئەوی دیكــەش رێكدەكــەوێ". داواكاری ئەوەشــی 
هەیــە لە ئەنجامدانی گشتپرســیدا تایبەتمەندییەك 
بدرێتە دەشــتی نەینەوا "خەڵك ناچار نەكرێ دەنگ 
بدەن، چونكە 90%ی ئەو خەڵكە لەنێو كەمپەكانی 
هەولێر و دهۆكن هەرچەندە زۆرینەیان لەگەڵ ئەوەن 

بەشداریی بكەن". 
ســەبارەت بە ئەنجامدانی گشتپرسی لە دەشتی 
نەینــەوا، رۆمیــۆ هــەكاری دەڵێت "لیژنــەی بااڵی 
گشتپرسی وا رێككەوتوون، ئەنجوومەنی پارێزگاكانی 
كەركووك و نەینەوا و ئەنجوومەنی قەزا و ناحیەكانی 
ئــەو ناوچانــە بڕیار بــدەن كە ئایا گشتپرســی لەو 

ناوچانە بكرێ یان نا".

بارزانی و الیەنە 
سیاسییەكانیش 
لەگەڵ ئەو 
داوایانەی ئێمەن و 
پشتیوانی لێدەكەن

عێراق بە یەكێك لە واڵتە گەندەڵەكان دادەنرێت و بەپێی پێنوێنی گەندەڵی، لە پلەی 161ـەمین واڵت دێت لە كۆی 168 واڵت
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ته ندروستی

یەكەم ســاتی دەســتپێكردنی كارەكــەم لەنێو 
نەخۆشــخانەی فریاكەوتــن كــە تایبــەت بــوو بــە 
رووداوەكان بەوە دەستپێكرد كە پزیشكەكەی هاوڕێم 
گوتی: هەر نەخۆشــێك دێتە نەخۆشخانە شەڕێكی 
دەوێــت، هەرچــی ســاڵو دەكات، یەكســەر داوای 
ئەشــیعەت لێدەكات. هاوكارەكەم شــیفتەكەی دایە 
مــن و باری ئەو نەخۆشــانەی پێگوتم كە لە قاوش 
خەوێندراون، ئەو خواحافیزیی كرد و شــەڕەكەی بۆ 

من بەجێهێشت. 
لە سێ كاژێری یەكەمدا، بەشێك لە نەخۆشەكان 
بە گفتوگۆكردن لەوە تێدەگەیشتن كە پێویستیان بە 
ئەشیعە نییە، یان كە باسی زیانەكانیم بۆ دەكردن، 
پەشــیمان دەبوونــەوە. بەشــێك لەوانــەی داوای 
ئەشیعەیان دەكرد، حاڵەتەكەیان سارد بوو. واتە بە 

كەمی پێویستیان بە ئەشیعە دەبێ.
هێنــدەی نەبرد ژنێك و پیاوێــك، بە عارەبانە 
پزیشــكییەكە منداڵــە تەمەن پێنج ســااڵنەكەیان 
گوتــی  یەكســەر  دایكەكــەی  ژوورەوە،  هێنایــە 
ئەشــیعەیەكمان بۆ بگرە دەمانەوێت بزانین قاچی 
چی لێهاتووە. كە پشــكنینم بۆ نەخۆشــەكە كرد، 
گومانێكی زۆرم هەبوو شــكانی هەیە. دوای ئەوەی 
زانیم نیشانە زیندەگییەكانی جێگیرن، ئەشیعەیەكم 
بۆ نەخۆشــەكە نووسی. زۆری پێنەچوو، هاتنەوە. 
كە سەیری ئەشیعەكەم كرد، بینیم هەردوو ئێسكی 
قاچی )قامیش و تەڵەزم(ی شــكابوون و تەواو لە 
یەكدی ترازابوون، پێمگوتن پزیشــكی نیشتەجێی 
دێرینــی ئێســك و شــكان لێرەیــە. دەبێــت ئەو 

نەخۆشەكەتان ببینێت.
كەچی باوكی منداڵەكە گوتی: دكتۆر پێویســت 
ناكات، پێشتر بەیتاریش قاچی منداڵەكەی راكێشا، 
بــەاڵم داوای ئەشــیعەی كرد و ئێســتا ئەشــیعەكە 

دەبەینەوە الی بەیتار.
خەریكە لەگەڵ بەیتارەكان وەكو هاوبەشمان لێ 
دێت. نەخۆش دێتە نەخۆشــخانە و داوای ئەشــیعە 
دەكات، دوای پشــكنین كە پزیشــك ئەشیعەی بۆ 
دەنووسێت، تەنیا رایەكی سەرەتایی لێ وەردەگرێت، 
پاشــان دەڵێت: دكتۆر لێرە چارەســەری بۆ ناكەم، 

دەیبەمە الی بەیتار. 
بۆیە پێشنیاز دەكەم بۆ حكومەت، ناوی هەموو 
بەیتارەكان تۆمار بكات و لەگەڵ پەیمانگەی تیشك 
ریكبكەوێت، سااڵنە ژمارەیەك دەرچووی بەشەكەیان 
لــە ماڵی بەیتــارەكان دابمەزرێــن، تاوەكو نەخۆش 
پێویستی بەوە نەبێت كە چیدی تەنیا بۆ تیشك بێتە 
نەخۆشــخانە، یان ئەوەی رێگــە لەو هەموو بەیتارە 
بگیرێــت كە بەبێ هیچ شــارەزاییەك لە توێكاری و 
جەستەی مرۆڤ كاردەكەن و دەست و پێی نەخۆش 
رادەكێشــن، بەاڵم ســیفەتە باشــەكەی بەیتارەكان 
ئەوەیە، زۆربەیان بەبێ بوونی ئەشــیعە دەســت لە 

شوێنی شكاوی و لەجێچوون نادەن. 
ئەشیعە بۆ كێ دەنووسرێت؟

لــە نەخۆشــخانەكانی فریاكەوتــن، لە بەشــی 
رووداوەكان تەنیــا ئەو حاڵەتانــە وەردەگیرێن كە 
نەخۆش پێویســتی بە چارەســەری خێــرا هەیە. 
بۆ نموونە نەخۆشــێك دێــت گومانی ئەوە دەكەی 
شكانی هەبێت، یان لەكاتی بەربوونەوەی مەترسی 
لەســەر لوولەكانــی خوێنــی دروســت بووبێــت و 
ئەگەری ئەوە هەبێت یەكێك لە پەلەكانی تووشــی 

لێكەوتەی خێرا ببێت.
بێگومان یەكێك لە بنچینەكانی دەستنیشانكردنی 
نەخۆشییەكانی ئێسك و شكان، ئەشیعەیە. بەتایبەت 
لە نەخۆشخانەی فریاكەوتنی تایبەت بە رووداوەكان، 
ئامێری ئەشیعە كۆڵەگەیەكی نەخۆشخانەیە، بەاڵم 
ئەمەش مانای ئەوە نییە هەر نەخۆشــێك گەیشتە 

نەخۆشخانە ئەشیعەی پێویستە.
پزیشك لە كۆلێژ فێر دەكرێت، پێش وێنەگرتنی 
تیشــكی بۆ نەخۆشــێك كە بەربووەتەوە، سەرەتا 
پشــكنینی بــۆ بــكات، بــە هەریەكــە لــە بینین، 
هەســتكردن و جوڵــە زانیاری لەســەر حاڵەتەكە 
وەردەگرێت، دواتر لەڕێگەی ئەشیعە بڕیار لەبارەی 
شكان و نەشكانی دەدات.  پزیشك ئەو كاتە ئەشیعە 
دەنووسێت كە نەخۆشەكە برینێكی زۆری هەیە، یان 
شێوازی ئاسایی ئەندامانی جەستەی شێواوی پێوە 
دیارە، یان كەســێك دێت كە شــێوازی رووداوەكەی 
ئاسایی نەبووە و گومانت الدروست دەبێت، كە ئەم 
ئێســكەی جەســتەی مرۆڤ زەحمەتە بەرگەی ئەم 
هێزەی گرتبێت و ســەالمەت دەرچووبێت. هەروەها 
لە كاتی پشكنینی فیزیكی، هەریەك لە نیشانەكانی 
وەك سووربوونەوە، ئەستووربوون، نەمانی جووڵە، 
ئازارێكی زۆر لەكاتی دەستلێدان و چەندین نیشانەی 

دیكە هەبن كە ئەگەری شكان زۆرتر دەكەن.
بۆچی پزیشك ئەشیعە نانووسێت! 

پزیشك زۆرجار كە دەزانێت نەخۆشەكە پێویستی 
بە ئەشــیعە نییە، تەنیا ئازارشكێن بۆ نەخۆشەكە 
دەنووسێت، بەاڵم نەخۆشەكان گلەیی ئەوە دەكەن 

كە بۆچی پزیشك ئەشیعە نانووسێت؟
پزیشــك پێش بڕیاردان لەســەر گرتنی تیشك، 
زانیاریی مەترســیداری لەســەر تیشــك هــەن، ئەو 
دەزانێــت گرتنــی ئەشــیعە لەمــاوەی دووگیانــی، 
مەترســیی تووشــبوونی منداڵەكە بە شێرپەنجە بە 
رێــژەی 40% زیــاد دەكات. هەروەهــا لەكاتەكانــی 
دیكەش دووبارەبوونەوەی گرتنی تیشــك مەترسی 
چەندین جۆری شێرپەنجە زیاد دەكات. سااڵنە تەنیا 
لــە ئەمریكا نزیكــەی 4000 كــەس بەهۆكارەكانی 

پەیوەست بە بەركەوتنی تیشك دەمرن.

ئەشیعە الی 
پزیشك، چارەسەر 

الی بەیتار

هونەر رێبوار

سەروەر ساالر
رووداو - سلێمانی

روونكردنــەوەی  خەریكــی  پزیشــك  كاتێــك 
نەخۆشــییەكە بوو بۆ هێمنی تەمەن 24 ســاڵ كە بە 
دەست ئازاری پشتییەوە دەینااڵند، بە سەرسوڕمانەوە 
دەیگوت "باشــە مامیشــم وەكوو من فەقەراتی هەیە، 
مــن زۆر لەو گەنجترم، كەچی من ئازارم لەو زۆرترە". 
پزیشــكەكە گوتــی: "تــۆ زۆر لەســەر فەیســبووك 

دەمێنیتەوە یان مامت؟". ئیدی هێمن بێدەنگ بوو.
هێمن تەنیا ئەندامێكی ئەو لەشكرە گەنجەیە كە لە 
سەرتاسەری جیهانەوە بەدەست پشتئێشەوە دەناڵێنن. 
پۆرتاڵی ناســراوی "Global disease burden" كە 
گرنگی بە كاریگەریی نەخۆشــییەكان دەدات لەســەر 
ئاســتی تەندروســتی و بەرهەمداریــی مــرۆڤ، دەڵێ 
"لــە دوای هەاڵمــەت، پشتئێشــە لە هــەرە باڵوترین 
نەخۆشــییەكانە كە خەڵكی بەهۆیــەوە وێڵن بەدوای 
پزیشك و چارەســەردا!". ماڵپەڕە جیهانییەكە دەڵێ 
زۆربەی حاڵەتەكانی پشتئێشە پەیوەندییان بە سرەوتن 
و جووڵەی ناڕێكەوە هەیە و كەمتر بەهۆی نەخۆشی و 

زەبرێكی دیاریكراوەوەن.
ئەو پزیشــكەی هێمنی دیت، پســپۆڕی جومگە و 
رۆماتیزمــە، ئــەو بــە )رووداو(ی گوت "لــە كۆی 77 
نەخــۆش كە لەو چەنــد رۆژەدا بینیومن، زۆرتر لە 50 
كەســیان بەهۆی ئازاری پەیوەســت بە پشت و ملەوە 

"لە گەنجەكاندا هۆكارە سەرەكییەكە زۆر بەكارهێنانی 
مۆبایل و تابلێت و الپتۆپە، لە بەتەمەنەكانیشــدا ئەو 
كار و پیشــانەی زۆر دانیشــتن و ســەر دانەواندنیان 

تێدایە، بۆ نموونە بەرگدرووەكان".
توێژینــەوە ئێرانییەكە بە داتاوە ســەلماندوویەتی 
ئــەم هۆكارانــە ئەگــەری تووشــبون بــە پشتئێشــە 
زیاددەكەن: تەمەنی گەورەتر، رەگەزی مێینە، ئەوانەی 
هاوســەرگیرییان كردووە، ئەوانەی قەڵەون، هەژاریی، 
جگەرەكێشــان، ئەوانەی ئاستی خوێندنیان كەمترەو 

ئەوانەی كاری سەختی گوند دەكەن.
سمارتفۆن، بەاڵ نوێیەكە

دكتۆر ســامان یەكەم پزیشــك نییــە كە مۆبایل 
تاوانبــار دەكات بــە هــۆكاری ئــازاری بربرەكانــی 
گەنجــان، بەڵكــو لەئەمریــكا بــە توێژینــەوە ئەوە 

سەلمێندراوە.
بەگوێــرەی راپۆرتی رۆژنامــەی گاردیانی بەریتانی 
توێژینەوەیەكی زانستی لە ئەمریكا دەریخستووە ئازاری 
مل و بڕبرەكانی مل گرفتێكی باڵوی ئەو كەسانەیە كە 
مۆبایل زۆر بەكاردێنن "ســەر شۆڕكردنەوەی بەردەوام 
بەســەر شاشــەی مۆبایلەوە، گوشــارێكی زۆر لەسەر 
مل دروســتدەكات و ئەگەری داخوران و ســتۆكبوونی 
بڕبڕە و دیســك و بەستەری شانەكانی مل زیاددەكات 
و دوورنییە بگاتە بارێك كە ئیدی تەنیا نەشتەرگەری 
هانســراج،  د.كێنیــت  بكاتــەوە".  راســتی  بتوانــێ 

هاتوون".
ماڵپــەڕە بیانییەكــە دەڵــێ لــە نێــوان ســااڵنی 
1990 بــۆ 2010 لە عێراق تێكچوونی تەندروســتیی 
خەڵكی بەهۆی پشتئێشەوە بەرێژەی 18% و بەهۆی 

ملئێشەوە بە رێژەی 15% زیادیان كردووە.
كــە  ئێــران  لــە  زانســتی  توێژینەوەیەكــی 
دانیشــتووانەكەی لــە زۆر رووەوە لێكچوونیان لەگەڵ 
دانیشتووانی كوردستان هەیە، ساڵی 2012 دەریخست 
كە 29.3%ی خەڵكی ئەو واڵتە بەدەست پشتئێشەوە 
گرفتار بوون. توێژینەوەكە لەسەر بنەمای پرسیاركردن 
لــە 25 هــەزار ئێرانــی ئەنجامدراوە و هەر ئەو ســاڵە 
 Pain Research and" زانســتیی  جۆرناڵــی  لــە 

Treatment" باڵوبووەتەوە. 
بەرباڵویی پشتئێشــە لە واڵتانی دیكە بەمجۆرەیە: 
بەریتانیا 59%، دانیمارك 70%، فیناند 75% و كەنەدا 
84%. واتە كەسانی پێگەیشتووی ئەو واڵتانە گوتوویانە 
لە كاتی توێژینەوەكەدا یان كاتێكی دیاریكراوی ژیانیان 

گرفتاری پشتئێشە بوون.
گرفتی گەنج و پیرە

پزیشكێكی پســپۆڕ دەڵێ كەم رۆژ هەیە كەسانی 
گەنج و بە تەمەن بۆ چارەی گرفتەكانی مل و پشــت 

رووی تێنەكەن.
د.ســامان محەممەد عەبدوڵاڵ، پزیشكی پسپۆڕی 
جومگە و رۆماتیزم لە ســلێمانی، بە )رووداو(ی گوت 

ئەنجامدەری ســەرەكی توێژینەوە ئەمریكاییەكە، وای 
گوتووە.

دكتــۆر هانســراج گوتوویەتــی كاتێــك 
بــە گۆشــەی 15 پلــە ملمــان رادەگریــن 
)ملڕاگرتنی ئاســایی( ئەو كێشــەی لەسەر 
بڕبڕەكانی ملمانە 27 پاوەندە، بەاڵم كاتێك 

چەمانەوەی ملمان بۆ 60 پلە زیاددەكات 

)ملڕاگرتن بۆ تەماشاكردنی شاشەی مۆبایل( كێشەكە 
زیاددەكات بۆ 60 پاوەند.

توێژینــەوە ئەمریكاییەكــە دەڵــێ ئەگــەر رۆژانە 
2-4 كاژێــر ملمان بــەو پلەی چەمانەوەیــە بەرامبەر 
مۆبایلەكانمان رابگرین، ئەوە لە ساڵێكدا 700 - 1400 
كاژێر گوشــارێكی نائاســایی لەسەر بڕبڕە و دیسك و 

بەستەرەكانی ملمان دەبێ.
ئازاری بڕبڕەكان وەك

 گرفتێكی ئابووری

ئێستا لە واڵتانی پێشكەوتوو توێژینەوەی بەرفراوان 
دەكرێن بۆ تێگەیشتنی زیاتر لە هۆكارەكانی پشتئێشە 
و چارەسەریان، جونكە ئەوان لە دیدگا ئابوورییەكەوە 

فراوانتر لە زیانەكانی دەكۆڵنەوە.
توێژینەوەیەكــی ســاڵی 2007ی ئەمریــكا كــە 
 Arthritis Care and( زانســتی  جۆرناڵــی  لــە 
كــە  Research( باڵوبووەتــەوە هۆشــداری دەدات 
ئــازاری بڕبــرەكان تەنیا گرفتێكی باوی تەندروســتی 
نین، بەڵكو هۆكارێكی دیاری پەككەوتنی دەستی كار 
و بیانــووی وەرگرتنی مۆڵــەت و دووركەوتنەوەیە لە 
كار و بەرهەمــداری. توێژینەوەكە پــاش ئەوەی بۆی 
دەركەوتووە تەنیا لە ماوەی سێ مانگدا 34 
ملیۆن هاوواڵتی گرفتاری ئازاری پشت 
بوون و 19 ملیۆنیان لەگەڵ پشتئێشەدا 

ئازاری بڕبڕەكانی ملیشیان هەبووە.

ئازاری پشت و مل.. 
بەاڵ نوێیەكەی سەردەمی مۆبایل و الپتۆپ

بەو دواییانــە كەمپەینێكی جیهانیی كرا بۆ هۆشــیاركردنەوە لەبارەی قەڵەوی 
و لێكەوتەكانی. فیزیكناســی بەنێوبانگی جیهانی ســتیڤن هاوكینگ تەنیا بە چەند 
وشــەیەك گرفتەكە و چارەسەكەی بۆ هەموو مرۆڤایەتی روونكردەوە، بەوەی گوتی 
"ئێوە ئێستا زۆر دەخۆن و كەم دەجوڵێن، ئەوەی لەسەرتانە تەنیا پێچەوانەكردنەوەی 
ئەو هاوكێشــە هەڵەیەیە. دەبێ ئیــدی كەم بخۆن و زۆر بجووڵێــن". ئەو رێنماییەی 
هاوكینگ لــە دوو رووەوە چارســەرە بۆ گرفتی بڕبرەكانی پشــت و مــل: یەكەم لە 
قەڵەوی دوورمان دەخاتەوە كە هۆكارێكی ســەرەكی ئازاری بڕبڕەكانە. هەروەها لە 
ژیانی تەمبەاڵنەی ســەر كورســی و بەردەم شاشــەكان دوورمان دەخاتەوە، كە لە 

هۆكارە سەرەكییەكانی گرفتی بڕبرەكانن.
د.ســۆران محەممەد غەریب، پزیشكی پســپۆڕی جومگە و رۆماتیزم، بە )رووداو(

ی گوت "دەبێ شــێوازی ژیان بگۆڕین لە ژیانی تەمبەاڵنەوە بــۆ ژیانی پڕ جووڵە، بۆ 
بڕبڕەكانتان دەبێ هەم وەرزشی گشــتی بكەن وەكو پیادەڕەوی و مەلەكردن، هەم 

وەرزشەكانی بەهێزكردنی ماسولكەكانی پشت و مل ئەنجامبدەن".

د.زیرەك ئەنوەر تەیب*

ئارەقەكردنــەوە بریتییە لە دەردانی شــلەیەكی 
تایبەت لە ئارەقە رژێنەكانەوە كە لە پێستی مرۆڤ 
و زۆربەی گیانلەبەرە شــیردەرەكاندا هەن. كرداری 
ئارەقەكردنەوە كردارێكی فســیۆلۆژیی ئاســاییە و 
بەشــێكە لە رێكخســتنی پلەی گەرمیی لەش. بڕی 
ئارەقەكردنەوەی لەش بەپێی رووبەری لەش و پلەی 

گەرمی و باری فسیۆلۆژی و ماندوویی دەگۆڕێت.
جگە لــە ئارەقەكردنــەوەی ئاســایی، جۆرێكی 
دیكەی ئارەقەكردنەوە هەیە كە بەهۆی نەخۆشییە 
رێــژەی  بــارەدا  لــەم  جیاوازەكانــەوە روودەدات. 
ئارەقەكردنــەوە زۆر زیاتر دەبێت بە بەراورد لەگەڵ 
ئارەقەكردنەوەی ئاسایی. ئارەقەكردنەوەش بەهۆی 
نەخۆشــی دوو جــۆری هەیــە، جــۆری یەكەمیــان 
ئەنجامــی  لــە  لەشــە  هەمــوو  ئارەقەكردنــەوەی 
و  رژێنــەكان  كوێــرە  جیاوازەكانــی  نەخۆشــییە 
نەخۆشییە هۆرمۆنییەكان و هەندێك نەخۆشی وەك 
شــێرپەنجە، ژەهراویبوون بە مــاددە كیمیاییەكان 
چارەســەركردنی  بــە  دیكــە.  نەخۆشــی  زۆر  و 
ئــەو نەخۆشــییانە ئارەقەكردنــەوەش چارەســەر 
دەبێــت. هەرچــی جــۆری دووەمــە، پێیدەگوترێ 

ئارەقەكردنەوەی سەرەتایی.
لە زۆربەی بارەكاندا ئارەقەكردنەوەی سەرەتایی 
هەردوو لەپی دەست و ژێر باڵەكان و هەندێ جاریش 
ژێر هــەردوو پێ دەگرێتەوە، لەوانەیە نەخۆشــەكە 
تەنیــا ئارەقكردنــەوەی هەبێت یاخود ســاردبوون 
و شــینبوونەوەی دەســت و پــێ یــان پەنجەكانی 
هەبێت لەگەڵ ئارەقكردنەوەكە. بەرێژەیەكی كەمتر 
ئارەقەكردنەوەی ســەرەتایی لە دەموچاو و پێستی 

سەر روودەدات.
 ئارەقەكردنــەوەی ســەرەتایی بەبــێ بوونــی 
نەخۆشــییەكی دیاریكــراو روودەدات، لــە ئەنجامی 
چاالكیــی ســۆزە كۆئەندامی دەمــار، بەتایبەت كە 
كەســەكە دەكەوێتە ژێر گوشــارێكی دەروونی یان 
كۆمەاڵیەتــی یــان لــەو كاتانەی كەشــوهەوا گەرم 
دەبێــت، ئارەقەكردنەوەی ســەرەتایی لــە هەردوو 

رەگەزی نێر و مێدا روودەدات .
 زۆرجــار ئــەو نەخۆشــیەش خــۆی گوشــاری 
دەروونی ســەر كەسەكە زیاتر دەكات و لە هەندێك 
باردا وای لێدەكات لە تێكەڵبوون بە كەسانی دیكە 
دووربكەوێتــەوە و خــۆی دوورەپەرێــز بگرێت. یان 
كاریگــەری دەخاتــە ســەر ئیــش و كاری رۆژانەی 
كەســەكە تا دەگاتــە رادەی وازهێنان لــە كار یان 

دواكەوتن لە خوێندن.
ئارەقەكردنەوەی سەرەتایی  دەستنیشــانكردنی 
كاتێــك دەكرێت ئەگــەر النیكەم دوو لەم خااڵنە لە 

كەسەكەدا هەبن:
- ماوەی تووشــبوون بە ئارەقەكردنەوە زیاتر لە 

شەش مانگ بخایەنێ
- ئارەقەكردنــەوەی هەردوو الی راســت و چەپ 

وەكو یەك.
- كاریگــەری هەبێــت لەســەر چاالكییەكانــی 

رۆژانەی كەسەكە.
- ئارەقەكردنەوەكــە زیاتر لە جارێك رووبدات لە 

هەفتەیەكدا.
- لە پێش تەمەنی 25 ساڵی دەستپێبكات. 

- بوونی نەخۆشــییەكە لە زیاتــر لە ئەندامێكی 
هەمان خێزان.

- نەبوونی ئارەقەكردنەوە لەكاتی خەودا.
چارەســەركردنی ئارەقەكردنــەوەی ســەرەتایی 
بەپێی بەردەستبوونی رێگاكانی چارەسەر و شوێنی 

ئارەقەكردنەوە و رێژەی ئارەقەكردنەوە جیاوازن.
لە زۆربەی بارەكاندا سەرەتا تەنیا بە چارەسەر لە 
رێــگای بەكارهێنانی كرێم، یان جێڵ دەبێت. ئەگەر 
كاریگەرییان نەبــوو، ئەوا لە رێی خواردنی دەرمان 
یان بەكارهێنانی دەرزی چارەســەر دەكرێت. دواتر 
بــۆ ئارەقەكردنەوەی دەموچاو و هەندێكجار بۆ ژێر 
باڵ لەوانەیە بەكارهێنانی دەرزی بۆتۆكس سوودی 
هەبێت، رێگای دیكەی وەك چارەســەر بە تەزووی 
كارەبایی و نەشــتەرگەریی البردنی ئارەقەڕژێنەكان 
دەكرێــت. بەاڵم ئەو چارەســەرانەی كە باســكران 
هەموویان چارەســەری كاتین و بە وازهێنان لێیان 
ئارەقەكردنەوەكە دەگەڕێتەوە دۆخی جارانی، جگە 
لەوەش زۆربەی دەرمانەكان كە بەكاردێن كاریگەریی 
الوەكییان هەیە بەسەر لەشەوە، بە تایبەت ئەوانەی 

لە رێی خواردن یان دەرزی لێدان دەكرێن.
بــۆ ئارەقەكردنــەوەی لەپــی دەســت، ژێر باڵ 
و هەروەهــا ئارەقەكردنــەوەی ژێــر پێیــەكان لــە 
زۆربەی بارەكاندا چارەســەری یەكجاری بریتییە لە 
نەشتەرگەریی بڕینی ئەو سۆزە دەمارانەی بەرپرسن 
لە ئارەقەكردنەوە. نەشتەرگەریی ئارەقەكردنەوەی 
لەپەكانــی دەســت و ژێــر بــاڵ بــە )نــازووری 
ســنگ( دەكرێ كــە برینێكــی بچــووك بەدرێژایی 
یــەك ســانتیمەتر لە دیــواری ســنگ دەكرێت. بۆ 
ئارەقەكردنــەوەی ژێر پێیەكانیش لە رێی برینێكی 
پێنــج ســانتیمەتری دەبێت لــە كەلەكــەوە. دوای 
نەشــتەرگەریی بڕینی سۆزە دەمارەكە، نەخۆشەكە 
چەنــد كاژێرێــك لــە نەخۆشــخانە دەمێنێتــەوە و 

ئێوارەی هەمان رۆژ دەتوانێ بچێتەوە ماڵەوە.

 * پسپۆڕی نەشتەرگەریی سنگ و دڵ و 
بۆڕییەكانی خوێن

چارەسەری 
ئارەقەكردنەوەی 
دەست و ژێر پێ، 

نەشتەرگەرییە

چارەسەرەكە لەالی ستیڤن هاوكینگە
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مانگی پێشــوو ســوپای عێراق سەركەوتنی 
ئۆپەراســیۆنی مووســڵی راگەیاند، بەاڵم هەتا 
ئێســتا چەكدارانــی ئــەو رێكخــراوە ژمارەیەك 
شــار و ناوچــەی عێراقیــان لەدەســتدا ماوە، 
كۆنتڕۆڵكردنــەوەی ئەو ناوچانــەش كۆمەڵێك 
تەحــەدای نــوێ رووبــەڕووی هێزەكانی عێراق 

دەكاتەوە كە لە شەڕەكانی پێشوودا نەبوون.
 

تەلەعفەر:

لــە كاتــی دەســتپێكردنی ئۆپەراســیۆنی 
گرتنەوەی مووسڵدا، حكومەتی عێراق رایگەیاند 
كە میلیشیاكانی حەشدی شەعبی لە رزگاركردنی 
ئەو شارەدا بەشداری ناكەن. هۆكارەكەشی ئەوە 
بوو هاوپەیمانــان و حكومەتی عێراق نیگەرانی 
ئــەوە بوون بەشــداری ئەو هێزانــە ترس لەالی 
دانیشتووانی شارەكە دروست بكات و پشتگیری 

لە هەڵمەتی رزگاركردنی شارەكە نەكەن،
بۆیە هێزەكانی حەشد بەرەو الی تەلەعفەر 
جووڵەیان كــرد و كۆمەڵێك ناوچەشــیان لە 
دەوروبەری ئەو شارە كۆنتڕۆڵ كردەوە، بەاڵم 
توركیــا هۆشــداریی دا كە ئــەو هێزانە نابێت 
بچنــە نــاو تەلەعفــەرەوە. توركیــا نیگەرانی 
ئەوە بوو میلیشیا شیعەكان تۆڵەی كوشتاری 
توركمانە شــیعەكان لە توركمانە سوننەكانی 

شارەكە بكەنەوە.
هێزەكانی توركیا هەتا ئێســتاش لە كەمپی 
زلكان لە رۆژهەاڵتی باشــیك جێگیرن، ئەمەش 
بــەو مانایەیــە ئەگــەری ملمانێــی توركیــا و 
میلیشــیاكانی حەشــد هەر ماوە. بــە گوێرەی 
راپۆرتێكــی دەیلــی بیســت، هەتــا ئێســتاش 
نیگەرانیــی ئەوە هەیە كە توركیا بەشــداری لە 

ئۆپەراسیۆنی تەلەعفەردا بكات.
ئەحمەد ئەلئەســەدی، گوتەبێژی هێزەكانی 
حەشد، بە )فارس نیوز(ی ئێرانیی راگەیاندووە 
"هەموو هێزەكانی حەشــدی شــەعبی، سوپای 
عێراق، پۆلیسی فیدراڵی و هێزەكانی دژەتیرۆری 

عێراق بەشدار دەبن".
بــەاڵم ناكۆكییەكانــی ئێــران و توركیا لەو 
ناوچەیە دەتوانێ كێشــەی گەورە بۆ حكومەتی 

دوایین پێگەی داعش لە عێراق كوێ دەبێ؟

رووداو - هەولێر

ناكۆكیــی نێوان ئەمریــكا و كۆریای باكوور 
پێــی ناوەتــە قۆناغێكــی نوێــوە و دوور نییە 
جیهان لە ئاســتانەی شــەڕێكی ئەتۆمیدا بێت. 
بەگوێــرەی بەرپرســانی هەواڵگریی واشــنتن، 
كۆریــای باكوور توانیویەتی جۆرێك لە كاڵوەی 
ئەتۆمــی دروســتبكات كــە لە مووشــەكەكاندا 
بەكاردەهێنرێ، بەمەش كۆریای باكوور دەبێتە 
واڵتێكی پڕچەكی ئەتۆمی. ترەمپیش هەڕەشەی 
كاردانەوەی "توند و ئاگرین"ی ئەمریكا دەكات. 
دەزگا هەواڵگرییەكانی ئەمریكا مەزندە دەكەن 
كۆریای باكوور خاوەنی 60 چەكی ئەتۆمی بێت. 
ئــەم دۆزینــەوە نوێیانــە نیگەرانییەكانی زیاتر 
كردووە و ژمارەیەك شــارەزا كە بۆ )واشــنتن 
پۆســت( قســەیان كردووە، پێیانوایــە كۆریای 
باكــوور زۆر خێراتــر لــەوەی چــاوەڕێ دەكــرا 
پــەرەی بــە بەرنامــەی چەكی ئەتۆمــی داوە. 
لەالیەكــی دیكەشــەوە بەرپرســانی ئەمریكــی 
ئاشــكرایان كــردووە كــە پیۆنــگ یانــگ زۆر 
خێراتر لە چاوەڕوانییەكان پەرەی بە بەرنامەی 
دروستكردنی مووشەكی كیشوەربڕ داوە و ئەگەر 

تەواو ببێت، دەتوانێت ئەمریكا بپێكێ.
هەفتــەی پێشــوو ئەنجوومەنی ئاسایشــی 
نەتــەوە یەكگرتــووەكان بە كۆی دەنگ ســزای 
نوێیان بەسەر كۆریای باكووردا سەپاند. بەپێی 
سزاكان ئاستی هەناردەی كۆریای باكوور بە بڕی 
ســێ ملیار دۆالر دادەبەزێت. ترەمپ ستایشــی 
هاوكاریــی چیــن و رووســیای كرد بــۆ ئەوەی 
بڕیاری سزاكانی سەر كۆریای باكوور تێپەڕێت.

لــە پــاش لێدوانــی "تونــد و ئاگریــن"ی 
ترەمــپ، كۆریــای باكــوور وردەكاریــی پانی 
مووشــەكبارانكردنی ناوچەی گوامی لە زەریای 
هێمن ئاشــكرا كرد كە بــە جوگرافیای ئەمریكا 
هەژمــار دەكرێــت. ژەنــەراڵ كیــم راك گیۆم، 
بەرپرسی هێزە ستراتیژییەكانی كۆریای باكوور، 
لــە بەیاننامەیەكــدا رایگەیاند "دیالــۆگ لەگەڵ 
كەســێكی بــێ عەقڵــدا مومكین نییــە. تەنیا 
بەكارهێنانی هێزی رەها دەتوانێ كاری تێبكات". 
رووی قسەكانی گیۆم لە سەرۆكی ئەمریكا بوو. 
ئەو مووشــەكەی كۆریــای باكوور هەڕەشــەی 

پێدەكات بەسەر خاكی ژاپۆندا تێدەپەڕێت.
بەپێی بەیاننامەكە، ســوپای كۆریای باكوور 
پانی هاویشتنی چوار مووشەك ئامادە دەكات. 
ناوەڕاســتی ئەم مانگەش رادەستی كیم جۆنگ 
ئون، ســەرۆكی كۆریای باكووری دەكەن. دوای 
ئەمەش چاودێریی لێدوانەكان و هەڵســوكەوتی 
ئەمریــكا دەكــەن. دوورگــەی گــوام بنكــەی 
ئاسمانیی ئەمریكی ئەندرسنی لێیە و فڕۆكەكانی 
لەم بنكە ئاسمانییەوە بەرەو ناوچەكانی نیمچە 

دوورگەی كۆریا هەڵدەفڕن.
ناوەندی لێكۆڵینەوەی هەواڵگریی ستراتفۆری 
ئەمریكی پێیوایە بەرپرســانی كۆشكی سپی لە 
كاتی بیركردنەوە لە هەڕەشــەكانی كۆریا دەبێ 

ســێ خاڵیان لەبەر چاو بێت، یەكەمیان ئەوەیە 
دانانــی ئەو جۆرە پانە ســەربازییانە لە كاتی 
هەستیاردا شــتێكی باوە. دووەم هەڕەشەكەی 
كۆریــای باكوور مەرجــدارە و پەیوەســتكراوە 
بــەوەی ئایا هیچ گۆڕانكارییەك لە هەڵوێســت 
و هەڵســوكەوتی ئەمریــكادا روودەدات یان نا، 
ســێیەم مووشەكی هواســۆنگی 12 كە كۆریای 
باكــوور بە نیازە بــەكاری بهێنێت، چەندینجار 
لەالیەن سوپای كۆریای باكوورەوە تاقیكراوەتەوە 

و تەنیا یەكجار سەركەوتوو بووە.
هەڕەشەی شەڕی ئەتۆمی مەترسی بۆ سەر 
ناوچەیەكــی گەورەی جیهان دروســت دەكات، 
بۆیەش ناوەندە ئەمریكییەكە پێیوایە دوور نییە 

لــە داهاتوویەكــی نزیكدا چین و رووســیا بێنە 
ســەر خەت. چین پێشــتر پێشــنیازی كردبوو 
هەردووال هەنگاو و هەڵوێستە شەڕەنگێزەكانی 
خۆیان رابگرن، واتە ئەمریكا مانۆڕ و جموجۆڵە 
سەربازییە هاوبەشەكانی لەگەڵ كۆریای باشوور 
هەڵپەســێرێ، لە بەرامبەریشدا كۆریای باكوور 
بەرنامەی پەرەپێدانی سیســتەمی مووشەكیی 
راپۆرتەكــەی  بوەســتێنێ.  خــۆی  ئەتۆمیــی 
ستراتفۆر بە دووری دەزانێ ئەمریكا ئەو مانۆڕە 
بوەســتێنێ، بــەاڵم رەنگە كۆریای باشــوور بۆ 
رەواندنــەوەی هەڕەشــە جیدییەكانــی كۆریای 
باكوور ئامــادە بێت بــەدەم داواكاریی چینەوە 

بچێت.

مەترسییەكانی سەر كۆریای باكوور

یەكەم مەترسی كە هاویشتنی ئەو مووشەكە 
ئەزموونەكانــی  ئەوەیــە  دەكات،  دروســتی 
ســەركەوتنێكی  باكــوور  كۆریــای  پێشــتری 
ئەوتۆیــان نەبووە، بۆیە دەشــێت ئەمجارەش 
مووشــەكەكە لەنــاو خاكــی ژاپــۆن بكەوێت، 
هەرچەندە پیۆنگیانگ بە ئەنقەست جۆرێك لە 
مووشەكی هەڵبژاردووە بۆ ئەوەی ئەگەری ئەوە 

كەم بێتەوە ئاسەواری لەسەر ژاپۆن هەبێت.
ناوەندی ستراتفۆر پێیوایە ژاپۆن و ئەمریكا 
دەتوانــن سیســتەمی دژەـ مووشــەكی خۆیان 
بەهێز بكەن، ئەگەر ئەمەش بە سەركەوتوویی 
بكــەن، ئەوە الوازیی سیســتەمی مووشــەكی 
ئەگەریــش  دەردەخــات.  باكــوور  كۆریــای 
مووشــەكەكە ئامانجی خۆی، واتە ناوچەكانی 
نزیك لە دوورگەی گوام بپێكێت ئەوە ئەمریكا 

وەاڵمی توندی دەبێت.

مەترسییەكانی سەر ئەمریكا و ژاپۆن 

بەگوێرەی راپۆرتەكەی ستراتفۆر، ئەمریكا و 
ژاپۆن دەبێ پێش هەموو شتێك ئەوە لەبەرچاو 
بگرن مووشــەكەكە بە كام رێگەی ئاســمانیدا 
تێدەپەڕێــت و ئایــا مەترســی لەســەر فڕۆكە 
گەشــتیارییەكانی ســەر ئەو رێگە ئاســمانییە 
دروستدەكات، هەروەها بۆ ئەوەی بزانرێت ئایا 
لێدان لە مووشــەكەكە هیچ مەترسییەك لەسەر 
ناوچەكانی سەر زەوی و فڕۆكە نزیكەكانی ئەو 

ناوچە ئاسمانییە دروست دەكات یان نا.
ناوەندە ئەمریكییەكە پێیوایە ئەگەر ئەمریكا 
مووشــەكەكە نەخاتــە خوارەوە، ئــەوە چین و 
كۆمەڵگای نێودەوڵەتی دەكرێ كۆریای باكوور 
وەكوو هەڕەشــەیەكی جیدیتر لــەوە ببینن كە 
هەتا ئێســتا بینیویانە، چونكــە لەو حاڵەتەدا 
پیۆنگ یانگ وەكوو دەستدرێژیكەر دەبینرێ. 

سیســتەمی بەرگریی مووشــەكیی ئەمریكا 
لــە چەند ســاڵی رابــردوودا پێشــكەوتنێكی 
باشــی بــە خۆیــەوە بینیــوە، بــەاڵم هەتــا 
نەكراوەتەوە، بۆیەش نیگەرانی ئەوە هەیە ئەو ئێســتا لە ســیناریۆیەكی راســتەقینەدا تاقی 

سیســتەمە 100% ورد و كاریگــەر نەبێت. بە 
بۆچوونی ئامادەكاری راپۆرتەكەی ســتراتفۆر 
ئەگــەر ئەمریكا نەتوانێت هەموو ئامانجەكانی 
مووشــەكەكە لە هەڕەشــە رزگار بكات، ئەوە 
سیســتەمی  بــە  بەرامبــەر  زۆر  گومانێكــی 

مووشەكی ئەمریكا دروست دەبێت.

هەڵوێستی واڵتانی ناوچەكە

هەڕەشــەكانی كۆریای باكوور راســتەوخۆ 
روویــان لە ئەمریكایە، بەاڵم واڵتانی ناوچەش 
بــە وریاییــەوە چاودێری رەوشــەكە دەكەن. 
ئێستا كۆریای باكوور قەدەغەی بەكارهێنانی 
ئاسمانی ژاپۆن بۆ تاقیكردنەوەی مووشەكیی 
لەســەر خۆی دانــاوە. ژاپۆن خوازیــارە ئەو 

هەڵوێستە بەردەوام بێت. 
بەگوێرەی راپۆرتی ســتراتفۆر، حكومەتی 
چیــن هێنــدەی بــە هەوڵــە تێكدەرانەكــەی 
كۆریــای باكوور لە ناوچەكە نیگەرانە، هێندە 
بە سوپا و سیستەمی مووشەكی و بەرنامەی 
ئەتۆمیــی پیۆنــگ یانگــەوە نیگــەران نییە، 
چونكە هەنگاوەكانی كۆریای باكوور ئامادەیی 
ســەربازیی ئەمریــكا لە ناوچەكــە دەكات بە 
زەروورەت، ئــەوەش دژی بەرژەوەندییەكانــی 
چینــە لــە ناوچەكــە. بۆیــەش چیــن هەموو 
هەوڵەكانــی خســتووەتەگەڕ بــۆ ئــەوەی لە 
كــەم  هــەردوو ال  قورســایی هەڕەشــەكانی 
بكاتــەوە. جگە لەمەش هەوڵــی بەهێزكردنی 
سیســتەمی بەرگری خۆی لەسەر سنوورەكان 

بدات. 
دوای ئەمریــكا و كۆریــای باكــوور، رەنگە 
گرنگترین واڵت لەم قەیرانەدا كۆریای باشوور 
بێت. كۆریای باكوور جەنگێكی دیكە لەســەر 
نیمچەدوورگــەی كۆریــای ناوێــت، بــەاڵم نە 
ئامادەیی ئەوەی هەیە و نە دەشتوانێت واز لە 
هاوپەیمانێتیی ئەمریكا بهێنێت، بەاڵم هاوكات 
دەیەوێت چارەســەری ئاشتیانە و دیالۆگ لە 
نێوان باشــوور و باكووری نیمچە دوورگەكەدا 
كــراوە بێت. كۆریــای باكووریش دەیەوێت لە 
رێگەی ئەو گوشــارانەوە ســیئۆل رازی بكات 

دەرگای دانیشتن و دیالۆگ بكاتەوە.

جیهان لەبەردەم مەترسیی جەنگێكی ئەتۆمیدایە
رووی مووشەكەكانی ئەمریكا و كۆریای باكوور لە یەكدییە

عێــراق دروســت بــكات. چاودێرانی سیاســی 
دەڵێن شــەڕی تەلەعفەر ســەخت دەبێت لەبەر 
ئەوەی ئەم شــەڕە تەنیا سەربازی نییە، بەڵكو 
سیاسیشە. بەپێی راپۆرتێكی ماڵپەڕی )دەیلی 
بیســت(، یەكێك لە بژارەكان ئەوەیە بەشداری 
بە میلیشیا شیعە میانڕەوەكان بكرێت، لەوانەش 

كەتایبی ئەبو فەزڵی عەبباس. 
ئــەو هێــزە بــەوە بەناوبانگە كــە پابەندی 
حكومەتــی عێراقە نــەك ئێران. ئــەو هێزە لە 
ئۆپەراســیۆنی گرتنەوەی مووسڵیشدا یارمەتی 
فیرقەی نۆی ســوپای عێراقی دابوو. یەكێك لە 
فەرماندەكانی ئەو میلیشــیایە ئەو هەواڵەی بۆ 

ماڵپەڕە ئەمریكییەكە پشتڕاست كردووەتەوە.

حەویجە:

حەویجــە دەكەوێتــە باشــووری پارێــزگای 
كەركوك و ماوەی ســێ ساڵە لەژێر دەسەاڵتی 
داعشدایە، بەاڵم هەتا ئێستا هیچ ئۆپەراسیۆنێك 
بۆ دەركردنی داعش لەو شارە نەكراوە. هۆكاری 
ئەمــەش بۆ دۆخی ئاڵۆزی سیاســیی ناوچەكە 
دەگەڕێتەوە، كە تێیدا هێزە ئەمنییەكانی كورد، 
میلیشیا شــیعەكان و كۆمەڵگەی سوننەی ئەو 

ناوچەیە لە ناكۆكییەكی قووڵدان.

كەركوك یەكێك لە ناوچە ناكۆكی لەسەرەكانە 
كــە حكومەتی هەرێمــی كوردســتان پێداگری 
دەكات لەســەر گەڕانــەوەی بــۆ ســەر هەرێمی 
كوردســتان و ژمارەیەكی زۆر لە عەرەبەكانیش 
پێیانوایــە پارێزگاكە دەبێ وەكوو بەشــێك لە 
عێراق بمێنێتەوە. میلیشیا شیعەكان دەیانەوێ 
لە ئۆپەراسیۆنی گرتنەوەی حەویجەدا بەشداری 
بكەن، بەو بیانووەی خەڵكی شیعە مەزهەب لە 
گوندەكانی دەوروبەری حەویجەدا دەژین. هێزە 
كوردییــەكان دژی ئــەو داوایەی میلیشــیاكانی 
حەشدن، چونكە پێیانوایە بەشداریی ئەو هێزانە 
لە ئۆپەراســیۆنەكەدا بۆ مانــەوەی درێژخایەنی 

میلیشیاكانە لە ناوچەكە.

هەرێمــی  و  بەغــدا  نێــوان  پەیوەندیــی 
ئاڵــۆزدا  قۆناغێكــی  بــە  كوردســتانیش 
ئــەوەی  بــە تایبەتیــش دوای  تێدەپەڕێــت، 
ســەرۆكایەتی هەرێمی كوردســتان بڕیاری دا، 
رۆژی 25ی ئەیلولــی ئەمســاڵ گشتپرســیی 
ســەربەخۆیی كوردســتان بەڕێوەبچێــت. ئەم 
كێشەیە دەشــێت لە ئۆپەراسیۆنی گرتنەوەی 
حەویجە و ماوەی ئۆپەراسیۆنەكە و پێكهاتەی 
هێزە بەشدارەكانی ئەو ئۆپەراسیۆنەدا ناكۆكی 

گەورە دروست بكات.

قائیم

قائیــم،  گرتنــەوەی  ئۆپەراســیۆنی  رەنگــە 
پــاش  بــۆ  ئەنبــار،  پارێــزگای  رۆژئــاوای  لــە 
ئۆپەراسیۆنەكانی تەلەعفەر و حەویجە دوابخرێت. 
ئەو شــارۆچەكەیە كە دەكەوێتە ســەر ســنووری 
نێــوان عێراق و ســووریا، لــەڕووی جوگرافییەوە 
پارێزراوتریــن شــوێنە بــۆ چەكدارانــی داعــش، 
لەبەرئەوەی نە سوپای عێراق و نە سوپای سووریا 

توانای گرتنەوەی ئەو شارۆچكەیەیان نییە.
بــااڵی  بەرپرســێكی  جومەیلــی،  ئیبراهیــم 
خانەنشینی عێراق، لەمبارەیەوە بە )دەیلی بیست(
ی راگەیاند "ئێســتا حكومەتی ســووریا ناتوانێت 
ئەو ئۆپەراســیۆنە بــكات، حكومەتــی عێراقیش 
ئامادەیی تێدا نییە بۆ بەشــداری لەو شەڕە. بۆیە 
چاوەڕێ دەكرێ دیمەشق و بەغدا لە داهاتوودا بە 

هەماهەنگی ئەو شارۆچكەیە رزگار بكەن".
لە مانگی شوباتی ئەمساڵدا حكومەتی عێراق 
رایگەیاند كە بە هاوكاریی حكومەتی سووریا دەست 
بە هێرشــی ئاســمانی بۆ ســەر ئەو شارۆچكەیە 
دەكات، بــەاڵم دوای چەنــد رۆژێك هێرشــەكان 
وەســتێنران، بێ ئەوەی هیــچ روونكردنەوەیەك 
بدرێت. جومەیلی پێیوایە "ســەختترین شــەڕ لە 
ناوچــە ســنوورییەكانی نێوان عێراق و ســووریا 
دەبێت، لەبەر ئەوەی ناوچەكە بیابانێكی تەواوە. 
ئەگــەر داعش لە قائیم دەربكرێت، دەتوانن بچنە 
ئەبوكەمال لە دیوی سووریا، دواتریش بە ئاسانی 
دەتوانــن ئاودیــوی عێراق ببنــەوە، چونكە هیچ 
هێزێكی سووری لەسەر ئەو سنوورانە نین". بۆیە 
بەرپرسە سەربازییەكەی پێشووی عێراق پێیوایە 
قەیرانی ســووریا كاریگەری راستەوخۆی لەسەر 
رزگاركردنــی قائیــم و مــاوەی ئۆپەراســیۆنەكە 

دەبێت.

چیای حەمرین

هەوڵەكانــی داعش بۆ مانەوەی لە عێراق تەنیا 
لەم سێ شارە ستراتیژییەدا كورت نابێتەوە، بەڵكو 
چاویان لەسەر ناوچە شاخاوییەكانی حەمرینیشە. 
لە چەند هەفتەی رابــردوودا چەكدارانی داعش لە 
ناوچەكانی چیای حەمرین دەستیان بە جموجوڵ 
كردبــوو. تەنانــەت گومانــی ئــەوەش دەكرێــت 
ژمارەیەكــی زۆر لــە ســەركردەكانی داعــش لــە 

مووسڵەوە بۆ ئەو ناوچەیە رایانكردبێت. 

شارۆچكەی قائیم پارێزراوترین شوێنە بۆ چەكدارانی داعش، چونكە نە سوپای عێراق و نە سوپای سووریا توانای گرتنەوەی ئەو شارۆچكەیەیان نییە

دەزگا هەواڵگرییەكانی ئەمریكا مەزندە دەكەن كۆریای باكوور خاوەنی 60 چەكی ئەتۆمی بێت
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بڕیــاری ئیــدارەی ئەمریكــی بــۆ وەســتاندنی 
هاوكارییەكانــی بۆ هێــزە چەكــدارە میانڕەوەكانی 
سووریا جارێكی دیكە ئەو پرسیارەی هێنایە ئاراوە 
كە سیاســەتی ئەمریكا بەدەر لە لەناوبردنی داعش 
چ ســتراتیژێكی دیكــەی بۆ ســووریا هەیە و چۆن 
دەیەوێت بە ئامانجە ستراتیژییەكانی خۆی لەو واڵتە 
بــگات؟ ئەوانە ئەو پرســیارانەن كە ئیدارەی ئۆباما 
ماوەی پێنج ساڵ خۆی لێ دەدزینەوە. ئەنجوومەنی 
ئەتڵەنتیك لە راپۆرتێكدا كۆمەڵێك بژارە بۆ كۆشكی 

سپی پێشنیاز دەكات.
 فرێدریك هۆف، توێژەری ئەنجوومەنی ئەتاڵنتیك 
و ئامادەكاری راپۆرتەكە، پێیوایە ســووریای 2017 
جیــاوازە لــە ســووریای 2011 هەرچەنــدە هەمان 
خێــزان حوكمی واڵتەكە دەكەن. وەك هۆف دەڵێت 
"دەوڵەت نەماوە، واڵت وێران بووە، رووسیا و ئێران 
ئەركە سەربازییەكان جێبەجێ دەكەن و ئەمریكا بە 
هاوكاریی هێزێكی میلیشیایی شەڕی داعش دەكات 
لە رەققە، وەكوو بڵێی ئەمە هەموو كێشەكە بێت".

هــۆف جەخت لەوەش دەكاتــەوە كە هەرچەندە 
لە 2011وە ئەمریكا باســی الدانی ئەســەد دەكات، 
بــەاڵم "ئەم ئامانجە هیچــكات فاكتەرێك نەبووە لە 
سیاســەتی ئەمریــكادا. چونكــە هیــچ هەڵمەتێكی 
ئەمریكــی بــۆ گۆڕینــی رژێم لە ســووریا لەئــارادا 
نەبــووە". هەروەها دەڵێت "ناكرێ ســەقامگیری بۆ 
ســووریا بگەڕێنرێتەوە لە كاتێكدا هۆكاری سەرەكی 
كوشــتارەكە و لەناوبردنی دەوڵەت لە شوێنی خۆی 

بمێنێتەوە".
ئەگــەر  پێیوایــە  راپۆرتەكــە  ئامــادەكاری 
رێگەچارەیەك بۆ پاراستنی هاوواڵتیانی مەدەنی لە 
سووریای داهاتوودا نەدۆزرێتەوە، ئەمریكا ناتوانێت 
ئامانجەكانی خۆی لە سووریا بپێكێت، لەبەر ئەوەی 
"پاراســتنی هاوواڵتیانی مەدەنی تەنیا كێشــەیەكی 
مرۆیی و كێشەی مافەكانی مرۆڤ نییە، بەڵكو ئەمە 
كرۆكــی گەرەنتیكردنی كۆتاییهێنانێكی درێژخایەنە 
بە قەیرانی ســووریا، بۆیەش هەموو سیاســەتێكی 
عەقاڵنی بۆ ســووریا دەبێت فۆكەســی لەســەر ئەو 

كێشەیە بێت".
لــەو سۆنگەیەشــەوە لێكۆڵەرەكــەی ئەتاڵنتیك 

پێیوایە ئەمریكا دەبێ ئاماژەی روون بۆ ســووریا و 
رووسیا بنێرێت كە هەر ئۆپەراسیۆنێك كۆمەڵكوژیی 
لێ بكەوێتەوە "كاردانەوەی توندی ئەمریكای بەدواوە 

دەبێت".

چارەنووسی ئەسەد

لە بەشــی دووەمی راپۆرتەكــەدا، هۆف باس لە 
چارەنووســی ئەسەد لە روانگەی ئێران و رووسیاوە 
دەكات و دەڵێت: "ئێران دەیەوێت بۆ هەمیشە ئەسەد 
لەســەر كورســی دەســەاڵت بهێڵێتەوە، ئەسەدیش 
ئامادەیە ملكەچی رابەری ئێران و ئەمینداری گشتیی 
حیزبوڵــاڵ بێ. رووســیاش دەیەوێت شكســت بەو 
سیاســەتەی ئەمریكا بهێنێت كە گوایە ئەمریكا بۆ 

گۆڕینی رژێم لە سووریا هەیەتی".
نووســەری راپۆرتەكــە دەڵێت رووســیا و ئێران 
توانیویانــە ئەســەد لەســەر كورســی بهێڵنــەوە و 
ئەمریكاش خەریكی تێكشــكاندنی داعشە كە تەنیا 
"یەكێكە لە ئاكامەكانی سیاسەتی ئەسەد"، تەنانەت 
فەرماندەیی ناوەندیی ئەمریكا رایگەیاندووە كە ئەوان 
هیــچ دژایەتییەكیان لەگەڵ ئــەوەدا نییە هێزەكانی 
الیەنگری ئەســەد لە رۆژهەاڵتی ســووریا جموجۆڵ 
بكەن، بــەو مەرجەی ئەوانیش شــەڕی دژی داعش 
بكەن. بۆیە هۆف دەڵێت "روون و ئاشكرایە بیر لەوە 
ناكاتەوە شەڕی البردنی ئەسەد بكات، یان رێگری لە 
حیزبوڵاڵ بكات قوواڵییەكی ســتراتیژی لە سووریادا 

نەبێ".
هۆف لە بەشــی ســێیەمی راپۆرتەكەیدا دەڵێت 
ئیــدارەی ئەمریــكا كارێكــی بــاش دەكات كــە بۆ 
ئەگەرەكانی هاوكاری لەگەڵ رووسیا دەگەڕێت، بەاڵم 
ئەمریكا دەبێت ئەوەی لەبەرچاو بێت كە "رووسیا نە 
دەیەوێت و نە دەتوانێت ســووریایەك دروست بكات 
نەبێتە هەڕەشــە لەســەر واڵتانی دراوسێ و واڵتانی 

ترانس ئەتاڵنتیك". 
بەبۆچوونــی هۆف، رووســیا هەتا ئێســتا هیچ 
ئاماژەیەكی نەداوە كە بیەوێت قۆناغی گواستنەوەی 
دەســەاڵت لــە ســووریا بهێنێتــە ئــاراوە، هیــچ 
ئاماژەیەكیش نییە رووســیا ئەو دەسەاڵتەی بەسەر 
ئەسەدەوە هەبێت كە ناچاری بكات دانوستاندنەكانی 

چارەسەری بە جدی وەربگرێت.

سیاسەتی ئەمریكا 
بەرامبەر سووریا

بەشــی چوارەمــی راپۆرتەكــە تەرخانكــراوە بۆ 
سیاســەتەكانی ئەمریــكا لە ســووریا. بە بۆچوونی 
هۆف هەتا ئێستاش وادیارە سیاسەتی ئەمریكا تەنیا 
لەناوبردنی داعش و قاعیدە بێت لە ســووریا. دوای 
ئەوەش خۆی لە قەیرانەكانی سووریا دوور بگرێت و 
ســووریا بۆ ئەسەد و ئێران جێبهێڵێ. بە بۆچوونی 
فڕیدریك هۆف ئەم سیاسەتە ئاكامی پێچەوانەی بۆ 
ئەمریكا دەبێت "چونكە تیرۆر، توندوتیژی و لێشاوی 
پەنابــەر و ئــاوارەی لێدەكەوێتــەوە". جگە لەمەش 
"دەرفەتێك بە حیزبوڵاڵ دەدات بەرەی تیرۆری خۆی 
لە سووریا لە دژی ئیسرائیل دامەزرێنێ و دەسەاڵتی 
ئێرانیش بەســەر لوبناندا بەهێزتــر دەكات، هەموو 
دراوســێكانی ســووریاش دەكەونــە ژێــر كاریگەری 

سیاسەتەكانی ئێرانەوە".

شرۆڤه 

)AFP :فۆتۆ( 

رووداو - هەولێر

محەممەد حەسەن یەكێكە لەوانەی بازرگانی 
بەو شوێنەوارانەوە دەكات كە داعش لە عێراق و 
سووریا بە تااڵنی بردوون، بەبێ كەسانی وەكوو 
محەممەد نە ئەو شــوێنەوارانە دەگەنە واڵتانی 
رۆژئاوا، نە داعشیش سااڵنە 100 ملیۆن دۆالری 

لەو رێگەیەوە دەستدەكەوێت. 
محەممەد، تەمەن 28 ســاڵ، ســاڵی 2015 
لەالیەن بەرپرسانی داعشەوە پەیوەندیی پێوەكرا 
تاوەكــو كڕیــار بۆ شــوێنەوارە تااڵنكــراوەكان 
بدۆزێتــەوە، پــاش ماوەیــەك محەممــەد بووە 
كەســێكی ناســراو لــە بــواری بەقاچاخبردنی 

شوێنەواری تااڵنكراو.
ناوچەكانی ژێر دەســەاڵتی داعش هەتا دێت 
بچووكتر دەبنەوە، مانگی رابردوو سوپای عێراق 
كۆنترۆڵكردنەوەی شــاری مووســڵی راگەیاند، 
ئێستا تاكە شاری سەرەكی كە بەدەست ئەوانەوە 
مابێت رەققەیە لە ســووریا، بەاڵم بەرپرســانی 
رۆژئاوایی پێیانوایە ئاســەواری تااڵنكارییەكانی 
داعش بۆ سااڵنێكی زۆر هەر دەمێننەوە، وەكوو 
چۆن ئــەو شــوێنەوارانەی نازییەكانی ئەڵمانیا 

تااڵنیان كردن ئێستا خەریكن دەردەكەونەوە.
مایكڵ دانتی، شــوێنەوارناس و بەڕێوەبەری 
گرووپی پاراســتنی میراتــە كولتوورییەكان لە 
بۆستن، بە رۆژنامەی )وۆڵ ستریت جورناڵ(ی 
ئەمریكی راگەیاند: "ئەو شوێنەوارانەی لە عێراق 
و ســووریا بە تااڵن براون، دەچنە نێو بازاڕێكی 
نهێنییەوە. ئەمە كێشــەیەكە كە چەندین ساڵ 

بەردەوام دەبێت".
بەرپرسانی ئەمنی لە واڵتانی رۆژئاوا چاوەڕێ 
دەكــەن لەگــەڵ كەمبوونــەوەی داهاتەكانــی، 
داعــش هــەوڵ دەدات داهاتی خــۆی لە رێگەی 
قاچاخچێتــی بەو كەرەســتانەوە زیــاد بكات، 
بەمــەش قەرەبووی ئەو زیانە داراییانە بكاتەوە 
كە بەهۆی لەدەســتدانی بیرە نەوتەكانەوە پێی 

گەیشتووە". 
بــە مەزندەی بەرپرســانی ئەمنــی، داهاتی 
ســااڵنەی داعش لەو شوێنەوارانە خۆی لە 100 

ملیۆن دۆالر دەدات.
بەپێی بەدواداچوونی )واڵ ستریت جورناڵ(
ی ئەمریكــی، ئــەو شــوێنەوارانە دوای ئەوەی 
تااڵنكران، لە رێگەی ســنوورەكانی توركیا یان 
لوبنان و عێراق و سووریاوە دەردەكرێن و لەوێوە 
بۆ واڵتانــی رۆژئاوا یان رۆژهەاڵت و باشــووری 

رۆژهەاڵتی ئاسیا دەگوازرێنەوە.
محەممەد حەسەن لەگەڵ كەسێكی دیكەدا كار 
دەكات كە خۆی بە محەممەد عەلی ناساندووە. 
محەممەد حەســەن پێش دەستپێكردنی شەڕی 
نێوخۆی ســووریا خوێندكاری زمانی ئینگلیزی 
بووە، بــەاڵم لە رێگــەی هاوڕێیەكی باوكییەوە 
خولیــای كاركردن لــە بواری شــوێنەوار بووە. 
لەگەڵ دەستپێكردنی شەڕی نێوخۆدا هێزەكانی 
ســوپای ئــازادی ســووریا پەیوەندییــان بــە 
محەممەدەوە كردبــوو بۆ ئەوەی لە ناوچەكانی 
ژێــر كۆنتڕۆڵی خۆیانــدا شــوێنەوارەكانیان بۆ 

بدۆزێتەوە.
بەگوتەی خۆی، دوای ئەوەی داعش دەستی 
بەســەر ئــەو ناوچانەدا گــرت، خــۆی و چوار 
كەســی دیكە لەالیەن داعشەوە دەستگیركران، 
بە تۆمەتی ئەوەی هاوكاریی هێزەكانی سوپای 

ئازادی ســووریایان كردووە. وەكوو حەسەن بۆ 
رۆژنامە ئەمریكییەكەی باســكردووە، هەر چوار 
كەسەكەی دیكە لەالیەن داعشەوە كوژران، بەاڵم 

ئەو بەهۆی نەبوونی بەڵگەوە رزگاری بووە.
ســاڵێك دواتر ئەبو لەیس دەیری، بەرپرسی 
داعش بۆ كاروباری شــوێنەوارەكان، پەیوەندی 
بە محەممەدەوە كردووە بۆ ئەوەی شــوێنەوارە 
تااڵنكراوەكانیان بۆ بفرۆشــێت. ئەبو لەیس بە 
محەممــەدی گوتبــوو "شــوێنەوارێكی زۆرمان 
الیە، بەاڵم پێویســتمان پێتە بۆ ئەوەی كڕیاری 
رۆژئاواییمان بۆ بدۆزیتەوە". محەممەد ئاماژەی 
بۆ ئــەوەش كردووە كــە ئــەوان دەزانن داعش 
مێژووی سووریا تێكدەدات، بەاڵم ئەوان حەزیان 
لەو كارەیە، چونكە لەم رێگەیەوە دەتوانن پارە 

پەیدا بكەن.
هەرچەنــدە ناكرێــت چیرۆكەكانی محەممەد 

ســەبارەت بە ژیانی خۆی پشتڕاست بكرێنەوە، 
بەاڵم بەپێــی راپۆرتەكەی )واڵ ســتریت( ئەو 
شــێوازەی ئەوان بــۆ قاچاخی شــوێنەوارەكان 
باسی لێوەدەكەن لەگەڵ ئەو زانیارییانەدا یەك 
دەگرێتــەوە كــە بەرپرســانی ئەمنیــی واڵتانی 
رۆژئاوایی باســی دەكەن. بــۆ نموونە وەزارەتی 
دادی ئەمریكاش ئەبو لەیس دەیری بە كەسێكی 
ســەرەكی لە قاچاخی شوێنەوارە تااڵنكراوەكان 

دەزانێ.
بــە گوێــرەی راپۆرتەكــە، ســەرەتا نرخــی 
شــوێنەوارەكان چەندە بووایــە، داعش 20%ی 
لە شــوێنەواردۆزەكان وەردەگرت، بەاڵم ئێستا 
داعــش بــە نرخــی 20% هەرزانتــر لــە نرخی 
شــوێنەواردۆزەكان  لــە  كەرەســتەكان  بــازاڕ 
دەكڕێتــەوە و دواتــر خۆی دەیانفرۆشــێتەوە. 
یەحیــا فانوســی، بەڕێوەبــەری دامــەزراوەی 

بەرگــری لــە دیموكراســییەكان دەڵێــت: "ئەم 
بازرگانییــە نایاســاییە تەنیا بــۆ یارمەتیدانی 
گرووپە تیرۆریستییەكە نییە، بەڵكو دۆزینەوەی 
داهاتیشە بۆ خەڵكانی ناوچەكانی ژێر دەسەاڵتی 

داعش".
بەگوتەی بەرپرســانی رۆژئاوایی، تۆڕێك لە 
كەســانی نێوەندگیر ئەو شوێنەوارانە لە داعش 
دەكڕنــەوە و لــە رێگــەی كاروانــی هاوكارییــە 
دەیانگوازنــەوە  پەنابەرانــەوە  و  مرۆییــەكان 
بــۆ دەرەوەی ســووریا. هەندێكجاریــش ئــەو 
شــوێنەوارانە لەنــاو بــاری كەتــان، میــوە و 
ســەوزەواتدا رەوانــەی دەرەوەی ســنوورەكان 
دەكرێــن. لــە دەرەوەی عێــراق و ســووریاش 
شــوێنەوارەكان بە كەســانی وەكــوو محەممەد 

حەسەن دەفرۆشرێن.
وەكوو حەسەن باسی دەكات، ئەم ماوەیەی 
دوایــی دوو ئینجیلی كۆنی بە 11 هەزار و 800 
دۆالر بە قاچاخچییەكی رووســی فرۆشتووە كە 
داعش لە رۆژهەاڵتی سووریا بەتااڵنی بردبوون. 
قاچاخچییە رووسەكەش ئەو دوو ئینجیلەی لەناو 
باری سەوزەواتدا شاردبووەوە. دواتریش 25%ی 
هەقدەســتی خــۆی لە داهاتــی دوو ئینجیلەكە 
هەڵگرتووە و ئەوەی دیكەی بە بازرگانێك داوە 

كە كەرەستەكەی هێنابووە توركیا.
محەممەد جومعە یەكێكــی دیكەیە لەوانەی 
دەســتی لە كاری قاچاخی ئەو شــوێنەوارانەدا 
هەیــە، بــە گوتــەی خــۆی 1000 دۆالری داوە 
بــە ئافرەتێك بۆ ئــەوەی لەنــاو جانتایەك لە 
ژێر عەباكەیــەوە پەیكەرێكی برۆنزیی كۆنی لە 
ســنووری نێوان ســووریا و توركیا بــۆ ئاودیو 
بكات. سەربازانی ســەر سنووری توركیاش بە 
هۆكاری ئاینی ئافرەتان ناپشكنن. جومعە خۆی 

لە توركیا چاوەڕێی گەیشتنی ئافرەتەكە بووە، 
بەاڵم دواتر بۆی دەركەوتبوو پەیكەرەكە كۆپیە 

و لە 1920 دروستكراوەتەوە. 
ئەو قاچاخچییە بە رۆژنامەی )واڵ ستریت(
ی گوتبوو "دڵخۆش نیم بە فرۆشــتنی مێژووی 
خۆمان، بەاڵم پێویستم بە پارەیە". ئاشكراشی 
كــردووە ئەگەرچی ناوچەكانی ژێر دەســەاڵتی 
داعــش تاوەكو دێــن بچووكتر دەبنــەوە، بەاڵم 
بازرگانیــی داعش بە شــوێنەوارەكانەوە پەرەی 
ســەندووە و زۆربــەی ئــەو شــوێنەوارانەی ئەو 
گرووپە تااڵنی كردبوون ئێســتا لــە بازاڕەكاندا 
دەســووڕێنەوە. خــۆی لەمدواییانە بازرگانی بە 
زمڕودێك بە بەهــای 600 هەزار دۆالر كردووە، 

بەاڵم مامەڵەكە سەركەوتوو نەبوو.
محەممــەد حەســەن دەڵێــت لــە رۆژی 30 
تەمووزی ئەمساڵ بازرگانێكی كوردی عێراق لە 
ئیستەنبوڵ هەوڵی فرۆشتنی پەیكەرێكی گەچی 
داوە كە هی ســەدەی ســێیەمی زایینی بووە و 

كاتی خۆی لە تەدمور بووە. 
لە زۆربەی حاڵەتەكاندا شوێنەوارەكانی عێراق 
و سووریا یەكەمجار رەوانەی لوبنان یان توركیا 
دەكرێن، لەوێشەوە بە قاچاخ دەبردرێنە واڵتانی 
باشووری رۆژهەاڵتی ئەوروپا، لەوانەش بولگاریا 
و رۆمانیا، دواتریش بۆ واڵتانی رۆژئاوای ئەوروپا، 
بە تایبەتیش ئەڵمانیا و سویسرا، دەگوازرێنەوە.
بــە گوتەی شــارەزایان، ئێســتا ژمارەیەكی 
زۆر لــە شــوێنەوارەكان یەكەمجــار رەوانــەی 
واڵتانی ئاسیایی دەكرێن، لەوانەش سینگاپوور 
و تایانــد، دواتــر لەوێوە بۆ رۆژئــاوای ئەوروپا 
دەگوازرێنەوە. بەرپرســانی ئەمنیــی ئەوروپی 
پێیانوایە هۆكاری ئەمە ئەوەیە بازاڕەكانی ئاسیا 

چاودێرییەكی كەمتریان لەسەرە.

كوردیش دەستیان لەو بازرگانییەدا هەبووە 

شوێنەوارە دزراوەكان دەبنە سەرچاوەی 
سەرەكیی داهاتی داعش 

داعش سااڵنە 100 ملیۆن دۆالری لە فرۆشتنی شوێنەواری دزراو دەستدەكەوێ

شــارەزایان و بەرپرســانی پەیوەندیــدار بــە كاروبــاری شــوێنەوارەكان پێیانوایە 
ســااڵنێكی زۆری دەوێت هەتا ئەو شــوێنەوارانە بە ئاشــكرا بكەونە نێو بازاڕەكانەوە، 
چونكــە دوای گواســتنەوەیان بــۆ بازاڕەكانی رۆژئــاوای ئەوروپاش، چەندین ســاڵ لە 

ئەمبارەكاندا دەشاردرێنەوە. 
حكومەتی ئەمریكا خەاڵتێكی پێنج ملیۆن دۆالریی داناوە بۆ هەر كەسێك زانیارییەكی 
ورد لەســەر شــوێنەوارە دزراوەكانی عێراق و سووریا و شوێنی شــاردنەوەیان بدات. 

بەاڵم هەتا ئێستا هیچ كەسێك هیچ زانیارییەكی نەداوە.

خەاڵتێكی گەورە بۆ دۆزینەوەی شوێنەوارەكان

سووریایەكی سەقامگیر چۆن دروست بكرێت؟

پاراستنی گیانی هاوواڵتیانیی سڤیل كرۆكی گەرەنتیكردنی كۆتاییهێنانە بە قەیرانی سووریا

بۆ رێگری لەم ئەنجامــە لێكۆڵەرەكەی ئەنجوومەنی ئەتاڵنتیك 
كۆمەڵێك پێشنیاز دەكات:

یەكەم: دانانی بەرپرسێكی بااڵی حكومەتی تایبەت بە سووریا 
كە بەردەوام سەرۆكی ئەمریكا لە گۆڕانكارییەكان ئاگادار بكاتەوە. 
چونكە قەیرانی ســووریا دەبێ وەكوو كێشەیەكی تایبەت سەیر 
بكرێت كە تێیدا "كێشەی داعش لە رۆژهەاڵتی سووریا و كێشەی 
حكومەتی ســووریا لە رۆژئــاوا جیابكاتەوە و تیرۆریــزم و هۆكارە 

بنەڕەتییەكەی لە یەك جیابكاتەوە.
دووەم: ئەولەوییــەت بە پاراســتنی گیانــی خەڵكی مەدەنی 
بدرێت. دەبــێ ئەوە بۆ حكومەتــی ســووریا روون بكرێتەوە كە 
بەكارهێنانی توندوتیژی لەدژی خەڵكی مەدەنی هێرشــی توندی 

ئەمریكای بۆ سەر بنكەكانی حكومەت لێدەكەوێتەوە.
ســێیەم: رێگاكانی هاوكاریكردن لەگەڵ رووســیا بدۆزرێنەوە، 
بۆ ئەوەی هەم ســەقامگیری بۆ رۆژئاوای ســووریا بگەڕێنرێتەوە 
و هەمیــش بەهۆی رووســیاوە رێگە لە هێرشــەكانی حكومەتی 

سووریا بۆ سەر خەڵكی مەدەنی بگیرێ.
چــوارەم: رێگایەك بــۆ دیالۆگ لەگــەڵ ئێران ســەبارەت بە 

سووریا بكرێتەوە.

پێنجەم: لەگەڵ ئۆپۆزیســیۆنی ســووریا، توركیــا و هێزەكانی 
ســووریای دیموكرات كار بكرێت بۆ ئەوەی ئەڵتەرناتیڤێك بۆ رژێم 
و دەسەاڵتی تاران لە رۆژهەاڵتی سووریا بدۆزرێتەوە. هێزەكانی 
هەســەدە جۆرێك لە ئەڵتەرناتیڤیان خســتووەتە ڕوو كە چۆن لە 
داهاتوودا دەســەاڵت لــە ناوچە ئازادكراوەكانــی وەكوو رەققە و 

مەنبج گۆڕانكاریی تێدا بكرێت.
شەشــەم: گەڕانەوە بۆ راگەیەندراوی كۆبوونەوەی جنێڤ كە 
لە 30ی حوزەیرانی 2012 راگەیەندرا، چونكە لەو راگەیەندراوەدا 
چوارچێوەی گواستنەوەی دەســەاڵت لە سووریا دیاری 

كراوە. 
حەوتەم: مامەڵەكردن لەگەڵ حكومەتی 
ســووریا وەكوو دەســەاڵتێكی تاوانبار، 
تیرۆریســت و دەسەاڵتێك كە رێگە بۆ 
تیرۆریستییەكان  گروپە  سەرهەڵدانی 

خۆش دەكات.

ستراتیژێك بۆ سووریا

ئەمریكا چی بكات؟
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ئەم وتارانە گوزارشت لە رای نووسەرەكانیان دەكەن و بەهیچ شێوەیەك دەربڕی بۆچوونی تۆڕی میدیایی رووداو نین.

شرۆڤە و بۆچوون

یەكەكانـی  لـەدوای  یـەك  دەسـەاڵتە  هەوڵـی 
دیمۆگرافیـای  گۆڕینـی  بـۆ  عێـراق  لـە  عـەرەب 
كوردستان چیرۆكێكی درێژە، سەتان توێژینەوە و 
كتێب دەربارەیان نووسـراون، بەشێكی زۆریش لە 
خەڵكی كوردسـتان ئەوانەی لە چل و پەنجاكانی 
سـەدەی رابـردوو هاتوونەتـە ژیانـەوە، تـا دەگاتە 
نـەوەی هەشـتا و نەوەتەكانیـش شـایەتحاڵی نـاو 
رووداوەكانن، مەبەسـتمە بڵێم مێژووەكە زۆر كۆن 
نییـە و پێموایە خوێنەر ئاشـنای ئـەو رابردووەیە، 
گۆڕینـی  مەترسـییەكانی  باسـكردنی  لـە  بۆیـە 
دیمۆگرافیـای كوردسـتان بەپێویسـتی نازانـم لـە 
كورتە نووسـینێكی وادا بگەڕێمەوە بۆ سـەرەتا و 
قۆناغەكانی ئەو پرۆسـەیە، ئەوەندەی مەبەسـتمە 

بـاس لـە ئاینـدەی ئـەو مەترسـییە بكەم.
كاتـێ ویایەتـی مووسـڵ لكێندرا بـە دەوڵەتی 
و  ویایەتەكـە  لـە  عـەرەب  ژمـارەی  عێراقـەوە، 
و  كوردسـتان  نێـوان  سـنوورییەكانی  ناوچـە 
عەرەبسـتان زۆر كـەم بـوون بـەراورد بـە ژمـارەی 
كـورد لـەو ناوچانـە. بـەاڵم رووداوەكانـی نزیك بە 
سـەت سـاڵی رابـردوو دەرئەنجامێكـی پێچەوانەی 
لێكەوتووەتـەوە، ئێسـتا رێژەیەكـی زۆری عـەرەب 
لـەو ناوچەیـە دەژیـن. هاتنـی داعـش لەالیـەك و 
شـەڕی سـێ سـاڵەی رووبەڕووبوونـەوەی داعـش 
و  راسـتەوخۆ  بەشـێوەی  تـرەوە،  لەالیەكـی 
ناڕاسـتەوخۆ ئـاوی كـردە ئاشـی ئەو پرۆسـەیەوە 
كـە لـە داهاتوویەكـی دوورتـردا دەبنە هەڕەشـەی 

گەورەتر لەسەر گۆڕینی دیمۆگرافیای كوردستان.
لـەو  كاولكاریانـەی  ئـەو  و  شـەڕ  بەهـۆی 
ناوچانەدا روویانداوە، بەشێكی زۆری دانیشتووانی 
عەرەبی سـوننە لە شـوێنی خۆیان هەڵكەندراون، 
دەسـەاڵتدارێتی شـیعە لـە عێـراق بەهیـچ جۆرێك 
رێگـەی نـەدا ئـەو عەرەبانە رووبكەنـە ناوچەكانی 
رەوەكـەی  ئاراسـتەی  زۆر  بـە  و  عێـراق  تـری 
پێگۆڕیـن بـۆ ناوچـە كوردسـتانییەكانی دەرەوەی 
هەرێـم و بەشـێكی زۆریشـیان هاتنـە شـارەكانی 
هەرێمـی كوردسـتانەوە. تەنانـەت كاتـێ بەهـۆی 
شـەڕی داعشـەوە بەشـێكی خەڵكـی ناوچەكانـی 
رومـادی دەربـەدەر بـوون كـە نزیكترین شـوێنێك 
وەك پەناگە روویان تێكرد بەغدای پایتەخت بوو، 
رێگەیـان نـەدرا بچنـە نـاو بەغـداوە و هەموویـان 
لـە یاریـگای نێودەوڵەتیـی بەغدا كۆكرانـەوە و بە 

فڕۆكـەی عێراقـی رەوانـەی كوردسـتان كـران.
و  سـەاڵحەدین  تـا  دیالـەوە  ناوچەكانـی  لـە 
بەرفـراوان  جوگرافیـی  پانتاییەكـی  مووسـڵ، 
ئاسـەواری ژیانـی پێـوە نەهێڵـدراوە، خەڵكەكەی 
هێشتا ئاوارەن و لە كەمپ و شوێنە جیاجیاكانی 
نزیك هەرێم و ناو هەرێمی كوردستاندان. حەشدی 
شـەعبی لـە زۆربـەی ئـەو شـار و شـارۆچكانەش 
دەسـەاڵتی  مـاوە،  تێـدا  ژیانیـان  دەرفەتـی  كـە 
گرتووەتـە دەسـت و بـە جۆرێـك مامەڵـە دەكەن، 
نـەك دەرفەتی گەڕانەوەی نەڕەخسـاندووە بۆ ئەو 
عەرەبانـەی هێشـتا ئـاوارەن، بەڵكـوو بەشـێكی 
دیكـە لـە عەرەبـی سـوننەی ئـەو سـێ پارێزگایـە 
كـە پێشـتر لـە دەسـتی داعـش هەڵنەهاتبـوون، 
یـان بـواری دەرچوونیان نەبووە، ئێسـتا ئەوانیش 
بەهـۆی ئـەو مامەڵەیـەی حەشـدی شـەعبییەوە 

ناوچەكانـی خۆیـان جێدەهێڵـن و هەموویـان هەر 
رووەو كوردسـتان دێـن.

رووكەشـدا  لـە  روودەدات  ئـەوەی  بێگومـان 
بەشێكە لە شەڕی داعش، بەاڵم لە واقیعدا شەڕی 
سـوننە و شـیعەیە. لەالیـەك لێـدان و الوازكردنـی 
پێگـەی سـوننەیە و كاركردنـە بـۆ لـە ریشـەوە 
هەڵكێشـانیان لەو ناوچانەی بە جێنفوزی سـوننە 
ئەژمار دەكرێن، لەالیەكی تریشـەوە ئامادەسازییە 
بـۆ پرۆسـەی گۆڕینـی دیمۆگرافیـای كوردسـتان. 
تەنانـەت ئـەوەی ئێرانیـش دەیـكات لـە گلدانـەوە 
و گۆڕینـی ئاراسـتەی ئـەو سـەرچاوە ئاوییانـەی 
دێنـە هەرێمـی كوردسـتانەوە، لـە سـتراتیژیەتی 
كـە  سیاسـەتەیە  ئـەو  تـری  بەشـێكی  شـیعەدا 
تێـدا  ژیانیـان  دەرفەتـی  سـوننییەكان  ناوچـە 
نەمێنـێ. گۆڕینـی رێـڕەوی ئـەو رووبـار و چـەم و 
جۆگـە ئاویانـەی لەنـاو خاكـی ئێرانـەوە دەڕژێنـە 
ئاوی سـیروانەوە، زیانەكانی راسـتەوخۆ بۆ ناوچە 
سـوننییە عەرەبیەكانـی دەشـتی دیالـە و حەوزی 

حەمرینە. 
ئەگەر لە ئێرانیشـەوە هیچ چەم و جۆگەیەك 
نەیەنـە نـاو بەنـداوی دەربەندیخانـەوە و تەنهـا 
پشـت بە توانـەوەی بەفری چیاكانی كوردسـتان 
و ئـاوی بـاران ببەسـتێت، بەنـداوی دەربەندیخان 
بەشـی ئەو پێداویسـتیانە دەكات كە لە سنووری 
هەرێمی كوردسـتان تا ئێسـتا بەكاربـراوە، بەاڵم 
ناتوانرێـت ئـاو بەربداتـەوە بـۆ دیالـە و حـەوزی 
ئەمەیـە،  ئێرانیـش  ئامانجەكـەی  كـە  حەمریـن 
ببڕێـت.  لـەوێ  ژیـان  سـەرچاوەكانی  دەیـەوێ 
سروشـتی ئـەو ناوچانەش بەو جۆرەیـە كە باران 
كەم دەبارێت و ناتوانرێت تەنها بەپشتبەستن بە 

ئـاوی بـاران پێویسـتییەكانی ئـاوی خواردنەوە و 
بەروبوومە كشـتوكاڵییەكانیان دابیـن بكەن. لەو 
حاڵەشـدا ئـەو سـنوورە بەرفراوانـەی ناوچەكانی 
دیالـە تـا حەوزی حەمریـن دەرفەتی ژیانیان تێدا 
نامێنـێ و خەڵكەكـەی بـەرەو كوردسـتان رەو 

دەكەن. 
ئەمـە بـۆ زێـی بچووكیـش هـەر بـەو جۆرەیە، 
گلدانـەوە و بڕینـی سـەرچاوەكانی ئـاو لـە نـاو 
خاكـی ئێرانـەوە كاریگەرییەكـەی راسـتەوخۆ بـۆ 
ناوچـە عەرەبنشـینەكانی حەویجەیـە تـا نزیـك 
حەمریـن،  چیاكانـی  زنجیـرە  و  سـەاڵحەدین 
سروشـتی ئـەو ناوچانـەش هاوشـێوەی ناوچـە 
دەبارێـت  كـەم  بـاران  دیالـە  گەرمەسـێرەكانی 
بـاران  ئـاوی  بـە  پشـت  تەنهـا  ناتوانرێـت  و 
ناوچانـەش  ئـەو  دوورمـەودادا  لـە  ببەسـترێت، 
بەكەڵكـی ژیان نامێنـن و خەڵكەكەی روودەكەنە 
كوردسـتان. تەنانـەت ئەوەی توركیـاش دەیكات 
لـە دروسـتكردنی ئـەو سـەتان بەنداوەی لەسـەر 
هـەردوو رووبـاری دیجلـە و فورات كە راسـتەوخۆ 
كاریگەرییـان لەسـەر عێـراق و سـووریا دەبێـت، 
بەنداوەكانـی سـەر رووبـاری دیجلـە هەمـان ئـەو 
هەیـە  سـیروانی  و  بچـووك  زێـی  لێكەوتانـەی 
و  سـەاڵحەدین  و  نەینـەوا  ناوچەكانـی  لەسـەر 
خەڵكـی ئـەو سـنوورانەش لـە دواڕۆژدا هـەر روو 

كوردسـتان.  دەكەنـە 
بەپێـی ئامـاری وەزارەتـی پاندانانـی عێـراق، 
نزیكـەی 7 ملیـۆن عـەرەب لـەو بەشـەی عێـراق 
هەرێمـی  نێوانـی  كەوتوونەتـە  كـە  دەژیـن 
كوردسـتان و بەغـداوە و لـە داهاتـوودا دەبنـە 
بارێكی گران بەسەر كوردستانەوە و كاریگەرییان 

لەسەر گۆڕینی دیمۆگرافیای كوردستان زۆر لەوە 
زیاتـر دەبێـت كـە رژێمـە یەك لـەدوای یەكەكانی 
عـەرەب لە سـەت سـاڵی رابـردوودا كردوویانە لە 
پیادەكردنی سیاسـەتی بەعەرەبكردن و پاكتاوی 
وەك  دەرئەنجامانـەی  ئـەو  كـورد.  رەگەزیـی 
لێكەوتەی ئەو سیاسەتە كەوتوونەتەوە و ئێستا 
بـوون بـە گرفـت لەبەردەم چارەسـەری كێشـەی 
كـورد لـە عێراق و ئاسـەوارەكانی وەك مەترسـی 
لەسـەر كەركـووك و ناوچـە كوردسـتانییەكانی 
دەرەوەی هەرێـم بەردەوامـن، زۆر كەمتـرن لـەو 
دێنـە  داهاتـوودا  سـاڵی   10 لـە  مەترسـیانەی 
لەسـەر  هەڕەشـە  دەبنـە  و  كـورد  گەلـی  ڕێـی 

دیمۆگرافیـای كوردسـتان. 
رەوكردنـە  لـەو  كوردسـتان  شـتێك  تەنهـا 
بەپـان و سـتراتیژییە بپارێزێـت، ئەوەیـە كـە 
بـەدوای دەروازەكانـی سـەربەخۆییدا بگەڕێت. تا 
زووتـر لـە عێـراق جیابێتـەوە، زۆرتـر خـۆی لـەو 
مەترسیانە دووردەخاتەوە. ئێستا بەهۆی شەڕی 
داعشـەوە بەشـێكی ئەم پانە دەستیپێكردووە و 
نزیـك بـە یـەك ملیـۆن عەرەبـی دیكە سـەرباری 
مانـەوەی عەرەبـی تەعریبـی سـەردەمی سـەدام، 
هاتوونەتـە ناوچـە كوردسـتانییەكانی دەرەوەی 
لـە  نیوێكیـش  و  ملیـۆن  لـە  زیاتـر  و  هەرێـم 
چـوار پارێزگاكـەی هەرێمـی كوردسـتانن. رێژەی 
گەشـەكردنی خێـزان و ژمـارەی لەدایكبوونیـش 
بنەمایەكـی  هەمـوو  لەسـەرووی  عـەرەب  لەنـاو 
تـر  سـاڵێكی  چەنـد  پـاش  زانسـتییەوەیە، 
ئـەم ژمارانـە ئێجـگار بـەرز دەبنـەوە. پرسـیار 
ئەوەیـە ئایـا كـورد بەدیدێكـی سـتراتیژییانە لەم 

دەڕوانێـت؟ مەترسـیانە 

سەرەتا
و  ماركسیسـت  لیبـەراڵ،  لـە  بەشـێك 
ئیسامیسـتەكانی كوردسـتان بە بیانووی جیاواز 
پرۆسـەی  و  گشتپرسـی  بـۆ  خۆیـان  دژبەریـی 
لێـرەدا  راگەیانـدووە.  كوردسـتان  سـەربەخۆیی 
و  ئایدیۆلـۆژی  سـەر  بچمـە  ئـەوەی  بەبـێ  مـن 
الیانـە،  ئـەم  ناودەوڵەتییەكانـی  پەیوەندییـە 
دەمـەوێ لـە ڕوانگـەی دەروونناسـیی كۆمەاڵیەتی 
و تیـۆری پۆسـت كۆڵۆنیالـەوە شـیكردنەوەیەكی 
سـەرەتایی لەسـەر هەڵوێسـتی ئەم ئۆپۆزیسیۆنە 
دەرببـڕم. ئارگومێنتـی زۆربەی ئـەم رەوتانە ترس 
دەسـەاڵتێكی  دروسـتبوونی  لـە  وەهمیانـە  یـان 
كـە  گەنـدەڵ  و  مەركـەزی  زۆر  و  چەوسـێنەر 
چاودێـری و كۆنترۆڵكردنـی لەالیـەن بزووتنـەوە 
بێـت.  ئەسـتەم  هاوواڵتیانـەوە  و  سیاسـییەكان 
الوازی  بناغەیەكـی  ئارگومێنتـە  ئـەم  بـەاڵم 
هەیـە. چونكـە دەوڵەتێكـی كـوردی لـە بەرامبـەر 
نێودەوڵەتـی و خـودی هاوواڵتیانـی  كۆمەڵـگای 

دەبێـت.  زیاتـر  حسـابدانەوەی  ئەركـی 
 یەكـەم لەبەرئـەوەی حكومەتـی كـوردی لـە 
باشوور سەرمایەیەكی زۆری بۆ دیموكراتیكبوون، 
جێگیركردنی كولتووری پێكەوەژیان و لێبوردەیی 
خـەرج  نێودەوڵەتیـدا  كۆمەڵگـەی  ئاسـت  لـە 
كۆمەڵـگای  پاڵپشـتی  لـە  بەشـێك  كـردووە. 
نێودەوڵەتـی بـۆ حكومەتـی هەرێمـی كوردسـتان 

هـەر لـەم وێناكردنەوەیـە. 
تاكێكـی  كوردسـتانی  هاوواڵتـی  دووەم 
سیاسـییە، ئەنفـال و كیمیابارانـی تێپـەڕ كـردووە 
و لـە قۆناغی سـەختی پۆلیتیزەبووندا گـوزەراوە. 
دەوڵەتـی  سـەربەخۆییدا،  حاڵەتـی  لـە  بۆیـە 
كـوردی لەبەرامبـەر ئاكتەری دەرەكـی و ناوخۆیی 

مەجبـوورە شـەفافتر و كراوەتـر بێـت. 
سـێیەم، كوردسـتان بەشـێك بووە لە عێراق و 
دەوڵەتـی عێـراق لـە رۆژی دامەزرانیەوە تا ئێسـتا 
دەوڵەتـی رانـت )ریعـی( بـووە، بەتایبەتـی پـاش 
كارەساتی 1975 كۆمەڵگای كوردی بە سیاسەتی 
رانـت بـە تـەواوی لەنـاو سیسـتەمێكی گەندەڵـدا 

كوردسـتان  لـە  گەندەڵـی  كـردووە.  ئەنتەگـرە 
شـتێكی نـوێ نییە، میراسـی حكومەتـی عێراقە، 
رەنگە سـەربەخۆیی تەنیا شانسـی خۆڕزگاركردن 

لـەم كولتـوورە بێت. 
كـورد رێگـەی فیدراڵیزمـی لەگەڵ عێـراق تاقی 
كردووەتـەوە و ئـەم ئەزموونە سـەركەتوو نەبووە. 
یەكـێ لـە هۆیـە سـەرەكییەكانی سـەرنەكەوتنی 
نەریتـی  نەبوونـی  عێراقـدا  لـە  فیدراڵیـزم 
دیموكراسـییە. ئەزموونـی سیاسـی لـە جیهانـدا 
سـەركەوتنی  پێشـمەرجی  كـە  سـەلماندوویەتی 
دەوڵەتێكـی  بـە  دیموكراسـییە.  فیدراڵیـزم 
مەركەزی كە وەكالەتی كۆماری ئیسـامیی ئێران 
ئەسـتەمە.  عێـراق  دیموكراتیزەبوونـی  دەكات، 
بۆیـە ئەگـەر دەوڵەتـی مەركەزیـی عێـراق ئەمـڕۆ 
نەتوانـێ بـە فیزیكیـش كوردسـتان لەنـاو ببـات، 
ئەو رۆژە كە هەسـتی كرد هاوكێشـەی سـەربازی 
دەسـتكەوتەكانی  لەبەینبردنـی  بـۆ  رێـدەدات، 
هەرێمـی كورسـتان قـەت دوودڵـی نـاكات. بـەاڵم 
لێرەدا ئەوەی بەالمەوە سـەیرە هەڵوێسـتی كوردە 

مۆدێرنیسـتەكانە. 

سایكۆلۆژیای كۆمەاڵیەتی كورد لە بەرامبەر 
كۆڵۆنیالیزمی مەعریفی و زیهنی

گوتـاری  لەسـەر  پێویسـتە  لێـرەدا   
كوردسـتان  لـە  سەردەسـتەكان  ناسیۆنالیسـتە 
پێداچوونەوەیـەك بكرێـت. بـە درێژایـی مێـژوو، 
گوتـاری فەرمـی لـە واڵتـە داگیركـەرەكان - هـەم 
لەنـاو  بااڵدەسـتەكان و هەمیـش  نەتـەوە  لەنـاو 
دروسـت  سـاختەی  هۆشـمەندییەكی  كـورد- 
كـردووە. ئـەم هۆشـمەندیە سـاختەیە بریتییـە لە 
خاوەنـداری لـە بـاوەڕی سـاختە و ناڕاسـت كـە 
لـە دژی بەرژەوەندیـی ئۆبژێكتیڤـی كۆمەاڵیەتـی 
خـودی تاكەكەسـی نەتـەوەی بااڵدەسـتن و لـە 
هەمـان كاتـدا بوونەتە هانـدەری چەوسـاندنەوە و 
نایەكسـانی لـە كۆمەڵـگادا. هەر بەو شـێوەیەش، 
بەپێی ئەم پێناسـەیە، گرووپ یان تاكی مەحروم 
و ژێردەسـت، واتـە كوردیـش بوونەتـەوە خاوەنـی 
هۆشـمەندییەكی ساختە بە شێوازێكی تر. بەپێی 
ئـەم هۆشـمەندییە – خۆشـیان باوەڕیـان پێیەتی 
– ئـەوان كەمتـرن و لەخوارترن، بۆیە لە هەرەمی 
كۆمەاڵیەتیـدا موسـتەحەقی پێگەیەكـی موتیـع و 

بندەسـتن. 
لـە نەسـتی كوردانـدا باوەڕێكـی شـاراوە بـە 

بااڵدەستی/ پێشكەوتوویی گرووپی حاكم )تورك 
و فـارس و عـەرەب( بەسـەر گرووپـی بندەسـت و 
خـوارەوە )كـورد( هەیـە. ئـەم بـاوەڕە سـاختەیە 
رێگای داوە بۆ پەیدابوون و دروسـتبوونی كڵێشـە 
و سـتێریۆتایپێكی هـاو رازیكەرانـە. بـەو شـێوە 
كـە هـەردووال، سیسـتەمی كۆمەاڵیەتـی مەوجوود 
– بـە هەمـوو رێـژەی نایەكسـانییەوە – وەكـو 
سروشـتی  تەنانـەت  و  مەشـروع  سیسـتەمێكی 
حاكمـەكان  نەتـەوە  بـۆ  بۆیـە  دەكـەن.  قبـوڵ 
سروشـتییە كە واڵتەكەیان خاوەنی پێناسـەیەكی 
توركـی، فارسـی یـان عەرەبـی بێـت. چونكـە، بە 
تەعبیـری وان، ئـەو واڵتانـە لە قەدیمـەوە موڵكی 
مەورووسـیان بـووە. كـورد و گەالنـی دیكـە تەنیا 
سـەرچاوەی كێشـەن، كـە یـان دەبـێ لـە بەیـن 
ببردرێـن – وەكـو ئەنفالـی سـەدام – یـان لـە 
باشـترین حاڵەتـدا خۆیـان دەگـەڵ هەلومەرجـی 
دەوڵەتـی  هەڵوێسـتی  و  بگونجێنـن  داسـەپاودا 
دەوڵەتـی  وەكـوو   – بكـەن  قبـوڵ  مەركـەزی 
بەبۆچوونـی  هـەم  كـورد  عەبـادی.  و  مالیكـی 
نەتەوە سەردەسـتەكان، هەمیش بەپێی بۆچوونە 
سیاسـەتی  بـە  كـە   - خۆیـان  بەرباڵوەكـەی 
كۆڵۆنیالیزم بەسـەریاندا سـەپێنراوە – بـەردەوام 
سەردەسـتەكاندا  نەتـەوە  لەگـەڵ  بـەراورد  لـە 
كەمزەكا، نەشیاو و پاشكەوتوو پێناسە دەكرێن. 
ئەم كڵێشـانە پشـتگیریی نەتەوە سەردەستەكان 
و  هەنووكـە(  )هەلومەرجـی  كـو  سـتاتوس  بـۆ 
شـەرعیەتی سیسـتەمەكەی زیاتـر دەكات. لـەالی 
هەسـتی  كەمبوونـی  تووشـی  كوردیـش  دیكـەڕا 
خۆبـاوەڕی و بەختەوەریـی سـوبژێكتیڤ دەبـن. 
بۆیە بۆچوونێكی دووداڵنە لەمەڕ ئەندامەتی لەناو 

گرووپـی ئەتنـی خۆیـان هەڵدەبژێـرن. 
ئەم هۆشـمەندییە ساختەیە كە كاریگەرییەكی 
هەبـووە،  كـورد  دەروونناسـی  لەسـەر  مەزنـی 
بووەتـە هـۆی ئـەوەی كـە هەرچـی بە ناسـنامەی 
كوردییـەوە تەداعـی دەكرێـت بـە پاشـكەوتووی 
و  سیاسـی  گوتـاری  وەكـوو  ڕێـك  بزانێـت. 
فەرهەنگـی نەتەوە سەردەسـتەكان، مۆدێرنیسـتە 
كوردەكانیش سەرچاوە ناسیۆنالیستیەكانی كورد 
بـە دواكەوتـوو لـە قەڵـەم دەدەن. سـەیر لەوەدایە 
ئەم مۆدێرنیستانە لەسەرەتادا هەموو بە جامانەی 
بـەاڵم  خەبـات،  گۆڕەپانـی  دێنـە  كوردایەتـی 
دروسـت بە شـێوەی كەسـانی وەكو زیا گوكئالپ، 
سـلێمان نەزیف و د.شـوكری محەممەد سـەگبان 
نەزیـف  سـلێمان  كوردایەتـی.  دوژمنـی  دەبنـە 

یەكـێ لـەو كەسـانەی كـە دەوری مەشـروتیەتی 
عوسـمانی باسـی مافـی كـوردی دەكـرد، دواتـر 
بە سـیفەتی والی مووسـڵ، عەبدولسـەالم بارزانی 
لەسـێدارە دەدات. سـوتفە نییە كە ئەو رەوتانەی 
دژایەتـی ریفراندۆم دەكەن، هەموویان – تەنانەت 

ئیسامیسـتەكان – رەوتـی مۆدێرنیسـتن.
چاویلكـەی  لـە  كـە  مۆدێرنیتەیـەی  ئـەو 
كولتووری نەتەوە سەردەسـتەكاندا بە سیستەمی 
پەروەردەیـی خۆیانـەوە كەوتـووە نەسـتی مرۆڤی 
كـورد. ئـەم پرۆسـەیە ناوێكی هەیە، مەنتیسـاید، 
یـان كوشـتنی مەعنەویـی مرۆڤـی بەكۆڵۆنیكـراو. 
لـە  كـراوە  مەنتیسـاید  كـە  مرۆڤێـك  ئاسـۆی 
كولتـووری نەتـەوەی كۆڵۆنیالـدا حەبـس دەكرێت 
چەمكـی  حەبسـێكی  تووشـی  شـێوەیە  بـەم  و 
نەتـەوەی  عەدەسـەی  روانگـەی  لـە  دەبێتـەوە. 
كۆلۆنیالـەوە جیهـان شـی دەكاتـەوە. سـەیر نییە 
كە دژە رێفراندۆمەكان دروسـت ئەو دەسـتەواژانە 
تـورك  فاشیسـتەكەی  حیزبـە  كـە  بەكاردێنـن 
مەهەپـە و فارسـە شۆڤینیسـتەكان بـۆ بارزانـی 
و حكومەتـی هەرێـم بەكاریـان هێنـاوە، لەوانـە: 
و  عەشـایری  حكومەتـی  عەشـیرەت،  سـەرۆك 
لەپێنـاوی  كـورد  خەباتـی  جارانیـش  ...هتـد، 
لەقەڵـەم  پاشـكەوتوویی  وەكـو  سـەروەری 
دەدرا. بـۆ رزگاركردنـی كـورد لـە نەهامەتـی و 
دواكەوتووییەكـەی پێشـنیاز دەكـرا لەگەڵ گەالنی 
دراوسـێ )بە تێگەیشـتنی ئەوان مۆدێرن( ئاوێتە 
مەشـرووتیەت،  سـەردەمی  لـە  وەك  بكرێـن. 
نێـوان  لـە  رادیـكاڵ  دیكۆتۆمیەكـی  ئێسـتاش 
واقعیەتـی كوردسـتان و ئـەو ئەمـری واقیعەی كە 
مۆدێرنیسـتە كـوردەكان وێنـای دەكـەن دروسـت 
بـووە. سـەد سـاڵ پێـش ئێسـتاش روشـنبیرێكی 
سـلێمانی واقعییەتـی كوردسـتانی پـێ دواكەوتوو 
جیهـان  گەالنـی  "هەمـوو  دەنووسـێ:  و  بـووە 
رێگـەی پێشـكەوتن و فەزیلەتیان تێپـەڕ كردووە، 
بـە عەرابـە، شـەمەندەفەر و ئۆتۆمبێـل شـاڕێی 
گونجاویـان دروسـت كـردووە. رێگـەی كـورد هـەر 
وەحشـەتزارێكی رووتـە و جگـە لە چەند رێپێیەك 
هیچـی تـری لـێ نابینـرێ" )ئیسـماعیل حەقـی 
بابان، رۆژی كورد، ژ 3، ئابی 1913(. لە نەستی 
گەیشـتووەتە  خۆڕەخنەكـردن  كـورددا  مرۆڤـی 
ئاسـتی نەفـرەت لەخۆكـردن. نوخبـە و بـژاردەی 
كـورد زۆر جـار بـە چـاوی سـووكایەتی تەماشـای 
هاوواڵتیـان و بەشـێكی گـەورەی بزووتنەوەكانـی 

دەكـەن. گەلەكەیـان 

مۆدێرنیتە و ئۆژێنیزمی مۆدێرنیستە كوردەكان

لەژێـر  مـرۆڤ  زانینـی  و  بیـر  كۆڵۆنیالیزمـی 
ئاوەزمەنـدی )عەقاڵنیـەت(  و  مۆدێرنیتـە  نـاوی 
خـۆی  واقعییەتـی  لـە  نكۆڵـی  و  دراوە  ئەنجـام 
كردووە و تەعبیرێكی بیانی بۆ وێناكردنی دیاردە 
ناوخۆییـەكان بەكارهێنـاوە و ئـەو وێنایەی وەكوو 

حەقیقەتـی گەردوونـی پێناسـە كـردووە. 
پـاش جەنگـی جیهانیـی یەكـەم، رۆشـنبیرە 
كۆڵۆنیالەكانـی  قوتابخانـە  لـە  كـە  كـوردەكان 
كرابـوون،  پـەروەردە  داگیركەرەكانـدا  دەوڵەتـە 
دەبوونە خاوەنی بیرۆكەی مۆدێرنیستی كۆڵۆنیال 
كـە لـە نێـوان هەردوو شـەڕی جیهانیـدا رەوتێكی 
باوەڕیـان  واتـە  هەبـوو،  داروینیسـتی  سۆسـیال 
زۆربـەی  بۆیـە  هەبـوو.  نـەژادی  ئیسـاڵحی  بـە 
رەوشـەنبیرە كـوردەكان لـەم ئاراسـتەیەدا دێنـە 
سـەر باوەڕ بە دواكەوتوویی كورد و دروسـتكردنی 
جۆرێـك مرۆڤـی تـازەی كورد. بەپێی ئـەو باوەڕە 
لەگـەڵ  كـە  دەكـەن  دروسـت  دیكـە  واقیعێكـی 
زانینـی مۆدێرنیتەی كۆڵۆنیالیی ئەوان بگونجێت. 
كۆمەڵـگای  ناخـی  لـە  مرۆڤەكـە  ئەگـەر  بـەاڵم 
پێـوەرە  لەگـەڵ  هەڵدابێـت،  سـەری  كوردیـدا 
مۆدێرنەكانـی ئـەوان ناگونجێـت. ئـەوان نۆرمـی 
و  توركـی  ئینگلیـزی،  عوسـمانی،  مۆدێرنیتـەی 
فارسـی دەكەنـە پێـوەری جیهانبینیـی خۆیـان و 
لـەو روانگەیـەوە مرۆڤـی كـورد هەڵدەسـەنگێنن. 
تۆفیـق  وەكـو  رۆشـنبیرانی  كـە  نییـە  سـەیر 
وەهبـی، ماجیـد مسـتەفا، ئەمیـن زەكـی بـەگ، 
دواكەوتـوو  بـە  حەفیدیـان  مەحمـوودی  شـێخ 
دەزانـی و دواتریـش پشـتیان تێكـرد. نـۆ لـە 15 
كـورد  عێـراق  دامەزرێنـەری سـوپای  ئەفسـەری 
بوون. مۆدێرنیتەی كۆلۆنیال لە سـااڵنی شەسـتدا 
دیموكراتـی  پارتـی  پارچەبوونـی  هـۆی  بووەتـە 
كورد. ئێسـتاش مۆدێرنیسـتە كوردەكان دژایەتی 
سـەربەخۆیی كوردسـتان دەكـەن. ئـەوان مۆدێرن 
و پێشـكەوتوون و بزووتنـەوەی سـەربەخۆییخواز 
دواكەوتـووە، چونكـە وێنەی ناسـیۆنالیزمی كورد 
كـە پێشـەنگی بزووتنەوەی سـەربەخۆیی دەكات، 
كۆڵۆنیالیـان  مۆدێرنیتـەی  هۆشـمەندیی  لەگـەڵ 
ناگونجێـت. بـەاڵم ئەمـە جـاری یەكـەم نییـە ئەم 
پارچـە  پارچـە  كـوردی  كۆمەڵـگای  ناكۆكییـە 
دەكات. مێـژوو دووبـارە دەبێتـەوە، مۆدێرنیسـتی 
كـوردی  سـەروەریی  كـورد،  كۆڵۆنیكـراوی  بـە 

هەمیشـە پـێ دواكەوتـوو بـووە. 

زیاتـر لـە 40 سـاڵ لـە ئەوروپـا ژیـاوم و 
كوردسـتانم.  لـە  ساڵیشـە  حـەوت  نزیكـەی 
لەو كاتـەوە تـا ئەمـڕۆ سـووكترین، بێ نرخترین 
و بـێ متمانەتریـن پاسـپۆرت هی عێـراق بووە، 
جێـی  خاوەنەكـەی  )هەڵگرەكـەی(  هەمیشـە 

گچكـەی  واڵتێكـی  هیـچ  پۆلیسـی  متمانـەی 
وەك ئەلبانیـاش نەبـووە، بـە چـاوی سـووك 
سـەیری كراوە  و هەمیشـە لەژێر گوماندا بووە. 
هەرگیـز هەڵگرەكەی سـەری بـەرزی بەخۆیەوە 
نەدیـوە، هەمـوو كاتێك لـە بنكەكانی  پۆلیس، 

فڕۆكەخانـە  و خاڵـە سـنوورییەكاندا سـەركز و 
سەرشـۆڕ بـووە، هەرچـی خـودا پێـی ناخـۆش 
بووبێـت پێـی كـراوە و پێـی گوتـراوە، جـاری 
وا هەبـووە خاوەنەكـەی پـڕ شـەق و زللـەش  
كـراوە و تفـی تێكـراوە و هیـچ خێرەومەندێـك 
و  نەكـردووە  جورئەتـی  و  نـەداوە  یارمەتیـی 

لەسـەری بەجـواب نەهاتـووە!
پـێ  سـووكایەتییەی  ئـەو  نییـە  كوردێـك 
و  هەبێـت  پاسـپۆرتی  مەگـەر   ، نەكرابێـت 
هەرگیز سـەفەری پێ نەكردبێت، ئەو كەسـەی 
دەڵێت وا نییە و وا نەبووە لە شەرماندا ڕاست 

ناڵێت.
هەمیشـە نـاوی ئـەم واڵتـە وەك دێوەزمـە و 
مۆتەكە بەسـەرمانەوە بووە، هەردەم لەدەسـت 
شـەقی پۆسـتاڵی لەشكرە شوومەكە ی، تۆپ و 
رۆكێتەكانـی، فڕۆكەكانـی، ئەمن و جاشـەكانی 
هەڵهاتوویـن، خۆمـان شـاردووەتەوە، سـەرمان 
كز كردووە، تووشی دەیان و سەدان لێكترازانی 
خێزانـی و گیروگرفتـی دەروونییـان كردوویـن، 
بۆمـان نەبـووە  پـڕ بەدڵـی خۆمـان پێبكەنیـن، 
بە سـەركەوتنەكانی پێشمەرگەكانمان دڵخۆش 

نەمانتوانیـوە   نەمانوێـراوە  و  هەرگیـز  بیـن، 
بەدڵی خۆمان و بەئاشـكرا رێوڕەسمی ناشتنی 
ڕێـزەوە  بـە  و  بدەیـن  ئەنجـام  شـەهیدێكمان 
بەڕێیـان بكەیـن جا نەخـوازەاڵ ماتەمینییان بۆ 
بگریـن، ئەمنـی دەوڵەتی عێراق پارەی گوللەی 
شـەهیدكردنی ڕۆڵەكانیـان لێ دەسـتاندینەوە، 
تـا ئەمـڕۆش گـۆڕی زۆربـەی زۆری شـەهید و 
خۆشەویسـتە ونبووەكانمـان و ئەنفالكـراوە بێ 

سەروشـوێنكراوە كانمان نازانرێـت !
تـا ئەمـڕۆ كوردێـك نییـە بـە سـەربەرزی و 
بێ ترس تەنانەت سەردانی پایتەختی عێراقی 
عـارەب بـكات، كابرایەكـی عـارەب پێیگوتـم: 
ئـەوە ئێمـە خـوا غەزەبـی لێگرتوویـن و بـەو 
تـرس و لـەرزەوە سـەردانی دایـك و باوكمـان 
دەكەیـن، ئـەی پێمان ناڵێن ئێوەی كورد جگە 
لە نەهامەتی چیتان لە  بەغدا دەسـتكەوتووە؟
ڕاسـتە كۆمەڵێـك بەرژەوەندیـی بازرگانی و 
ئابوورییان هەیە، بەاڵم ئەوانیش وەك سەدانی 
كاسـبی  خۆیانـە  مافـی  دونیانـە  ئـەم  تـری 
بكـەن بـۆ بژێـوی ژیانیـان، بـەاڵم مەسـەلەكە 
بەرژەوەندیـی تاكـە كـەس نییـە، بەرژەوەندیی 

تـا  بەشـخوراوی  دڵـی  لـە  داخ  میللەتێكـی 
بینەقاقـا زوڵـم لێكـراوی، مووچەبـڕاوی ، بـێ 
شـەهیدی  هـەزاران  خـاوەن  دانـراوی،  نـرخ 
ناڵێـن  پێمـان  .ئـەرێ  پارچەكـراوە  پارچـە 
دایكـی كام شـەهید، كام ئەنفالكـراو، كام بـێ 
سەروشـوێنكراو، كام لەسـێدارەدراو، دایـك و 
باوكی كام و كام و كام .....تاد دەڵێ نەخێر 
بۆ سـەربەخۆیی؟ ئێسـتا بۆمـان دەردەكەوێت 
گـەر حیزبـە كان ڕاسـتیان فەرمـوو الی ئـەوان  
حیـزب وەسـیلەیەك  بـووە بـۆ بەدەسـتهێنانی 
و  ئـازادی  و  چارەنـووس  بڕیاردانـی  مافـی 
سەربەسـتیی ئـەم نەتەوەیـە، نابێـت ئەمڕۆ لە 
دروشـمەكانیان پاشـگەز ببنـەوە، دەنـا ئێمـە 
خۆشەویسـتەكانمان كـردە قوربانی لە پێناوی 
ئازادی و سـەربەخۆیی كوردسـتان نەك لەبەر 
میللەتێكـن ،  خواسـتی  دژی  كۆمەڵـەی   ئـەو 
تـا  بێكـەس  فایـەق  هۆنراوەكـەی  پێموایـە 
ئەمـڕۆش بـڕ دەكات و باشـی پێكاویـن، پڕ بە 

پێسـتمانە كاتێـك  دەفەرمووێـت :
 كورد ئەبەد ناگاتە مەقسەد نۆكەری بێگانەیە
دوودڵن پیسن لەنـــاو یەك بۆیە وا بێ النەیە

ئـەز دەبێـژم خەڵـك ئازادە و نابێـت ئازادی 
لـێ زەوت بكرێـت، بەاڵم دژەسـەربەخۆییەكان 
ئازادیـی  نـاوی  بـە  نییـە  بۆیـان  و  نابێـت 
ڕادەربڕینەوە وەك جاشـە چەك بەدەستە كانی 
كۆن میللەتێك بەالڕێدا بەرن لەبەر گیرفانیان. 
دەبێـت بـاش ئـەو ڕاسـتییە بزانـن هەمـوو ئەو 
شـۆڤێنیانەی كە لە بەغدا حوكمیان كردووە و 
ئێسـتاش دەیكـەن، جـا گرنگ نییە كـێ بوون 
و كـوڕی كێـن، گـەر ئەمـڕۆ بۆیـان بكرێـت لـە 
سـەدام خراپترمـان لـێ دەكـەن، لـە بیرتـان 
چـووە لەنێـو پەرلەمانـی بەغداكەتـان چییـان 
لێكـردن، پێاڵویـان لەپـێ داكەنـدن و بۆیـان 
بكرایە و فریاتان نەكەوتنایە و لەبەر شاشـەی 
كامێـرا نەبووایە خراپتریشـیان لێ نەدەكردن؟
و  بچنـەوە  بەخۆیانـدا  كەمێـك  هیـوادارم 
لەبیریـان نەچێتـەوە، گـەر ئـەوەی ئێسـتایان 
پـێ خۆشـە، ئـەوا بـە ویژدانـی نەخۆشـە وە 
پیرۆزیـان بێـت و با هـەر نۆكەری بێگانە بن !
ئێمـە نۆكەریمان هەڵنەبـژاردووە، بەڵكو بە 
ئـازادی لەدایكبوویـن و دەمانەوێت بە ئازادی و 

سـەربەرزی بژین و بمرین .

دژایەتی گشتپرسی 
یان مۆدێرنیتەی 

بەكۆڵۆنیكراوی كورد

بێكەسی گۆڕ پڕ لە نوور 
باشی پێكاوین !

عارف قوربانی
 arifqurbany@yahoo.com

بەهرۆز شوجاعی

د.زاهیر سوران 

مەترسی گۆڕینی 
دیمۆگرافیای كوردستان

كۆڵۆنیالیـزم بـە تەنیـا بـە داگیركـردن و خاڵیكردنـی مێشـكی خۆجێیـەكان لـە فـۆرم 
و نـاوەڕۆك رازی نابێـت، بەڵكـو بـە لۆژیكێكـی فاسـق دەگەڕێتـەوە رابـردووی گەلـە 

لەبەینـی دەبـات. و  تەحریفـی دەكات، دەیشـێوێنێ  بەكۆڵۆنیكراوەكـە، 
 فرانز فانۆن، 1961
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ئەم وتارانە گوزارشت لە رای نووسەرەكانیان دەكەن و بەهیچ شێوەیەك دەربڕی بۆچوونی تۆڕی میدیایی رووداو نین.

شرۆڤە و بۆچوون

رێبوار كەریم وەلی
 rebwar.karim@rudaw.net

رێككەوتنێكی نوێ

ســەرئەنجام بزووتنەوەی گۆڕان بڕیاری 
دا لەگەڵ پارتی دانیشــێت و پێشوەختەش 

تەوەرەكانــی دانیشــتنی خۆیانی بە پارتی 
راگەیانــد. ئەڵبەتــە ئەمانــە وەك خۆیــان 

1

2

3

كــە  رایانگەیانــدووە  یەكێتــی  و  پارتــی 
رێككەوتنێكــی نــوێ بــۆ قۆناغــی داهاتــووی 
حوكمڕانــی لــە كوردســتاندا ئەنجــام دەدەن، 
جەوهــەری ئــەم رێككەوتنە نوێیــە ئەوەیە كە 

گشتپرســی لــە كوردســتاندا ئەنجــام بدرێت و 
لەبەرامبەر ئەوەشــدا هەڵبژاردنە گشتییەكان تا 
ماوەیەك دوابخرێن. هەر بۆیە وەك ئەوەی گۆڕان 
بۆنی ئەوەی كردبێ كە شــتێكی وا لە ئارادایە، 

دەڵێــن )خاڵ(ی دانیشــتن نیــن و بگرە 
)مەرج(ن، چونكە لــە هەموو خاڵەكاندا، 
دیــدگای خۆیــان بەســەر پارتیــدا فــەرز 
كــردووە. بــە واتایەكــی دیكە ئــەو پێنج 
خاڵــە چوارچێــوەی سیاســەتی گشــتیی 
بزووتنەوەكەیە و دەیەوێ بە دەنگدەرەكانی 
خــۆی بڵێت، هیچ مســاوەمەیەك لەســەر 
نەكــراوە.  پێشــوویان  درووشــمەكانی 
بــەاڵم پرســیاری جــددی لێــرەدا ئەوەیە 
كــە ئــەی پارتــی لــەو پێنج خاڵــە چی 
دەســت دەكەوێت؟ ئەگــەر ئەوە )دان( و 
)ستاندن(ی سیاسییە، نەدەبووایە گۆڕان 
هــەر لــە دەققــەی یەكەمــەوە، ئەوراقی 
گفتوگۆ كەشف بكات، دەكرا چوارچێوەی 
گشــتیی دانوســتاندنەكان بــاس بكات و 
ئــەوەی دیكەی هەڵگرێ بــۆ كۆبوونەوەی 

دوو قۆڵی.
و  نوانــدن  نەرمــی  هەمــوو  پارتــی 

سەرخســتنی  پێنــاوی  لــە  تەنازوالتــی 
پڕۆســەی ریفراندۆمــە لــە 25ی ئەیلول و 
یەكێك لە مەرجەكانــی گۆڕان ئەوەیە كە 
ریفرانــدۆم )نەك لەبەر ئــەوەی زەمینەی 
یاسایی نییە(، بگرە هەلومەرجی سیاسی، 
ئابووری و كۆمەاڵیەتیش لەبار نییە، بۆیە 
دەبــێ بۆ كاتێكی دیكەی نادیار دوابخرێت 
)كــە گــۆڕان نایــەوێ تەنانــەت ئەگــەر 
پەرلەمانیش كارا بكرێتــەوە، لەم خولەدا 
بڕیــاری لەســەر بدرێــت و مەبەســتیەتی 

دوابخرێت بۆ پەرلەمانی داهاتوو(.
ئــەوەی گۆڕان لــە راگەیەندراوەكەیاندا 
بۆ رای گشــتی و پارتی بەیانیان كردووە، 
ئەســتەمە پارتی پێیان رازی بێت، ئەگەر 
25ی  تەوقیتــەی  ئــەو  بەدیلــی  گــۆڕان 
ئەیلولــی پێ نەبێــت و زەمانەتی ئەوەش 
نــەدات كە لــە پەرلەمان وەكــو بڕیارێك 
تێیدەپەڕێنێــت. ئینجــا خاڵێكی گرنگیش 

ئەوەیــە كە هــەر دواخســتنێك لە وادەی 
گشتپرســیدا رووبــدات، دەبێ بــە هەمان 
ئاراســتەدا ویایەتــی ســەرۆكی هەرێمی 
كوردستانیشی بۆ درێژ بكرێتەوە، ئەگەرنا 
پارتــی ناچێتە ناو ســەودایەكی وەهاوە. 
دانوســتاندنی پارتی لەگەڵ گۆڕان هەر لە 
فەلەكی گشتپرسیدا دەبێ و ئەگەر گۆڕان 
مەبەســتیەتی لــە پڕۆســەی حوكمڕانیدا 
بێــت )كە لــە پێنج خاڵەكــەدا ئاماژەیان 
بەگەڕانــەوەی وەزیرەكانیــان نەكردووە(، 
دەبــێ وەكــو حیزبێكی سیاســی ئەویش 
بایی ئەوە مروونەتی تێدا بێت كە ئەویش 
بێــت.  رازی  پارتــی  داواكارییەكــی  بــە 
ئەگەرنا پارتیش لەوە باش تێگەیشــتووە 
كە گۆڕان ناتوانێ ســەنگەر لە گشتپرسی 
بگرێت، چونكە ئەوكاتە حیزبەكەی دەبێتە 
)نەخێــر(  ســەرمایەداركراوە  پاشــكۆی 

گۆیەكەی سلێمانی.

یەكێك لە مەرجەكانی دانوستاندنەكانی نێوان 
خۆیــان و پارتیی تەرخان كــردووە بۆ ئەوەی 
كــە هەڵبژاردنەكان لــە كات و وادەی خۆیاندا 

ئەنجام بدرێن.
لەڕاســتیدا یەكێتی تەنها هێزی سیاســییە 
لــە كوردســتان كــە لــەو زرووفــەدا حــەز بە 
دواخســتنی هەڵبژاردنــەكان دەكات و دەزانێ 
كە گــۆڕان لە مەســەلەی ریفراندۆمدا یاری بە 
كات دەكات و خــۆی بــۆ هەڵبــژاردن ئامــادە 

دەكات. ئــەوەش باش دەزانــێ كە لە ئەگەری 
دواخســتنی هەڵبژاردنەكاندا، گۆڕان گورزێكی 
گەورەی بەردەكەوێــت. چونكە هەڵبژاردنێكی 
خێرا لە كوردســتاندا حەجمــی گۆڕان بە یەك 
دوو كورسی زیاد و كەم، دەپارێزێت و تا چوار 
ســاڵی دیكە پێگەی گۆڕان قایم دەكات. بەاڵم 
دواخستنی هەڵبژاردن وا دەكات كە دەنگدەرانی 
گۆڕان تووشــی نائومێــدی و پەرتەوازەیی ببن 
و كێشە ناوخۆییەكانی گۆڕانیش پەرەبستێنن. 

هــاوكات یەكێتــی دەزانێ كە دكتــۆر بەرهەم 
ســاڵحیش )ئەگەر نەگەڕابێتەوە ناو یەكێتی، 
چونكە هەوڵێكی جددی هەیە بۆ رێكخستنەوەی 
ناوماڵی یەكێتی( لیســتی بــۆ هەڵبژاردنەكان 
دەبێــت. بۆیە وادەی ئەنجامدانی هەڵبژاردن لە 
ئەمساڵدا، وادەیەكی دڵخۆشكەر نییە بۆ یەكێتی 
و بەتایبەتیش كە یەكێتی ئێستا پێیوایە تازە 
بە تازە سەقامگیرییەكی رێژەییان لەناو خۆیاندا 
دروست كردووە و دەیانەوێ پەرەی پێ بدەن.

ســەرۆككۆماری عێراق بەپێی دەســتوور، 
پارێــزەری دەســتوورە و دەبــێ لــە كاتــی 
جــواب!  بێتــە  دەســتووردا  پێشــێلكردنی 
ئەڵبەتــە مام جەاللیش هەمــان رۆڵی هەبوو، 
بەاڵم بەداخەوە تا ئێســتا لەســەر هەموو ئەو 
پێشێلكارییانەی كە دەسەاڵتی شیعە لەبەغدا 
بەرامبــەر دەســتوور و شــەراكەت كردوویانە 
نەهاتووەتــە جواب. بڕیارە شــاندی كۆمیتەی 
بااڵی ریفراندۆم لە بەغدا دوای بینینی عەبادی، 
چاویــان بــە فوئاد مەعســوومیش بكــەوێ و 
لەگەڵی كۆببنەوە. بەپێی دیباچەی دەستووری 
واڵتی بەناو عێراق، جێبەجێكردنی بەندەكانی 
دەســتوور زامنی مانەوەیەتی بە یەكگرتوویی 
و لەئەگەری پێشێلكردنیدا كورد مافی ئەوەی 
هەیــە بڕیــار لــە چارەنووســی خــۆی بدات. 
ویایەتی ســەرۆك فوئاد مەعسووم هەر چەند 
مانگێكی دیكەی ماوە و دەتوانێ لەو ماوەیەدا 
ئەویــش مێژوویەك بۆخــۆی تۆمار بكات. ئەو 
دەتوانێ دلێرانە و وەك ئەو كاتانەی پێشمەرگە 
بوو، بە دەنگێكی بەرز رایبگەیەنێت كە گەلی 
كوردســتان مافی بڕیــاردان لە چارەنووســی 
خۆیــان هەیە و دەســتوور پێشــێل كــراوە و 
زەمینەكانی شەراكەت لەبار براون. بە داخەوە 
ئــەو دەنگە لە ئیســرائیلەوە دێــت، بەس لە 

نوێنەری كورد لە بەغداوە نابیسترێ.

فوئاد مەعسووم لە 
خەو هەستێنن

پێنج خاڵەكەی گۆڕان 
بۆ رێككەوتنە؟

هەڵوێستی حەیدەر عەبادی سەبارەت بەوەی كە 
حەشدی شــەعبی هەڵناوەشێتەوە، وەك وەاڵمێكی 
نەرێنی بــۆ داوایەكی موقتەدا ســەدر دەردەكەوێت 
كە داوای كردبوو، حەشــدی شــەعبی بە ســوپاوە 
بلكێنرێت و چەك لە دەستی دەوڵەتدا كۆبكرێتەوە.

پرســیار لێرەدا ئەوەیە كە بۆچــی عەبادی دژی 
خواستەكەی سەدر دەركەوت؟ گریمانەم وایە كە ئەم 
هەڵوێستەی عەبادی لە ئاستی تەكتیكیدا پەیوەندی 
بــە ئامادەكاریی هەڵبژاردن )راگرتنی بااڵنس لەناو 
شــیعەكان و كەڵكوەرگرتــن لــە جەماوەریبوونــی 
حەشدی شــەعبی( و حیســابە جیۆسیاسییەكانی 
ناوخــۆی عێراقەوە هەیە )بۆ نموونە هێشــتنەوەی 
وەك كارتێكی گوشار لەسەر كورد(. لەوەش بترازێ، 
بە شــەرتی كۆنترۆڵكردنی، مانەوەی هێزێكی وەك 
حەشــدی شــەعبی، رێگایەكی ئاســانە بــۆ ئەوەی 
بنەماكانــی  عێراقــی  شــیعەی  دەوڵەتمەدارێكــی 

دەسەاڵتی خۆی پێ قایم بكات.
حەشدی شەعبی و بنیاتنانەوەی دەوڵەت

ئەوەی هێز دروست دەكات سیانەیەكە بەناوی 
"زێڕ و زۆر و زانیاری"، ئەمانە لەدەست هەر الیەك 
بــن، هێــزداری دەكەن. حەشــدی شــەعبی وەك 
بازوویەكی سەربازی و میكانیزمێكی بەكارهێنانی 
زۆر، كاریگەریی بەرچاوی لە سیاســەتی ناوخۆی 
عێراقــدا هەیە. بۆیە ئــەم هێزە لە كۆنترۆڵی كام 
الیەنی شیعیدا بێت، پێگە سیاسییەكەی گەورەتر 

دەبێت.
لەڕووی ستراتیژییەوە دەوڵەت بەبێ سوپا دەوامی 
نابێ و ئێستاش ئەگەر لە دوای رووخانەكەی 2003 
و بەرەو شكســت رۆیشتنەكەی ســەردەمی داعش، 
كــەس یان الیەنێك بەتەمای بنیاتنانەوەی دەوڵەت 
بێت، پێویستی بە سوپا هەیە. بێشك ئەو سوپایەی 
كــە دەبێتــە كۆڵەكەی دەوڵەتی نوێــی عێراق، ئەو 
سوپایەی ئێستا نابێت كە ئەمریكییەكان بناغەیان 

ئەنجامدانــی  وادەی  دەستنیشــانكردنی  دوای 
گشتپرســی بۆ سەربەخۆیی، لەسەر ئاستی ناوخۆی 
كوردســتان هەندێك كەس و الیەن بە دژایەتیكردنی 
ســەربەخۆیی، كەمپینــی )نەخێر لە ئێســتادا(یان 
راگەیاندووە بەبێ ئەوەی هیچ ســەقفێكی زەمەنییان 
هەبێــت كــە چەنــد دوابخرێــت و كــەی بكرێــت. 
هەرچەندە ئەم بەرەیە بەرەیەكی الوازە، بەتایبەتیش 
هیــچ پارتێكی سیاســی تاوەكو ئێســتا ســەرەڕای 
ناكۆكییەكانی نێوانیان، بە فەرمی پاڵپشتییان ناكەن، 
بەاڵم لێرەدا گرنگە ئەو بیانوو و ئارگیومێنتانەی كە 
بەرەی نەخێر دەیخەنەڕوو، هەڵوەستەی لەسەر بكەین 
و بزانین تا چەند خوێندنەوەیەكی ریالیســتانەیە بۆ 
هەلومەرجــی كوردســتان و ناوچەكــە. بەتایبەتیش 
ئەوان زۆر جەخت لەسەر ئەوە دەكەن كە ئەنجامدانی 
ڕیفراندۆم، هەرێم رووبەڕووی مەترســی و هەڕەشەی 
راســتەقینە دەكاتــەوە و ئەگەری ئــەوە هەیە بەغدا 
پەالماری كوردســتان بــدات. هەروەها ئامــاژە بەوە 
دەكــەن كە هەنگاونانــی كورد بەرەو ســەربەخۆیی 
دەبێتە هۆی سەپاندنی گەمارۆیەكی ئابووری لەسەر 

كوردســتان. هەندێك جاریش باســی ئەوە دكەن كە 
گوایە لە كوردستان گەندەڵی هەیە و باری ئابووریی 
خەڵك خراپە، بۆیە دەبێت ئەم پرۆسەیە دوابخرێت.

ئەوەی بۆ من جێی سەرنجە، ئەوەیە كە هیچكام 
لــەو بیانــوو و ئارگیومێنتانــەی بــەرەی نەخێر بۆ 
دژایەتیكردنی سەربەخۆیی كوردستان باسی دەكەن، 
بەهێــز و باوەڕپێكــراو نیــن. تەنانــەت هەندێك لەو 
پاساوانە هیچ پەیوەندییەكیان بە پرسی ریفراندۆمەوە 
نییە. بەرەی نەخێر لە كاتێكدا باســی ئەوە دەكەن 
كــە نابێت لەم كاتەدا لە بەغدا جیاببینەوە و دەبێت 
وەك بەشــێك لــەو واڵتــە بمێنینــەوە، كەچی هیچ 
پرۆژەیەكیان نییە بۆ ئەوەی ئەگەر نەخێر سەركەوت، 
چۆن و لەســەر چ بنەمایەكی نوێ، پەیوەندییەكانی 
خۆمان دووبارە لەگەڵ بەغدا ڕێكبخەین؟ تەنانەت ئەم 
بەرەیە بەبێ ئەوەی هیچ گفتوگۆیەكیان لەگەڵ بەغدا 
كردبێت، یاخود دڵنیاییان وەرگرتبێت ســەبارەت بە 
ئایندەی سیاســیی هەرێمی كوردستان، دەستیان بە 
كەمپین لــە بەرژەوەندیی بەغدا كردووە، كە ئەمەش 

بەڕاستی جێگەی پرسیار و گومانە. 

بۆچی عەبادی دژی هەڵوەشانەوەی 
حەشدی شەعبییە؟

بەرەی نەخێر و پرسیارە 
بێ وەاڵمەكان؟

بۆ داڕشــتووە. لەڕووی سیاسییەوە عێراقی نوێ كە 
پێویستە بە گوزارشتێكی خۆرئاواییانە دیموكراتی و 
فیدراڵی بێت، سەری نەگرت و زەحمەتە سەربگرێت، 
بۆیــە درەنــگ یــان زوو دەچێتەوە ســەر رێچكەی 
جارانی خۆی كە تێیدا گەلێك شت بە زۆر، واتا بە 
جەنــگ و كودەتا یەكایی كراونەتەوە. ئەمەش یان 
دابەشبوون یان مەركەزیكردنەوەیەكی نوێی دەوڵەت 
لەگــەڵ خۆی دەهێنێــت. دەســەاڵتداریی زۆرینەی 
شیعی لە عێراق پێویستی بە سوپایەك هەیە كە لە 
ناوەڕۆكدا شــیعی بێت وەك چۆن ناوەڕۆكی سوپای 
سەدام سوننی بوو. دامەزراندنی حەشدی شەعبی، 
فرسەتێكە بۆ بنیاتنانەوەی سوپا- دەوڵەتی عێراق 
بە جۆرێك كە مۆری شــیعەی پێوە بێت و تەنانەت 
موقتەدا سەدریش وەك سەركردەیەكی ناڕازی داوای 
تێكەاڵوكردنی حەشدی شەعبی لەگەڵ سوپا دەكات 
)كــە لــە واتایەكدا بەشــیعیكردنی ســوپایە( نەك 
هەڵوەشانەوەی تەواوەتی، چجای دەوڵەتمەدارێكی 

وەك عەبادی!

 حەشد و كێشمەكێشی 
ناوخۆیی شیعە

 چــاوەڕوان دەكرێت لە چەند ســاڵی داهاتوودا 
سێ جۆر ناكۆكی لەنێو شیعەكانی عێراقدا بە روونی 

دەربكەون:
1 - ملمانێی جیلی نوێی سەدر و حەكیمەكان 
لەسەر بااڵدەستیی ئایینی و مەرجەعیەتی شیعەی 

عێراق لە قۆناغی گریمانەیی پۆست-سیستانیدا.
2 - ملمانێــی پیاوانــی ئاینیی شــیعە لەگەڵ 
سەركردە سیاسی و ســەربازییەكانی شیعە وەك 
ناكۆكیی ســەدر- مالیكی یان لە داهاتوودا سەدر- 

عەبادی.
3 - كێشمەكێشی شــیعەی عەرەبی و شیعەی 

ئێرانی

بارودۆخــی نێودەوڵەتیــی ئێــران و عێــراق و 
ئەگــەری مردنی هەریەك لــە ئایەتواڵكەی تاران، 
ئایەتواڵكــەی  و  ســاڵ   78 خامنەیــی-  عەلــی 
نەجەف، عەلی سیســتانی87- ســاڵ، ماتەوزەی 
ئەو ناكۆكییانە ئازاد دەكەن. لەم ناكۆكییانەشــدا 
فاكتەرێكــی  دەتوانێــت  شــەعبی  حەشــدی 
یەكاكــەرەوە بێت. بۆیە سیاســییەكان زیاتر لە 
هەڵوەشــانەوەی، بیر لەوە دەكەنەوە كە چۆن لە 

داهاتوودا بیخەنە خزمەتی خۆیان.
حەشد و هەڵبژاردن

خەمــی گەورەی عەبادی لــەم قۆناغەدا، ئەوەیە 
چۆن لە 2018دا بە ئیئتیافێكی ســەركەوتووانەوە 
مانــەوەی لــە كورســییەكەی خــۆی زامــن بكات. 
لەمەشــدا رۆڵی حەشدی شەعبی گرنگە كە دەكرێ 
بە دوو جۆر بێت. یەكێكیان ئەوەیە كە بەشێك لە 
فەرماندەكانی حەشــدی شەعبی ئیستیقالە بكەن و 
بەشــداریی هەڵبژاردن بكــەن )لەبەر ئەوەی بەپێی 
یاســا هێــزە چەكــدارەكان بۆیان نییە بەشــداریی 
سیاســەت بكەن و حەشدی شەعبیش بەپێی یاسا 
بەشــێكە لە هێزە چەكدارەكانی عێــراق(. هەندێك 
هەواڵ باڵوكراونەتەوە ســەبارەت بــەوەی كە هادی 
عامــری و ژمارەیــەك لە ســەركردەكانی حەشــدی 
شــەعبی لیســتێك بەناوی وەفاداران بۆ بەشــداری 
لە هەڵبژاردنــی داهاتوو دروســتدەكەن. جا ئەگەر 
ئەم ســیناریۆیە راست بێت، ئەوا هاوپەیمانیی ئەم 
فەرماندانەی حەشــدی شــەعبی لەگەڵ هەر الیەك، 
دەتوانێت سەنگی هێزەكان بگۆڕێت. كاریگەریی ئەو 
جەنگەی كە حەشــد بەرامبەر داعــش كردوویەتی، 
دەتوانێــت بە ئەندازەی دەنگەكانی موقتەدا ســەدر 
لەنێو چینی هەژار و كەمدەرامەتی شــیعەی عێراق 
بۆ عەبادی بەنرخ بێت. بۆیە عەبادی تا پێی بكرێت 
دەیەوێت هەم لە سەدر نزیك بێت و هەم فەرماندە- 

سیاسییەكانی حەشد بەرەو مالیكی پاڵ نەنێت.

ســیناریۆیەكی دیكــەش ئەوەیــە بەرپرســانی 
حەشــد راســتەوخۆ بەشــداری هەڵبژاردن نەكەن، 
بــەاڵم پشــتی الیەنێك بگرن. لەمەشــدا دیســان 
هەڵوێستی بەرپرسانی حەشدی شەعبی دەتوانێت 
رۆڵێكــی گرنــگ لــە یەكاكردنــەوەی ملمانێــی 

ناوخۆیی شیعیدا بگێڕێت.
هەرچەندە حەشدی شــەعبی یەكدەست نییە و 
لە گرووپی جۆراوجۆر پێكهاتووە، بەاڵم كاریگەریی 
ســەدر لەسەر حەشــد كەمترە و عەبادی دەتوانێت 
لەڕێی كۆنترۆڵی میكانیزمەكانی هێز و دانوستاندنەوە 
لەگەڵ ژمارەیەك لە بەرپرسانی حەشد، النیكەم رای 

ژماریەكیان بۆ الی خۆی راكێشێت. 
موقتەدا ســەدر لە دوای گەڕانەوەی لە سعودیە 
داواكــەی خــۆی ســەبارەت بە حەشــدی شــەعبی 
پێشكەش كرد، ئەگەر عەبادی پشتگیریی بكردایە، 
لەنێو شەقامی شــیعیدا وەك فاكتەرێكی دژەدەنگ 
بــۆی دەشــكایەوە كــە گوایــە بــە مەیلــی ریاز و 
"وەهابییــەكان" دەكات. بۆیــە بە پێویســتی زانی 
جەخت لە مانەوەی حەشدی شەعبی بكات و وەاڵمی 

سەدر بداتەوە.
حەشد و حیسابە 

جیۆسیاسییەكانی شیعەی عێراق
مانەوەی حەشــدی شــەعبی، كەرەســتەیەكی 
بەهێــز دەداتــە دەســتی عەبــادی تا لــە ماوەی 
و  كــورد  خواســتی  بەرەنــگاری  درێژخایەنــدا 

سوننەكانی عێراقیش ببێتەوە.
لــە كاتێكــدا كــە هەرێمی كوردســتان بــەرەو 
گشتپرسی سەربەخۆیی دەڕوات، مانەوەی هێزێكی 
وەك حەشدی شەعبی دەتوانێت كارتێكی گوشاری 
بەغدا بێت لەســەر هەولێر. ئەگەر بەپێی بارودۆخی 
نێودەوڵەتی، عەبادی نەتوانێت لەشكركێشی بكاتە 
ســەر كوردســتان، خۆ شــەڕی هەندێــك گرووپی 
"ســەرەڕۆ"ی حەشــدی شــەعبی دژی كوردســتان 

دەتوانێت ئامانجەكانی بەرامبەر هەرێمی كوردستان 
بپێكێ كە ئەویش دروســتكردنی گوشارە. ئەمە بۆ 
ســوننەكانی عێراقیش وایە. مومكین نییە عەبادی 
وەك فەرماندەی هێزە چەكدارەكان و بەرپرســیاری 
یەكەمی پانە سەربازییەكان لە جەنگی دژی داعش، 
بێئاگایانە دوورگەكانی داعشی لە تەلەعفەر و ئەنبار 
و حەویجــە لــە دەوری كەركــووك هێشــتبێتەوە. 
عەبادی بەدوای پاساوێكدا بۆ مانەوەی گرووپەكانی 
حەشــدی شــەعبی لە ســنوورەكانی كوردستان و 
ناوچە سوننەنشینەكان گەڕاوە و ئەمەشی تا ئێستا 
سەرخستووە. پێچەوانەی مالیكی كە زۆربەی پانە 
سیاسییەكانی خۆی لە میدیاوە جاڕ دەدات، عەبادی 
بە خشــكەیی پانەكانی خــۆی جێبەجێ دەكات و 
لەم پانانەشدا گرنگی بە حەشدی شەعبی دەدات.

***
دەتوانین بێژیــن كە هەرچەندە حەیدەر عەبادی 
چەند جارێك لێدوانی لەسەر كۆنترۆڵكردنی حەشدی 
شــەعبی داوە، بەاڵم مانەوەی حەشــدی شەعبی چ 
وەك ســوپایەكی هاوتەریبی ســوپای عێــراق و چ 
وەك هێــزی جەوهەریی پێكهێنەری ســوپای نوێی 
عێراق، بە پێویســت دەزانێت. ئەمە نەك تەنها بۆ 
عەبادی بەڵكو بۆ هەر دەوڵەتمەدارێكی شــیعی كە 
لەو پۆستەدا بێت وایە. كەوابوو لێدوانەكانی پێشتری 
عەبادی لەســەر هەڵوەشــانەوەی حەشدی شەعبی 
زیاتــر تەكتیكی بوون و لەالیەك بــۆ راگرتنی دڵی 
كــورد و ســوننە و هێزە دەرەكییــەكان و لەالیەكی 
تریش بۆ گوشــاردانان لەســەر حەشــدی شــەعبی 
بووە. پێدەچێ عەبادی هەوڵەكانی بۆ كۆنترۆڵكردن 
و یەكخستنی حەشدی شــەعبی زیاتر بكات، بەاڵم 
زەحمەتــە كار بۆ هەڵوەشــانەوەی بــكات. چونكە 
هەم بۆ هەڵبژاردن و هەم بۆ پتەوكردنی بنەماكانی 
دەســەاڵتداریی خۆی و پێكهاتەی شیعی لە عێراق، 
حەشــدی شــەعبی زەروورەتە و فرسەتێكیشە كە 

شەڕی داعش رەخساندوویەتی.

 بــۆ نموونە كاتێك لە بەریتانیا كەمپینی مانەوە 
لــە چواچێــوەی یەكێتــی ئەوروپا دەســتی پێكرد، 
بە تایبەتیــش لەالیەن هەردوو پارتــی پارێزگاران و 
كرێكاران پاڵپشــتیی هەڵمەتەكە دەكرا، ئەوان پێش 
ئەوەی دەست بە كەمپینەكە بكەن، لەگەڵ بەڕپرسانی 
یەكێتی ئەوروپا دانیشــتن و ڕێككەوتنێكی گرنگیان 
لــە بەرژەوەندیــی بەریتانیــا واژوو كــرد، بۆئــەوەی 
هانــی خەڵك بدەن لە چواچێوەی یەكێتی ئەوروپادا 
بمێننەوە، بەاڵم سەرەڕای ئەمەش خەڵكی بەریتانیا 
دەنگیان بۆ جیابوونەوە لە یەكێتی ئەوروپا دا. كەچی 
بەرەی نەخێری الی خۆمان بە خۆڕایی و بەبێ ئەوەی 
لەالیەن بەغداوە هیچ گەرەنتییەكیان پێدرابێت، بێجگە 
لە هەڕەشە و چاوسووركردنەوە و بەكارهێنانی هێز، 
هاتوون دژی ســەربەخۆیی دەوەســتن و كەمپین لە 
بەرژەوەندیــی بەغدا ڕێكدەخەن كە بێگومان ئەمەش 
ئەوپەڕی هەســتنەكردنە بە بەرپرسیارێتی بەرامبەر 

ئایندەی  هەرێمی كوردستان. 
لەالیەكی تریشەوە كە تۆ ریفراندۆم رەتدەكەیتەوە 
و لەگەڵیــدا نیــت، دەبێت بەدیلی باشــترت هەبێت 
بــۆ ئاینــدەی كوردســتان و پەیوەندییەكانی هەرێم 
لەگــەڵ عێــراق. تكایە پێمــان بڵێن كامەیــە بەدیل 
و ئەڵتەرناتیڤتــان بــۆ ئاینــدەی سیاســی هەرێم و 
پەیوەندییەكانــی لەگــەڵ بەغــدا. چونكــە لە پرس 
و مەســەلەی ریفراندۆمــدا، كورد تەنیــا دوو بژارەی 
هەیە، یەكەم هەنگاونان بەرەو ســەربەخۆیی، دووەم 
درێژەدان بە مانەوە لە چوارچێوەی ئەو عێراقەی كە 
هەیە و بە درێژایی ســەدەیەكە سەرچاوەی قەیران و 

ماڵوێرانی بووە بۆ كورد. 
ئایا بەرەی نەخێر دەتوانن بۆ خەڵكی كوردستانی 
روونبكەنەوە، ســوود و قازانجــی مانەوەی كورد لە 
چوارچێوەی عێراقێكی میلیشیاییدا چییە؟ گەرەنتی 
چییە كە جارێكی دیكە كورد رووبەڕووی جینۆساید 
نابێتــەوە؟ چ گەرەنتییــەك هەیــە ئەگــەر بەغــدا 
جارێكی دیكە هەستایەوە سەر پێی خۆی، كورد بە 

زەبری هێز لە ناوچە ناكۆكی لەسەرەكان دەرناكات 
و پەالماری كوردستان نادات؟ چ گەرەنتییەك هەیە 
كە ئەوەی ئەمجارە بەســەر عەرەبی ســوننە هات، 
جارێكی دیكە بەســەر كورد نایەت؟ چ گەرەنتییەك 
هەیە كە لە پێناوی مەرامی سیاسی بەغدا جارێكی 
دیكــە مووچــە و بودجە دەنێردرێــت و نابڕێت؟ چ 
گەرەنتییــەك هەیە كە عێراقێكی پڕ لە میلیشــیا، 
پابەندی دەســتوور و شەراكەتی راستەقینە دەبێت 
لەگەڵ كورد، پێشــمەرگە پڕچــەك دەكات، مادەی 
140 جێبەجێ دەكات؟ ئایا خۆگرێدان بە عێراقێكی 
فاشیلەوە كە سەد ساڵە بووەتە سەرچاوەی قەیران 
و نەهامەتی بۆ خۆی، گەلەكەی و دراوســێیەكانی، 
گەمەیەكی مەترسیدار و موغامەرە نییە بە ئایندەی 
نەتەوە و گەلەكەتی دەكەیت كە ئێستا دەرفەتێكی 

ناوازەی لە پێشە بۆ سەربەخۆیی؟
لــەوەش خراپتر ئەوەیە بەرەی نەخێر هەندێجار 
كۆمەڵێــك بابەت و پرس تێكــەاڵوی یەكتر دەكەن 
كە لە بنەڕەتدا هیچ پەیوەندییەكیان پێكەوە نییە. 
ئەوان بۆ پاســاوهێنانەوەیان لە دژی سەربەخۆیی، 
باسی ئەوە دەكەن كە لە كوردستان گەندەڵی هەیە 
و حكومەت شكســتی خواردووە یان ئاو و كارەبا و 
مووچە نییە. ئەگەرچی بەشــێكی زۆری ئەم شتانە 
راستن، بەاڵم ئایا بە نەخێر دەنگدان، دەتوانێت ئەم 
پرســانە چارەسەر بكات؟ واتە ئەگەر خەڵك دەنگ 
بــە نەخێر بــدات، گەرەنتی بە خەڵــك دەدەن كە 
ئەم پرسانە چارەسەر دەكرێن؟ بەڕاستیش پرسیار 
ئەوەیە كە ئەگەر بەبێ دەوڵەت ئەم پرســانە چارە 
دەكرێــن، ئەی بۆ تاوەكو ئێســتا ئەم كێشــانەمان 

هەیە و چارە نەكراون؟ 
 ئایا بەڕاستی ئەگەر كوردستان سەربەخۆ بێت و 
كورد خاوەن دەوڵەتی خۆی بێت باشــتر و ئەكتیڤتر 
دەتوانێــت هەوڵــەكان بخاتەگــەڕ بــۆ دامەزراندنــی 
سیستەمێكی دیموكراسی، باشتركردنی ژیانی خەڵك، 
دامەزراندنــی ئابوورییەكی بەهێز، رووبەڕووبوونەوەی 

گەندەڵــی یــان خۆی بەشــێك بێت لــە دەوڵەتێكی 
فاشیل و گەندەڵ كە بەردەوام هەوڵی شكستهێنان بە 
هەرێمی كوردستان دەدات؟ ئایا لەڕێی سەربەخۆییەوە 
دەتوانرێت باشــتر و رێكوپێكتر سەروەت و سامانی 
هەرێــم بــۆ بەرژەوەندیی خەڵك و بەرەوپێشــبڕدنی 
هەرێــم بەكاربهێنرێ یــان چاوەڕێی دەســتی بەغدا 
بكەیــن هەركات ویســتی گەمارۆی ئابووری بەســەر 
ئێمەدا بسەپێنێ؟ یان لەسەر ئاستی دەرەوە، هەموو 
هەوڵەكانی بۆ ئەوە بێت رێ لە هەناردەكردنی نەوتی 

هەرێم بگرێت؟ 
 لەگەڵ ئەوەشدا گرنگە ئەو خاڵە روون بكەینەوە 
كە جیاوازیی زۆر لەنێوان پرسی ریفراندۆم و كێشەكانی 
دیكەی ناوخۆی هەرێمدا وەك مەســەلەی گەندەڵی، 
نەبوونــی شــەفافیەت و خراپبوونــی بــار و بژێویی 
خەڵكی كوردستان هەیە و نابێت ئەم پرسانە تێكەڵی 
یەكتر بكەین. لەبەر ئەوەی پرسی گەندەڵی و هەموو 
ئەو كێشانەی ئەمڕۆ لە كوردستان هەن، پەیوەندییان 
بــە حكومەتەوە هەیە و دەبێــت لەڕێی حكومەتەوە 
هەوڵی چارەســەركردنی بدرێــت. ئەگەر پێتوایە ئەو 
حكومەتەی هەیە ســەرچاوەی قەیرانەكانی ئێستای 
كوردســتانە، دەتوانیت لە هەڵبژاردنەكانی داهاتوودا 
دەنگی پێ نەدەیت و ئەو لیست و قەوارەیە هەڵبژێرە 
كە پێتوایە دەتوانێت باشتر رووبەڕووی قەیرانەكانی 

ناوخۆی هەرێم ببێتەوە و دژایەكی گەندەڵی بكات.
ریفراندۆم بۆ ســەربەخۆیی، پەیوەندیی بە خاك، 
ســنوور و ســەروەریی دەوڵەتەوە هەیــە. واتە بوون 
بــە خــاوەن خــاك و دەوڵەتی خۆت. واتــە خاوەنی 
ســەروەریی خۆت بیت و لەســەر ئاستی دونیا وەك 
دەوڵەتێكــی خــاوەن ســەروەری مامەڵــەت لەگەڵ 
بكەن. بتوانیت بەبێ كێشــە نەوت هەناردە بكەیت و 
گرێبەستی ئابووری، سیاسی و سەربازی واژو بكەیت 
و چەك بكڕی بۆ پارێزگاری لە ئاسایشــی نەتەوەی 
خۆت و ئاسمانی واڵتەكەت بەدەستی خۆتەوە بێت، 

نەك هەر رۆژێك بە بیانوویەك لەسەرت دابخەن.

خاڵێكــی دیكەش كە بــەرەی نەخێر خەڵكی پێ 
دەترســێنن، ئەوەیە كــە گوایە لەالیــەن دەوڵەتانی 
هەرێمییەوە دەرگامان لەسەر دادەخرێت و خەڵك لە 
برســان دەمرن یان ئەمریــكا دژی ریفراندۆمە، بۆیە 
نابێــت كورد هەنگاو بەرەو ســەربەخۆیی بهاوێژێت. 
لەڕاســتیدا ئــەم ئارگیومێنتەش بــە واقیعی نابینم. 
لەبەرئەوەی تاوەكو ئێســتا هیچ ئاماژەیەك نییە كە 
دەوڵەتانی هەرێمی هەڵوێســتێكی لەو شــێوەیەیان 
دەبێت. ئێســتا لەنێــوان ئێران و توركیــا دونیایەك 
هــاودژی و ناكۆكــی هەیــە ســەبارەت بــە پێگە و 
هەژموونیــان لە عێراق و ســووریا. لەم قۆناغەدا زۆر 
بە دووری دەبینم دەوڵەتانی هەرێمی بتوانن لەســەر 
ستراتیژییەكی گشتگیر بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هەرێم و 
گەمارۆدانی رێكبكەون. بە تایبەتیش ئێستا ئەجندە 
و سیاســەتی هەریەك لەم واڵتانە زۆر لێك جیاوازن. 
هەرێمی كوردستان و توركیا بەرژەوەندیی هاوبەشی 
زۆریان هەیە لەڕووی ئابووری، سیاسی و ئاسایشەوە 
و ڕێی تێناچێت توركیا بەو ئاسانیە پشت لەم هەموو 
بەرژەوەندیانــە بكات، بۆ ئەوەی پێكهاتەی شــیعەی 
عێراق و لە ڕێگەی شــیعەكانەوە، ئێــران كونترۆڵی 

هەموو عێراق بكات. 
بە هەمان ئاراســتەش، ســەرەڕای تێبینییەكانی 
ئەمریكا ســەبارەت بەوەی ئەم هەنگاوەی كورد زیان 
بــە شــەڕی دژی داعش یان ســەقامگیریی عێراق و 
ناوچەكــە دەگەیەنێــت، بــەاڵم لە راســتیدا ئەمریكا 
مامەڵە لەگەڵ واقیع دەكات و هەرگیز لەسەر ئاستی 
پراكتیكــی دژی ســەربەخۆیی هەرێمی كوردســتان 
ناوەستێ، بە تایبەتیش لە روانگەیەكی ستراتیژییەوە 
دروســتبوونی دەوڵەتی كوردستان دژی بەرژەوەندی 

ستراتیژیی ئەمریكا نییە.

 * پســپۆڕ لە سیاســەتی دەرەوەی ئەمریكا لە 
هەمبەر رۆژهەاڵتی ناڤین و پرسی كورد.

زریان رۆژهەاڵتی

د.نەوزاد  هێتوتی
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25 هەزار چەكداری 
بیانی چوونەتە سووریا

 10
كەسیان 

دەستگیركرابوون  

٪ 23

لەوانەی 
گەیشتبوونە 

7 كەسیان  سووریا 
پێــش   )٪ 21 )واتــە 
شــەڕی نێوخــۆ لــە 

سووریا بوون

لە راپۆرتەكە دیمانە لەگەڵ 
43 چەكداری بیانی كراوە. 

هاوواڵتیی 12 واڵتن

 33
كەسیان 

گەیشتبوونە 
سووریا واتە

٪ 77 

لە كۆی 43 كەسەكە:
كەسیان 16 بۆ 19 سااڵن بوون

كەس لە چەكداران سەڵت بوون

كەسیان نەخوێندەوار بوون

كەسیان قوتابخانەی سەرەتایی

كەسیان دواناوەندییان تەواوكردووە

كەسیان لە خوێندنی بااڵ بوون

كەسیان دیپلۆمیان هەبووە

كەسیان بكالۆریۆسیان هەبووە

هیچ كەسێكیان ماستەر یان 
دوكتۆرایان نەبووە

یان پێش هەوڵەكەیان بێكار بوون

كەس خوار 500 دۆالر 

كەس 500 بۆ 1000 دۆالر

كــەس 1000 بۆ 2000 دۆالر

كــەس 2000 بۆ 3000 دۆالر

كــەس 3000 بۆ 4000 دۆالر

كــەس سەرووی 4000 دۆالر

یان خاوەن پیشە بوون

كەس خێزاندار بوون

كەس لە هاوژینەكەی جیابووەتەوە

كەسیان 20 بۆ 24 سااڵن بوون

كەسیان 25 بۆ 29 سااڵن بوون

كەسیان 30 بۆ 34 سااڵن بوون

كەسیان 35 بۆ 39 سااڵن بوون

كەسیان لە سەرووی 40 سااڵنەوە بوون

3
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7
12

5
5

باری خێزانداری

ئاستی خوێندەواری: 

باری پیشە:

ئاستی مووچە و داهاتی مانگانە لە واڵتی خۆیان: ئاستی كاریگەری پاڵنەرەكان بۆ چوونە سووریا

27
15
1

٪ 33

22
10

5
1
1
1

٪ 67

2
8
9

13
4
7
0

یەکجار کاریگەربووە:        8 کەس

        زۆر کاریگەر بووە:              3 کەس

        هەندێک کاریگەری بووە: 5 کەس

        کەم کاریگەر بووە:            5 کەس

        کاریگەر نەبووە:                 9 کەس

        دڵنیا نیم:                         11 کەس

یەک لەسەر سێی کەســەکان هاوڕێ کاریگەری 
لەسەر بڕیارەکەیان هەبووە

لــەو ژمارەیە 12 کەســیان کاریگــەری هاوڕێ بە 
فاکتەرێکی یەکجار گرنگ دەزانن

لە کۆی 43 کەسەکە 11 کەسیان هیچ پاڵنەرێکی 
دەرەکییان بووە.

ئینتەرنێت:

هاوڕێ: 

بەپێی راپۆرتێكی نەتەوە یەكگرتووەكان لە ماوەی ســااڵنی 2011 تاوەكو 2016 
زیاتر لە 25 هەزار چەكداری بیانی چوونەتە سووریا


