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رووداو – دهۆك
ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا نزیكەی مانگێكە سەرقاڵی دروستكردنی سەربازگەیەكی گەورەیە لە ناوچەی زوممار لە 
باكووری رۆژئاوای مووسڵ. بەرپرسێكی ناوچەكە دەڵێ قسە لەگەڵ خاوەن ئەو زەوییانە كراوە كە سەربازگەكەی لەسەر 

كراوە، دەستبەرداری زەوییەكانیان بوون، چونكە سەربازگەكە دەبێتە هەمیشەیی.
ئەو سەربازگەیە دەكەوێتە گوندی كارێز لە ناحیەی زومماری سەر بە قەزای تەلعەفەر، تاوەكو ئێستا %60ی 
سەربازگەكە تەواو بووە و نزیكەی 120 سەربازی ئەمریكی و 300 تۆپی دوورهاوێژ و چەندین جۆرە چەكی تێدایە.

حەسەن خەلۆ عەلی، بەرپرسی لێژنەی ناوچەی پارتی لە زوممار كە خۆی خەڵكی گوندی كارێزە و ئاگاداری 
دروستكردنی  بە  دەست  لەوەی  بەر  "ئەمریكییەكان  گوت  )رووداو(ی  بە  سەربازگەیەیە،  ئەو  دروستكردنی 
گوند  موختاری  و  دروستدەكرێ  لەسەر  زەویانەی سەربازگەكەی  ئەو  خاوەنی  لەگەڵ  بكەن،  سەربازگەكە 

قسەیان كرد، پێیانڕاگەیاندن كەس زیانی بەرناكەوێت و هەمووتان قەرەبوو دەكرێنەوە".
حەسەن هەندێك زانیاری لەبارەی فڕۆكەخانەكە ئاشكرا كرد و گوتی "سەربازگەكە لەسەر نزیكەی 
لێ  هەلیكۆپتەری  بەردەوام  و  تێدایە  بچووكی  فڕۆكەخانەیەكی  و  دروستكراوە  زەوی  دۆنم   20

دەنیشێتەوە و هەڵدەستێ".

چەكدارێكی داعش:

بە فەرمانی مەال شوان پێنج 
پێشمەرگەم سەربڕی

ئەمریكا لە نزیك زوممار 
سەربازگەیەكی هەمیشەیی دادەنێ
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لە شەڕی دوو خێزاندا لە چەمچەماڵ ئار بی جی بەكاردەهێندرێتراپۆرتە هەواڵ
رووداو - چەمچەماڵ

لە قەزای چەمچەماڵ شەڕ لەنێوان دوو خێزان روودەدات و چەكی ئار بی جی بەكاردەهێنرێت، قائیمقامی قەزاكەش دەڵێت هیچ كوژراو و بریندارێك 
نییە. كاژێر 11.30 خولەكی شەوی 2017/8/19، لە گەڕەكی ئاسوودەی چەمچەماڵ كەسێك تەقەی لە ماڵێك كردووە، بەو هۆیەوە شەڕەتەقە دروستبووە، 

تەنانەت چەكی ئار بی جیش بەكارهێندراوە. رەمك رەمەزان، قائیمقامی چەمچەماڵ بە )رووداو(ی راگەیاند "شەڕەكە زوو كۆتایی هات، بەاڵم تاوەكو كاژێر 
02:00 ی بەرەبەیان پشێوی هەر هەبوو، خۆشبەختانە هیچ كەسێك گیانی لەدەست نەدا، تەنانەت هیچ بریندارێكیش نەبوو".

ناسر عەلی 
رووداو – هەولێر

ویالیەتــە یەكگرتووەكانــی ئەمریــكا نزیكەی 
مانگێكە ســەرقاڵی دروستكردنی سەربازگەیەكی 
گەورەیە لە ناوچەی زوممار لە باكووری رۆژئاوای 
مووســڵ و ئێســتا نزیكەی 300 چەكی قورســی 
لێدانراوە. بەرپرسێكی ناوچەكە دەڵێ قسە لەگەڵ 
خــاوەن ئەو زەوییانــە كراوە كە ســەربازگەكەی 
زەوییەكانیــان  دەســتبەرداری  كــراوە،  لەســەر 
بوون، چونكە ســەربازگەكە دەبێتە هەمیشەیی، 
بەرپرســێكی ئەمنیی ناوچەكــەش دەڵێت بوونی 
ئــەو ســەربازگەیە دڵنیایــی زیاتــر و ئارامــی 

دەبەخشێتە ناوچەكە.
ئەو ســەربازگەیە دەكەوێتە گونــدی كارێز لە 
ناحیــەی زومماری ســەر بــە قــەزای تەلعەفەر، 
تاوەكو ئێســتا 60%ی سەربازگەكە تەواو بووە و 
نزیكەی 120 ســەربازی ئەمریكــی و 300 تۆپی 
دوورهاوێژ و چەندین جۆرە چەكی تێدایە. زۆربەی 
كات بــەو تۆپانە چەكدارانــی داعش لە تەلعەفەر 

بۆردومان دەكەن.
حەسەن خەلۆ عەلی، بەرپرسی لێژنەی ناوچەی 
پارتــی لە زوممار كە خۆی خەڵكی گوندی كارێزە 
و ئاگاداری دروســتكردنی ئەو ســەربازگەیەیە، بە 
)رووداو(ی گوت "ئەمریكییەكان بەر لەوەی دەست 
بە دروستكردنی سەربازگەكە بكەن، لەگەڵ خاوەنی 
ئەو زەویانەی سەربازگەكەی لەسەر دروستدەكرێ 
و موختاری گوند قســەیان كــرد، پێیانڕاگەیاندن 
كــەس زیانــی بەرناكەوێت و هەمووتــان قەرەبوو 

دەكرێنەوە".
حەسەن هەندێك زانیاری لەبارەی فڕۆكەخانەكە 

ئاشكرا كرد و گوتی "سەربازگەكە لەسەر نزیكەی 
20 دۆنــم زەوی دروســتكراوە و فڕۆكەخانەیەكــی 
بچووكــی تێدایــە و بــەردەوام هەلیكۆپتــەری لێ 

دەنیشێتەوە و هەڵدەستێ".
 هەروەها گوتی: "هەرچەندە چوونە ژوورەوەی 
ئێمە و خەڵكی گوند بۆ نێو سەربازگەكە بە هەموو 

شــێوەیەك قەدەخەیە، بەاڵم بە رێگا تایبەتەكانی 
خۆمــان زانیاریمــان هەیــە كــە 120 ســەرباز لە 
ســەربازگەكەن، لەگــەڵ 300 تۆپــی دوورهاوێژ و 
كاتیۆشــا و چەندین جۆری چەكی دیكەی قورس. 
سەربازەكان نزیكەی هەفتەیەكە مۆڵگەكانی داعش 

لە تەلعەفەر و دەوروبەری بۆردومان دەكەن".

رۆژی 2017/8/20 حەیدەر عەبادی، فەرماندەی 
گشتیی هێزە چەكدارەكان و سەرۆكوەزیرانی عێراق 
دەســتپێكردنی ئۆپەراســیۆنی كۆنترۆڵكردنەوەی 
تەلەعفەری راگەیاند و گوتی "حەشدی شەعبی لەو 

ئۆپەراسیۆنەدا بەشدار دەبێت".
هێزەكانــی ئەمریــكا تاوەكــو ئێســتا چــوار 

ســەربازگەیان لــە باشــووری كوردســتان هەیە و 
سەربازگەی زوممار دەبێتە پێنجەم سەربازگە.

سەرچاوەیەكی ئەمنی لە زوممار باسی گرنگیی 
ئــەو ســەربازگەیەی بــۆ ناوچەكــە كــرد و گوتی 
"دامەزراندنی ئەو ســەربازگەیە لە زوممار دڵنیایی 
زیاتــر دەداتە بەرقەراركردنی ئارامی لە ناوچەكانی 
زوممار و شــنگال، چونكە هەر شــوێنێك ئەمریكا 
ســەربازگەی تێدا دانا، مەحاڵــە رێگە بدات زیانی 

پێبگات، بۆیە ئەوە دڵنیاییەك دەداتە ناوچەكە".
ســەرچاوەی ســەربازییەكە كە نەیویست ناوی 
باڵوبكرێتەوە، زانیاریی زیاتری لەبارەی كردنەوەی 
ئەو ســەربازگەیە ئاشــكرا كرد و گوتی: "ئەمریكا 
لەســەر ئاســتی بــااڵ لەگــەڵ ســەرۆكی هەرێمی 
كوردســتان و وەزارەتی پێشمەرگە رێكەوتوون بۆ 
كردنەوەی ئەو سەربازگەیە و گرێبەستێكی فەرمی 
لــە نێوانیاندا هەیە لەســەر شــوێن و ئەركی ئەو 
ســەربازگایە، بۆیە ئەو ســەربازگەیە دەبێتە هۆی 

گێڕانەوەی ئارامییەكی تەواو بۆ ناوچەكە".

 گوتیشــی: "ئەمریــكا لەڕێی ئەو ســەربازگایە 
دەتوانێت زانیاریی هەواڵگری سەرجەم ناوچەكانی 
رۆژئــاوای دیجلە و هەتــا ناوەنــدی تەلەعفەریش 
بگەیەنێتە ناوەندی هەواڵگریی ئەمریكا، هەر شتێك 
لــە پالنی ئەمریكا لە ناوچەكــە دەربچێ، ئەمریكا 

راستەوخۆ تەدەخول دەكات".
هەر لەوبارەوە سەربەســت لەزگیــن، بریكاری 
وەزارەتی پێشــمەرگە بە )رووداو(ی راگەیاند "ئەو 
سەربازگەیە زیاتر وەكو سەربازگەیەكی پشتیوانی 
دەبــێ و بــۆ ئۆپەراســیۆنی كۆنترۆڵكردنــەوەی 
تەلعەفەر دانراوە، لەوێ بە چەكی قورس هاوكاریی 

ئۆپەراسیۆنەكە دەكەن".
بریــكاری وەزارەتی پێشــمەرگە لەبارەی ئەو 
بنكــە ســەربازیانەی ئەمریكا كە لە كوردســتان 
هــەن، گوتی "لــە هەولێر ژووری ئۆپەراســیۆنی 
هاوبــەش هەیە، هێزەكانی ئەمریكا لێی جێگرین، 
لە هەریــر و نزیك خازریش بنكەی ســەربازییان 

هەیە".

رووبەرەكەی 20 دۆنمە و فڕۆكەخانەی تێدایە

ئەمریكا سەربازگەیەكی "هەمیشەیی" 
لە نزیك زوممار دادەنێ

بەرپرسێك لە زوممار

خاوەن زەوییەكان قەرەبوو دەكرێنەوە و 
سەربازگەكە هەمیشەیی دەبێ

رووداو - هەولێر

ئــەو كاتــەی ســوپای ئەمریكا لە ســاڵی 2003 
هاتە ناو عێراقەوە، تەمەنی تەنیا هەشــت ساڵ بوو، 
ئێستا وەكوو خەوێك ئەو رۆژانەی لەبیرە. پێنج ساڵ 
دواتــر هاوڕێیەكی كە خەڵكی مووســڵ بووە، رازیی 
كردبوو ببێتە بەشێك لەوەی پێی دەگوترا "مقاوەمەی 
عێراقی"، ئێستا كە تەمەنی 21 ساڵە، لە یەكێك لە 
گرتووخانەكانی سلێمانی بەند كراوە. ئەو بە ویستی 
خۆی بەشداریی كوشتنی خەڵكی كردووە و بەدەستی 

خۆی پێنج پێشمەرگەی سەربڕیوە. 
عەلی قەحتــان عەبدولوەهاب گەنجێكی عەرەبی 
سوننەیە. ساڵێكە لەالیەن دەزگای زانیاریی یەكێتی 
نیشــتمانیی كوردســتانەوە دەســتگیر كراوە. عەلی 
كــە قســەی بۆ ماڵپــەڕی دەیلی بیســت كــردووە، 
دەڵێــت "بەهۆی هاوڕێیەكمەوە چوومە ناو قاعیدە"، 

یەكەم شــتیش كە فێری كــرا چۆنێتی بەكارهێنانی 
كاڵشینكۆف بووە.

عەلی لە ســاڵی 2010 كە ئــەوكات تەمەنی 14 
ســااڵن بووە، بۆ چاالكییەكی تایبەت دەستنیشــان 
دەكرێــت. خۆی دەڵێت "پۆلیســێكیمان لە حەویجە 
رفاند"، پاشان بە دزییەوە پۆلیسەكەیان لە حەویجەوە 
بۆ نزیك كەمپی تەلعەید گواستبووەوە. لەوێش مازن 
مەحمود عەبدولقــادر، ئەمیرەكەی عەلی لە قاعیدە، 
چاوەڕێی پۆلیسە رفێنراوەكە بووە و دەمودەستیش 

بە گوللە پۆلیسەكەی كوشتووە. 
ســاڵێك دواتــر عەلــی ســێ پۆلیســی دیكە لە 
هەمان شار دەڕفێنێ. چەكدارەكەی قاعیدە دەڵێت: 
"یەكێكیــان خــۆم كوشــتم و دووەكــەی دیكــەش 
ئەمیرەكەم كوشتنی. بە دەمانچە كوشم. عەقڵییەتی 
جیهــادی هاندەرم بوو. بۆیە كوشــتن قــەت بێزاری 

نەدەكردم".

پــاش كشــانەوەی هێزەكانی ئەمریــكا لە عێراق 
لــە ســاڵی 2011 ، عەلی جارێكی دیكــە گەڕایەوە 
ژیانی ئاســایی، وەكوو خۆی دەڵێت "مەلەفێكی زلم 
نەبوو". بۆیەش گەڕایەوە قوتابخانە و لە هەمانكاتدا 
كرێكاریشــی دەكــرد. ئەو رەوشــە تەنیا دوو ســاڵ 
بەردەوام بوو. لە 2013 قاعیدەی عێراق لە شــێوەی 
رێكخراوی دەوڵەتی ئیسالمیی عێراق و شام )داعش( 
دەركەوتەوە. عەلیی تەمەن 18 ساڵ بڕیاری دا بچێتە 

نێو داعشەوە. 
عەلــی بە ماڵپــەڕە ئەمریكییەكــەی گوتووە "لە 
2014 بەیعەتــم بــە ئەبوبەكر بەغــدادی، خەلیفەی 
داعــش دا". ئــەوكات بەغــدادی و رێكخراوەكەی لە 
لوتكەی بەهێزیی خۆیاندا بوون. داعش عەلی رەوانەی 
بێجی كرد، لەوێش لە دژی میلیشــیاكانی حەشــدی 
شەعبی شەڕی كردبوو. بەاڵم داعش لە 2015 عەلی 
رەوانەی حەویجە كرد، ئەمەش رێك پێش ئەو كاتەی 

حەشــد و سوپای عێراق چەكدارانی داعش لە بێجی 
دەربكەن. 

لــە حەویجــە راهێنانــی كوشــتن و ســەربڕینی 
پێكرابــوو، خــۆی دەگێڕێتــەوە و دەڵــێ "ئــەوان 
ڤیدیۆییان پیشان دەداین". دواتر لە هەواڵگریی داعش 
دەستی بەكار كردبوو. عەلی دەڵێت "زانیاریم لەسەر 
ئەو خەڵكانە كۆدەكردەوە كە جگەرەیان دەكێشــا، 
ریشــیان دەتراشی یان جلی نەشــیاویان دەپۆشی. 
دواتر راپۆرتم لەســەر دەنووســین، خۆم هەندێكیانم 
دەناســین، ســێ یان چوار كەســیان دراوسێی خۆم 

بوون. داعش ئەوانی برد و ئیدی نەمبینینەوە".
عەلــی زانیــاری لەســەر گیراوانی پێشــمەرگە و 
مــەال شــوانیش هەیــە. ئەو بــە ماڵپــەڕی )دەیلی 
بیست( دەڵێت "بیرمە دە پێشمەرگە گیرابوون و لە 
گرتووخانەی حەویجە بوون. دواتر ئەبو عومەر، والی 
حەویجە، فەرمانی بە مەال شــوان دا ســەری ئەو 10 

كەسە ببڕێت". بە گوتەی عەلی "مەال شوان فەرمانی 
كوشــتنی پێنج كەسیانی دەركرد، خۆم فەرمانەكەم 
جێبەجێكرد و پێنج كەسیانم سەربڕی". لەبارەی ئەو 
پێشمەرگانەوە دەڵێت "ئەوان یەك قسەشیان نەكرد".
لە وەاڵمی پرسیارێكی ماڵپەڕە ئەمریكییەكەدا كە 
هەستی بە چی كردووە كاتێك خەڵكی بێدەسەاڵتی 
كوشــتووە، عەلی دەڵێت "ئەوە فەرمــان بوو، بۆیە 

بەالمەوە ئاسایی بوو".
دوای ئەوە عەلی گەڕایەوە ســەر كاری سیخوڕی 
بەســەر دراوسێكانییەوە و چاودێریكردنی خاڵەكانی 
پشــكنین. پــاش ماوەیەك داعــش كارێكی نوێی بە 
عەلی ســپارد. وەكوو خۆی دەگێڕێتەوە "فەرمانێك 
لە ئەمیر ئەحمەد ســاڵح، یەكێك لە ســەركردەكانی 
داعشــەوە لە حەویجە هــات. ئەو من و خێزانەكەمی 
رەوانەی كەركووك كرد". عەلی هۆكاری ئەو بڕیارەی 
بە خێزانەكەی نەگوت. بۆ ئەم مەبەستە ریشی خۆی 

تراشــی و لە نــاو كاروانێكی ئاوارەكانــدا روویان لە 
كەمپێكی ئاوارەكانی كەركووك كرد. عەلی دەبووایە 
پەیوەندی بە هەشت ئەندامی داعشەوە لە كەركووك 
بكات، پالنەكەش ئەوە بوو هێرشــێك بە ئۆتۆمبێلی 

بۆمبڕێژكراو جێبەجێ بكەن. 
مانگێــك دواتــر دەزگای هەواڵگریــی یەكێتــی 
هاتبوونە نێو كەمپەكەوە، بــە گوتەی عەلی "ئەوان 
بەتایبەتــی بۆ مــن هاتبــوون". هێــزە ئەمنییەكان 
دەستگیریان كرد و بۆ لێپرسینەوە بردبوویان، پاش 
ماوەیەك ناوی هەر هەشت كەسەكەی ئاشكرا كرد و 

دەستگیركران. 
لە وەاڵمی پرســیارێكی ماڵپــەڕە ئەمریكییەكەدا 
كە ئایا پەشــیمان نییە؟ عەلی دەڵێت: "پەشیمانم، 
كاتــم زۆر بــووە بیر لەمە بكەمەوە. بەڕای من ئەوان 
)داعش( رێگەیەكی راستیان نەگرتووەتەبەر، ئەوەی 

ئەوان دەیكەن هەڵەیە".

ناسر عەلی 
رووداو - دهۆك

لە مــاوەی هەفتەیەكدا نزیكەی 50 چەكداری 
داعش لە ســنووری ناحیەی زوممار و رەبیعە لە 
نزیك قەزای تەلعەفەر لەالیەن هێزە ئەمنییەكانی 
كوردســتانەوە دەستگیركراون، بەشــێك لەوانە 
بەنیاز بوون خۆیان بگەیەننە توركیا و ســووریا، 
لە نێو چەكدارە دەســتگیركراوەكاندا سێ بیانی 

هەن. 
ســەرچاوەیەكی ئەمنــی لە شــنگال زانیاری 
لەبارەی هەوڵی راكردنی بەشــێك لە چەكدارانی 
داعــش لەنێــو تەلعەفەر دایــە )رووداو( و گوتی 
" بەشــێك لــە چەكدارانــی داعــش بەشــێوەی 
گرووپــی بچووك دەیانویســت خۆیــان بگەیەننە 
ســنوورەكانی توركیا و ســووریا، بەاڵم تا ئێستا 
نزیكەی 50 كەســیان لێ دەســتگیركراوە". ئەو 
سەرچاوەیە گوتیشی "بەشێك لەو چەكدارانە بە 

رێگای ئــەو خەڵكەی لە تەلعەفەر ئــاوارە دەبن 
خۆیان گەیاندبووە ســنووری پێشــمەرگە، بەاڵم 
لە ناوچەی كەســكێ دەســتگیركراون، بەشێكی 
دیكــەش بەرێگای مەفرەزە هەوڵیان دەدا خۆیان 
بگەیەننە سنووری ســووریا، بەاڵم هەر لە نزیك 
و  پێشــمەرگەوە  بۆســەی  كەوتنــە  تەلعەفــەر 

دەستگیركران".
ئەو بەرپرسە ئەمنییەی شنگال كە نەیویست 
ناوی باڵوبكرێتــەوە، لەبــارەی رەگەزنامەی ئەو 
چەكــدارە دەســتگیركراوانە گوتــی: "زۆربەیــان 
عەرەبی عێراق و توركمانی تەلعەفەر بوون، بەاڵم 
ســێ لە گیــراوەكان ئەوروپی بــوون، یەكێكیان 
خەڵكــی بەریتانیا و دووانەكەی دیكەش ئەڵمانی 
بــوون، ئەوانــە دەیانویســت خۆیــان بگەیەننە 
ســووریا و لەوێشــەوە بەرەو ئەوروپا بە تایبەتی 
بیانییەكان دەیانویست بگەڕێنەوە زێدی خۆیان".
تەلعەفــەر دەكەوێتە باكووری رۆژئاوای عێراق 
و رۆژئــاوای پارێــزگای نەینــەوا. بەپێی ئاماری 

وەزارەتــی بازرگانیی عێراق لــە مانگی كانوونی 
یەكەمی ساڵی 2010دا، ژمارەی دانیشتووانەكەی 
281 هەزار كەس بووە. زۆربەی دانیشتووانەكەی 
توركمانی ســوننەن و بەشێكیشــیان شــیعەن، 

هەروەها كورد و عەرەبیشی تێدا دەژین.
قــەزای تەلعەفەر بــە یەكێك لــە گەورەترین 
قەزاكانی عێراق دادەنرێت، نزیكەی 70 كیلۆمەتر 
لە رۆژئاوای مووسڵ و 60 كیلۆمەتر لە سنووری 
سووریا دوورە. ناحیەكانی رەبیعە و عیازییە سەر 
بەو قەزایەن و هاوسنوورە لەگەڵ قەزای شنگال. 
تەلعەفەر، لە مانگی حوزەیرانی ســاڵی 2014 دا 
لەالیەن داعشــەوە كۆنترۆڵ كرا و تاوەكو ئێستا 

ئازاد نەكراوە.
عەبــادی،  حەیــدەر   2017/8/20 رۆژی 
چەكــدارەكان  هێــزە  گشــتیی  فەرمانــدەی 
دەســتپێكردنی  عێــراق  ســەرۆكوەزیرانی  و 
ئۆپەراســیۆنی كۆنترۆڵكردنــەوەی تەلعەفــەری 

راگەیاند.

كامــل هەركــی، فەرمانــدەی پێشــمەرگە لە 
میحوەری كەســكێ، ئــەو شــوێنەی ئاوارەكانی 
تەلعەفــەر خۆیــان دەگەیەننــە الی هێزەكانــی 
پێشــمەرگە بە )رووداو(ی گــوت "نزیكەی چوار 
مانگە خەڵــك لە تەلعەفەر ئــاوارە دەبێ، تەنیا 
هەفتــەی رابــردوو نزیكــەی 600 كــەس ئاوارە 
بــوون، ئــەوان زۆربەیــان متمانەیان بــە داعش 

هەبــووە كە بەرگری لە تەلعەفــەر دەكات، بەاڵم 
ئێستا زۆر نائومێدبوون، بۆیە بە ناچاری خۆیان 

گەیاندووەتە سنووری پێشمەرگە".
بــە گوتــەی ئــەو فەرماندەیەی پێشــمەرگە 
"بەشێك لەو ئاوارانە كەسوكار و منداڵیان لەنێو 
داعشــن، بۆ نموونە كەسی وا هەبووە سێ كوڕی 
چەكداری داعش بووە، بەاڵم ئێمە بەشــێوەیەكی 

زۆر مرۆڤانە مامەڵەیان لەگەڵ دەكەین".
قایمقامی قەزای تەلعەفەر دەڵێت ژمارەیەكی 
زۆر كەم خەڵكی سڤیل لە نێو سەنتەری قەزاكە 
مــاون، چونكە دەمێكە هەوڵی راكــردن دەدەن. 
عەبدولعــال عەباس، قایمقامی قــەزای تەلعەفەر 
بــە )رووداو(ی گــوت: "ئێســتا نزیكــەی 1000 
چەكداری داعش لە نێو تەلعەفەر ماون، ئەوانیش 
ســێ جۆرن، بەشــێكیان داعشــی تەلعەفەرین و 
كەسایەتی ناوداری شارەكەن، بەشێكی دیكەیان 
خەڵكــی ناوچەكانی دیكەی عێراقن، ئەوانەشــی 
دەمێننەوە بیانین، خەڵكی ئەوروپا و پاكســتان 
و ئەفغانســتان و چەند واڵتێكی دیكەن، بەشێك 
لەو چەكدارە بیانییانە ماڵ و منداڵیان لەگەڵە".

 بە گوتەی قایمقام "زۆربەی چەكدارانی داعش 
خێزان و منداڵەكانیان لەگەڵ ئاوارەكان رەوانەی 
كــردووە.  ناوچەكانــی كوردســتان و مووســڵ 
ئافرەتــی وا هەیە مێردەكــەی ئەمیرە، بەاڵم زۆر 

رێزی لێدەگیرێ".

لە ماوەی هەفتەیەكدا 50 چەكداری داعش لە 
تەلعەفەر هەڵدێن و دەستگیردەكرێن

قایمقامی تەلعەفەر

نزیكەی 1000 چەكداری داعش 
لە شارەكەدا ماون

سێیان ئەڵمانی و بەریتانین

"بە فەرمانی مەال شوان پێنج پێشمەرگەم سەربڕی"
لە تەمەنی 15 ساڵییەوە خەڵك دەكوژێ

ئەمریكا نزیكەی پێنج بنكەی سەربازی لە هەرێمی كوردستان هەیە
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بارزانی: رەزامەندیمان نەداوەتە ئەمریكا بۆ دواخستنی گشتپرسی
رووداو - هەولێر

مەسعود بارزانی، سەرۆكی هەرێمی كوردستان رەتیدەكاتەوە رەزامەندیی دابێتە ئەمریكییەكان بۆ دواخستنی گشتپرسی. بارزانی لە هەڤپەیڤینێكیدا لەگەڵ رۆژنامەی 
عوكازی سعودی سەبارەت بە پەیوەندییە تەلەفۆنییەكەی ئەمدواییەی لەگەڵ رێكس تیلەرسن، وەزیری دەرەوەی ئەمریكا، رایدەگەیەنێت "رەزامەندیمان لەسەر دواخستنی 

گشتپرسی نەداوە، بەاڵم رازی بووم بەوەی لەگەڵ بەغدا گفتوگۆ بكرێت بۆ ئەوەی دانوستاندن لەسەر دۆزینەوەی رێگەچارەیەك بكرێتەوە كە ئایندەیەكی باشتر بۆ هەردووال 
دەستەبەربكات". سەبارەت بە ئەگەری دواخستنی گشتپرسیش، بارزانی دەڵێت: "ئەمە بە هیچ شێوەیەك روونادات. رەنگە بەهۆی ئەو گوشارانەی هەن بۆ ماوەی ساڵێك 
یان دوو ساڵ شەریك بمێنینەوە، بەاڵم تا ئەوكاتەی سیاسەتی بەغدا بەرامبەر كوردستان نەگۆڕێت و مافە بنەڕەتییەكانمان رەتبكرێنەوە، ئەو شەراكەتەش شكستدەهێنێ". 

راپۆرت

هێرۆخان.. دۆستی قاوەی تاڵ و جگەرە

 هێرۆ جگە لە 
هاوژین چوار شتی 
دیكەیە بۆ من

مام جەالل

 هێرۆخان كەمترین 
قسە دەكات بڕوای 
بە موجامەلە نییە

بێگەرد تاڵەبانی

مەحموود یاسین كوردی
رووداو- هەولێر

كاتێــك لەدایــك دەبــێ، باوكــی ئاهەنگی بۆ 
دەگێڕێ، لە كاتێكدا لەو سەردەمەدا لە سلێمانی وا 
بــاو نەبووە ئاهەنگ بۆ لەدایكبوونی كچ بگێڕدرێ، 
بــەاڵم ئیبراهیم ئەحمــەد، وەك كچەكەی باســی 

دەكات "باوەڕی بە یەكسانیی ژن و پیاو هەبوو".
هێــرۆ ئیبراهیــم ئەحمەد، كــە یەكێتییەكان و 
زۆر لە دۆســتەكانی بە "هێرۆخان" ناوی دەهێنن، 
ســاڵی 1948 لــە باوكێكی باشــووری و دایكێكی 
باكووری لەدایكبووە. ئیبراهیم ئەحمەد نووســەر، 
ئەدیب و یەكەم سكرتێری مەكتەبی سیاسی پارتی 
دیموكراتــی كوردســتان، بەبۆنــەی لەدایكبوونی 

ئەوەوە ئاهەنگی گێڕاوە.
ئیبراهیم ئەحمەد كە دامەزرێنەری حیزبی هیوا 
و كۆمەڵەی )ژێكاف( بوو، پاشان بووە یەكێك لە 
دامەزرێنەرانی پارتی دیموكراتی كوردستان، بەهۆی 
چاالكیی سیاســی دەســتگیر كراوە، گەالوێژخانی 
دایكی هێــرۆ دەڵی: "ئەو هێرۆیەی كە لە تەمەنی 
6 مانگیدا بۆ ماوەی دوو ســاڵ لە ئامێز و ئاواز و 

سەدای باوكی بێبەش بوو".

 لە دەروونناسەوە 
     بۆ سیاسەتڤان

هێرۆ ئیبراهیم خاوەنی 5 خوشــك و دوو برایە 
بەناوەكانی )شاناز، هەتاو، لیلۆز، كوردە، هێڤی، 
هەڵۆ و هاوڕێ(. خوێندنی سەرەتایی لە كەركووك 
و بەغدا تەواو كردووە. دواتر گەڕاوەتەوە سلێمانی 
بۆ خوێندنی دواناوەندی و دوو ساڵیشــی لە تاران 
خوێنــدووە. دواتر بەشــی دەروونناســیی كۆلێژی 
پەروەردەی زانكۆی موستەنسریەی لە بەغدا تەواو 

كرد.
 ناوەڕاســتی ســاڵی 1970 شــوو بــە جــەالل 
لــە  ســاڵ   15 ئەگەرچــی  دەكات،  تاڵەبانــی 
هاوژینەكەی بچووكتر بووە، بەاڵم تاڵەبانی ئەوكات 
لــە هەڕەتــی الوێتی و چاالكیی سیاســیدا بووە و 
فەرمانــدەی هێزی پێشــمەرگە بووە لە شۆڕشــی 
ئەیلــول كە هاوخەباتی سیاســی و فكریی باوكی 
هێرۆ، ئیبراهیم ئەحمەد بــوو. ئەوان هەردووكیان 
دامەزرێنەری باڵی مەكتەبی سیاســیی پارتین كە 
دواتــر لە ئەدەبیاتی سیاســیدا بــە باڵی جەاللی 
ناوی رۆیشت. دایكی هێرۆخان دەڵێ: "مام جەالل 
بەرلەوەی ببێتە زاوامان، تەمەنی 16 ساڵ بوو كە 
هاتوچــۆی دەكردین، هەمــوو جارێك باوكی هێرۆ 
دەیگــوت خەڵك وادەزانن لەبــەر ئەوە مام جەاللم 
خۆشــدەوێت چونكە زاوامە، بەاڵم من مام جەاللم 
ئەوەندە خۆشویستووە حەزم كردووە ببێتە زاوام".

 هێرۆخان و خواوەندی رۆمانی
هێرۆ ئیبراهیم و تاڵەبانی بۆ مانگی هەنگوینی 
روودەكەنە بەیرووتی پایتەختی لوبنان، لە هۆتێلێك 
بــە ناوی فیدراڵ لــە نزیكی ناوچــەی بەناوبانگی 
گەشتیاریی رەوشە مانگی هەنگوینی بەسەردەبەن. 

دوای ســێ ســاڵ لە شــاری بەغــدا نۆبەرەكەیان 
دێتــە ژیان و نــاوی دەنێن "باڤڵ". ســاڵی 1977 
لە نەخۆشخانەیەكی دیمەشقی پایتەختی سووریا 
منداڵی دووەمیان دەبێــت و ناوی دەنێن "قوباد". 
پاش ماوەیەكی كەم هەردوو منداڵەكە لەالی دایك و 
باوكی جێدەهێڵێ و لەگەڵ هاوژینەكەی دەگەڕێنەوە 
كوردستان بۆ دەســتپێكردنەوەی شۆڕش لە دژی 
حكومەتــی بەغــدا، گەالوێژخــان دەڵــێ: "هێــرۆ 
زۆر زەحمەتی كێشــاوە، كــە منداڵی دووەمی بوو 
بەجێیهێشت و لەگەڵ مام جەالل رۆیشت، هەردوو 
كوڕەكەی )بافــڵ و قوباد( لەالی من گەورەبوون. 
بە فرمێسكی ئەوان و منداڵەكانی خۆم گەورە كرد، 

هێرۆ پێشمەرگەیەك بوو لەو شاخانە".
هێرۆ ئیبراهیم لە شــاخ بە "دایانا" بانگ كراوە، 

ئەویش سەیری فیلمی دەكرد". 
ســەرەتای هەشــتاكان پیاوانــی موخابەراتــی 
عێــراق لە لوبنــان هەوڵی رفاندنیــان داوە، بەاڵم 
بەشێوەیەكی سەرسوڕهێنەر خۆی رزگار كردووە. 
بــە گوێــرەی زانیارییــەكان چەندیــن نووســەر و 
رۆژنامەنووس پێشــنیازیان كردووە یاداشــتەكانی 
بــۆ بنووســنەوە، بــەاڵم ئــەو رەتیكردووەتەوە و 
گوتوویەتی لە ژیانی پێشــمەرگایەتی و سەردەمی 
خۆشاردنەوە لە دەرەوەی كوردستان دووچاری زۆر 
چیرۆكی سەركێشــی بووە كە رەنگە ئاسان نەبێ 

نەوەی نوێ بڕوای پێبكەن.

 نەیهێشت سەرای 
     سلێمانی تێكبدرێ

هێرۆ ئیبراهیم ئەحمــەد، جگە لەوەی ئەندامی 
مەكتەبــی سیاســیی یەكێتییــە، ئەندامــی خولی 
یەكەمی پەرلەمانی كوردســتانیش بووە. خاوەنی 
رێكخراوی منداڵپارێزرانی كوردستان، دەزگای خاك 
و میدیای كوردساتە، دۆستی هونەر و رۆشنبیرانە 
و بــەردەوام لە چاالكییە هونەری و ئەدەبییەكاندا 
دەردەكەوێت، رێگری لە زۆر بەرپرس و سەرمایەدار 
كردووە شــوێنە دێریینەكانی سلێمانی بكەنە مۆڵ 
و شــوێنی بازرگانی، تەنانەت هەموو هێزی خۆی 
بەكارهێنا و نەیهێشت سەرای سلێمانی تێكبدرێت.

 یەكەمی كۆنگرە بوو
هێــرۆ ئیبراهیــم كەمتریــن چاالكیی سیاســی 
هەبووە. كاتێك هاوژینەكەی بووە ســەرۆككۆماری 
عێراق، ئەو هەر لە سلێمانی مایەوە. لە هەڵبژاردنی 
2009 كــە گــۆڕان زۆربەی دەنگەكانــی پارێزگای 
ســلێمانی بــرد، هێــرۆ ئیبراهیــم ئەحمــەد بووە 
بەرپرسی مەڵبەندی یەكێتی لە سلێمانی بە ئومێدی 
راســتكردنەوەی بــاری الســەنگی حیزبەكەی لەو 
پارێزگایە. لە كۆنگرەی سێییەمی یەكێتیدا، خۆی 
بۆ ســەركردایەتی یەكێتی هەڵبــژارد و لە هەموو 
ئەندامانی سەركردایەتی یەكێتی زیاتر دەنگی هێنا 

هێرۆخــان بــە فەرمــی لە تــاران لەالیــەن گەورە 
بەرپرســانی ئێرانەوە پێشــوازیی لێكرا، پێشــتر 
ئێرانییەكان پڕۆژەیەكیان بۆ بەڕێوەبردنی یەكێتی 
تا بەســتنی كۆنگرە پێشكەشــی باڵە ناكۆكەكان 
كردبوو كە خۆی لە كۆمیتەیەكی شــەش كەسیدا 
دەبینییــەوە و هێرۆ ئیبراهیمیــش ئەندامێك بوو، 

بەاڵم ئەو پڕۆژەیە شكستی هێنا. 
هێــرۆ ئیبراهیــم بــە عــەڕڕاب و ئەندازیــاری 
لێكنزیكبوونــەوەی گــۆڕان و یەكێتــی دادەنرێت، 
ســەرەرای ملمالنێــی تونــدی نێــوان تاڵەبانی و 
نەوشــیروان مســتەفا، وەاڵمدانــەوەی یەكــدی بە 
راپۆرت و كتێب، بەاڵم هیچ ساردی و ناكۆكییەكی 
شاراوە لە نێوان ئەو و نەوشیروان مستەفادا دروست 
نەبوو، بەڵكو لە گەرمەی ملمالنێیەكەی سلێمانی و 
خۆپیشاندانەكانی 17ی شوباتدا هێرۆخان سەردانی 
ماڵــی رێكخەری پێشــووی گۆڕانی كرد. هەر بۆیە 
رێگای نەدا ئەو میدیایانەی لە ژێر كۆنتڕۆڵی ئەودا 

لەبارەی بەستنەوەی ئەو ناوە بە دایانای خواوەندی 
رۆمانی، لە هەڤپەیڤینێكدا لەگەڵ سایتی جەزیرە بە 
پێكەنینەوە دەڵێ: "كوڕەكەم نەیدەزانی بڵی دایە، 

دەیگوت دایانا". 
هیرۆخان ئەگەرچی لە ساڵی 2005 وە بۆ 2013 
خانمی یەكەمی عێراق بووە، بەاڵم وشــەی خانمی 
یەكەمی رەتدەكردەوە و دەیگوت: "پێمخۆشە پێم 

بڵێن دادە" وەكو ئاماژەیەك بۆ خوشكی گەورە.
تاڵەبانی لــە دیداری تەمــەن-دا دەڵێ: "خۆی 
شەخســیەتی خــۆی هەیە، لە شەخســیەتی مندا 
نەتواوەتەوە.. گەلێكجار جیاوازیشمان دەبێ لەسەر 
سیاســەت، ئەو رێگایەك دەگــرێ و من رێگایەكی 

دیكە".
تاڵەبانی گوتبووی هێرۆ ئیبراهیم ئەحمەد بۆ ئەو 
جگە لە هاوژین چوار شــتە: )دكتۆرە و ئاگای لە 
تەندروستی تاڵەبانی بووە، راوێژكاری بووە لەسەر 
زۆر بابــەت پرســی پێكردووە، خەمخــۆری بووە، 
خەمی شــتی رۆژانەی ژیانــی تاڵەبانی خواردووە، 
هاوڕێــی بــووە و بەردەوام قســەی دڵی خۆی الی 

ئەو كردووە(. 
  

 ئەرشیفی شۆڕشە
ســەردەمی  لــە  ئەحمــەد  ئیبراهیــم  هێــرۆ 
پێشــمەرگایەتی لەگەڵ هاوژینەكەی كە سكرتێری 
هێزێكی خاوەن سێ باڵی ناتەبا بووە، ئاگاداری ورد 
و درشتی رووداو و ناكۆكییە سیاسییەكانی نێوخۆی 
یەكێتی و یەكێتی و الیەنە كوردستانییەكانی دیكە 
  VHS بــە تایبەتی پارتــی بووە. بــە كامێرایەكی
رووداوە مێژووییــەكان و ئەو هێرش و پەالمارانەی 
تۆمــار كــردووە كــە كراونەتــە ســەر باشــووری 
كوردستان، ئەو ڤیدیۆیانە لە میدیا جیهانییەكاندا 
ســوودی زۆریان لێ وەرگیــراوە، تەنانەت باڵیۆزی 
عێــراق لــە بەریتانیــا لــە ســاڵی 1987 دا وێنە 
ڤیدیۆییەكانی ئەوی بە "ســاختە" وەسف كردبوو. 
هێرۆخــان لەگەنجێتیــدا كاراكتەرێكی ســەرەكیی 
پشتی كامێرا بووە. سەرەڕای ئەوەی ئێستا خاوەن 
میدیــا و كەناڵە، بەاڵم ئێســتاش هــەر حەزی لە 
پشــت كامێرایە و كەمترین لێدوان و هەڤپەیڤینی 

بەر كامێرای هەیە.

 ئامادە نەبووە ببێتە پارتی
ئەگەرچی باوكی ســكرتێری مەكتەبی سیاسی 
پارتی بووە، بەاڵم هێرۆخان رەتیكردووەتەوە ببێتە 
ئەندامــی حیزب. لەو بارەیەوە لە ســایتی جەزیرە 
دەڵــێ: "داوایــان لێكــردم ببمە ئەندامــی حیزب، 
بــەاڵم رەتمكردەوە، گفتوگۆیەكی گەورە لە شــاخ 
دروستبوو، پێیاندەگوتم چۆن تۆ جورئەت دەكەی 
رەتیبكەیەوە؟ بەاڵم باوكم بەرگریی لێكردم و گوتی 
ئەو مافی بڕیاردانی هەیە، ئەگەر حەز بكات ببێتە 
ئەندام بەخێر بێت، بەاڵم ئەگەر نەیكات نابێ زۆری 

لێبكرێت".
 ئەو دواتر لە شاخ بووەتە پێشمەرگە و چەكیان 
داوەتــێ، لەوبارەوە دەڵــێ "دەمانچەیەكیان پێدام 
و راهێنانیــان لەســەر بەكارهێنانی پێكردم، بەاڵم 

بــەكارم نەهێنا و تەقەم لە هیچ كەســێك نەكرد. 
وەكــو ژەنەراڵێــك مامەڵەیــان لەگــەڵ دەكــردم، 
بابەتەكە لەسەر خودی كەسەكە دەوەستا، ئەگەر 

بترسابای وەكو ژن مامەڵەیان لەگەڵ دەكردی".

 دەستاوی هێرۆخان خۆش نییە
هێرۆخان بە پێچەوانەی زۆربەی ژنانی كوردەوە 
زۆر حەزی لە كاری ماڵەوە نەبووە. هەوڵیشی داوە 
خواردن و چێشت ئامادە بكات، بەاڵم دەڵێ "كەس 
حەزی لە خواردنی دەستی من نەبووە". حەزیشی 
لە ســەیركردنی فیلم كردووە، زمانی ئینگلیزی لە 
رێــگای فیلمەوە فێر بووە. مــام جەالل لە كتێبی 
دیــداری تەمەن دەڵــێ: "زۆر جــاران لەگەڵ هێرۆ 
دەچووینە ســینەما، بەاڵم من خــەوم لێدەكەوت، 

كە 1090 دەنگ بوو، پاشان بە ئەندامی مەكتەبی 
سیاسی ئەو حیزبە هەڵبژێردرا.

پەروین كاكە حەمە، ئەندامێكی ســەركردایەتی 
یەكێتــی لەبــارەی هێرۆخانــەوە بــە )رووداو(ی 
گوت "هێرۆخــان خاوەن كەســایەتییەكی بەهێزە 
و بەرگەگــرە، توانــای بڕیاردانی هەیە. لە پرســە 
نیشــتمانی و نەتەوەیییەكان لە پێشەوەیە، جگە 
لەوەی كەسێكی ســادە و خاكییە، لە هەمانكاتدا 
كەسێكی ئاگادارە و لە پرسی ژناندا یەكسانیخوازە".
پێگــەی سیاســیی هێــرۆ ئیبراهیــم لــە دوای 
نەخۆشــكەوتنی تاڵەبانی لەســەر ئاستی هەرێمی 
كوردستان و عێراق بەهێزتر بوو، هەتا هەڵبژاردن 
نەكرا رێگای نەدا پۆستی سەرۆككۆماری لە عێراق 
پڕبكرێتــەوە، تاڵەبانی لە 2012/12/17 لە بەغدا 
بەهــۆی جەڵتەی مێشــكەوە باری تەندروســتیی 
تێكچوو، دوای وەرگرتنی چارەســەری پزیشكی لە 
ئەڵمانیا، رۆژی 2014/7/19 گەڕایەوە ســلێمانی. 
دوای هەڵبژاردنی نیســانی 2014 كاریگەری هێرۆ 
ئیبراهیــم ئەحمەد جارێكی دیكە دەركەوت كاتێك 
رێگــەی نــەدا بەرهــەم ســاڵح جێگــری دووەمی 
سكرتێری یەكێتی پۆســتی سەرۆككۆماری عێراق 
وەربگرێــت. لــە ماوەی ئــەو دوو ساڵەشــدا رێی 
نەدا جگە لە چەند كەســێك، هیچ سەركردەیەكی 
كوردســتانی و عێراقــی و بەرپرســی یەكێتــی، 
تاڵەبانــی لــە نەخۆشــخانە ببینێ تا ئــەو رۆژەی 

گەڕایەوە سلێمانی. 
هەرچەنــدە هێــرۆ ئیبراهیم لەنێــو یەكێتی بە 
رواڵەت تەنیا ئەندامی مەكتەبی سیاسیی یەكێتییە، 
بەاڵم لە واقیعدا شتێكی دیكە دەگوزەرێ، ئەوەش 
بە ئاشــكرا دەركەوت كاتێك كەوتە كێشــە لەگەڵ 
كۆســرەت رەســوڵ و بەرهــەم ســاڵح، جێگرانی 
ســكرتێری گشتی لەســەر بەڕێوەبردنی یەكێتی و 
كۆنگرەی چوارەمی ئەو حیزبە كە دەبوو لە مانگی 

10ی 2013 بكرێ.
ئەگەرچی بەپێــی پەیــڕەوی ناوخۆی یەكێتی 
دەسەاڵت الی جێگرانی سكرتێر بوو، بەاڵم قسەی 
كۆتایی الی هێرۆخان بوو، ئەمەش پاڵی بە زیاتر لە 
26 سەركردە و مەكتەبی سیاسی ئەو حیزبەوە نا 
لە سەرەتای ئەیلولی ساڵی رابردوو، باڵی ناوەندی 
بڕیار رابگەیەنن، بەاڵم بەهێزی و كاریگەریی هێرۆ 
ئیبراهیم زۆر زیاتر بوو لەوەی كە ئەو باڵە بتوانێ 
هیچ رۆڵێك لە ژیانی سیاسیی ئەو حیزبەدا بگێڕێ.
كەسێكی نزیكی هاوژینی تاڵەبانی دەڵێ "كاتێك 
هێرۆخــان دەڵێ نا، دەتوانێت بەرگری لە نایەكەی 
خۆی بكات و كۆدەنگی بۆ ئەو نایە دروست بكات".

 عەڕڕابی نزیككردنەوەی 
    گۆڕان و یەكێتی بووە

لــە هەمــوو پرۆژەیەكی نێوخۆیــی و دەرەكیدا 
بۆ چارەسەركردنی كێشەكانی یەكێتی، بنەماڵەی 
تاڵەبانــی و بــە تایبەتی هێرۆ ئیبراهیم ســەنتەر 
بوون، هەر بۆیە لەدوای نەخۆشكەوتنی تاڵەبانی، 

لەنێو بڕیاری سیاسی یەكێتی و كوردستان هەیە. 
كەســێكە بڕوای بە موجامەلە و پێچ و پەنا نییە، 
قسەی خۆی راشكاوانە دەكات و ئەوەی لە دڵیەتی 
و قەناعەتی پێی هەیە دەیڵێ و بەرگری لە قسە و 

بڕیارەكانی خۆی دەكات".

 لە رۆژێكدا 24 
     قاوەی خواردووەتەوە

بە قسەی كەســانی نزیكی، هێرۆخان دۆستی 
بەردەوامــی قــاوەی تــاڵ و جگەرەیــە. ئەوەندە 
شــەیدای قاوەیە، لە رۆژێكدا لەگەڵ پێشــوازی لە 
هەر میوانێك قاوەیەكــی خواردووەتەوە، ئەوانەی 
لێی نزیكن، جارێك پێیانگوتووە ئەمڕۆ 24 قاوەت 

خواردووەتەوە. 
هێــرۆ ئیبراهیم لەبــارەی خواردنەوەی قاوە بە 
)رووداو(ی گوت "من كە لە شاخیش بووم هەوڵم 
دەدا ئامێری دروســتكردنی قاوەكەم لەگەڵ بێت و 

لێم نزیك بێت".
و  دەكات  میدیــا  چاودێریــی  زۆر  هیرۆخــان 
پێیوایە سیاسەت دەبێ بە راستگۆیی بكرێت، هەر 
بۆیــە ئامــادە نییە رەخنە لە حكومــەت و دۆخی 
ئێســتای كوردستان بگرێت و دەڵێ "ناكرێ كوڕم 
جێگری ســەرۆكوەزیران بێ، خۆشم بە هەناسەی 

ئۆپۆزیسیۆن قسە بكەم".
 بێگــەرد تاڵەبانــی دەڵێ: "هێرۆخــان ئەگەر 
بزانێت كارێك هەڵەیە، راشــكاوانە قســەی خۆی 
دەكات و چاوپۆشی ناكات لەبەر ئەوەی كوڕی یان 

كەسێكی نزیكی بەرپرسە لەو بابەتە". 
لــە  بەشــێك  و  ســكرتێر  جێگرانــی 
ســەركردەكانی دیكــەی یەكێتی، هێــرۆ ئیبراهیم 
بە دەستبەســەرداگرتنی دارایی و بڕیاری یەكێتی 
و دوورخســتنەوەی الیەنگرانــی خۆیــان لەنێــو 
ئۆرگانــەكان تۆمەتبار دەكەن، ئــەو رەخنەی لەو 
تیمەی ئێستای سەركردایەتی و مەكتەبی سیاسی 
هەیە، پێیوایە پشــتگیریی بەردەوامــی تاڵەبانی 
ئەوانــی گەیاندووەتە ئەو شــوێنە و ئێســتا كاتی 
هاتنە پێشەوەی نەوەی نوێیە. هەر بۆیە لە ماوەی 
دوو دەیەی رابردوودا زۆر كاری لەســەر نەوەیەكی 
نوێی كۆمەڵەی خوێندكاران كردووە كە لە ئایندەدا 
چاوەڕێ دەكرێت بێنە سەركردایەتی ئەو حیزبەوە.
هەڤپەیڤینەكانی هێرۆ ئیبراهیم ئەحمەد لەگەڵ 
میدیا لە ژمارەی پەنجەكانی دەســتێك تێناپەڕن. 
بــۆ ئامادەكردنــی ئەو پرۆفایلەش، قســەكانی بۆ 
)رووداو( لەم رســتەیە زیاتر نەبوون: "من یەكێتی 
ناكەمــە قوربانی گۆڕان و پارتی، یەكێتی لەســەر 

سیاســەتی هاوســەنگی خــۆی بــەردەوام 
دەبێ".

پەروین كاكە حەمە

یەكێك لە خاڵە بەهێزەكانی هێرۆخان 
ئەوەیە كە توانای بڕیاردانی هەیە

هێرۆ ئیبراهیم ئەحمەد، ئەندامی مەكتەبی سیاسی یەكێتی بۆ )رووداو(: 

یەكێتی ناكەمە قوربانی گۆڕان و پارتی

   هێرۆ ئیبراهیم ئەحمەد لە سەردانێكی بۆ الی هێزەكانی پێشمەرگە                                                                                                       )فۆتۆ: هێڤی خالید(

بوون، هیچ قسەیەك لەسەر كەسایەتی نەوشیروان 
مستەفا و سەركردە بااڵكانی گۆڕان بكەن و لەالی 
هاوڕێكانی گوتبووی "ئەوان هاوڕێی شاخم بوون".

 نەوشیروان ئامۆژگاریی كردووە
لەبارەی دەستبەســەرداگرتنی موڵك و دارایی 
یەكێتــی، تێــوەگاڵن لە نــەوت و كاری بازرگانی، 
هێرۆ ئیبراهیم لە چاوپێكەوتنێكدا لەگەڵ رۆژنامەی 
)هاوواڵتــی( دەڵێت: "كاتی خۆی لە ســەردەمی 
شــاخ كاك نەوشــیروان بانگی كــردم گوتی وەكو 

خوشــكێك ئامۆژگاریت دەكــەم، دوور و 
نزیك پەیوەندیت بــە دارایی یەكێتی و 
شۆڕشەوە نەبێ، لەو كاتەوە من نزیكی 

ئەو بابەتانە نەكەوتووم".
ئەندامــی  تاڵەبانــی،  بێگــەرد 
ســەركردایەتی یەكێتــی لــە بــارەی 
ئەوەوە بە )رووداو( گوت "ژنێكە كەم 
قسە دەكات، بەاڵم زۆرترین كاریگەری 
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نەجمەدین كەریم بۆ یوئێن: كەركووك بەشداری گشتپرسی دەكات
رووداو - كەركووك

پارێزگاری كەركووك بە نێردەی تایبەتیی سكرتێری گشتیی نەتەوە یەكگرتووەكانی لە عێراق گوتووە، كەركووك بەشداری پرۆسەی گشتپرسی باشووری 
كوردستان دەكات. رۆژی 2017/8/20 یان كۆبیش، نێردەی تایبەتیی سكرتێری گشتیی نەتەوە یەكگرتووەكان لە عێراق سەردانی نەجمەدین كەریم، پارێزگاری 

كەركووكی كرد. بەپێی راگەیێندراوی نووسینگەی پارێزگار، نەجمەدین كەریم جەختیكردووەتەوە  كەركووك بەشداری پرۆسەی گشترپسی دەكات كە بڕیارە لە 
25 ی ئەیلوولی ئەمساڵدا ئەنجامبدرێت نەجمەدین كەریم، باسی هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی پارێزگاكانی كردووە، جەختی لەسەر ئەنجامدانی هەڵبژاردن لە كەركووك 
هاوشێوەی شارەكانی دیكەی عێراق كردووە و گوتوویەتی "بێبەشكردنی كەركووك لەو پرۆسەیە بە زوڵمێكی گەورەی دیكەیە دەرهەق بەدانیشتووانی شارەكە".

راپۆرت

نەوزاد مەحموود
رووداو - سلێمانی

پارتــی پارێزگارانــی كوردســتان كۆتایــی بە 
ناكۆكیی 21 ســاڵەیان لەگــەڵ پارتی دیموكراتی 
كوردستان دەهێنن و دەگەڕێنەوە هەولێر، سەرۆكی 
پارتەكە دەڵێت دەبنە "هاوپەیمانی راستەقینە"ی 
پارتی. هەروەها لەگــەڵ ئەو باڵەی پارێزگارانیش 

یەكدەگرنەوە كە كاتی خۆی لێیان جیابوونەوە.
نەجــات عومــەر ئاغای ســوورچی، ســەرۆكی 
پارتــی پارێزگارانــی كوردســتان بــە )رووداو(ی 
راگەیانــد، ناكۆكیی 21 ســاڵەیان لەگــەڵ پارتی 
دیموكراتی كوردستان بە یەكجاریی كۆتایی هاتووە 
و لەمــەودوا بیر لەوە دەكەنەوە چۆن بتوانن كاری 
هاوبــەش و پێكەوەیی لەگەڵ پارتی بكەن "لەگەڵ 
پارتی دیموكراتی كوردســتان دەبینە هاوپەیمانی 

راستەقینەی یەكتری". 
رۆژی 2017/8/14 ئەدهەم بارزانی، ســەرۆكی 
ئەنجوومەنی ســەركردایەتیی پارتــی لە پارێزگای 
سلێمانی و هەڵەبجە رایگەیاند كە سەردانی نەجات 
عومەر ئاغای سورچی، سەرۆكی پارتی پارێزگارانی 
كوردســتانی كــردووە. هــەر ئــەوكات ئومێــدی 
خواســت ســەردانەكە و گفتوگۆكانیــان ئەوەندە 
كاریگەریی هەبووبێ كە كۆتایی بە ساردی و كێشە 
سیاســییەكانی نێوانیان بهێنێت. لەو سەردانەدا، 
عەبدولكەریــم جومعــە، نوێنــەری نووســینگەی 
مەســعود بارزانــی، ســەرۆكی پارتــی دیموكراتی 

كوردستان یاوەریی ئەدهەم بارزانی كردبوو.
نەجات سوورچی، سەرۆكی پارتی پارێزگارانی 
كوردســتان، رۆژی شــەممەی رابــردوو ســەردانی 
پیرمامــی كــرد و وەك خۆی دەڵــێ، لە كاژێر 11 
پێــش نیوەڕۆ تاوەكو كاژێر 2 پاش نیوەڕۆ لەگەڵ 
بەرپرســانی بااڵی پارتی كۆبووەتــەوە. لەوبارەوە 
گوتــی "كۆبوونەوەی دووقۆڵیشــم لەگەڵ جەنابی 
ســەرۆك بارزانی هەبوو، لەو كۆبوونەوەیە سەرۆك 

بارزانی، زۆر نیگەرانیی خستەڕوو بۆ ئەو كێشەیەی 
21 ســاڵ لەمەوبەر لە كەلەكین روویدا. هەر لەوێ 
رێككەوتیــن الپەڕەیەكی نوێ هــەم لە پەیوەندی 
نێوان پارتی و پارێزگاران، هەم لەنێوان عەشیرەتی 

سوورچی و پارتی هەڵدەینەوە".
رۆژی 1996/6/16 هێزێكی زۆری پارتی چوونە 
ســەر گوندی كەلەكینی سەر بە ناحیەی خەلیفان 
لە قەزای ســۆران. لەو شەڕەدا حوسێن سوورچی، 
ســەرۆكی عەشیرەتی ســوورچی كوژرا. دوای ئەو 
رووداوە پارتی پارێزگارانی كوردســتان بارەگاكانی 

خۆی گواستەوە سنووری شاری سلێمانی. 
پارتــی پارێزگارانی كوردســتان كە لە ســاڵی 

1991 دامــەزراوە، هیچ پۆســتێكی لە حكومەت و 
پەرلەماندا نەبووە، لە ســاڵی 2009 بۆ یەكەمجار 
بەشداری هەڵبژاردنی پەرلەمانی كوردستانی كرد، 

بەاڵم نەیتوانی كورسی بباتەوە.
ئــەو حیزبە 26 ســاڵ لەمەوبــەر لەالیەن زەید 
ســورچی و عومەر ئاغای ســورچی دامەزرا، دوای 
رووداوەكــەی كەلەكیــن هیــچ چاالكییەكیــان لە 
ســنووری پارێزگای هەولێر و دهــۆك نەما، بەاڵم 
ئــەو حیزبە تا ســەر بە یەكگرتوویــی نەمایەوە و 
بوون بە دوو بەش، عومەر ئاغا كە باوكی نەجاتە، 
پارتی پارێزگارانی دیموكراتی كوردستانی دامەزراند 
و لە ساڵی 2003 گەڕایەوە هەولێر و لەگەڵ پارتی 

ئاشت بووەوە، بەاڵم پارتی پارێزگارانی كوردستان 
بە سەرۆكایەتی نەجات سوورچی هەر لە سلێمانی 

مایەوە.
نەجــات ســوورچی باســی هەوڵــی حیــزب و 
كەسایەتییەكان دەكات بۆ ئاشتبوونەوەیان لەگەڵ 
پارتــی و دەڵێــت زیاتر لە هەشــت مانگە گفتوگۆ 
لەگەڵ پارتی دەكەن بۆ ئاشتبوونەوە و چارەسەری 
كێشــەكان. بــەاڵم لە ماوەی ئەو هەشــت مانگەدا 
كــێ نێوەندگیــری ئەوانی كرد و كێ بــەو رۆژەی 
گەیاندن كە ئاشتەوایی رابگەیێنن؟ سوورچی دەڵێ 
"بەردەوام خەڵكانی باش لە نێوانمان بوون و تاكە 

كەسێك نییە".

نەجات سوورچی كە رۆژی شەممەی رابردوو لە 
پیرمام بوو دەڵێت "زۆر زۆر لەو كۆبوونەوەیە رازی 
بووم لەگەڵ جەنابی سەرۆك بارزانی ئەنجامماندا، 
چونكە نەك تەنیا كێشــەی پارێــزگاران و پارتی، 
باســی زۆربەی كێشــەكانی ناوچەكەمان كرد و بە 

تایبەتیش باسی گشتپرسیمان كرد".
بەپێــی زانیارییــەكان، پارتــی داواشــی لــە 
نەجــات عومــەر یوچی كــردووە، هــاوكات لەگەڵ 
ئاشــتبوونەوەیان لەگەڵ پارتــی، لەگەڵ باڵەكەی 
دیكــەی پارێــزگاران پێكبێنــەوە، بــەاڵم نەجات 
ســورچی رەتیدەكاتــەوە بارزانــی داوای ئــەوەی 
لێكردبن و دەڵێت "خۆمان دەیكەینەوە یەك حیزب 
و ئــەوە بارودۆخێكی سیاســی نالەبــار بوو، دوای 
8/15 كێشــەی ئێمە لەگەڵ پارتی كۆتایی هات و 
كێشــەی ئێمە لەگەڵ برادەرانی خۆشمان كۆتایی 

دێ".
پێــش رووداوەكەی كەلەكین، ســەركردایەتیی 
ئــەو حیزبــە لــەو گونــدە بــوو، بەاڵم ســەرۆكی 
پارتی پارێزگارانی كوردســتان بە دووری دەزانێت 
بارەگانیــان ببەنەوە كەلەكین و گوتــی "بارەگای 
ســەرەكی حیزب دەبەینەوە هەولێــر. بارەگاكانی 
دیكە لە ســلێمانی دەهێڵینەوە، سوپاســی شاری 
ســلێمانی و خەڵكی ســەلێمانی دەكەین، هەرگیز 

ئەوە لەبیر ناكەین كە 21 ساڵە پێكەوەین".
لە ســااڵنی رابــردووش هەوڵێك لە ئارادابوو بۆ 
ئاشــتبوونەوەی نێوان پارتی و پارتی پارێزگاران، 
بەاڵم بە ئەنجام نەگەیشت ، ئەوان داوای قەرەبوویان 
لــە پارتــی دەكــرد و هۆكاری دیكەی سیاســیش 
بەربەســت بوون لــە بەردەم دانوســتاندنەكانیان. 
سەبارەت بە قەرەبووكردنەوەیان لەالیەن پارتییەوە. 
نەجات عومەر ئاغای سورچی رەتیدەكاتەوە باسی 
ئەوە بــكات پارتی بڕیاریداوە قەرەبوویان بكاتەوە 
یــان نــا "قەرەبــوو مافــی خۆمانــە و وەك چۆن 
دەگوترێ هەر پرســێكی نیشتمانی مافی ئێمەیە، 
قەرەبووش ئاوا" گوتیشی "هەر ئەوەندە دەڵێم ئێمە 
ئاشتبووینەتەوە و كار لەسەر ئەوە دەكەین ببینە 
هاوڕێ و هاوپەیمانی راستەقینەی یەك و مەسەلەی 

قەرەبوو، ئەوە تەحسیل حاسڵە".
 سەرۆكی پارتی پارێزگارانی كوردستان، كێشەی 
21 ساڵەی نێوان خۆیان و پارتی بەبیر ئەو الیەنانە 
دێنێتەوە كە ئەمڕۆ ناكۆكیی سیاســییان پێكەوە 
هەیە و داوایان لێدەكات چارەســەری كێشەكانیان 
بكەن و ئاشت ببنەوە. سوورچی "ئەوەتا ئێمە دوای 
21 ساڵ پێكەوە چووینەوە سەر مێزی دانوستاندن 
و ئاشتبووینەوە، بۆیە چارەسەری هەموو كێشەكان 

تەنیا ئاشتبوونەوەیە".

پارتی پارێزگاران دەگەڕێنەوە هەولێر و 
لەگەڵ باڵەكەی دیكە یەكدەگرنەوە

مەحموود یاسین كوردی
رووداو - هەولێر

ئەمڕۆ دووشەممە 2017/8/21 شاندێكی بااڵی 
مەكتەبــی سیاســی پارتی بە ســەرۆكایەتی فازڵ 
میرانی، ســكرتێری مەكتەبی سیاسی ئەو حیزبە 
دەچێتە ســلێمانی و لەگــەڵ خانــەی راپەڕاندنی 
بزووتنــەوەی گــۆڕان كۆدەبێتــەوە. بەرپرســێكی 
بزووتنــەوەی گۆڕانیش دەڵێــت داوای رێككەوتنی 

سێ قۆڵی یان پێنج قۆڵی لە پارتی دەكەن.
"بە نیەتی رێككەوتن 

كۆدەبینەوە"
جڤاتی نیشــتمانیی بزووتنەوەی گۆڕان تەواوی 
دەســەاڵتی گفتوگــۆ و دانوســتاندنی بــە خانەی 
راپەراندنــی بزووتنەوەكە داوە كە لە حەوت ئەندام 
پێكــدێ، بــەاڵم بــۆ رێككەوتنی كۆتایــی، دەبێ 
خانەكــە بگەڕێتــەوە الی جڤاتی نیشــتیمانی بۆ 

ئەوەی پەسەندی بكات. 
چاالك موهەندیس، ئەندامی جڤاتی نیشتمانیی 
بزووتنەوەی گۆڕان بە )رووداو(ی راگەیاند "ئێمە بە 
نیەتی گەیشتن بە رێككەوتن گفتوگۆ لەگەڵ پارتی 
دەكەین، بەاڵم لەســەر بنەمای كورتی و پوختی و 

بەرهەمداریی كۆبوونەوەكان".
پێشــتر بەرپرسانی گۆڕان رایانگەیاندبوو تەنیا 
دوو كۆبوونەوە لەگەڵ پارتی دەكەن، بەاڵم چاالك 
موهەندیــس دەڵێــت "هیــچ بڕیارێك نــەدراوە كە 
شاندی دانوستاندنكاری ئێمە تەنیا دوو كۆبوونەوە 
لەگــەڵ پارتــی بــكات، مەرجیش نییــە بە چەند 
كۆبوونەوەیەك بگەینە ئەنجام، بەڵكو تا دەگەینە 
رێككەوتن گفتوگۆ دەكەین، ئەگەرنا هەر كەسەمان 

لە ماڵی خۆمان".
گۆڕان رێككەوتنی دوو قۆڵی 

لەگەڵ پارتی ناكات
نیشــتمانی  جڤاتــی   2017/8/12 رۆژی 
بزووتنــەوەی گــۆڕان بەیاننامەیەكــی پێنج خاڵی 
باڵوكردەوە، بەپێی زانیارییەكان زۆرینەی ئەندامانی 
خانەی راپەڕاندن لەگەڵ رێككەوتنێكی نوێن لەگەڵ 

پارتی، بەاڵم ئەمجارە دوو قۆڵی نەبێت. 
هەڵســوڕاوێكی بااڵی گۆڕان كە نەیویست ناوی 
باڵوبكرێتــەوە، بــە )رووداو(ی گــوت "چاككردنی 
مووچە و گۆڕینی سیستەمی سیاسی و حوكمڕانی 
لە كوردســتان داواكاریی سەرەكین، ئەگەر لەگەڵ 
پارتــی بگەینە ئەنجام لەســەر خاڵەكانی دیكەش 
دەگەینــە رێككەوتن، ئــەوكات داوای رێككەوتنی 
ســێ قوڵــی لــە پارتــی و یەكێتی دەكەیــن، یان 
رێككەوتنــی پێنــج قۆڵی بە بەشــداریی كۆمەڵ و 
یەكگرتوو، چونكە نامانەوێ ئەزموونی 17ی نیسان 
دووبارە بكەینەوە و رێككەوتنی دوو قۆڵی بكەین، 
دواتــر پارتــی بە دڵــی خۆی هــەر كاتێك بیەوێ 

هەڵیبوەشێنێتەوە".
كاكەمین نەجــاڕ، ئەندامی مەكتەبی سیاســی 
پارتــی بــە )رووداو(ی راگەیانــد "كۆبوونــەوەی 
ئەمڕۆی شــاندی مەكتەبی سیاسی پارتی و گۆڕان 
لەســەر گشتپرســی و كاراكردنــەوەی پەرلەمان و 
چارەســەركردنی كێشە سیاســییەكانە، نامانەوێ 

پێش رووداوەكان بكەین بەڵكو چاوەڕێی ئەنجامی 
گفتوگۆكانی شاندی ئێمە و گۆڕان دەكەین".

یەكێتی الری لە رێككەوتنی دوو 
قۆڵی و سێ قۆڵی نییە

فەریــد ئەسەســەرد، ئەندامــی ســەكردایەتی 
یەكێتی، سەبارەت بە داواكاریی ئەو هەڵسوڕاوەی 
گۆڕان بۆ كۆبوونەوەی ســێ قۆڵی یان پێنج قۆڵی 
بە )رووداو(ی گوت: "یەكێتی الری لە رێككەوتنی 
دوو قۆڵــی یــان ســێ قۆڵــی نییــە، ئامادەیە بۆ 
چارەســەركردنی كێشــەكان ببێتــە بەشــێك لەو 
رێككەوتنــە، بــەاڵم ئــەو رێككەوتنــە تەنیــا بۆ 
چارەســەركردنی كێشــەی ســەرۆكایەتی هەرێمی 
كوردســتان دەبێ كە پارتی و گــۆڕان ئامادەن لە 
دەرەوەی پەرلەمــان ســازانی نیشــتمانی لەســەر 

بكەن".
فەریــد ئەسەســەرد هەروەهــا گوتــی: "پارتی 
رێككەوتنــی دوو قۆڵی لەگەڵ چــوار الیەنەكە بۆ 

دابەشــكردنی پۆســتەكانی حكومەت و دەستەی 
ســەرۆكایەتی پەرلەمان هەبوو، رێككەوتنی پارتی 
و گۆڕان هەڵنەوەشاوەتەوە بەڵكو هەڵپەسێردراوە، 
بۆیــە دەكرێــت هەموار بكرێت، بــەاڵم لە پاڵ ئەو 
رێككەوتنە، پارتــی، یەكێتی و گۆڕان رێككەوتنی 
سێ قۆڵی لەسەر بابەتە سیاسییەكان بكەن، بڕوا 

ناكەم دوو الیەنە ئیسالمییەكە دژی بن".
لە پێنج خاڵەكەی بەیاننامەی 

گۆڕان سێیان مەرجن
پێشتر شۆڕش حاجی، گوتەبێژی بزووتنەوەكە 
و ئەندامی خانــەی راپەڕاندن لە هەڤپەیڤینێكدا 
لەگــەڵ )رووداو( گوتبــووی ئــەو خااڵنــە مەرج 
نیــن و ئەوان مەرجیــان دانەناوە "بەاڵم دەكرێت 
وەك مــەرج ســەیری ئەو خااڵنــە بكرێت كە لە 
راگەیێنــدراوی كۆتایــی كۆبوونــەوەی جڤاتــی 
نیشتمانی هاتوون، پێمانوانییە هیچ یەكێك لەو 

خااڵنە قابیلی جێبەجێكردن نەبن".

بەپێی زانیارییەكان لەو 5 خاڵەی بزووتنەوەی 
گۆڕان 3 خاڵیان وەكو مەرجن، بەاڵم دواخستنی 
گشتپرسی نەكردووەتە مەرج و دوو پرۆژەشی بۆ 

شاندی پارتی ئامادە كردووە.
هەر بەپێــی زانیارییــەكان گــۆڕان ئامادەیە 
پشــتگیری بەڕێوەچوونی گشتپرســی لە 25ی 
ئەیلولی ئەمســاڵ بــكات لە بەرامبــەردا پارتی 
رازی بێت سیســتەمی سیاسی بكاتە پەرلەمانی 
و سەرۆك لە نێو پەرلەمان هەڵبژێردرێ. هەرچی 
پەیوەســتە بــە مووچــە و بژێویــی خەڵك، بە 
حكومەت و گەڕانەوەی وەزیرەكانی دەسپێردرێت. 
ئەندامێكی خانەی راپەڕاندن بە )رووداو(ی گوت: 
"سیستەمی سیاسی بەرامبەر ریفراندۆمە، بەهیچ 

شێوەیەك سازش لەسەر ئەو خاڵە ناكەین".
عەبدولڕەحمــان موهەندیس، ئەندامی جڤاتی 
نیشتمانی گۆڕان بە )رووداو(ی گوت: "ئەو پێنج 
خاڵەی باڵومانكردووەتەوە وەرەقەی دانوستاندنی 
ئێمەیــە، ئەگــەر پارتی جدی بێــت ئێمەش بە 

نیەتی رێككەوتن و گەیشــتنە چارەسەر، لەگەڵ 
پارتی دانوســتاندن دەكەیــن، ئێمە قەناعەتمان 
وایــە كە داهات زۆر لــەوە زیاترە و نرخی نەوت 
بەرزبووەتــەوە، بــاج و رســوومات زیــاد بووە، 
بۆیــە دەتوانرێت پاشــەكەوتی مووچە البدرێت. 
ئەگەر كێشــەی سەرۆكایەتیش چارەسەر بكەین 

كاراكردنەوەی پەرلەمان قورس نییە".
ئیسالمییەكان رێككەوتنی

 پێنج قۆڵییان دەوێ
یەكگرتووی ئیســالمی كوردستان كە پێشتر 
رێككەوتنــی ســێ قۆڵــی بــۆ كاراكردنــەوەی 
پەرلەمان لەگەڵ پارتی و یەكێتی رەتكردبووەوە، 
رێككەوتنــی پێنــج قۆڵــی بــە باشــترین بژارە 
دەزانــێ. خەلیل ئیبراهیم كارگێڕی ئەنجوومەنی 
جێبەجێكردنی یەكگرتووی ئیسالمی بە )رووداو(
ی گــوت: "كێشــەكە زیاتــر لە نێــوان پارتی و 
گۆڕانە. ئەگەر ئەوان بگەنە رێككەوتن، دەتوانین 
رێككەوتنــی پێنــج قۆڵــی لەگــەڵ پێكهاتــە و 
الیەنەكانــی دیكە بكەین، بەاڵم باشــترین بژارە 
بەردەوامیی رێككەوتنی پێنج قۆڵی و حكومەتی 
بنكە فراوانە، تەنیا تەوافوقی نیشتمانی الی ئێمە 

مودەقەسە".
خەلیــل ئیبراهیــم گوتیشــی "ئێمــە لەگەڵ 
دروستكردنی بەرەو سەنگەرگرتن لە یەكدی نین، 
كوردستان لە بەردەم ئیستیحقاقاتی نیشتمانی و 
هەنگاونانە بەرەو ئاراســتەی چاكسازی سیاسی 
و ئیــداری و چاككردنی بژێویی خەڵك، ئەمەش 

پێویستی بە هاوبەشی لە حوكمڕانی هەیە".
بۆچوونی كۆمەڵی ئیسالمیش هەمان بۆچوونی 
یەكگرتووی ئیسالمییە. شوان رابەر، بڕیاردەری 
ئەنجوومەنی سەركردایەتیی كۆمەڵی ئیسالمی بە 
)رووداو(ی گوت: "رێككەوتنی پێنج قۆڵی بەالی 
ئێمەوە باشــترەو گونجاوترە، دوو الیەن و ســێ 
الیــەن بەبێ الیەنەكانی دیكە ناتوانن رێبكەون و 
پەرلەمان كارا بكەنەوە و چارەســەری كێشەكان 
بكــەن، هــەر الیەنێك بەبێ هاوهەڵوێســتەكەی 
هەنگاوێكــی سیاســی بنێــت، جەماوەرەكــەی 

هەڵوێست لە بەرامبەری وەردەگرن".

گۆڕان بە مەرجی گۆڕینی سیستەمی حوكمڕانی 
پشتگیریی گشتپرسی دەكات

نەجات سوورچی

لەگەڵ پارتی دیموكراتی كوردستان 
دەبینە هاوپەیمانی راستەقینە

داوای رێككەوتنی سێ قۆڵی و پێنج قۆڵی لە پارتی دەكات

سەردانی ئەدهەم بارزانی بۆ الی نەجات سوورچی 

گۆڕان بە نیەتی گەیشتن بە رێككەوتن گفتوگۆ لەگەڵ پارتی دەكات
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رووداو: وا دەردەكــەوێ دۆخی دارایی حكومەت 
بەرەو باشــبوون دەڕوات، ئەو باشــبوونە لەســەر 

كەرتی وەبەرهێنان رەنگیداوەتەوە؟
یاسین رەشــید: ئەمســاڵ بەراورد بە 2015 
و 2016 باشــترە. هەندێك لەو چاكسازییانەی 
و  رەنگیانداوەتــەوە  كردوونــی  حكومــەت 
كەوتوونەتە بــواری جێبەجێكردنــەوە. دەبێ 
ببینی كە حكومەت ئەمســاڵ پــارەی هەموو 
تواناســازی زانكۆكانی خەرج كردووە، پارەی 

زۆربــەی زۆری كۆمپانیاكانی بــواری نەوتی داوە. 
مانگانەش گوژمەیەك پــارە بۆ بەڵێندەران خەرج 
دەكات. ئەوەش بەشــێكی پەیوەنــدی بە هەندێك 
بەرزبوونــەوەی نرخــی نــەوت و دووركەوتنــەوەی 
داعشــەوە هەیــە. هەروەها پەیوەندی بــەو نەرمی 
نواندنــەش هەیە كە بــۆ كاراكردنــەوەی پەرلەمان 

هەیە. مەسەلەی كاراكردنەوەی پەرلەمان كاریگەریی 
زۆری لەســەر وەبەرهێنــەران و وەبەرهێنان هەیە. 
جوڵە لە شــوێنە گەشــتیارییەكان دروســت بووە. 
بەشێك لە كارگەكان وەگەڕكەوتوونەتەوە، ماوەیەكە 
سەرۆكایەتی حكومەت وەبەرهێنەران بانگ دەكەن و 
كۆبوونەوەیــان لەگەڵ دەكەن و راوێژ دەكەن، بەاڵم 
گرنگترین خاڵ بەالی ئێمەی وەبەرهێنەرانەوە، ئەو 
كۆبوونەوەیــەی ئێمــە بوو كە رۆژی دووشــەممەی 
رابردوو لەگەڵ ســەرۆكایەتی ئەنجوومەنی وەزیران 

كردمان.
رووداو: منیــش هــەروا دەمــەوێ باســی ئــەو 

كۆبوونەوەیە بكەم، هیوای بۆ گێڕاونەتەوە؟
یاســین رەشــید: ئێمە پێــش قەیرانــی دارایی 
دەماننااڵند بەدەست رۆتین و نەبوونی نەخشەڕێگای 
وەبەرهێنانەوە. لەو كۆبوونەوەیە كەســمان بڕوامان 
وەزیــران  ئەنجوومەنــی  ســەرۆكایەتی  نەدەكــرد 
هێندە بەپەرۆش بــن بۆ جێبەجێكردنی داواكانمان 
لــە  و پەســەندكردنی نەخشــەڕێی وەبەرهێنــان 

كوردستان. 
رووداو: ئەو نەخشە رێگایە بۆ ئەوەندە بەالتەوە 

گرنگە؟
یاســین رەشــید: وەبەرهێنــان لە كوردســتان 
پێشتر بێ پالن بوو. نەخشە رێگایەك نەبوو دیاری 
بكات بۆچی فاڵن پرۆژە لە فاڵن شــوێن پێویستە. 
سێكتەرەكان بەپێی شــوێنەكان دیار نەبوون. هەر 
واڵتێــك بڕیاریدا یاســای ســەرمایەگوزاریی پێڕەو 
بــكات، دەبێ نەخشــەڕێی هەبێ. ئێوە هەر خۆتان 
لــە رووداو دەیانجــار رەخنەی بێپالنــی و خراپیی 

پرۆژەكانتــان لە ئێمە گرتووە. حكومەت بڕیاری دا 
ئەو نەخشــەڕێیە ئامادە بكرێ. ئێمە لەماوەی ئەو 
چوار مانگەدا لە 10 كۆمپانیای بەنێوبانگی جیهانی، 
یەكێكیان رادەســپێرین ئەو نەخشــە رێگایەمان بۆ 
ئامــادە بكات. نەخشــە رێگاكە بۆ مــاوەی حەوت 
ســاڵە، لە 2018 وە بۆ 2025. دەمانەوێ لەماوەی 
ئەو 7 ســاڵەدا بایی 200 ملیــار دۆالر وەبەرهێنان 
بكەیــن. واتــە لــە 40 ملیــارەوە بــۆ 200 ملیار، 
قەبارەی وەبەرهێنان پێنج هێندەی ئێستای لێدێ. 
ئیدی ئەو نەخشــەڕێگایە دیاری دەكات كام شــارە 
شاری گەشــتیاری، بازرگانی، پیشەسازییە؟ رۆڵی 
وەبەرهێنــی دەرەكــی و نێوخۆیی چییــە؟ چۆن و 
چەند هەلی كار دەستبەر بكرێ؟ پێشتر حكومەت 
هیچكات ئامادە نەبوو قسە لەسەر ئەو نەخشەڕێگایە 

بكات، چونكە بودجەی دەویست.
رووداو: ئێســتا كە حكومەت دەڵێ پارەم نییە، 

چۆن رازی بووە؟
یاسین رەشید: ئێمە خۆمان وەك وەبەرهێنەران 
بە حكومەتمان گوت، مادام ئێوە رازی بوون، خۆمان 
لەســەر خەرجیی خۆمــان نەخشــەڕێگاكە ئامادە 
دەكەین. ئەو كۆمپانیا بیانییە ئەگەر داوای 5 ملیۆن 
دۆالریش بكات، ئێمە ژمارەیەكی زۆر وەبەرهێنین و 

دەتوانین خۆمان پارەكەی دابین بكەین.
رووداو: چەند پرۆژەی وەبەرهێنان وەستاون؟

یاســین رەشــید: وەك یەكێتیی وەبەرهێنەران، 
800 پــڕۆژەی خــاوەن مۆڵــەت و 200 پــڕۆژەی 
دراســەكراومان هەبوو، واتە هــەزار پرۆژە. دەتوانم 
بڵێم 700 پڕۆژەیان وەســتاون. ئێســتا ژمارەیەك 
پــرۆژە كەوتوونەتــەوە كار. ئەگــەر بڕیارەكانــی 
ئەنجوومەنــی بااڵی وەبەرهێنان لەالیەن ســەرۆكی 
حكومەتــەوە ئیمــزا بكــرێ و بكەوێتــە بــواری 
جێبەجێكــردن، گوڕوتینێكی زۆربــاش دەداتە بەر 
دەســتپێكردنەوەی پڕۆژەكان و بواری وەبەرهێنان 
دەبوژێتــەوە. نزیكەی 400 كۆمپانیای كوردســتان 
لــە مایەپووچبووندا بوون. لــەو كۆبوونەیە هەندێ 

هەڵوێســتی ســەرۆكی حكومــەت و جێگرەكــەی 
بەالمەوە زۆر گرنگ بوو. كاك نێچیرڤان زۆر نیگەران 
بوو لــەوەی رێگری لە هەندێــك وەبەرهێنی بیانی 
كراوە بێنە كوردستان كاربكەن. ئەو گوتی خۆ ئەو 

كەســانە كە دێن بۆ ئێرە پرۆژەكان لەگەڵ خۆیان 
نابەنەوە. لەگــەڵ كاك قوباد زۆر بەجددی گوتیان 
لەمەودوا هەر بەڕێوەبەرێك و هەركەسێك كێشە بۆ 
وەبەرهێنان دروست بكات، توندترین سزای دەدەن.
رووداو: ئەوە دەرگا لەسەر گەندەڵی ناكاتەوە كە 
هیچ كەس بۆی نەبێ كێشــە بۆ وەبەرهێن دروست 

بكات؟
یاسین رەشید: نا بەپێچەوانەوە. سەیری شاری 
جــوان بكە لێــرەوە دیارە، ســەد ســاڵی دیكەش 
حكومــەت نەیدەتوانــی ئوتێلی ئاوا دروســتبكات. 
ئەگەر ئێمە بایەخ بە وەبەرهێنان و كەرتی تایبەت 
نەدەین، دەبێ ئەو هەموو گەنجە بچنە ئەوروپا. كێ 

كاریان بداتێ؟
رووداو: ئێ خۆ ئێوەش كاریان نادەنێ؟

یاســین رەشــید: لەســاڵی 2013دا 270 هەزار 
كــەس الی ئێمــە كاریان دەكرد، بەهــۆی قەیرانی 
دارایــی دابەزیــوە بۆ 83 هەزار كــەس. ئەگەر ئەو 
نەخشەی وەبەرهێنانە ئامادەبكرێ و بخرێتە بواری 

جێبەجێكردن، هەلی كار دەگاتە 500 هەزار.
رووداو: پێــش دەســتپێكردنی قەیرانی دارایی، 
بــەردەوام ژمارەی ملیۆنێــر و ملیاردێرەكانی دۆالر 
لە باشــووری كوردستان زۆرتر دەبوون، بەاڵم چۆن 
دەبێ ملیۆنێری دۆالر بە دوو ساڵ قەیران مایەپووچ 

ببێ؟
یاسین رەشــید: هەمووی نەكەوتووە. ئێستاش 
13 كەسمان هەیە سەروەتەكەیان لەسەرووی ملیار 
دۆالرە، بــەاڵم ملیۆنێر و ملیاردێر نەكەوتووە، بازاڕ 

كەوتووە. بەڵێندەرەكان مایەپووچ بوون. پێویستە 
حكومەت فریای بەڵێندەران بكەوێ.

داراییــەوە  قەیرانــی  ســەرەتای  لــە  رووداو: 
حكومەت گوتی ناچار بووە ئەو پارانە وەربگرێتەوە 
كــە الی وەبەرهێنەرانــە، هــەروەك چــۆن پــارەی 
وەبەرهێنەرانیــش الی حكومــەت بــوو، بــەاڵم وا 
دەردەكەوێ نە حكومەت پــارەی خۆی وەرگرتەوە 
و نــە وەبەرهێنەرانیــش، ئەو مەســەلەیە بە كوێ 

گەیشت؟
یاســین رەشــید: ئەوە پێچەوانەكەی راســتە. 
چەندیــن وەبەرهێنەرمــان هەیــە پــارەی قەرزی 
گێڕاوەتــەوە بۆ حكومەت و هەندێكیــش پارەیان 
لە حكومەت وەرگرتووەتەوە، بەاڵم هەشــە هێشتا 

وەرینەگرتووەتە و نەیداوەتەوە بە حكومەت.
رووداو: وەبەرهێنە بیانییەكان گەڕاونەتەوە؟ 

یاســین رەشــید: كــە داعــش هــات، یەكــەم 
وەبەرهێن كە كوردســتانیان جێهێشت بیانییەكان 
بــوون. داعش چۆن مەترســی نەبــووە، هەندێك 
پــرۆژەی وەبەرهێنــە بیانییەكان كەوتە دەســتی 
داعش. ئێمەی نێوخۆییەكانیش دوای داعش بیرمان 
لەوە كردەوە لە دەرەوەی كوردســتان شــتێك بۆ 
خۆمان بكەین. ئێســتا داعش لە مووسڵ كەوتووە 
و جوڵەیــەك دروســتبووە. ئەگەر لــە تەلعەفەر و 
حەویجــە دەربكرێن، جوڵــەی وەبەرهێنانی زۆرتر 
دەبینین و بازاڕ باشتر دەبووژێتەوە. تەنانەت داعش 
كاریگەریــی لەســەر وەبەرهێنانی ئــەو واڵتانەش 
هەبووە كە هەر داعش پێینەگەیشــتووە. ئێســتا 

وردە وردە وەبەرهێنەرانی بیانی دەگەڕێنەوە.
رووداو: كردنــەوەی ئوتێــل ترەمــپ لە هەولێر 

راستە؟
یاســین رەشــید: هێشــتا بیرۆكەیــە و ئێمــە 
پێشــوازی لێدەكەین، ئەوە لەڕووی سیاسیشــەوە 

گەورەترین دەستكەوتە بۆ كوردستان.
رووداو: ئێســتا كەرتی وەبەرهێنان لە عێراق و 

كوردستان، كامیان كاراترە؟ 

یاسین رەشید: خەریكە لەدوای نەمانی داعش، 
جوڵەی باش لێرە پەیدا دەبێتەوە.

رووداو: ئەنجامدانی گشتپرسی مەترسی لەسەر 
پرۆژە و سەرمایەكانیان دروست دەكات؟

یاســین رەشــید: هەندێــك وەبەرهێنمان هەن 
لێرە لەبەر ئەوەی بەرژەوەندییان لەگەڵ حكومەتی 
عێراقدایە، بە بیستنی دەوڵەتی كوردستان رۆحیان 
دەگاتە كونی لووتیان و تەواو ترســاون. وادەزانن 
كە دەوڵەتی كوردســتان دروســتبوو، ئیدی ئەوان 
دەفەوتێن. ئەمــە بیركردنەوەیەكــی زۆر هەڵەیە. 
بەپێچەوانەوە دروســتبوونی دەوڵەتی كوردستان، 
ئــەو موڵك و ماڵــەی ئێمە هەمانــە دە قات بەرز 
دەكاتەوە. گەورە وەبەرهێن هەیە كە سەرمایەكەی 
زۆرتــرە لە چوار ملیــار دۆالر، بەخۆمــی گوتووە 
من لەگەڵ ســەربەخۆیی نیم و پشــتیوانی ناكەم. 
هەندێــك وەبەرهێنی بچووكمان هەیە كە ئێســتا 
كەمپەینــی نەخێــر بــۆ گشتپرســییان هەیە، بە 
پاڵپشتی هەندێ وەبەرهێنی گەورە ئەوە دەكەن بۆ 

پاراستنی بەرژەوەندییەكانی خۆیان.
 98%ی وەبەرهێنەرەكانــی كوردســتان پێــش 
ســاڵی 2000 خاوەنی 10%ی سەروەتی ئێستایان 
بوون. ئێســتاش دژایەتی سەربەخۆیی كوردستان 

دەكەن.
رووداو: قەیرانــی دارایــی وانەیەكــی بە ئازار و 
كەمەرشكێن بوو بۆ حكومەت، بۆ وەبەرهێنەرانیش 

وابوو؟
یاسین رەشید: ئێمە ئێستا وا ناڵێین و دەڵێین 
سوپاس بۆ قەیرانی دارایی كە حكومەتی هۆشیار 
كــردەوە. ئەگەر قەیرانی دارایی نەبووایە، ئێســتا 
ژمارەی مووچەخــۆران بەرەو ملیۆن و 700 هەزار 
كــەس دەچــوو. خەرجیــی كوردســتان هێندەی 
دیكە بەرز دەبــووەوە. خەڵك وازی لە بێمنەتی و 
پاڵدانەوە نەدەهێنا. حكومەت دوومەڵە گەورەكەی 
گەندەڵیی كوردستانی تەقاند. پێش قەیرانی دارایی 
هێنــدەی بودجــەی قەزایەك دەدرا بــە رۆژنامە و 
پەڕاوگــەی فەرمانگەكان. بەڕاســتی هەر قەیرانی 
دارایی فێریشــمان دەكات دەوڵەت دروســتبكەین. 
بەهــۆی قەیرانی داراییــەوە وەبەرهێنە درۆینەكان 
و ئەوانەی بەرپرســێك لەپشــتیان بوو، كەوتن و 
راستەقینەكان مانەوە، ئەو قەیرانە كەرتی تایبەتی 

پوختە كرد. 
رووداو: بــەاڵم هــەر لە قەیرانــی داراییدا بەغدا 
جارێكی دیكە سزای كوردی دا، چونكە دۆخەكەی 
قۆســتەوە و وەبەرهێنە پارەدارەكانی راكێشــا بۆ 

خۆی؟

یاســین رەشید: بەداخەوە ئەوە راستە. 20%ی 
وەبەرهێنەرە باشەكانمان رۆیشتن بەرەو شارەكانی 
عێراق. پێش قەیرانەكە لە سلێمانی ئێمە خاوەنی 
30%ی هەموو پیشەســازیی عێــراق بووین ئەوان 
لەســایەی ئــەو دۆخــە فریــای خۆیــان كەوتن و 
وەبەرهێنەرەكانیــان بردین. دەبــوو ئەو لیژنەیەی 
گشتپرسی كە چوون بۆ بەغدا، نوێنەری ئێمەشی 
تێدابووایــە، بۆ ئەوەی بۆمــان روون بكردنایەتەوە 
كە ئەوان چۆن ئێمەیان بە چەند شــێوە ســزا دا. 

متمانەیان لە بانكەكان بۆ نەهێشتین.
رووداو: ئێستا بونیادنانەوەی مووسڵ دەرگایەكە 

لەسەر ئێوەش كراوەتەوە؟
كاك  كۆبوونەوەكــەدا  لــە  رەشــید:  یاســین 
نێچیرڤــان بارزانی گوتی مووســڵ بایی 15 ملیار 
دۆالر وەبەرهێنانــی تێــدا دەكــرێ، ئێــوە خۆتان 
ئامــادە كردووە؟ گوتــم كاك نێچیرڤان حكومەتی 
مووســڵ رێگەمان پێنــادەن. مانای چییــە ئاوارە 
و دەربــەدەری مووســڵ دەبــێ حكومەتــی ئێمە 
بەخێویــان بــكات، بــەاڵم ئێمە نەتوانیــن كار لە 
ئاوەدانكردنەوەی بكەین؟ ئەویش گوتی بەو نزیكانە 

لەگەڵ ئەنجوومەنی پارێزگای مووسڵ كۆدەبمەوە.
رووداو: با دوا پرســیار پێشبینی بێت. پێتوایە 
حكومەتی داهاتووی كوردستان زۆربەی ئەركەكانی 

خۆی بە كەرتی تایبەت بسپێرێ؟
یاسین رەشید: حكومەتی داهاتووی كوردستان، 
یــان كابینــەی نۆیــەم، وەزارەتەكانــی 30% كەم 
دەبێتەوە. هەندێك وەزارەت دەداتە كەرتی تایبەت، 
بــەاڵم خــۆی چاودێرییــان دەكات. لــە حكومەتی 
داهاتوودا دەزگای چاودێریی زۆر دروستدەبێ بەهۆی 
ئــەوەی كەرتی تایبەت بەشــێك لــە وەزارەتەكان 
وەردەگرن. حكومەتێكی تەواو سەرمایەداری دەبێ 
و لــەڕووی ئابوورییەوە كەرتی تایبەت لە حكومەت 
بەهێزتر دەبێ. بە كاك نێچیرڤانیشمان گوتووە كە 

لە حكومەتی داهاتوو ژوورە بازرگانییەكان هێندەی 
حكومەت بەهێز دەبــن و خەرجیی حكومەت یەك 
لەســەر سێی ئێســتا دەبێ. داهاتیشی دوو لەسەر 
سێی ئێســتا دەبێ. دامەزراندن الی حكومەت زۆر 

زۆر كــەم دەبێتــەوە، لــەالی كەرتــی تایبەت 10 
بەرامبەر زیاد دەكات. ئێستا پرۆژە یاسایەك ئامادە 
دەكــرێ كــە فەرمانبــەری كەرتی تایبــەت هەمان 

ئیمتیازاتی فەرمانبەری حكومەتی هەبێ. 
گەشــتوگوزاریی  كەرتــی  حەریــری،  رەفیــق 
لوبنانــی بوژاندەوە. خێزانی بن راشــد لە ئیمارات 
ســەركەوتنی مەزنــی تۆمــار كــرد و ئەردۆغان لە 
توركیــا گۆڕانكاری ئابووریی بەهێزی كرد. حاكمی 
دوبــەی پیاوێكی كارامە و لێزان بــوو بۆ دوبەی و 
خەڵكی دونیا. هەرچەندە ئێســتا دەزانم تۆمەتبار 
دەكرێــم بەوەی پارتیم، بەاڵم خوا شــاهیدە پارتی 
نیــم و هیچ پەیوەندیــم بە پارتییەوە نییە، عەقڵی 
نێچیرڤان بارزانی كەمتر نییە لەوانەی باسم كردن، 
بەاڵم ژینگە سیاســییەكە یارمەتی نەدا. نێچیرڤان 
بارزانی نەترسا و نەڕووخا، چاكسازیی دەستپێكرد 
و ئێمە بڕیارماندا پشتیوانیی بكەین. دەبینن ناگاتە 
گشتپرسی كێشەی مووچە چارەسەر دەكرێ. دوێنێ 
دوو كاژێر بۆ مامۆستا عەلی باپیرم روونكردەوە كە 
حكومەت چی كردووە، چونكە ئێمە لەناو بازاڕین و 

دەزانین چی كراوە.

یاسین رەشید، گوتەبێژی یەكێتیی وەبەرهێنەرانی كوردستان بۆ )رووداو(:

تاوەكو 2025 قەبارەی وەبەرهێنان  
دەگەیەنینە 200 ملیار دۆالر 

بەپێچەوانەی سەرەتای 
سەرهەڵدانی قەیرانی دارایی كە 

گوتی "مووچەخۆرانی كوردستان 
مەگەر لە قیامەت پاشەكەوتی 

مووچەكانیان وەربگرنەوە"، ئێستا 
یاسین رەشید، گوتەبێژی یەكێتی 

وەبەرهێنەرانی كوردستان زۆر 
گەشبینە بە هەستانەوەی كەرتی 

تایبەت و ئابووریی حكومەت. 
یاسین رەشید كە لە راگەیاندن و 
لەالی وەبەرهێنەرانیش زۆرتر بە 

مەال یاسین ناوی دەهێنرێ، لەم 
هەڤپەیڤینەدا داتای تازە لە بارەی 

قەبارەی وەبەرهێنان لە كوردستان 
ئاشكرا دەكات و دەڵێت لە حەوت 

ساڵی داهاتوودا دەگاتە 200 ملیار 
دۆالر.

هەڤپەیڤین: نەوزاد مەحموود 
رووداو- سلێمانی

هوتێلەكەی ترەمپ 
لە هەولێر تەنیا 
بیرۆكەیە

بەپێی پرۆژە یاسایەكی نوێ، 
فەرمانبەری كەرتی تایبەت هەمان 
ئیمتیازی فەرمانبەری حكومەتی دەبێ

700 پرۆژەی 
وەبەرهێنان 
لە كوردستان 
وەستاون

پێشتر 270 
هەزار كەس 
لە پرۆژەكانی 
وەبەرهێنان كاریان 
دەكرد ئێستا 83 
هەزار

كەمپینی نەخێر 
بۆ گشتپرسی 
هەندێ وەبەرهێنی 
گەورەی لەپشتە

800 كۆمپانیا 
گەیشتبوونە 
لێواری ئیفالس

وەبەرهێنەری وا 
دژی سەربەخۆییە 
سەرمایەكەی چوار 
ملیار دۆالرە 

لە كوردستان 13 
ملیاردێر هەن

سوپاس بۆ 
قەیرانی دارایی كە 
حكومەتی هۆشیار 
كردەوە

ئەو وەبەرهێنەرانەی 
بەرژەوەندییان 
لەگەڵ بەغدایە 
لە سەربەخۆیی 
دەترسن

نێچیرڤان بارزانی لە خەجێ خانم دەپرسێ
رۆژی 14/8/2017 ئەنجوومەنــی بااڵی وەبەرهێنان بــە ئامادەبوونی نێچیرڤان 
بارزانــی، ســەرۆكوەزیران و قوباد تاڵەبانــی، جێگری ســەرۆكوەزیران لە هەولێر 
كۆبووەوە. یاســین رەشــید، گوتەبێژی یەكێتیی وەبەرهێنەرانی كوردســتان كە 
یەكێك بوو لــە بەشــداربووانی كۆبوونەوەكە، بــە )رووداو(ی گــوت : "نێچیرڤان 
بارزانی پێیگوتین لەمەودا بەهەموو توانای خۆی پشــتیوانی لەو كەســانە دەكات 
كە بەرهەمــی ناوخۆ هەناردە دەكەن. هەر بۆیە داوای لە من و وەزیری كشــتوكاڵ 
كرد بچین سەردانی كارگەی نانی تیریی خەجێ خانم بكەین لە سلێمانی و بەناوی 

ئەوەوە دەستخۆشیی لێبكەین كە ئێستا بەرهەمیان دەچێتە ئیمارات".
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زەحمەتكێشان دەچنەوە شاخ
رووداو - حاجی ئۆمەران

كۆمەڵەی زەحمەتكێشــانی كوردســتانی ئێران، چوارەمین پارتی رۆژهەاڵتی كوردســتانە كە دوای 26 ساڵ دابڕانی لە شاخ، جارێكی دیكە پێشمەرگەكانی لە 
سنوورەكانی رۆژهەاڵت جێگیركردەوە. دوای هەریەك لە حیزبی دیموكراتی كوردستانی ئێران )حدكا(، حیزبی دیموكراتی كوردستان )حدك( و كۆمەڵەی شۆڕشگێر، 

كۆمەڵەی زەحمەتكێشانی كوردستان بووە چوارەمین، پێشمەرگەكانی دەباتەوە شاخ. ئارام مودەریسی كە بەرپرسێكی ئەو حیزبەیە رایگەیاند "ئامانجی سەرەكیمان 
پەیوەندی گرتنە لەگەڵ رێكخستنەكانمان لە رۆژهەاڵتی كوردستان. ئەو ئامانجەی لەپێناوی دامەزراوین لێرە باشتر بۆمان جێبەجێ دەكرێت، لە خەڵكی خۆمان نزیكین 

و دەتوانین زۆر لەو كارانەی ئێستا هەوڵی بۆ دەدەین لێرە بە دەستیان بهێنین نەك لە شار".

راپۆرت

رووداو - هەولێر

شــەڕی نێوخۆی سووریا خەریكە پێ دەنێتە 
حەوتەمیــن ســاڵی. دوای گرتنــەوەی حەلەب، 
ئێســتا زیاتر لە هەر كاتێك، دەســەاڵتی بەشار 
ئەسەدی سەرۆكی واڵت پارێزراوتر دیارە. سوپای 
توركیا رووبەرێكی 2000 كیلۆمەتر چوارگۆشەی 
هێزەكانــی  گرتــووە،  ســووریا  باكــووری  لــە 
پێشــمەرگەش ئەو بۆشــاییەیان پڕكردووەتەوە 
كە لە ســاڵی 2014ەوە بەهۆی هێرشــی داعش 
و پاشەكشــێی سوپای عێراق لە دەشتی نەینەوا 
و پارێزگای كەركووك پەیدا بوو. لە رەوشــێكی 
ئاوادا پێكدادانی نێوان توركیا و پەكەكە پەرەی 
سەندووە. ناوەندی نێودەوڵەتیی لێكۆڵینەوە لە 
 )ICSR( بەرادیكاڵكردن و توندوتیژی سیاســی
لــە راپۆرتێكــدا دەڵێــت ئەو شــەڕە كاریگەریی 
راســتەوخۆی لەسەر شــەڕی نێوخۆی سووریا و 

هەرێمی كوردستان دەبێ.
پەكەكە و پەیەدە لە سووریا

كاریگەریی ئێســتای پەكەكە لەســەر شەڕی 
نێوخۆیی ســووریا بۆ مێژووی كۆنی پەیوەندیی 
كــوردی رۆژئاڤــا و باكوور و ئاســانكارییەكانی 
حكومەتی ســووریا بۆ دانانی بنكــە و بارەگای 
پەكەكە لە سووریا دەگەڕێتەوە. لە ساڵی 1980 
تاوەكــو 1998 نزیكەی 10 هەزار كوردی رۆژئاوا 
چوونەتــە ریزەكانــی پەكەكە، ئێســتا نزیكەی 

20%ی گەریالكانی پەكەكە رۆژئاوایین، بەاڵم لە 
دوای رێككەوتنــی ئەدەنە لــە 1998 ، پەكەكە 
ناچار بوو سیاســەتی خۆی بگۆڕێت و كۆمەڵێك 
رێكخراوی دیكە بكاتەوە كە سەركەوتووترینیان 

پەیەدە بووە. 
عوســمان ئۆجــەالن ســەركردەی پێشــووی 
پەكەكە ئــەوەی دركاندووە كە خــۆی لە 2003 
پەیــەدەی دامەزرانــدووە و دەڵێــت "پەیەدە بە 

فەرمانی پەكەكە كاردەكات".
 بــەاڵم نــە پەكەكــە و نــە پەیــەدە دان 
بــەوەدا نانێن و دەڵێــن پەیوەندییەكەیان زۆرتر 

ئایدیۆلۆژییە نەك دامەزراوەیی.
 بــاراك بەرفی، شــارەزای كاروباری جیهانی 
عەرەبی دەڵێت: "هاوسەرۆكەكانی پەیەدە بەناو 
دەســەاڵتدارن، باڵی نــاوەوەی پەیەدە عەبدوڵاڵ 

ئۆجەالن بە سەركردەی خۆیان دەزانن". 
پەكەكە و شەڕی داعش

پەكەكە لە شــەڕی داعشدا رۆڵێكی بەرچاوی 
بینیــوە. كاتێــك هێزەكانــی داعش لــە هەولێر 
نزیكبوونــەوە، گەریالكانی پەكەكە بۆ یارمەتیی 
پێشــمەرگە هاتنە ناوچەكە. تەنانەت مەســعود 
بارزانــی، ســەرۆكی هەرێمــی كوردســتان، بــۆ 
دەربڕینی پێزانین سەردانی یەكێك لە كەمپەكانی 
پەكەكەی كرد. جگە لەوەش هێزەكانی پەكەكە و 
یەپەگە بە هاوكاریی هاوپەیمانان هەزاران كوردی 

ئێزدییان لەسەر چیای شنگال رزگار كرد. 

بەرفی دەڵێــت، گەریالكانی پەكەكە رۆڵێكی 
بەرچاویــان لە جەنگــی دژی داعشــدا هەبووە، 
بە جۆرێك لە ســەرەتای 2013 هەتا ســەرەتای 
2016 زیاتــر لــە 49%ی قوربانیانی یەپەگە لە 

شەڕی دژی داعشدا "هاوواڵتیی توركیا بوون".
پەكەكە و هێزەكانی 
سووریای دیموكرات

یەپەگە لە تشرینی یەكەمی 2015 دا هێزەكانی 
ســووریای دیموكرات )هەسەدە(ی دامەزراند كە 
هێزێكی هاوبەشی كوردی عەرەبییە. بە گوێرەی 
راپۆرتەكــەی )ICSR( ، دامەزراندنی ئەو هێزانە 
بــۆ ئەوە بوو "ترســی خەڵكی عەرەبی ناوچەكە 
بڕەوێننەوە و متمانەیەكی زیاتر الی دانیشتووانی 
ناوچــە زۆرینە عەرەبەكانی ژێر كۆنتڕۆڵی داعش 
گرتنــەوەی  هۆیەشــەوە  بــەم  دروســتبكەن". 

ناوچەكان ئاسانتر بكرێ.
 جۆن هۆاڵند مەككاون، ئامادەكاری راپۆرتەكە 
دەڵێــت "رۆڵــی پێكهاتە عەرەبەكەی هەســەدە 
لەچــاو شــەڕڤانانی یەپەگە و پەكەكــە الوازە، 
چونكە نەیانتوانیوە توانای خۆیان لە مەیدانەكانی 

جەنگدا بسەلمێنن".
بەبــڕوای مــەككاون ئەگەرچــی هێزەكانــی 
پەكەكە و یەپەگە رۆڵی بەرچاویان لە گرتنەوەی 
ناوچەكانــی ژێر دەســەاڵتی داعش لــە عێراق و 
ســووریا هەبووە، بەاڵم پەكەكە دەشێت هیوای 
گەڕاندنەوەی ئاشتی بۆ ئەو ناوچانەی پێشتر لە 

دەستی داعشدا بوون، الواز بكات. 
بە "تیرۆریست" زانینی پەكەكە 

مەككاون دەڵێت بە تیرۆریست لە قەڵەمدانی 
پەكەكــە بەربەســتی گــەورەی بــۆ هەڵمەتــی 
نێودەوڵەتــی دژی داعــش دروســتكردووە، لــە 
كاتێكــدا هێزەكانی ســەر پەكەكە هاوبەشــێكی 

سەرەكی شەڕی دژی داعشن. 
بەپێــی راپۆرتەكــە، پەیوەندیــی پەیــەدە و 
پەكەكــە هەوڵەكانی ئەمریكای بــۆ یارمەتیدانی 
یەپەگــە لــە جەنگــی دژی داعشــدا ســنووردار 
كردووە. بەرپرســانی ئەمریكا بە خۆپارێزییەوە 
مامەڵەیان لەگەڵ بابەتی پەیوەندییەكانی پەیەدە 
و پەكەكــە كــردووە، زۆربــەی جارانیش دەڵێن 
پەیــەدە و پەكەكە دوو رێخكراوی جیاوازن. ئەم 

هەڵوێستەی ئەمریكا توركیای تووڕە كردووە.
راپۆرتــی ناوەنــدە بەریتانییەكــە ئامــاژە بۆ 
ئەوە دەكات كە "پێدەچێت ئەمریكا هەســتی بە 
بەهای پەكەكە و لقەكانی لەشەڕی دژی داعشدا 
كردبێت، بۆیە ئامادەن زیان بە پەیوەندییەكانیان 

لەگەڵ توركیا بگەیەنن و هاوكارییان بكەن".
كاردانەوەی ئەردۆغان

بەگوێرەی راپۆرتەكە، بەهێزبوونی هێزەكانی 
سەر بە پەكەكە لە سووریا و عێراق و تێكچوونی 
ســەقامگیریی ناوچەكانی باكووری كوردســتان 
پەیوەندییــان بــە یەكــەوە هەیە. لــە تەمووزی 

2015ەوە ئاگربەســتی نێوان ســوپای توركیا و 
هێزەكانــی پەكەكە كۆتایی هــات و زیاتر لە 10 
هەزار سەرباز و پۆلیسی توركی ئۆپەراسیۆنێكیان 
لەدژی پەكەكە لە شارەكانی باكووری كوردستان 
دەستپێكرد. لەو شەڕەدا سەدان گەریال، سەرباز 
و پۆلیســی توركیا و خەڵكی مەدەنی كوژران و 

400 هەزار كەسیش ئاوارە بوون.
كێشــەكان بــۆ ئاســتی سیاســیش قــووڵ 
پارتــی  پەرلەمانتــاری  دەیــان  بوونــەوە، 
دیموكراتــی گــەالن )هەدەپــە( پارێزبەندییان 
لێوەرگیرایــەوە و لــە چوارچێوەی دۆســیەی 

تیرۆردا دەستبەسەر كراون. 
مــەككاون دەڵێت هەوڵەكانــی توركیا لەدژی 
پەكەكــە و هاوبەشــەكانی لە عێراق و ســووریا 
دەبێت وەكوو درێژكراوەی شــەڕەكانی باشووری 

رۆژهەاڵتی توركیا ببینرێ".
هەرێمی كوردستان

زیاتر لە ســێ دەیەیە ناوچە ســنوورییەكانی 
هەرێمی كوردســتان و توركیا ناوەندی شــەڕ و 
پێكدادانــی توركیا و پەكەكە بــوون. بەگوێرەی 
راپۆرتەكــەی )ICSR( لە الیەكــەوە حكومەتی 
هەرێمــی كوردســتان، توركیــای ئەندامــی ناتۆ 
بــە هاوپەیمانێكــی بەنــرخ دەزانێــت. لەالیەكی 
دیكەشەوە "پەكەكە بەربەست بۆ سەركردایەتیی 
گەلی كوردســتان دروســت دەكات و كۆنتڕۆڵی 
حكومەتی هەرێمی كوردســتان بەســەر هەرێمدا 

الواز دەكات".
پەیوەندییەكانــی بەغــدا و ئەنقــەرە تادێــت 
ئاڵۆزتر دەبن، بە تایبەتیش حكومەتی عێراق داوا 
دەكات توركیا هێزەكانی خۆی لە نزیك باشــیك 
بكێشــێتەوە. بەرپرســێكی ســەربازیی توركیا 
رایگەیاندبــوو ئامانج لەو هێزانــە چاودێریكردنی 
جموجۆڵەكانــی پەكەكەیە، نەك راهێنانی هۆزە 

عەرەبە سوننەكانی ناوچەكە.
لەالیەكی دیكەوە، ئامادەیی هێزەكانی پەكەكە 
لە شنگال توركیای نیگەران كردووە. یەكینەكانی 
بەرخۆدانی شنگال )یەبەشە(ی سەر بە پەكەكە 
لەگەڵ هێزەكانی پێشــمەرگەش تێكهەڵچوونیان 
هەبــووە. مــەككاون پێیوایە ئــەوەی ماوەتەوە 
ئەوەیــە ئاخــۆ هێزەكانی ســەر بــە پەكەكە و 
پێشمەرگە "ئامادەن خۆیان لە پێكدادانێكی نوێی 

نێوان دوو هێزی كوردی بدەن؟".
ئامــادەكاری راپۆرتەكــە دەڵێت شــەڕەكانی 
ناوچەكــە دەرفەتی ئەوەی بۆ پەكەكە و توركیا 
رەخســاندووە بۆشاییە ئەمنییەكان پڕ بكەنەوە، 
پێشــیوایە یەكێك لە ئاكامەكانی ئەو بۆشــاییە 
ئەوەیــە هێزە نێودەوڵەتییەكان "پشــتگیری لە 
دامەزراندنــی دەوڵەتــی كوردســتان بكەن، یان 

ئۆتۆنۆمییەكی زیاتر بە كورد بدرێ". 
مەككاون هاوكات هۆشــداری ئــەوەش دەدات 
كــە ملمالنێی نێوان پەكەكە و توركیا دەتوانێت 
هێنانەدی ئاشــتییەكی بەردەوام لــە ناوچەكەدا 

ئاڵۆزتر بكا.

"پەكەكە بەربەست 
بۆ سەركردایەتیی 

گەلی كوردستان 
دروست دەكات 

و كۆنتڕۆڵی 
حكومەتی هەرێمی 
كوردستان بەسەر 

هەرێمدا الواز 
دەكات"

"لیستی تیرۆر" دەستی ئەمریكای بۆ 
یارمەتیدانی یەپەگە بەستووە

فوئاد حەقیقی
رووداو - هەولێر

بە شــێخی وەزیرەكان دەناسرێ، چونكە لە 
12 كابینەی سەردەمی كۆماری ئیسالمیی ئێراندا 
وەزیر بووە. حەسەن رووحانی، سەرۆككۆماری 
ئێــران، وەك "ماركەیەكی جیهانی" وەســفی 
كرد. بیــژەن نامدار زەنگەنە تەنیا وەزیری 
كوردە لە كابینەكەی حەســەن رووحانی-
دا. شــارەزایان دەڵێن: كاندیدكردنەكەی 
بەهــۆی كوردبوونییــەوە نییــە، بەڵكو 
بــۆ شــارەزاییەكەی لــە بــواری وزەدا 

دەگەڕێتەوە.
بیژەن زەنگەنــە لە حوزەیرانی 1951 
لە شاری كرماشانی رۆژهەاڵتی كوردستان 
لەدایكبــووە. لە عەشــیرەتی زەنگەنەیە 
كە بە باشــوور و رۆژهەاڵتی كوردســتاندا 
 1971 ســاڵی  بیــژەن  باڵوبوونەتــەوە. 
لــە تــاران چووەتــە زانكۆ، ســاڵی 1975 
ماســتەری لە ئەندازیاریی ئاوەدانكردنەوەدا 
وەرگرتــووە، هەر ئەو ســاڵەش وەك ئەندامی 
دەستەی زانستیی زانكۆی پیشەسازیی خواجە 

نەسیرەدینی تووسی دامەزراوە.
سیاســییەوە  لــەڕووی  زەنگەنــە  نامــدار 
كەســێكی ریفۆرمخوازە، بۆیــە تەنیا لە ماوەی 
ســەرۆككۆماریی مەحموود ئەحمــەدی نەژاددا 
وەزیر نەبووە. بۆ یەكەمجار لە كابینەی سێیەمی 
حكومەتدا لە ساڵی 1984 لەالیەن میرحوسێن 
موســەوی كە ئــەوكات ســەرۆكوەزیرانی ئێران 
بــوو، وەك وەزیــری بووژاندنەوە دیاری كرا. لە 
كابینەی چوارەمیشدا هەر لە پۆستەكەی خۆی 

مایەوە.
بیژەن زەنگەنە ساڵی 1988 دیسان لەالیەن 
وەزیــری  میــر حوســێن موســەوییەوە وەك 
وزە دیــاری كرا. دوای موســەوی، سیســتەمی 

حكومەت لــە ئێران گۆڕا. ســاڵی 1989 عەلی 
ئەكبەر هاشمی رەفسەنجانی بووە سەركۆماری 
ئێران. ئەویش زەنگەنــەی بۆ وەزارەتی وزە بە 
پەرلەمان ناســاند و دەنگی هێنایەوە. لە خولی 
دووەمی سەرۆككۆماریی هاشمی رەفسەنجانیشدا 
دیسان وەك وەزیری وزە دەستنیشان كرایەوە.

ســاڵی 1997 سەید محەممەد خاتەمی بووە 
ســەرۆككۆماری ئێــران. زەنگەنــە یەكێــك لە 
وەزیرە پێشــنیازكراوەكانی ئەمیش بوو، بەاڵم 
ئەمجــارە بۆ وەزارەتی نەوت. لە خولی دووەمی 
ســەرۆككۆماریی خاتەمیــدا كە تاوەكو ســاڵی 
2005ی خایانــد، زەنگەنــە وەك وەزیری نەوت 

مایەوە. 
جــەالل جەاللیــزادە كــە ئــەوكات نوێنەری 
پەرلەمــان بوو، لەو كەســانە بوو كــە هەوڵیدا 
دەنگــی متمانە بۆ زەنگەنــە وەربگرێ، ئەو بە 
)رووداو(ی گــوت "نوێنــەرە عەرەبەكان – كە 
ناوچــە نەوتییەكانی ئێران لە ناوچەكانی ئەوان 

هەڵكەوتووە – دژایەتی زەنگەنەیان دەكرد".
جەاللیــزادە هەمــوو نوێنــەرە كــوردەكان 
كۆدەكاتــەوە تا پشــتگیریی زەنگەنە بكەن. 
لــەو كۆبوونەوەیــەدا بە زەنگەنــە دەڵێن "تۆ 
تەنیــا كوردی لــە حكومەتدا بــەاڵم تاوەكوو 

ئێستا هیچ هەوڵێكت بۆ كورد نەداوە. ئەویش 
دەڵێ: باوكیشــم پێمدەڵێ بیــژەن هیچت بۆ 

كورد نەكردووە".
بیــژەن زەنگەنــە لــەو دانیشــتنەدا بەڵێــن 
دەدات هێڵێكــی پترۆكیمیایــی لــە باشــووری 
ئێرانەوە بۆ رۆژهەاڵت رابكێشێ و لە شارەكانی 
ئیالم، كرماشــان، ســنە و مەهابــاد كارخانەی 
پترۆكیمیایی بكاتــەوە. زەنگەنە ئەم بەڵێنەی 

خۆی بردە سەر.
جەاللیــزادە دەڵێت: "بیژەن زەنگەنە نە باڵ 
و كەســایەتییەكی دەستڕۆیشــتوو لە كۆماری 
ئیســالمیدا پشــتیوانی دەكات و نــە لۆبییەكی 
گــەورەی هەیــە، بەڵكــوو ئەو تەنیا پشــت بە 

كەسایەتی و شارەزایی خۆی دەبەستێ".
هۆشــیار رۆســتەمی، شــارەزای ئابووری لە 
تــاران، هۆكارێكی مانــەوەی بیژەن زەنگەنە لە 
پۆســتەكەی بۆ ئەو ماوە زۆرەی كاركردنی ئەو 
و هەروەها نەبوونی كەســێكی شارەزا و پسپۆڕ 
لــە بــواری وزە دەگێڕێتەوە، بــەاڵم دانیش بە 

لێهاتوویی زەنگەنەدا دەنێ.
بەاڵم رۆستەمی لە بایەخی پرۆژەكەی زەنگەنە 
كەمدەكاتەوە و دەڵێت "ئەم هێڵە پترۆكیمیاییە 

لەڕووی ئابوورییەوە هیچ قازانجێكی نییە".

زەنگەنە ئەندازیاری پرۆژەی راكێشانی هێڵی 
گواستنەوەی نەوت لە نێوان هەرێمی كوردستان و 
ئێران بوو. رۆستەمی دەڵێت: "هێندەی زەنگەنە 
ســوور بوو لەسەر راكێشانی ئەو هێڵە، الیەنی 
هەرێمی كوردســتان لەسەری ســوور نەبوون". 
بەگوتــەی رۆســتەمی، زەنگەنە ویســتوویەتی 
نــە تەنیا پااڵوگــەی تەورێز بەڵكــوو پااڵوگەی 
تارانیــش بە نەوتی باشــووری كوردســتانەوە 
ببەســتێتەوە، بۆ ئەوەی ئاسایشێكی گەورە بۆ 

هەرێمی كوردستان دابین ببێت.
لە هەڵبژاردنی ساڵی 2005دا ریفۆرمخوازان 
دۆڕان و مەحموود ئەحمەدی نەژاد، كەسایەتی 
نەریتخواز بووە سەرۆك كۆماری ئێران، ئەوەش 
بە مانای ماڵئاوایی بیژەن بوو لە حكومەت كە 

23 ساڵ بوو لە حكومەتدا بوو.
 2013 ســاڵی  و  دواتــر  ســاڵ  هەشــت 
حەســەن رووحانــی، كەســایەتی میانــڕەو بە 
ســەرۆككۆماری ئێــران هەڵبژێــردرا. بەگوتەی 
خۆی، بۆ هەستانەوەی ئابوورییە داتەپیوەكەی 
ئێران پێویســتی بە وەزیری خــاوەن ئەزموون 
هەبــوو، بۆیە هەرزوو بەدوای زەنگەنەیدا نارد و 

گەڕاندییەوە شوێنەكەی خۆی.
جەاللیــزادە دەڵێت: "ئەوكات پێمانگوت كە 

وەك چاالكڤانانــی كورد پشــتگیریت دەكەین، 
بەاڵم دەبێ جێگرێكی كوردی ســوننە دابنێی. 
ئەویش بەڵێنی دا، هەروەها داوای سێ كاندیدی 

كرد بۆ ئەوەی یەكێكیان هەڵبژێرێ".
زەنگەنــە بەڵێنەكــەی بــردە ســەر. عیماد 
حسێنی، كە پێشتر نوێنەری شارەكانی قوروە 
و دێگوالن بوو، وەك جێگری خۆی دیاریی كرد. 
حوسێنی تەنیا كوردی سوننە بووە لە مێژووی 
كۆماری ئیســالمیدا گەیشــتووەتە ئەم ئاستە. 
تەنیــا وەزیرێكیــش بوو لە خولــی یازدەهەمی 
سەرۆككۆماریی ئێراندا كە ژنێكی وەك جێگری 

خۆی دیاری كرد.
ئــەو ژمارەیەكی زۆری كــوردی لە وەزارەتی 
نەوت دامەزراندووە و تەنانەت رۆژنامەنووسەكان 
بــە تەوســەوە دەیانگــوت "لەوەتــەی زەنگەنە 

هاتووە، دەرگەوانیش بوونەتە كورد".
حەســەن رووحانــی بــۆ خولــی دووەمــی 
سەرۆككۆماریش زەنگەنەی دیسان وەك وەزیری 
نەوت پێشــنیاز كــردەوە و رۆژی 2017/8/20 
متمانــەی پەرلەمانــی بــۆ خولێكــی دیكــەی 

وەزارەتی نەوت بەدەستهێنایەوە.
حەســەن رووحانــی لــە كاتی بەرگــری لە 
زەنگەنــە گوتی "ئەو خۆی پێــی خۆش نەبوو 
وەك وەزیر دیاریی بكرێ، بۆیە كەسێكی گەنجی 
پێشنیاز كردووە لەجێی دابنرێ. منیش پێمگوت 
بەڕێز زەنگەنە من كەســێم بــۆ وەزارەتی نەوت 
دەوێ كە بتوانێ لە ســاڵێكدا 100 ملیار دۆالر 
داهات دەستبخات، ئایا ئەو كەسەی پێشنیازی 

دەكەی دەتوانێ ئەوە بكات؟".
رووحانی زیاتر پەســنی ئەو وەزیرە كوردەی 
دا و گوتی "كەســێكمان بــۆ وەزارەت دەوێ لە 
ئاســتی دەرەوەدا جێــی متمانە بێت و خەڵكی 
بیانــی بیناســن. بیــژەن نامــدار زەنگەنە ئەم 

تایبەتمەندییەی هەیە و ماركەیە". 

وەزیرە كوردەكەی رووحانی "ماركەیە"

بیژەن زەنگەنە

باوكیشم پێمدەڵێ كوڕم هیچت 
بۆ كورد نەكردووە
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رووداو: باشووری كوردستان خۆی بۆ گشتپرسی 
ئامادە دەكات، گشتپرسییەكە لە ناوچەكانی ئێوەش 

دەكرێ، بۆچوونی 
ئێوە لەسەر گشتپرسی چییە؟ 

شێخ ئەحمەد: گشتپرسی مافێكی رەوای هەموو 
كۆمەڵگەیەكە. ئێمە كە لەو ناوچانەدا دەژین ئەوانەی 
پێیاندەگوترێ ناوچەی ناكۆكی لەســەر، زۆرینەمان 
لەگــەڵ رای ســەركردایەتی كوردین. ئــەوان بڕیاری 
هەرچییــەك بدەن، دڵنیابن ئێمــە لەگەڵیان دەبین، 
چونكــە ئێمە لە دوای رووخانی رژێمی ســەدامەوە، 
بە فیعلی لەگەڵ هەرێمی كوردستان دەژین. هەزاران 
ســاڵە پێكەوە لەگەڵ برا كوردەكانمان لەم ناوچانە 
دەژیــن، خەڵكــی رەســەنی ناوچەكەیــن. لــە هیچ 
شــوێنێكەوە نەهێنراوین و خاكی كەسیشمان داگیر 
نەكــردووە، لەبەرئــەوە بەبڕوای من قــەدەری كورد 
و عــەرەب لــەم ناوچانــەدا یەك قــەدەرە و پێكەوە 

گرێــدراوی یــەك چارەنووســین، بــەاڵم بەڕاســتی 
گەرەنتی یاســایی و سیاسیمان دەوێ. دەمانەوێ لە 
دەوڵەتی كوردســتاندا خاوەنی هەمان ئەو مافە بین 
كــە هاوواڵتییەكی كــورد دەیبێت. بۆیە ئێمە لەگەڵ 
ریفراندۆمداین ئەگەر ســەركردایەتی كــورد بڕیاریان 

لەسەردا.

رووداو: ئێــوە خاوەنــی ئەزموونــی پێكەوەژیانن 
لەگەڵ هەرێمی كوردستان لە دوای ساڵی 2003، چ 
سەرنج و تێڕوانینێكتان لەسەر ئەو ئەزموونە هەیە لەو 

ناوچانەدا كە پێیدەگوترێ ناوچەی ناكۆكی لەسەر؟
لــە  هەموومــان  دەمانــەوێ  ئەحمــەد:  شــێخ 
مافەكانمانــدا یەكســان بیــن بــە تایبەتی لــە مافی 

خاوەندارێتی و كڕین و فرۆشــتن و نیشــتەجێبووندا، 
ئێمە دەمانــەوێ هاوواڵتییەكی عەرەبی كوردســتان 
بیــن، وەكو چۆن كوردێك دەتوانێ لە هەولێر پارچە 
زەوییــەك بكرێــت، دەمانــەوێ ئەو عەرەبەشــی كە 
دەبێتە هاوواڵتیی دەوڵەتی كوردســتان هەمان مافی 
هەبێ، هەولێر و ســلێمانی شــاری منیش بێ، وەكو 
چۆن شاری هەموو كوردێكە، دەمانەوێ ئینتیمامان بۆ 
ئەو دەوڵەتە هەبێ ئەگەرچی هەمان نەتەوەش نەبم، 
چونكە من و هەزارانی وەكو من لە خاكی كوردستاندا 
دەژین و بەشــێكین لەو جوگرافیایــە. دەمانەوێ ئەو 
بەربەستانە نەمێنن كە ئێستا هەیە. هەمان ئەو مافە 
ســەرەتاییانەی كە كــورد هەیەتی ئێمەش هەمانبێ، 
ئەركم لەســەرە، لە هەمانكاتیشدا دەبێ مافم هەبێ. 
بــەاڵم بەداخەوە ئێســتا هاوواڵتی عــەرەب لە ناوچە 
ناكۆكــی لەســەرەكان هەســت دەكات هاوواڵتییەكی 
پلــە دووە، ناتوانێ ئازادانە گەشــت بــكات، ناتوانێ 
ئۆتۆمۆبیل بكاتە ســەر ناوی خۆی، دەبێ بە وەرەقە 
هاتوچۆ بكەن، دەمانەوێ ئەو رێوشوێنانە نەمێنن بۆ 
ئەوەی ئێمەش هەســت بكەین لەم دەوڵەتەدا هەمان 

مافمان هەیە.
رووداو: ئەو ســەرنجانەی باســت كردن، بە بڕوای 
تۆ پەیوەندی نییە بەوەی كە ئێســتا شتێكمان نییە 
بە ناوی دەوڵەت، ئەگەر سبەی دەوڵەتی كوردستان 

دروست بێ، ئەو كێشانەش چارەسەر ببن؟
شــێخ ئەحمەد: بەبڕوای من ئەگەر سەركردایەتی 
كورد گەرەنتی مافی تاكی عەرەبی بدات لە كوردستان 
كە هاوواڵتییە و خاوەنی هەموو مافێكە، دڵنیابە هیچ 
عەرەبێك نامێنێتەوە پشتگیری دامەزراندنی دەوڵەتی 

كوردســتان نــەكات، مــن پێــش ئــەوەی رابكەم بۆ 
دەرەوەی واڵت و ئــاوارە بم، لە نیشــتمانەكەی خۆم 
دەمێنمــەوە كە كوردســتانە و خاوەنی ئاســایش و 
ئارامییە، بەاڵم ئەو وردە كێشــانەی كە ئێســتا هەن 
لە نموونەی هاتوچۆكردنی عەرەبەكان بە نووســراوی 
تایبــەت لــە كوردســتان، مەبەســتم عەرەبەكانــی 
كوردســتانە،  هەرێمــی  جوگرافیــای  نیشــتەجێی 
هەســتێكی ناخۆشــمان دەداتــێ. هەر بۆیــە دەبێ 
عەرەبی هەرێمی كوردستان هاوواڵتیی كوردستان بێ، 
وەكو كەمینەكانی دیكە لە توركمان و مەسیحییەكان 

مافەكانیان لە دەستووردا بچەسپێ.
رووداو: بەبــڕوای تــۆ ئــەو عەرەبانــەی لە ناوچە 
ناكۆكــی لەســەرەكان دەژیــن و لــە رووی جوگرافی 
و مێژووییەوە ســەر بــە هەرێمی كوردســتانن، هیچ 
كێشەیەكیان هەیە ئەگەر لە نێو دەوڵەتی كوردستاندا 

بژین؟
شــێخ ئەحمەد: بە راشــكاوی بڵێم، بەشــێكیان 
بەڵێ، بۆ ئەوەی راستگۆ بین و راشكاو بین بەشێكیان 

بەڵێ كێشەیان هەیە، گیانی نەتەوەیی الیان بەهێزە، 
دەڵێن چۆن دەتوانین لە ژێر دەســەاڵتێكدا بژین كە 
ســەر بە نەتەوەیەكی دیكەیە، بە تایبەتی ئێستا كە 
ناتوانین ببینە خاوەنی هیچ شتێك، چونكە عەرەبین. 
ئــەوان دەترســن ببنــە هاوواڵتیــی پلــە دوو، بەاڵم 

ئەگەر ســەركردایەتیی كورد كار بكات لەسەر ئەوەی 
عەرەبەكانی هەرێمیــش هاوواڵتیی پلە یەكن و وەكو 
كــورد خاوەنــی هەمان ماف و ئەركــن، دڵنیابە هیچ 
الیەك كێشەی نامێنێ. ئەگەر بمانەوێ سەربكەوین و 
ئومێد دەكەم كە سەربكەوین، دەبێ لەم چوارچێوەیەدا 
كاری جــدی بكەیــن و ئــەو جیاوازیانــە نەهێڵیــن. 
مەسەلەی ئەوەی نەتوانین خاوەندارێتی ئۆتۆمۆبیل و 
خانوو بكەین و نەتوانین گەشــتی سلێمانی و هەولێر 
بكەین بەبێ نووســراوی فەرمی هەستێكی ناخۆشە. 
خەڵكی عــەرەب دەڵێــن ئەگەر ئێمــەش هاوواڵتیی 
كوردستان بین، بۆچی بەو شێوەیە مامەڵەمان لەگەڵ 
بكرێ. ئێمە دەمانەوێ لە خاڵەكانی پشكنیندا وەكو 
هاوواڵتییەكی كورد مامەڵەمان لەگەڵ بكرێ لەســەر 
بنەمای هاوواڵتیبوون لێپێچینەوەم لەگەڵ بكرێ، نەك 
تەنیا لەســەر ئەوەی من عەرەبم بە چاوی گومانەوە 

رەفتارم لەگەڵ بكرێ.
رووداو: لە ژێر رۆشنایی ئەو رووداوانەی كە ئێستا 
لە عێراقدا روودەدەن، بە تایبەتی لە دوای تێكشكانی 
داعش، پێتوایە ئەو مەترســیانەی رووبەڕووی ناوچە 
ناكۆكی لەســەرەكان دەبنەوە چیــن؟ ئایا مامەڵەی 
حكومەتی ناوەندی لەگەڵ پێشهاتەكاندا مامەڵەیەكی 

دروست و رەوایە؟
شــێخ ئەحمەد: من وەكــو هاوواڵتییەكی عەرەبی 
كــە لــە كوردســتان دەژیم، ئــەو رووداوانــەم بەالوە 
گرنگە كە پەیوەندی بە كوردســتانەوە هەیە. لەگەڵ 
ئەوەشــدا سیاســەتی حكومەتــی ناوەنــدی لەگــەڵ 
هەموواندا نادروستە، تەنانەت لەگەڵ شیعەكانیشدا، 
هاوواڵتییەكی شــیعە لە باشووری عێراق لە ئارامی و 
ئاســایش و ئاشــتیدا ناژی. سیاسەت و رەفتارەكانی 
حكومەتی ناوەندی لە رابردوودا سیاسەت و رەفتارێكی 
شكستخواردوو بوون، ئەوەش بەشێوەیەكی پراكتیكی 

سەلمێنراوە.
خراپیی گوزەران و بژێویی خەڵك و باڵوبوونەوەی 
گەندەڵی و نەبوونی ئاسایش و ئارامی و نادادپەروەری، 
كامەیــە عێراق، واڵت بە جارێ وێران بووە، جا بزانە 
هەندێ لە سیاسییەكانی عێراق دەڵێن ریفراندۆم عێراق 
وێــران دەكات، واڵت خــۆی لە بنەڕەتدا وێرانەیە. من 
دەڵێم ئەگەر ریفراندۆم گەرەنتیی ئاسایش و ئارامیی 
عەرەب و كورد و كەمینەكانی دیكە بكات، هەزار جار 
ســاڵو لە ریفراندۆم، ئەگــەر عێراقیش دابەش بكات، 
بەاڵم خۆشگوزەرانی بهێنێ، بەڵێ بۆ ئەو دابەشبوونە، 
واڵتێكی یەكگرتووی وێران سوودی چییە، عێراقێكی 
یەكپارچەی تێكشكاو سوودی چییە، ئەگەر خەڵكی 

لە سایەیدا نەحەوێنەوە.

لە دەوڵەتی كوردستاندا 
گەرەنتی سیاسی و یاساییمان دەوێ

شێخ ئەحمەد ئەلسومەیدەعی، 
نوێنەری عەرەبەكانی حەوزی حەمرین 
كە بەشێكن لەو عەرەبانەی لە ناوچە 

كوردستانیەكانی دەرەوەی هەرێمی 
كوردستان دەژین، گلەیی لە هەرێمی 

كوردستان هەیە و دەڵێت بە 
هاوواڵتیی پلە دوو سەیریان 

دەكەن. هەروەها دەڵێت ئەگەر 
وەكو هاوواڵتیی پلە یەك 

سەیریان بكەن، ئەوا دڵنیایی 
دەدات كی زۆربەی عەرەبی ناوچە 

ناكۆكی لەسەرەكان پشتگیری 
سەربەخۆیی كوردستان دەكەن.

فرمان عەبدولڕەحمان
رووداو - كەركووك

نەوزاد مەحموود 
رووداو - سلێمانی

نوێنــەری حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان 
لــە تــاران رایگەیانــد، هەرچەنــدە لــە هەرێمی 
كوردســتان ئامادەكارییــەكان بــۆ ئەنجامدانــی 
گشتپرسی بەردەوامن، هەروەها شاندێكی هەرێمی 
كوردســتانیش لــە بەغدایــە بۆ گفتوگــۆ لەگەڵ 
بەرپرســانی سیاســی و حكومیی بەغــدا، بەاڵم 
كۆماری ئیسالمیی ئێران سوورە لەسەر هەڵوێستی 

خۆی بەرامبەر گشتپرسییەكەی 25ی ئەیلول.
نــازم عومەر، نوێنــەری حكومەتــی هەرێمی 
كوردستان لە ئێران رایگەیاند: "بەرپرسانی ئێرانی 
یەكپارچەیی عێراق و چارەسەركردنی كێشەكانی 
كورد لە چوارچێوەی دەستوور، بە تاكە چارەسەر 

دەزانن".
گوتیشی كە بەرپرسانی تاران ئاگایان لەوەیە 
لە ســااڵنی رابردوودا پێشــێلكاریی دەســتووری 
بەرامبەر هەرێمی كوردستان كراوە، بەاڵم ئامادەن 
نێوبژیوانــی لەنێوان هەولێر و بەغدا بكەن "ئەوان 
دەڵێن دەزانین و ئاگامان لێیە، بۆیە ئامادەین لە 
نێــوان هەولێــر و بەغدا هــاوكار و نێوبژیوان بین 
بۆ ئەوەی كێشــەكانیان چارەســەر بكــەن، هەر 
رێككەوتنێكیش بكەن لــەو چوارچێوەیەدا، ئێمە 

پشتیوانیان دەبین".
نوێترین هەڵوێستی مەسعود بارزانی، سەرۆكی 
هەرێمی كوردستان لەبارەی گشتپرسی لەو دیمانە 
رۆژنامەوانییەی رۆژنامەی عوكازی سعودیدا هات كە 
دەقەكەی رۆژی یەكشەممەی رابردوو باڵوكرایەوە 

و تێیــدا بارزانــی رایگەیاند كــە رەزامەندییان بۆ 
ئەمریكا دەرنەبڕیوە بۆ ئەوەی گشتپرسی دوابخرێ 
و جەختــی كردەوە لەوەی گشتپرســی لە وادەی 
دیاریكــراوی خۆیدا بەڕێوەدەچــێ. هەر دوێنێش 
بنكەكانی ناونووســكردن و نوێكردنەوەی تۆماری 

دەنگدەران لە باشووری كوردستان كرانەوە.
نوێنــەری حكومەتی هەرێمی كوردســتان لە 
تاران دەڵێ حكومەتی هەرێمی كوردستان رۆژانە 
لە رێگەی كەناڵە جیاوازەكانی پەیوەندیكردنەوە 
لەگــەڵ ئێــران و توركیــا لــە پەیوەندیدایــە و 
بێگومان لەو پەیوەندییانەشدا باسی پێشهاتەكان 

و رووداوە سیاســییەكان و گشتپرسیش دەكرێ 
"بــەاڵم ئێــران و توركیــا هــەوڵ دەدەن تاوەكو 
كۆتایی هەر لە رێگەی گفتوگۆ و نزیككردنەوەی 
هەرێمی كوردستان و بەغدا، كورد لە ئەنجامدانی 
گشتپرســی پەشیمان بكەنەوە، ئەوان لە رێگەی 

بەغداوە هەوڵ بۆ ئەوە دەدەن".
گوتیشــی "ئەوەندەی مــن ئاگاداربم، چ ئێران 
و چ توركیاش هەوڵ دەدەن دەستپێشــخەر نەبن 

لە تەقینەوەی ناوچەكە، هاوكات تاوەكو خولەكی 
نەوەتــی یارییەكەش لە هەوڵــدا دەبن بۆ ئەوەی 
ئەو گشتپرسییە نەكرێ، بێگومان سەركردایەتیی 
سیاســی هەرێمی كوردســتانیش تاوەكو كۆتایی 
هەوڵ دەدا گشتپرسییەكە لە كاتی خۆیدا بكرێ، 
بەاڵم دەمێنێتەوە چاوەڕێ بین بزانین گفتوگۆكان 

چی بەرهەم دێنن".
ئەو فیدڕاڵییەی هەرێمی كوردستان پاش بێنە 
و بەردە و گوشارێكی زۆر لە ساڵی 2003 دا توانی 
لە نێو دەســتووری هەمیشــەیی عێراقدا جێگای 
بكاتەوە، بۆ ئەوكات بەالی توركیا و ئێرانەوە وەك 

مەترسی و گۆڕانكارییەكی نوێ لە ناوچەكە سەیر 
دەكرا. بەاڵم لەكۆتاییدا مامەڵەی لەگەڵ كرا. ئێستا 
ســەركردایەتیی كورد لەو بڕوایەدان تەنیا لەسەر 
كاخەز فیدڕاڵییە و پێشێلكارییە دەستوورییەكان 
بەنموونە دێننەوە، كە زۆربەی رێگاكانی لەبەردەم 
بەرتەســك كردوونەتەوە، هەر بۆیە گەیشتوونەتە 
ئــەوەی بڕیارێكی گەورەتر لــەوەی 2003 بدەن و 

داوای دراوسێیەتی باش لەگەڵ عێراق بكەن.

نــازم عومەر، پێیوایــە ئێرانییەكانیش رۆڵیان 
هەیە لە سەرخستنی بیرۆكەی فیدراڵی لە عێراقدا 
و دەڵێ، هەر ئەوكات بە رێككەوتنی مەجلیســی 

بااڵی ئیسالمی عێراق و كۆماری ئیسالمی ئێران 
و هەرێمی كوردستان واژۆی لەسەر كرا، بۆیە 
رەنگە دۆخەكەی ئێستا لەوەی 2003 جیاواز 
بــێ، چونكە ئێســتا هەریەكە لــە توركیا و 
ئێران دەڵێن دەبێ گشتپرســی هەر نەكرێ، 

نەك دوابخرێ.
بــەاڵم ئایا ئێرانییەكان كە پێش قەیرانی 
دارایــی ســااڵنە زۆرتر لە پێنج ملیــار دۆالر 
هەرێمــی  لەگــەڵ  بازرگانیــان  ئاڵوگــۆڕی 
كوردســتان دەكرد و ئێستاش بۆ سێ ملیار 
دۆالر دابەزیوە. دوای ئەنجامدانی گشتپرسی، 
چی لەو ســنوورە بازرگانییانــە دەكەن كە 
زۆر بەكەمی دەخــەون و دەیانەوێ زۆرترین 

جوڵەی هێنان و بردنی تێدابێ؟
نازم عومەر دەڵێ "گشتپرســی مافێكی 
رەوای خەڵكــی كوردســتانە و بــۆ ئەوەیە 
مافەكانی خۆی وەربگرێ، بەاڵم داخســتنی 

سنوورە بازرگانییەكان، دوا بژارەی تارانە. ئەوان 
دەڵێن داخستنی سنوورەكان دوا بژارەیە كە بیری 
لێبكەینەوە، من پێموایە ئێــران دواهەمین واڵتی 
ناوچەكە دەبێ كاردانەوەی ئاوا تووندی بەرامبەر 
هەرێمی كوردستان هەبێ لە بەرامبەر ئەنجامدانی 

گشتپرسی".
 شــاندی بااڵی گشتپرســی بۆ دانوستاندن 
لەگــەڵ بەغدا، تەواوی الیەنــە عێراقییەكانیان 
بینی، دواتریش زۆربــەی باڵیۆزەكانی واڵتانی 

جیهانیــان هێنایــە نێــو گفتوگۆكانیانەوە كە 
یەكێــك لەوانەش باڵیۆزی كۆماری ئیســالمی 
ئێران بــوو لە بەغــدا. دوای كۆبوونەوەكەش، 
ئیرەج مەســجدی، باڵیۆزی كۆماری ئیسالمی 
ئێــران گوتی "كورد لەگەڵ بەغــدا بگەنە هەر 
رێككەوتنێــك ئــەوان رێزی لێدەگــرن". بەاڵم 
ئەمڕۆ قسەیەكی تاراددەیەك جیهانیی لەبارەی 
بەغــداوە هەیە كە رووكەشــێكی عەرەبییە بە 

مێشكێكی ئێرانییەوە.
نوێنەری حكومەتی هەرێمی كوردســتان لە 
تاران، دەڵێ ئێران هەرزوو پەیام و دوا قســەی 
خۆی لەبارەی گشتپرســی بە شــاندی یەكێتی 
داوە و ئــەو پەیامــە بۆ هەموو ســەركردەكانی 
كوردە نەك تەنیا بۆ یەكێتی "بەاڵم ئێرانییەكان 
هیــوای زۆریان هەیە بــەوەی بە گفتوگۆ بتوانن 

كورد لەو گشتپرسییە پەشیمان بكەنەوە".

ئێران دوایین واڵت دەبێ كاردانەوەی توندی 
هەبێ بەرامبەر گشتپرسی 

زۆرینەمان 
لەگەڵ رای 
سەركردایەتیی 
كوردستانین

عێراقێكی 
یەكپارچەی 

تێكشكاو سوودی 
چییە ئەگەر 
لە سایەیدا 

نەحەوێینەوە

شێخ ئەحمەد ئەلسومەیدەعی، نوێنەری عەرەبەكانی حەوزی حەمرین :

نازم عومەر، نوێنەری حكومەتی هەرێمی كوردستان لە تاران بۆ )رووداو(:

ئێرانییەكان هیوایان زۆرە بە گفتوگۆ كورد 
‘‘‘‘لە گشتپرسی پەشیمان بكەنەوە 
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دڕەندەكان قەدەغەن

كردنەوەی لقەكانی بانكی ناوەندی لە كوردستان رانەگیراوە
رووداو - هەولێر

ئەندامێكی پەرلەمانی عێراق لە زاری پارێزگاری بانكی ناوەندی عێراقەوە رەتیدەكاتەوە كە پڕۆســەی كردنەوەی لقەكانی ئەو بانكە لە هەولێر و ســلێمانی 
راگیرابن. نەجیبە نەجیب ئەندامی لیژنەی ئابووری و وەبەرهێنان لە پەرلەمانی عێراق بە تۆڕی میدیایی رووداوی راگەیاند "عەلی عەالق پارێزگاری بانكی ناوەندی 

عێراق پێی راگەیاندم، كە كارەكانی لقی بانكی ناوەندی عێراقی لە هەولێر بەردەوامە و هیچ كێشەیێكیان نییە، تەنانەت مووچەكانیشیان لەالیەن بانكی ناوەندیەوە 
دابیندەكرێت و بەم نزیكانەش لقی بانكی ناوەندیی عێراقی لە سلێمانیش دەكرێتەوە". پێشتر ئەحمەد حاجی رەشید بڕیاردەری لیژنەی دارایی پەرلەمانی عێراق بە 
)رووداو(ی راگەیاندبوو، بانكی ناوەندیی عێراق كارەكانی كردنەوەی لقەكانی خۆی لە هەولێر و سلێمانی رادەگرێت، هۆكارەكەشی بۆ ئەنجامدانی گشتپرسی گەڕاندبووەوە.

ئابووری

رەوا عەبدوڵاڵ
رووداو- هەولێر

بەرپرســێكی وەزارەتــی پالندانان دەڵێت بەهۆی 
قەیرانی دارایی و راگرتنی پێشینەكان و هێرشەكانی 
داعش لە ســێ ساڵی رابردوودا ئاڵوگۆڕی بازرگانیی 
زێــڕ لە بازاڕەكانی هەرێمی كوردســتان الواز بووە و 

هاوردەكردنیشی بە رێژەی 65% كەمی كردووە.
بەپێی ئاماری بەڕێوەبەرایەتی كۆنترۆڵی جۆریی 
خشــڵ، هاوردەكردنی زێڕ لە هەرێمی كوردستان لە 
ســاڵی 2013 گەیشــتبووە لوتكــە، لەو ســاڵەدا لە 
رێگەی هەردوو فڕۆكەخانەی هەولێر و ســلێمانییەوە 
114 تۆن زێڕ لە ئیمارات و توركیاوە هاوردە كراوە، 
بەاڵم لە ســێ ساڵی رابردوودا بڕی هاوردەكردنی زێڕ 
بە رێژەیەكی بەرچاو دابەزیوە، بەجۆرێك لە ســاڵی 
2014دا تەنیــا 77 تــۆن و لــە 2015دا 56 تــۆن و 
ساڵی رابردووش تەنیا 40 تۆن هاوردەكراوە، ئەمەش 
بە بەراورد بە ســاڵی 2013 بە رێژەی نزیكەی %65 

كەمی كردووە.
بەكر عەزیز، بەڕێوەبەری كۆنترۆڵی جۆریی خشڵ 
لــە وەزارەتی پالندانــان دەڵێت: "بەهــۆی قەیرانی 
دارایی و راگرتنی پێشــینەكان و هێرشــی داعش لە 
ســێ ســاڵی رابردوودا، ئاڵوگۆڕی بازرگانیی زێڕ لە 
هەرێمی كوردســتان زۆر الواز بووە، ئەمەش بووەتە 
هۆی كەمبوونەوەی هاوردەكردنی زێڕ، بۆ نموونە لە 

رەوا عەبدوڵاڵ
رووداو- هەولێر 

رۆژ بــەرۆژ خواســت لەســەر بەخێوكــردن و 
پەروەردەكردنــی ئــاژەڵ و باڵنــدەی جوانــی لــە 
كوردستان زیاد دەبێ، بەجۆرێك لەو چەند ساڵەی 
دواییدا سااڵنە بە تێكڕا زیاتر لە دوو ملیۆن دۆالر بۆ 

ئەو مەبەستە چووەتە دەرەوە.
و  بازرگانــی  وەزارەتــی  ئامارێكــی  بەپێــی 
پیشەسازی كە پشــتی بە داتای هەناردەی واڵتان 
بۆ كوردســتان بەستووە، لە ســاڵی 2009 تاوەكو 
2016، بــە بەهای 20 ملیــۆن و 424 هەزار دۆالر، 

ســاڵی 2013دا بە بەهای زیاتر لە چوار ملیار دۆالر 
زێــڕ هاوردە كــرا كە نزیكەی 114 تــۆن بوو، بەاڵم 
ساڵی رابردوو هاوردەكردنی زێڕ بۆ 40 تۆن دابەزی".

بــە گوتەی بەكــر عەزیز، بەر لــە هاتنی داعش، 
بەشێكی زۆر لەو زێڕەی هاوردەی كوردستان دەكرا، 
جارێكی دیكە هەناردەی شارەكانی عێراق بە تایبەتی 
مووســڵ و بەغدا دەكرا، بەاڵم دوای پەالماری داعش 
بۆ سەر مووسڵ و ناوچەكانی دیكە، زۆربەی رێگاكانی 
گواستنەوەی ئەو زێڕە كە زۆرتر وشكانی بوو، پەكی 
كەوت، بۆیە هاوردەكردنی زێڕ بۆ كوردســتان رووی 

لە كەمی كرد.
بەاڵم بەكر عەزیز گەشبینە بە هەڵسانەوەی بازاڕی 
زێڕ بە تایبەتی دوای وەدەرنانی داعش لە مووسڵ و 
ناوچەكانی دیكە. بەكر دەڵێت: "ئەمساڵ جوڵەیەك 
لە بازرگانیی زێڕ و هاوردەكردنی بەدی دەكرێت، بۆیە 
پێشبینی دەكەم لە دوو ساڵی داهاتوودا جموجۆڵی 

بازرگانیی زێڕ وەكو ساڵی 2013ی لێبێتەوە". 
 پێشــتر كۆمپانیاكان زیاتر زێڕیان لە ئیماراتەوە 
دەهێنا، بەاڵم ئێستا توركیا بووەتە وێستگەی دووەم. 
 بەكر عەزیز دەڵێت: "توركیا بۆ ئەوەی كێبڕكێی 
ئیمارات بكات، ئاسانكاریی زۆر بۆ بازرگانانی هەرێمی 
كوردستان و عێراق دەكات، بۆیە ئێستا 40%ی ئەو 
زێڕەی سااڵنە هاوردەی هەرێمی كوردستان دەكرێت، 

لە توركیاوەیە".
لە هەرێمــی كوردســتان ژمارەیــەك كۆمپانیای 

زیاتــر لە دوو ملیــۆن و 705 تۆن باڵندە و ئاژەڵی 
جوانی هاوردەی هەرێمی كوردستان كراوە. زۆرترین 
ئــەو پارەیــەش كە 12 ملیــۆن و 436 هەزار دۆالر 

بووە، بە مریشك و قاز و مراوی دراوە.
سەرەڕای قەیرانی دارایی، لە سێ ساڵی رابردوودا 
ئەم بازرگانییە زۆرترین جوڵەی هەبووە، 44%ی ئەو 
پارەیــەی لە هاوردەكردنی باڵندە و ئاژەڵی جوانی 
و پەلــەوەری ماڵی چووەتە دەرەوە، لە ماوەی ئەو 

سێ ساڵەی دوایی بووە.
نەشــوان نەجمەددین، بەڕێوەبــەری كۆمپانیای 
ئــاژەڵ  هاوردەكردنــی  بــۆ   pet Ranch- Iraq
و باڵنــدەی جوانــی و  پەلەوەری ماڵــی، دەڵێت: 

لە هەشت ساڵی رابردوودا دوو ملیۆن و 705 تۆن باڵندە و ئاژەڵی جوانی هاوردە كراوە                                                         )فۆتۆ: رووداو(

هاوردەكردنی زێڕ لە 114 
تۆنەوە بۆ 40 تۆن دابەزیوە

ملیۆن دۆالر بۆ كڕینی باڵندە و 
ئاژەڵی جوانی چووەتە دەرەوە

تایبــەت بە هــاوردەو هەناردەی زێڕ هــەن كە زێڕی 
شــكاو لەپێشانگاكان دەكڕنەوە و دوای توانەوەی بە 
قاڵب بە ئیمارات و توركیای دەفرۆشن، لەوێش زێڕی 

دروستكراو هاوردە دەكەن.
ئــەردەوان نەجمەددیــن، خاوەنــی كۆمپانیــای 
قەســر ئیمارات، بۆ هاوردەكردنی زێڕ كە زێڕ بە كۆ 
دەفرۆشــێتە زیاتر لە 130 پێشەنگای زێڕ لە شاری 
هەولێر و دەوروبــەری، دەڵێت "بەردەوامیی قەیرانی 
دارایی كاریگەریی زۆری كردووەتە سەر فرۆشی زێڕ، 
ئێستا وەك جاران خەڵك توانای كڕینی زێڕی نەماوە، 

بۆیە هاوردەكردنی زێڕیش كەم بووەتەوە".
بەفرۆشــی  نموونــە  نەجمەددیــن،  ئــەردەوان 
كۆمپانیاكەی دەهێنێتەوە و دەڵێت: "بەر لە قەیرانی 
دارایی مانگانە نزیكەی 300 كیلۆ زێڕم بە پێشانگاكان 
دەفرۆشت، بەاڵم ئێستا مانگانە هەر نزیكەی 50 كیلۆ 

زێڕێك دەفرۆشم".

 باج لەسەر زێڕ

پێشتر لە هەرێمی كوردستان هیچ باجێك لەسەر 
هاوردەكردنــی زێــڕ نەبــوو. خــاوەن كۆمپانیاكانی 
هاوردەكردنــی زێڕ ســااڵنە تەنیا نزیكــەی 5 میلۆن 
دیناریــان بــۆ نوێكردنــەوەی كۆمپانیــا دەدا. دواتر 
لەســاڵی 2014 بــۆ هاوردەكردنــی هــەر كیلۆیەك 
زێــڕ 10 هــەزار دینار باج وەرگیرا، بــەاڵم لە 2015 

"بەهــۆی ئــەو خواســتە زۆرەی لە كوردســتان و 
عێراق هەیە، جوڵەیەكی باش كەوتووەتە بازرگانیی 
هاوردەكردنــی باڵندە و ئاژەڵی جوانی و پەلەوەری 
ماڵی، بەجۆێك كوردســتان بووەتــە ناوەندێك بۆ 
پڕكردنەوەی خواســتی زۆربەی شارەكانی عێراق و 

بەشێك لە شارەكانی ئێرانیش".
 لەم بازرگانییەدا حكومەت بە وەرگرتنی باج و 
رسومات، خەڵكیش بەكڕین و فرۆشتن سوودمەندن. 
نەشوان دەڵێت: "لە هەر شارێك 300 تاوەكو 400 
خێزان، بژێویی ژیانیان لەســەر ئەم بازرگانییەیە. 
هەروەها 90%ی ئەو باڵندە و ئاژەڵ و پەلەوەرانەی 
هــاوردە دەكرێــن، جارێكــی دیكە بۆ شــارەكانی 

ئەم خەرجییەش هەمووی دەچێتە سەر 
نرخی فرۆشــتن كە دواجار تەنیا كڕیار 

زەرەرمەند دەبێ".

 لە هەولێر بازاڕی لیرە و 
     قالبە زێڕ گەرمە

محەممەد خەلیل خاوەنی پێشەنگای زیبا 
بــۆ كڕین و فرۆشــتنی زێڕ لە شــاری هەولێر، 

دەڵێــت: "بەهــۆی قەیرانی دارایی و پاشــەكەوتی 
مووچە، ئێســتا فرۆشتنی زێڕ لەنێوان دوو چیندایە، 
چینی ناوەند نەماوە، چینێك لە بازاڕ هەیە بۆ بژێویی 
ژیانی، یان قیستی خانوو و ئۆتۆمبیل، ناچارە زێڕی 
هاوژینەكەی بفرۆشێت، چینێكیش هەیە لەسەر مۆدێل 
دەڕوات و وەكو جاران بەكیلۆ زێڕ دەكرێت". محەممەد 
خەلیل هەروەها گوتی: "ئێستا فرۆشێكی زۆر لەسەر 
لیرە و قاڵبە زێڕ هەیە، خەڵكێك هەیە بازرگانی بەزێڕ 
دەكات و لەكاتی دابەزینی زێڕ لیرە یان قاڵبی زێڕ بە 
كیلۆ دەكڕێ، لەكاتی بەرزبوونەوەی دەیفرۆشێتەوە و 

باڵندە و پەلەوەر و ئاژەڵەكانمان بە عێراق و ئێران 
فرۆشــتووەتەوە و ملیۆنــان دۆالر گەڕاوەتەوە نێو 

هەرێمی كوردستان".
ســۆران جەمال، خاوەنی پێشــەنگای كاردیناڵ 
بــۆ فرۆشــتنی باڵنــدە و پەلــەوەری جوانــی لــە 
ســلێمانی دەڵێت: "ئێستا خەڵكێكی زۆر رووی لە 
بەخێوكردنــی پەلەوەر و باڵنــدە و ئاژەڵی جوانی 
كــردووە، خەڵێكــی زۆر بژێوییان لەســەر كڕین و 
فرۆشــتنی بەرهەمەكانیانــە بە تایبەتــی هێلكە و 

جوجكە".
ســۆران جەمال بەپێویســتی دەزانێ حكومەت 
چاودێریی زیاتر بخاتە سەر بازرگانان و هانیان بدات 
شتی كواڵیتی بەرز هاوردە بكەن تا لەبەرامبەر ئەو 
پارەیەی لە هاوردەكردنیان دەچێتە دەرەوە دواجار 
ســوودی ئابووریــی هەبێ، ســۆران جەمال دەڵێت 

قازانجێكی باش دەكات. بەشێوەیەكی گشتی دەتوانین 
بڵێین ئەو ســەرمایەدارانەی كە پێشتر پارەكانیان لە 
بازرگانیــی كڕین و فرۆشــتنی خانــوو و ئۆتۆمبیل و 
بەڵێندەرایەتی بەكاردەهێنا، ئێستا روویان لە كڕین و 
فرۆشتنەوەی زێڕ كردووە، هەندێ كەسیش متمانەیان 
بەهەڵگرتنی پارە لەبانك نییە، بۆیە دەیكەن بەزێڕ و 

لە كاتی بەرزبوونەوەی نرخ، دەیفرۆشنەوە".

"ئێســتا ئێرانییەكان دێن لە سلێمانی پارەی باش 
بە فیش زێبرا جــۆری نایاب دەدەن، دڵنیام چەند 
ســاڵێكی دیكە بەرهەمەكەی هەناردەی كوردستان 
دەكەن، لە كاتێكدا خۆمان دەتوانین ئەم باڵندەیە 

زیاد بكەین و هەناردەی بكەین". 
سۆران واڵتینامەی ئەڵمانیای هەیە، چوار ساڵە 
گەڕاوەتەوە كوردستان و لە سلێمانی پێشەنگایەكی 
بۆ فرۆشتنی باڵندە داناوە. ئەو لە ئەڵمانیاش هەر 
بــەو كارەوە خەریــك بووە و لە پێشــبڕكێكاندا لە 
ئەڵمانیــا 200 بڕوانامەی وەرگرتووە. بەشــێك لە 
باڵندەكانی لەسەر ئاستی ئەڵمانیا پلەی یەكەمیان 

بەدەستهێناوە.  
ســۆران دەڵێــت: "ئێســتا بەخێوكردنی باڵندە 
و پەلــەوەر بــەراورد بــە چوار ســاڵ لەمەوبەر زۆر 
چووەتە پێشــەوە، بەاڵم گرفتەكە لەوەدایە 99%ی 
ئــەو بازرگانانــەی بــەو بازرگانییــەوە خەریكن لە 
كاتــی هاوردەكردن بیر لەالیەنی بازرگانی و قازانج 
دەكەنــەوە، نــەك هێنانی شــتی كواڵیتی باش بۆ 

زیادبوونی بەرهەم لە هەرێمی كوردستان".
سۆران نموونە بە هاوردەكردنی تووتیی كاسكۆ 
دێنێتەوە و دەڵێت "لە ســاڵی 2008ەوە بەلێشــاو 
هــاوردە دەكرێــت، بــەاڵم تاوەكــوو ئێســتا یەك 
بەخێوكــەر نەیتوانیــوە بێچوویەكیــان لێ بگرێت، 
ئەمەش نیشــانەی ئەوەیە بازرگانی ئێمە كاسكۆی 

كواڵیتی خراپ و بێ بەرهەم هاوردە دەكەن".

بەڕێوەبەراتی گشــتیی باجی دەرامەت، رێنماییەكی 
تازەی بۆ وەرگرتنی باج دەركرد. بەپێی رێنماییەكە 
دەبێت 5%ی قازانج بۆ هاوردەكردنی زێڕی دروستكراو 
و 3%ی قازانــج بــۆ زێڕی خام لەبــری هاوردەكردن 

بدەن.
شــوان محەممەد، جێگری ســەرۆكی سەندیكای 
زێڕنگەرانــی هەولێر دەڵێت: "بــۆ هاوردەكردنی هەر 
كیلۆیــەك حكومەت 215 هەزار دینــار وەردەگرێت، 

عێراق و بۆ ئێران هەناردە دەكرێنەوە، بۆیە ئەگەر 
20 ملیــۆن دۆالر بــۆ كڕینیان چووبێتــە دەرەوە، 
بەدڵنیاییــەوە 25 ملیــۆن دۆالر لــە فرۆشــتنیان 
گەڕاوەتەوە هەرێمی كوردستان. ئەو بەشەشی كە 
لە كوردستان دەمێنێتەوە بەهۆی زاوزێ زیاتر لەو 

پارەیەی پێیاندراوە قازانج دەكەن".
زۆرتریــن ئەو باڵنــدە و پەلەوەرانــەی هاوردە 
كراون، مریشــك، مــراوی، قاز، تووتــی، كەناری، 
فینــش زیبرا، بادجی، كۆتر، تاوس و فیزان بووە. 
ئاژەڵەكانیش بریتین لە ئاســك، كەروێشك، مەڕ، 
بزن، الما، ئەلبەكا، ئەسپی پۆنی، مەیمون، سەگ 

و پشیلە.
بەپێی ئامارەكەی وەزارەتی بازرگانی لە ماوەی 
ســێ مانگی یەكەمی ئەمســاڵدا، بــە بەهای زیاتر 
لــە 150 هەزار دۆالر باڵنــدە و ئاژەڵ و پەلەوەری 
ماڵــی هاوردە كــراوە كە ســەرجەمیان لە رێگەی 

فڕۆكەخانەكانەوە هاوردە دەكرێن.
نەشــوان نەجمەددیــن دەڵێت: "گواســتنەوەی 
پاڵێتێكــی 1600 كیلۆیی بە فڕۆكــە، 9000 یۆرۆ 
لەسەر ئێمە دەكەوێت، بۆیە پارەی گواستنەوەكەیان 
بە قەد نرخی كڕینیانە، بۆیە لێرە نرخی فرۆشتنیان 

گرانە".
بەپێــی ئامارەكــەی وەزارەتــی بازرگانی، لە 
ماوەی هەشــت ســاڵی رابردوودا 20 ملیۆن دۆالر 
تەنیا بۆ كرێی گواســتنەوەی باڵنــدە و ئاژەڵ و 
پەلەوەری جوانی و ماڵی چووەتە دەرەوە. بەاڵم 
نەشوان دەڵێت "ئەگەر حسابی ماتماتیكی بۆ 

بكەین، راستە 40 ملیۆن دۆالر چووەتە 
90%ی  ئێمــە  بــەاڵم  دەرەوە، 

كەمبوونەوەی  ســەرەڕای 
فرۆشی زێڕ، لە دوو ساڵی رابردوودا 

تەنیــا لــە ســنووری پارێــزگای هەولێر، 
نزیكەی 100 پێشانگای زێڕ زیادیان كردووە.

ســەرۆكی  جێگــری  محەممــەد،  شــوان 
ســەندیكای زێڕنگەرانی هەولێر بە )رووداو(ی 
گوت "رۆژ لەدوای رۆژ زێڕنگەر لە شاری هەولێر 
زیاد دەبن، بۆ نموونە لە دوو ساڵی رابردوودا 

نزیكــەی 100 پێشــانگای تــازە لەالیــەن 
هەولێر  لــە  عێراق  شــارەكانی  ئاوارەی 

كراونەتــەوە. ئێســتا نزیكەی 500 
زێڕنگەر لە هەولێر هەن".

پێشانگاكانی زێڕ زیادیان كردووە

یەك كیلۆ زێڕ 215 هەزار دینار باج 
و گومرگ و كرێی گواستنەوەی 

هاتووەتە سەر

چینی ناوەند توانای 
كڕینی زێڕی نەماوە

ئێستا مانگانە هەر 
نزیكەی 50 كیلۆ 
زێڕێك دەفرۆشم

زێڕنگەرێك: زێڕنگەرێك: سەندیكای زێڕنگەران:

بۆ پاراستنی ئاژەڵ و پەلەوەری خۆماڵی و رێگری لە باڵوبوونەوەی نەخۆشییە گوازراوەكان، هەر 
ئاژەڵ و باڵندە و پەلەوەرێك كە هاوردە دەكرێ، بۆ ماوەی 21 رۆژ لە كەرەنتین دەهێڵدرێنەوە 
و پشكنینیان بۆ دەكرێ، ئەگەر دەركەوت نەخۆش نین، ئینجا رێگە بەفرۆشتنیان دەدرێت. 
دكتۆر جەمال شوكری، بەڕێوەبەری كەرەنتینی كشتوكاڵی لە وەزارەتی كشتوكاڵ و 
سەرچاوەكانی ئاو دەڵێت "باڵندە و ئاژەڵ و پەلەوەری جوانی بەپێی مەرج و رێنمایی 
رێگەی پێ دەدرێ، دەبێ ئەو شوێنەی لێوەی هاوردە دەكەن نەخۆشیی 
تێــدا نەبــێ و ئــاژەڵ و باڵندە و پەلەوەرەكانیش لــەو جۆرانە نەبن كە 
رێكخراوی ســایكس بۆ پاراســتنیان لــە لەناوچوون قەدەغــەی كردووە 

بازرگانییان پێوە بكرێ. هەروەها نابێ لە جۆری دڕندە بن".

لە ماوەی 8 ساڵدا

 90 %ی ئەو باڵندە و ئاژەڵ و 
پەلەوەرانەی هاوردەی دەكەین 
بە عێراق و ئێرانی دەفرۆشینەوە

بازرگانێك:
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رووداو - هەولێر

یونیــت  كۆمپانیــای  رابــردوو  هەفتــەی 
ئینتەرناشناڵی توركی گرێبەستێكی حەوت ملیار 
دۆالری لەگەڵ كۆمپانیای رووسی زاروبێژنەفت و 
گرووپی وەبەرهێنانی غەدیر هۆڵدینگ واژۆ كرد. 
ئامانج لە گرێبەســتەكە دەرهێنانی نەوت و گازی 
سروشــتییە لە ئێران. بەگوێرەی گرێبەســتەكە، 
كۆمپانیا رووســی و توركیەكە لە ســێ كێڵگەی 
نەوتــی و یەك كێڵگەی گازی سروشــتیی ئێران 

دەست بەكار دەكەن. 
ئەمــە یەكــەم رێككەوتنــی نێوان ئەو ســێ 
كۆمپانیایــە نییــە، بەڵكو هەفتەیــەك بەر لەو 
رێككەوتنە، زاروبێژنەفت و یونیت ئینتەرناشناڵ 
غەدیــر  كۆمپانیــای  لەگــەڵ  گرێبەســتێكیان 
هۆڵدینــگ واژۆ كردبوو كە تێیدا هەرســێ الیەن 
لەســەر دەرهێنانی نەوت لە ناوەوە و دەرەوەی 

ئێران رێككەوتوون. 
كۆمپانیای وەبەرهێنانی غەدیر كۆمپانیایەكی 
ناحكومییــە و وەزارەتــی نەوتــی ئێــران رێگەی 
پێداوە كار لەســەر پەرەپێدانی پڕۆژەكانی نەوت 
و گازی ئێــران بــكات. بەپێــی ناوەندی پالتس 
كۆمپانیــا، غەدیر لقێكە لە رێكخراوی ئاسایشــی 
كۆمەاڵیەتیی هێزە سەربازییەكانی ئێران. هەروەها 
گەورەتریــن كۆمپانیــای وەبەرهێنانە لــە بازاڕی 

بۆرسەی ئێراندا. 

مانگی نیســانی ئەمســاڵ كۆمپانیای غەدیر 
لەگــەڵ كۆمپانیای نیشــتمانیی نەوتــی ئێران 
رێككەوت تاوەكوو لێكۆڵینەوە لەســەر قۆناغی 
ســێیەمی پڕۆژەی نەوتــی دارخوین و كێڵگەی 
نەوتــی ســێپێهر و جوفەیــر و كێڵگــەی گازی 

كیش بكات. 
مانگــی رابردوو كۆمپانیــای زاروبێژنەفت كە 
كۆمپانیایەكــی حكومییــە، لێكتێگەیشــتنێكی 
لەگەڵ كۆمپانیای نیشــتمانیی نەوتی باشووری 
ئێــران واژۆ كــرد، بەگوێرەی ئــەو بەڵگەنامەیە 
كۆمپانیــا رووســییەكە رێگــەی پێدەدرێت كار 
لەسەر پەرەپێدانی كێڵگە نەوتییەكانی شادێگان 

و راگ بكات.
مانگی حوزەیرانی ئەمساڵ، كۆمپانیای یونیت 
ئینتەرناشــناڵ رێككەوتنێكی بە قەبــارەی 4.2 
ملیــار دۆالر لەگــەڵ وەزارەتــی وزەی ئێران واژۆ 
كرد. بەپێی ئەو رێككەوتنە كۆمپانیا توركییەكە 
حەوت وێســتگەی گازیــی بەرهەمهێنانی كارەبا 
لە ناوچە جیاجیاكانی ئێــران دادەمەزرێنێ. ئەو 
حەوت وێســتگەیە توانای بەرهەمهێنانی زیاتر لە 
شەش هەزار مێگاوات كارەبایان دەبێت و 10%ی 

پێداویستییەكانی ئێران لە كارەبا پڕدەكاتەوە.
بە گوێرەی رێككەوتنەكەی هەفتەی پێشــوو، 
هەر ســێ كۆمپانیاكە بەهاوبەشی لە پەرەپێدانی 
كێڵگە نەوتی و گازییەكانی ئێراندا بەشدار دەبن، 
لەو كارە هاوبەشــەدا كۆمپانیای غەدیر هۆڵدینگ 

پێشەنگ دەبێت و پشكی هەر كام لە كۆمپانیاكان 
لە وەبەرهێنــان و قازانج و زیانەكان وەكوو یەك 

دەبێت. 
راگەیاندنی رێككەوتنەكەی نێوان سێ كۆمپانیا 
رووســی، توركــی و ئێرانییەكە لــە كاتێكدا بوو 
كە هەفتــەی رابردوو محەممەد باقری، ســەرۆك 
ئەركانی ســوپای ئێران، بە گەشتێكی سێ رۆژە 
گەیشتە توركیا. ئەوە یەكەمجارە باقری سەردانی 
توركیــا بكات، لەو ســەردانەدا كە نــۆ ژەنەراڵی 
دیكەی لەگەڵ بوو، باقری لەگەڵ بەرپرسانی بااڵی 

سەربازی و ئەمنیی توركیا كۆبوونەوە. 
عەمبەریــن زەمــان، لێكۆڵــەر لــە ناوەنــدی 
ویڵســنی ئەمریكی، دەڵێت لەو سەردانەدا تاران 
و ئەنقەرە باســیان لە دوو نیگەرانی ســەرەكیی 
خۆیان كردووە. توركیا نیگەرانی پێشڕەویی هێزە 
كوردییەكانــە لە ســووریا و ئێرانیــش نیگەرانی 
گشتپرســییەكەی 25ی ئەیلولی كوردستانە. بە 
بۆچوونی زەمان توركیا دەیەوێت كاریگەریی ئێران 

بەسەر هێزە كوردییەكانی سووریاوە بەكاربهێنێ 
بۆ ئەوەی كۆنترۆڵێك بۆ پێشــڕەوییەكانی هێزە 
كوردییەكانی سووریا دابنرێت. ئێرانیش دەیەوێت 
"توركیا كوردی عێراق لە گشتپرسییەكەی مانگی 

داهاتوو پەشیمان بكاتەوە".
لــە  ئینتەرناشــناڵ  یونیــت  كۆمپانیــای 
راگەیەندراوێكدا ئاشــكرای كــردووە كە یەدەگی 
نەوتی ســێ كێڵگە نەوتییەكە 10 ملیار بەرمیلە 
و رۆژانــە 100 هەزار بەرمیل نەوتی تێدا بەرهەم 
دەهێنرێت. كێڵگە گازییەكەش ســااڵنە 75 ملیار 
مەتر ســێجا گازی لێ بەرهەم دەهێنرێت. بەپێی 
راگەیێندراوی كۆمپانیا توركییەكە، ئەو رێككەوتنە 
دەشێت بۆ كێڵگەی نەوت و گازی دیكەی ئێرانیش 

فراوان بكرێتەوە. 
توركیــا ســااڵنە 50 ملیار مەتر ســێجار گاز 
هاوردە دەكات، بــەو پێیەش گازی بەرهەمهاتوو 
لــە كێڵگە ئێرانییەكە 1.5 هێنــدەی ئەو گازەیە 
كە توركیا ســااڵنە هاوردەی دەكات. كۆمپانیاكە 

ئاشكراشی كردووە گازی ئەو كێڵگەیە بەشی 150 
ساڵی پێویستییەكانی توركیا بە گازی سروشتی 

دەكات. 
گازی  پێداویســتییەكانی  20%ی  ئێــران 
سروشتیی توركیا دابین دەكات، جیا لەمە 20%ی 
بازرگانیــی ئێران لەگەڵ واڵتانــی دەرەوە بەهۆی 
رێگــە بازرگانییەكانــی توركیاوەیــە، ئەمە جگە 
لــەوەی توركیــا دەروازەی ئێرانە بــۆ ئەوروپا و 
ئێرانیش دەروازی توركیایە بۆ ناوچەی ئاســیای 
ناوەڕاست و چین. قەبارەی بازرگانیی نێوان ئێران 
و توركیا سااڵنە خۆی لە 10 ملیار دۆالر دەدات. 
رووســیا گەورەترین ســەرچاوەی دابینكردنی 
گازی سروشــتیی توركیایە و نزیكەی نیوەی ئەو 
پێداویســتییە لەالیەن مۆسكۆوە دابین دەكرێت. 
هەوڵەكانــی توركیــا لە چەند ســاڵی رابــردوودا 
ئاماژەیــەك بــوون بۆ ئەوەی ئەنقــەرە دەیەوێت 
ســەرچاوەی نوێی دابینكردنی گازی سروشــتی 

بدۆزێتەوە. 

كۆمپانیــای گەنــەل ئێنێرجــی توركی لەگەڵ 
حكومەتی هەرێمی كوردستان رێككەوتووە پەرە 
بە هەردوو كێڵگەی گازی میران و بنەباوی بدات. 
بــە گوێرەی مەزندەكان ئەو دوو كێڵگەیە توانای 
ئەوەیان هەیە سااڵنە 20 ملیار مەتر سێجا گازیان 
لــێ بەرهەم بهێنرێ. هەڵكەوتەی جوگرافیی ئەو 
دوو كێڵگەیــەش وای كــردووە توركیــا و گەنەل 
ئێنێرجی بە بایەخەوە لەو پڕۆژەیە بڕوانن، لەبەر 
ئــەوەی تەنیــا 300 كیلۆمەتر لە ســنوورەكانی 
توركیــاوە دوورن. بۆیــەش چــاوەڕێ دەكــرێ 
خەرجیی بەرهەمهێنان و گواســتنەوەی ئەو گازە 
زۆر لەســەر كۆمپانیــا توركییەكــە و حكومەتی 

توركیا نەكەوێ. 
عەمبەرین زەمان پێیوایە هەرچەندە توركیا دژی 
گشتپرسییەكەی 25ی ئەیلولی كوردستانە، بەاڵم 
"قازانجە ستراتیژی و ئابوورییەكانی دۆستایەتی 
توركیا لەگەڵ كوردی عێراق بایەخەكەی زۆر لەوە 

زیاترە توركیا بتوانێت دەستی لێهەڵگرێ"..

ئێران، توركیا و رووسیا گرێبەستی نەوت و 
گاز واژۆ دەكەن

ئێران 20%ی پێداویستییەكانی گازی سروشتیی توركیا دابین دەكات

توێژەرێكی تورك

 قازانجە ستراتیژی و ئابوورییەكانی 
دۆستایەتیی لەگەڵ كوردی عێراق زۆر زیاترە 
لەوەی توركیا بتوانێت دەستی لێهەڵگرێ

رووداو - هەولێر

دۆناڵد ترەمپ، ســەرۆكی ئەمریــكا، ئاماژەی بۆ 
ئەوە كردووە كە دەیەوێت سیاســەتی وزەی ئەمریكا 
بگۆڕێت و لە ماوەی چەند مانگی رابردووشدا كۆمەڵێك 
هەنــگاوی بۆ ئەو ئامانجە هەڵهێنــاوە. ئەنجوومەنی 
ئەمریكی ئەتاڵنتیك راپۆرتێكی لەســەر ئەو پالنەی 

ترەمپ و ئاكامەكانی ئەو پالنە ئامادەكردووە. 
بە گوێرەی راپۆرتەكە پالنەكەی ترەمپ خۆی لە 

سێ خاڵی گشتیدا دەبینێتەوە كە بریتین لە:
یەكــەم: پەرەپێــدان بەرهەمهێنانــی ســەرچاوە 
هەرزانەكانی سووتەمەنی، بۆ ئەوەی هەم هەلی كاری 
نوێ دروســت بكرێت و هەم ئەمریكا لە بواری وزەدا 

بە سەربەخۆیی بگات.
دووەم: زیندووكردنــەوەی كەرتــی بەرهەمهێنانی 

خەڵووز.
سیاســەتی  هەڵوەشــاندنەوەی  ســێیەم: 
ژینگەپارێزیــی ئۆبامــا و كۆتاییهێنــان بــە بڕیاری 

كۆنگرێس بۆ كۆنتڕۆڵكردنی گۆڕانەكانی كەشوهەوا.
كرۆكــی پالنەكــەی ترەمــپ دابەزاندنــی نرخی 
ســووتەمنی بۆ هاوواڵتیانی ئەمریكا و دروستكردنی 
هەلــی كاری نوێیە. بەپێــی ئەتاڵنتیك ئەمە هەموو 
كات پالنــی پارتــی كۆمــاری بــۆ وزە بــووە، بــە 
پێچەوانــەی دیموكراتەكان كە هەمیشــە جەختیان 
لەسەر سیاسەتی ژینگەپارێزی و دانانی رێوشوێن بۆ 
رێگەگرتــن لە گەرمبوونی گــۆی زەوی كردووەتەوە. 
جیاوازی ترەمپ لەگەڵ سەرۆكە كۆمارییەكانی دیكەی 
پێش خۆی ئەوەیە كە هەڵوێستێكی توندتری لە دژی 
سیاسەتەكانی ژینگەپارێزی هەیە و بە "بكوژی هەلی 

كار" ناویان دەبات.

بووژاندنەوەی كەرتی نەوت و 
غازی سروشتی:

دەســتپێكی ســەرۆكایەتی ترەمپ هــاوكات بوو 
لەگــەڵ بەرزبوونەوەی بەرهەمــی نێوخۆیی نەوت و 
غازی سروشتیی ئەمریكا كە ماوەی زیاتر لە ساڵێك 
بوو بەهۆی دابەزینی بەرچاوی نرخەكانی نەوت و غاز 

كەم ببووەوە. لە الیەكەوە وەبەرهێنەرە سەرەكییەكان 
بودجــەی پەرەپێدانــی بەرهەمــی نێوخۆیی خۆیان 
بەرزكــردەوە و لە الیەكی دیكەشــەوە تەكنۆلۆژیای 
نــوێ و كەم خەرجتر بۆ دەرهێنان و دابەشــكردنی 
نەوت داهێنران. جیا لە هەموو ئەمانەش سەركەوتنی 
ترەمپ لە هەڵبژاردنی سەرۆكایەتی دەستی كۆمپانیا 

زەبەالحەكانــی كــردەوە لــەوەی ئازادانەتــر بیر لە 
وەبەرهێنان لە كەرتەكانی نەوت و غاز بكەنەوە، بەبێ 

ئەوەی نیگەرانی بەربەستە یاساییەكان بن.
راپۆرتــی ئەنجوومەنــە ئەمریكییەكــە ئــەوەش 
دەخاتەڕوو هەتا ئێستا دیار نییە ئایا الدانی بەربەستە 
یاســاییەكان و گوێ نەدان بە رێسا ژینگەپارێزەكان 

دەتوانێت لە درێژخایەندا ئاستی بەرهەمهێنانی نەوت 
و غــازی ئەمریــكا بەرزبكاتــەوە و كۆمپانیاكانیــش 
قازانجــی خۆیــان لــەو گۆڕانكارییە بكــەن، چونكە 
دواجار نرخەكانی نەوت پەیوەستە بە ئاستی داوا و 
خستنەڕوو، ئەمەش لە الیەن خۆیەوە بەستراوەتەوە 

بە ئاستی گەشەی ئابووری لە ئەمریكا و جیهاندا. 

زیندووكردنەوەی كەرتی 
بەرهەمهێنانی خەڵووز

لە مــاوەی هەڵبژاردنی ســەرۆكایەتی ئەمریكادا، 
وەبەرهێنەران و كرێكارانی كەرتی خەڵووز الیەنگری 
سەرسەختی ترەمپ بوون. سەرۆكی ئەمریكا هەموو 
كات پێیوایە یاســاكان بارگرانییەكی زۆریان لەســەر 
ئەو كەرتە دروســتكردووە. مانگی ئازاری ئەمســاڵ 
ترەمپ فەرمانێكی ســەرۆكایەتی واژۆ كرد و بەپێی 
ئەو فەرمانەش بڕیاری "وزەی پاك" هەڵدەوەشێتەوە 
و هــەزاران كرێــكاری ئــەو كەرتــە جارێكــی دیكە 

دەگەڕێنەوە سەر كارەكانی خۆیان. 
بەرهەمهێنانی خەڵووز لە ساڵی 2008ەوە رووی 
لــە كزبوون ناوە. هــۆكاری ئەوەش تەنیا بۆ رێســا 
ژینگەپارێزییەكان ناگەڕێتەوە، بەڵكو  غازی سروشتی 
وەكــوو ســەرچاوەیەكی هەرزانتر بــۆ بەرهەمهێنانی 
وزەی كارەبا شوێن پێی كەرتی خەڵووزی لەق كرد، 
لە الیەكی دیكەشــەوە گەشــەكردنی نەوتی لیتەیی 
ئەمریــكا كاریگــەری بەرچاوی لەســەر سیاســەتی 
بەرهەمهێنانــی ســەرچاوەكانی وزە دانــا. بۆیــەش 
راپۆرتەكەی ئەتاڵنتیــك پێیوایە ئەوەندەی فاكتەرە 
ئابوورییــەكان وایان كردووە كەرتــی بەرهەمهێنانی 
خەڵــووز الواز بێت، ئەوەندە رێســا ژینگەپارێزەكان 

كاریگەرییان لەسەر ئەو دیاردەیە نەبووە.
بەگوێــرەی راپۆرتەكــەی ئەتاڵنتیــك، بۆ ئەوەی 
ترەمــپ بتوانێــت كەرتــی بەرهەمهێنانــی خەڵووز 
ببووژێنێتەوە، پێویستە قەناعەت بە بەرهەمهێنەرانی 
كارەبا بهێنێ كە لەبری غازی سروشتی كە هەرزانتر 
دەكەوێت، خەڵووز بەكاربهێنن. ئەم دەستتێوەردانە 
لــە بازاڕ نــەك هەر لەگەڵ سیاســەتی كۆمارییەكان 
بــۆ بــازاڕی وزەدا ناكۆكە، بەڵكو لەگەڵ بەڵێنەكانی 
ترەمــپ بــۆ كەمكردنــەوەی نرخی ســووتەمەنی لە 

بازاڕەكانی ئەمریكادا یەك ناگرێتەوە. 
ئەنجوومەنی ئەتاڵنتیك پێشنیاز دەكات ئیدارەی 
ترەمــپ لەبــری ئــەوەی خەڵــووز بــۆ بەكارهێنانی 
نێوخۆیــی بەكاربهێنــێ، بیــر لــە هەناردەكردنی بۆ 
واڵتانی دیكە بكاتەوە كە دەكرێ لە داهاتوودا وەكوو 

سیاسەتە نوێیەكەی ترەمپ 
بازاڕ نوقمی نەوت و گاز دەكات

سەركەوتنی ترەمپ رێگەی بۆ كۆمپانیا زەبەالحەكان كردەوە كە ئازادانەتر بیر لە وەبەرهێنان لە كەرتی وزەدا بكەنەوە

ئامرازێكی دیپلۆماتیكیش بەكاربهێنرێت. 
گوشاری سیاسی لەسەر ترەمپ

ناوەنــدە ســەرەكییەكانی بەرهەمهێنانــی غــاز 
و نەوتــی ئەمریــكا دەكەونە ئــەو ویالیەتانەی كە 
بەشێوەیەكی نەریتی پشتگیرییان لە كۆمارییەكان 
و ترەمپ كردووە. 65%ی غازی سروشــتی ئەمریكا 
لە ویالیەتەكانی تێكساس، پێنسیلڤانیا، ئۆكالهۆما، 
ویۆمینــگ و لویزیانــا بەرهــەم دێــت. ئــەم پێنج 
ویالیەتــە بنكــەی جەماوەریــی كۆمارییەكانن و لە 

هەڵبژاردنەكانی 2016دا دەنگیان بە ترەمپ دا. 
70%ی بەرهەمــی خەڵــووزی ئەمریكا لە پێنج 
ویالیەتــی ویۆمینگ، وێســت ڤیرجینیا، كێنتاكی، 
پێنســیلڤانیا و ئیلیۆنایە. جگە لە دوایین ویالیەت، 
هــەر چوار ویالیەتەكەی دیكــە دەنگیان بە ترەمپ 
دا، لــە كاتێكدا پێنســیلڤانیا لــەڕووی مێژووییەوە 
بــە ویالیەتــی دیموكراتــەكان ناســراوە. بۆیــەش 
ئەگەر ترەمــپ بەڵێنەكانی كاتی هەڵبژاردنی خۆی 
نەباتەسەر، واتە بەربەستەكانی بەردەم پەرەپێدانی 
كەرتی بەرهەمهێنانی خەڵــووز النەدات، ئەوە نەك 
هــەر ترەمپ، بەڵكو كۆمارییەكانیش رێژەیەكی زۆر 

دەنگی ئەو ویالیەتانە لەدەست دەدەن.
راپۆرتەكــەی ئەتاڵنتیك ئاشــكرای دەكات پالن 
و بەڵێنەكانــی ترەمپ دەنگی هەموو كۆمارییەكانی 
لەگەڵ نییــە، بە تایبەتیش ئەوانــەی میانڕەوترن. 
بۆیــەش ژمارەیەك لە كۆنگرێســمانە كۆمارییەكان 
داوایــان لــە ســەرۆكی ئەمریــكا كــردووە گوتار و 
بەڵێنەكانی ســەبارەت بــە بەرهەمهێنانی خەڵووز 
نەرمتر بكاتەوە، لەبەر ئەوەی لەڕووی ئابووریشەوە 
بــە قازانجی ئەمریكا نییە، نــەك هەر لەبەر ئەوەی 
بەرهەمهێنانی ســووتەمەنی خەڵووز پارەی زیاتری 
تێدەچێت، بەڵكو لەبــەر ئەوەش كە كۆمپانیاكانی 
بەرهەمهێنانــی كارەبــای ئەمریكا مــاوەی زیاتر لە 
دەیەیەكە تەكنۆلۆژیای خۆیان لەگەڵ بەكارهێنانی 
غــازی سروشــتیدا رێكخســتووە و الدانــی ئــەو 
تەكنۆلۆژیایە بارگرانییەكــی دارایی و مرۆیی گەورە 
لەســەر ئــەو كۆمپانیایانــە دروســت دەكات كــە 
دواجــار دەكرێــت بەرزبوونــەوەی نرخەكانی وزەی 

لێبكەوێتەوە. 
راپۆرتەكەی ئەتاڵنتیــك جەخت لەوە دەكاتەوە 
سیاسەتی ســەربەخۆیی وزە لە بواری غاز و نەوت 
لــە درێژخایەندا كاریگەری گەورە لەســەر قازانجی 
كۆمپانیــاكان دادەنێت، لەبەر ئەوەی جارێكی دیكە 
بازاڕەكانــی نــەوت نوقمی رێژەیەكــی زۆری نەوتی 
ئەمباركــراو دەكات، بەمەش نرخــەكان بە جۆرێك 
دەدابــەزن كــە وەبەرهێنان لە كەرتــی نەوت و غاز 

ئیفلیج دەكات.

)AFP :فۆتۆ( 

پەیوەندییەكانیان نوێ نییە
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ســەعید یوســف نزیكەی نیو سەدەیە 
هۆنراوە دەنووسێ، ئاواز دادەنێ و گۆرانی 
دەڵێت. لە حەفتاكانی ســەدەی رابردوودا 
تیپێكــی میوزیكــی لە لوبنــان دامەزراند. 
ئەو كە خاوەنی گۆرانییەكانی "قامیشــلۆ 

كوردســتان  ئەڤینە،  باژێڕی 
یــان نەمــان، چــاوا تێ 

هــەری، چانــدا، ئەی 
فەلــەك"ە. یەكــەم 
ئامێری  بووە  كەس 
موزیكــی "بەزق"ی 

هێناوەتە رۆژئاڤای كوردســتان. زیاتر لە 25 
خەاڵتی ناوخۆیــی و نێودەوڵەتی لە بواری 
هونەر بەدەستهێناوە. ئێستا هۆبەیەك لە 
زانكۆی ئۆبساال لە سوید، وێنەی موزیكژەن 
قەوانێكی  لەســەرە.  یوســفی  ســەعید 
كۆنی زێڕین بەنەخش و نیگاری رووخســار 
و ناوی سەعید یوسف، لەالیەن رێكخراوی 
یونســكۆ لە پاریس لە ســاڵی 1973 
پەیكەرێكی  هەروەها  دروستكراوە. 
برۆنز بۆ ئــەو هونەرمەندەی كورد 
میوزیك  پەیمانگەیەكی  لەالیــەن 

ئامێرێكی  كــراوە.  دروســت  نەرویج  لە 
موزیكــی "بەزق" كە موڵكــی موزیكژەنی 
عەبدولكەریمــە،  محەممــەد  بەناوبانــگ 
وەسیەتی كردووە بیدەنە سەعید یوسف.
ئەو هێشــتا لە قامشــلۆ دەژیت، بەاڵم 
نزیكەی هەشت مانگە بۆ چارەسەر چووەتە 
ئەڵمانیــا و )رووداو( لە رێــی تەلەفۆنەوە 

ئەم هەڤپەیڤینەی لەگەڵ سازكرد.

هەڤپەیڤین: دڵخواز بەهلەوی
رووداو- هەولێر

هونەری
جەلیل زەنگەنە خەریكی رۆمانسیەتە

سیروان عەباس/  رووداو- هەولێر
دەرهێنەری ناوداری كورد جەلیل زەنگەنە، نووسین و سیناریۆی فیلمێك و زنجیرەیەكی ئامادەكردووە و دەڵێت "لەبەرئەوەی سپۆنسەرم بۆ بەرهەمهێنان 

نەدۆزیوەتــەوە، ناتوانــم دەســت بــە وێنەگرتنیان بكەم". جەلیــل زەنگەنە بــە )رووداو(ی راگەیاند "زنجیــرە درامایەكی ئامادەیە بــۆ وێنەگرتن كە باس لە 
خۆشەویســتییەكی راســتەقینە و ســەردەمانە دەكات و وا لە مرۆڤ دەكات خۆشەویســتی خۆی تازە بكاتەوە. دەمەوێ بەو زنجیرەیە بینەری كورد لە دراما 

بیانییەكان رزگاربكەم". ســەبارەت بە فیلەمەكەش جەلیل زەنگەنە گوتی "ئەو فیلمەش بە هەمانشــێوە باس لە خۆشەویستییەكی راستەقینەی نێوان دوو كەس 
دەكات".

هونەرمەند سەعید یوسف بۆ )رووداو(:

ئومێدەوارم بەر لە مردنم 
كوردستانێكی سەربەخۆ ببینم

تیپێكی میوزیكم بۆ محەممەد 
شێخۆ دامەزراند

جگەرخوین دەیگوت تەنیا تۆ 
دەتوانی ئاواز بۆ شیعرەكانم دابنێی

دوو گۆرانیم 
بۆ گشتپرسی 
ئامادە كردووە

هونەریتــدا  كاری  لەســەرەتای  رووداو: 
پەیوەندییەكــی باشــت لەگــەڵ شــاعیری كورد 
جگەرخوین هەبوو، چۆن باســی ئەو پەیوەندییە 

دەكەی؟
سەعید یوســف: پەیوەندیمان لەسەر بنەمای 
رێزگرتن و خۆشەویســتییەكی پتــەو بوو. چەند 
جارێك داوای لێكردم ئاواز بۆ شیعرەكانی دابنێم و 
بیكەمە گۆرانی، شیعرەكانی لە ئاستێكی زۆر بەرز 
بوون و كێش و سەرواكانی زۆر جوان بوون، گوتم 
90%ی شــیعرەكانت ناكــرێ ئاوازیان بۆ دابنرێ، 
چونكە ئاوازەكانیان لە خۆیانە. ئەم شــیعرانە بۆ 
گۆرانیگوتن ناشێن. سەرەتا ئاوازم بۆ دوو شیعری 
دانا لەوانە شــیعری "گاڤا سەحەر". رۆژێكیشیان 
لە دانیشتنێكی تایبەتی پێیگوتم كەس ناتوانێت 

ئاواز بۆ شیعرەكانم دابنێت جگە لە تۆ. 

حكومەت و نە لەالیەن وەزارەتی رۆشنبیری و 
الیەنە پەیوەندیدارەكانی هەرێمی كوردستانەوە 
بانگهێشت نەكراوم. لە ئەوروپا چاوم بە چەند 

هونەرمەندێكی هەرێمی كوردستان كەوتووە.
رووداو: بۆچــی گۆرانیــت بــە شــێوەزاری 

سۆرانی نییە؟
گۆرانــی  لەبــارەی  یوســف:  ســەعید 
زیــرەك  حەســەن  ســۆرانی،  بەشــێوەزاری 
شــیعرێكی سۆرانی پێدام بۆ ئەوەی ئاوازی بۆ 
دابنێم، بەاڵم بەو شێوەزارە گۆرانیم نەچڕی. 

رووداو: هەرێمــی كوردســتان هەنــگاو بۆ 
گشتپرســیی دەنێت. هەســت و هەڵوێســتت 
چۆنە، لەمبارەیەوە هیچ چاالكییەكت دەبێت؟ 
سەعید یوسف: هەستی من جیاواز نییە لە 
هەســتی هەر كوردێك كە خەون بە دەوڵەتی 
كوردســتانەوە دەبینێت، چونكە كوردســتان 
نــوری چاومانــە و ئامانجــە گەورەكەمانە كە 
چەندیــن ســاڵە كاری بــۆ دەكەیــن. بــۆ ئەو 
مەبەستە خەبات دەكەین و هیوادارم ئەو رۆژە 
بێت، ملیۆنان كورد بەرەو سندووقی دەنگدان 
بچــن و بــە "بەڵێ" دەنــگ بۆ ســەربەخۆیی 
كوردستان بدەن. ئومێدەوارم بەر لەوەی گیان 
بسپێرم، كوردستانێكی سەربەخۆ ببینم. نزا بۆ 
یەزدانی مەزن دەكەم ئەم خەونەم بێنێتەدی. 
دوو گۆرانیم ئامــادە كردووە، یەكێكیان كوڕە 
گەورەكەم و دووەمیشــیان كــوڕە بچووكەكەم 

دەیچڕن.  

منیش مەبەستمە دەرفەت بە گەنجان بدەم، بۆیە 
لــە كوردســتان كار دەكەم لــە رووی میوزیك و 

كلیپیشەوە.
رووداو: ســتایلی لۆكــە زاهیــر زۆر گــۆڕاوە، 
بەتایبەتــی لە رووی جلوبــەرگ و مكیاژەوە، ئەم 

هەموو گۆڕانكارییانە بۆچی؟
لۆكــە زاهیــر: من لە رابــردوودا بەشــێوازێك 
دەركەوتــووم كــە ئێســتا لێی رازی نیم، ئێســتا 
جوانــی الی مــن تەنیا روخســاری جــوان نییە، 
الی مــن جوانی كواڵیتی و جــۆری بیركردنەوە و 

ئەتەكێتە.
رووداو: كەواتە دەكرێ بڵێین لۆكە لە بەشێك 

لە كارەكانی رابردووی پەشیمانە؟
لۆكە زاهیر: ئەگەر زەمەن بگەڕێتەوە هەندێك 
لــە كارە هونەرییەكانم ناكەمــەوە، زۆر بە ئازارە 
كە ئێســتا دەبینم كەســانێك هەمان ئەو هەاڵنە 
دووبــارە دەكەنەوە كە ئێمە باجــی زۆرمان داوە 
لەســەری، گرنگــە ناوەڕۆكی هونەرەكە نیشــان 
بدرێت نــەوەك دەرەوەی هونەرەكــە. هونەر زۆر 
لەوە پیرۆزترە نمایشی پێوە بكرێت، من دەمەوێت 
سۆزی دەنگێك بم لە گوێی كوڕێكی عاشقدا، نەك 

وێنەیەك بم لە چاوی بینەردا.
رابــردووت  لــە  ئەزموونــت  كەواتــە  رووداو: 

وەرگرتووە، خەونی هونەری تۆ چییە؟
لۆكــە زاهیر: خەونی من ئەوەیە كە هونەرێكی 
باش و تەندروست پێشكەش بكەم، خۆشبەختانە 
ئێســتا لەسەر رێگەیەكی راســتم و هونەرمەند و 
كەسانی دڵسۆزم لە دەورە، دڵم خۆشە و ئایندەی 

خۆم گەش دەبینم.
رووداو: گشتپرســی لە باشــووری كوردستان 

گرنگترین مژارە، گۆرانی بۆ گشتپرسی ناڵێیت؟
لۆكــە زاهیــر: گۆرانی بۆ ریفرانــدۆم لە پالندا 
نییە، بەاڵم ئەمە بابەتێكی نەتەوەییە و پێویستە 
هەموو كێشــەكان وەال بنێین، من پشــتگیری لە 

گشتپرسی دەكەم.

مستەفام پێ نادرێت. مەال مستەفا بارزانی، فێری 
كوردایەتــی كردین لەو كاتەی بەدوای شوناســی 
خۆمانــدا وێڵ بوویــن و فێری ئازادی و نەتەوەیی 
و نیشتمانپەروەریی كردین. فێری كردین كە ئێمە 
گەلێكی زۆر بەهێز و مەزنین. مافی ئەوەمان هەیە 
وەك مرۆڤ بژین. مافی ئەوەمان هەیە لە خاك و 
نیشتمانمان بەئازادی و ئاشتەوایی بژین. دەتوانم 
بڵێــم ئەو پێشــەنگی مــن بووە، بۆیە چل ســاڵ 

لەمەوبەر گۆرانیم بۆ چڕیوە. 
رووداو: هیچ پەیوەندییت لەگەڵ هونەرمەندانی 

هەرێمی كوردستان هەیە؟ 
سەعید یوســف: بەداخەوە پەیوەندیم لەگەڵ 
هونەرمەندانی هەرێمی كوردســتان ســنووردارە، 
چەند كەسێكیان دەناسم بەهۆی سەردانیكردنیان 
بۆ رۆژئاڤا، منیش ســەردانی هەرێمی كوردستانم 
نەكــردووە، چونكــە تاوەكو ئێســتا نــە لەالیەن 

رووداو: دەڵێن لۆكە بەنهێنی شووی كردووە و 
ئێستا لە سلێمانی دەژی، ئەمە راستە؟

لۆكــە زاهیر: لێرەو لەوێ قســە هەر دەكرێت، 
ئــەوە راســت نییــە. من لەگــەڵ دایــك و باوكم 
لــە سویســرا دەژیــم، تەنیــا بــۆ كاری هونەری 

دەگەڕێمەوە كوردستان.
رووداو: كەواتە شووت نەكردووە؟

لۆكە زاهیر: نەخێر.
رووداو: كەواتــە بەنیازیــت دەســت بــەكاری 

هونەری بكەیتەوە؟
لۆكــە زاهیر: بێگومان، بەاڵم نامەوێ پەلەپەل 
بكەم. گوێگرەكانم شایەنی ئەوەن باشترین كاریان 
پێشكەش بكەم، ئێستا ئامانجم ئەوەیە كە چۆن 

كار بكەم نەوەك چەند كار بكەم.
و  بەرهەمهێنــەر  خــۆت  ئێســتا  رووداو: 

بەڕێوەبەری كارەكانی خۆتی؟
لۆكە زاهیر: بەڵێ ماوەی دوو ســاڵە خۆم كار 
بۆ خۆم دەكەم، هەر خۆشم بڕیار لەسەر كارەكانم 

دەدەم.
دەرەوی  لــە  كارەكانــت  پێشــتر  رووداو: 
كوردســتان دەكران، بەاڵم ئێســتا لە كوردستان 

كار دەكەی، ئەوە چۆنە؟
لۆكــە زاهیر: الی من كواڵیتی گرنگە، ئێســتا 
گەنجــی بەتوانا هەن كە بە كواڵیتی كار دەكەن، 

رووداو: ئــەی پەیوەندیــت لەگــەڵ محەممەد 
شــێخۆ چۆن بوو، دەگوترێ ئەستێرەی هونەریی 

ئەو بەهۆی تۆوە درەوشایەوە؟
ســەعید یوســف: مــن بەپێی توانــا هەوڵمدا 
یارمەتــی بدەم، بۆیە تیپی موزیكی "نەورۆز"م بۆ 
دامەزرانــد لە بەیروت. محەممەد شــێخۆ ژەنیاری 
تەمبوور بوو، دواتر گەڕایەوە قامشــلۆ و زۆربەی 
گۆرانییەكانی چڕیم وەك "كێ دنیا هەژاند" و "وا 
خورتی ســەرباز". دوای كۆچی دوایی ئەو، ئینجا 
خەڵك بەهــای محەممەد شــێخۆیان زانی، بەاڵم 
بەداخەوە كە گۆرانییەكانــی دەچڕیم، ناوی منی 
نەدەهێنا و نەیدەگوت ئەمە شــیعر و ئاوازەكانی 

سەعید یوسفە. 
رووداو: ئەی ئارام تیگران؟

ســەعید یوســف: پەیوەندییەكی زۆر تایبەتم 
هەبوو لەگەڵی و رێــزی زۆری یەكدیمان دەگرت، 
داوای شیعرێكی لێكردم و منیش ئاوازم بۆ دانا و 

دواتر نەمبینییەوە. 
رووداو: دەیان گۆرانیی سۆزداریت چڕی، بەاڵم 
لە هەمانكاتیشدا گۆرانی نەتەوەییت هەبوو. كەی 

و لە كوێ یەكەم گۆرانیی نەتەوەییت چڕی؟ 
سەعید یوسف: دەیان گۆرانیی خۆشەویستی 
و چیرۆكــی عەشــق و جوانیــم هەیــە. هەروەها 
لەبــارەی ئافــرەت و رۆڵی لە كۆمەڵگــە و تێیدا 
باســم كردووە كە رۆڵــی ئافرەت هێنــدەی پیاو 
بەهێزە. وێڕای ســەختی و دژواریی دۆخی ئەوسا 
بەاڵم چەندین گۆرانی نەتەوەییم چڕیوە، لەوانەش 
"كوردستان یان نەمان" و "كوردستان پڕ شیرینە" 

و "كێ دنیا هەژاند".
رووداو: گۆرانییەكــت لەســەر مــەال مســتەفا 
بــۆ  كــە  گۆرانییــە  تاكــە  گوتــووە،  بارزانــی 
سەركردەیەكی كوردت چڕیوە، بۆچی گۆرانییەكی 

دیكەت نەگوت بۆ سەركردەیەكی دیكەی كورد؟
ســەعید یوســف: ئەگــەر ســەرجەم دیوانــە 
شــیعرییەكان بكەمە گۆرانی، هێشــتا مافی مەال 

دەرباز یونس
رووداو- هەولێر

بــە یەكێــك لــە قوتابییەكانــی ئاوازدانەر 
هەڵكەوت زاهیــر دادەنرێ، چەند ئەلبوومێكی 
گۆرانیشــی بــە هــاوكاری و پاڵپشــتیی ئــەو 
باڵوكردەوە. پاشــان بۆ ماوەیــەك بێدەنگیی 
لۆكــە  باڵونەكــردەوە.  هیچــی  و  هەڵبــژارد 
زاهیر ســاڵی رابــردوو گۆرانییەكی ســینگڵی 
باڵوكردەوە و ئەوەش یەكەم گۆرانیی ئەو بوو 
كە ئاوازەكەی هەڵكەوت زاهیر داینەنابێ. بۆیە 
دەنگــۆی ئەوەی بەدوای خۆیدا هێنا كە گوایە 
نێوانی لەگەڵ هەڵكەوت زاهیر تێكچووە. لۆكە 
دوای ماوەیەكــی زۆر دووركەوتنەوە لە میدیا، 
قســە بۆ )رووداو( دەكات و باســی كارەكانی 
ئێســتای و ژیانی تایبەتیی خۆی و داهاتووی 

دەكات.

 رووداو: دەمێكــی درێــژە دەرنەكەوتووی، 
هۆكاری دەرنەكەوتنی تۆ چی بوو؟

لۆكە زاهیر: هەموو كەســێك پێویستی بە 
پشــوودانە، منیش وەســتابووم تاوەكو پشوو 
بدەم و ماوەی دوو ساڵ وەستام. دواتر چەند 
گۆرانییەكی فۆلكلۆرم باڵوبوونەوە كە فیدباكی 
خەڵكی لەســەریان زۆر باش بوو. ئەمە هانی 
منی دا كە بە هێزێكی نوێوە بگەڕێمەوە، دواتر 
لــە ســاڵی 2016 گۆرانییەكم بەنــاوی "من و 
تــۆ" باڵوكــردەوە كە فیدباكی باشــی هەبوو، 
ئەمانــە بوونە هۆی ئەوەی كۆدی نێوانی خۆم 

و گوێگرەكانم بدۆزمەوە.
رووداو: هەرگیــز بیرت لەوە كردبووەوە كە 

چیدی كاری هونەری نەكەی؟
لۆكــە زاهیر: نیازم وا بــوو نەگەڕێمەوە بۆ 
كاری هونــەری، تــا دەرفەت بەو شــێوەیەی 

ئێستا رەخسا كە دەست بە كار بكەمەوە.

لۆكە زاهیر بۆ )رووداو(:

لە بەشێكی كارەكانی رابردووم 
پەشیمانم

هەواڵی شووكردنم 
بەنهێنی دوورە لە 

راستییەوە

بەنیازبووم واز 
لە گۆرانیگوتن 

بهێنم

نامەوێ چیدی 
تەنیا وێنەیەك 
بم لە چاوی 
بینەردا

بەمزووانە بەرهەمی نوێم باڵودەبێتەوە
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بە تەمەنترین پەنابەر دیپۆرتدەكرێتەوە
رووداو - ستۆكهۆڵم

بیبیخاڵ ئوزبێك كە بە تەمەنترین كۆچبەر لە جیهاندا دادەنرێت. لەالیەن دەزگای كۆچی سویدەوە بڕیاری گەڕاندنەوەی لە سوید بۆ دەرچووە و 
دەبێت سوید بەجێبهێڵێت. بیبیخاڵ ئوزبێك ساڵی 2015 هاتۆتە سنووری شارەوانی سكارابۆری لە سوید و داوای مافی پەنابەری كردووە. ئەو كە ئێستا 

تەمەنی 106 ساڵە و بە بەتەمەنترین كۆچبەر لە جیهاندا دادەنرێت. ئوزبێك ئێستا لەگەڵ 12 ئەندامی خێزانكەیدا پێكەو دەژین. بەگوتەی خێزانەكەی 
لە پاش ئەوەی بیبیخاڵ ئوزبێك پێیڕاگەیەندراوە كە دەبێت سوید بەجێ بهێڵێت رەوشی تەندروستی تێكچووە. هەر بە گوتەی خێزانەكەی دەزگای كۆچ 

پێیڕاگەیاندوون كە ئەوان دەبێت بگەڕێنەوە بۆ ئەفغانستان، چونكە رەوشی ئەفغانستان باشە.

تاراوگە

منداڵی ئەو ژنە سوورییانەی شوویان بە چەكداری داعشی بیانی كردووە خاوەنی هیچ بەڵگەنامەیەكی فەرمی نین

لە خێوەتگەی عێن عیسا کە پەنجا کیلۆمەترێک 
لــە رەققــەوە دوورە و دەکەوێتــە الی باکــووری 
شارەکە، لە ژوورێکی جیاواز و التەریکدا، سێ ژنی 
سووریی رەشپۆش، بە خۆیان و منداڵەکانیانەوە کە 
تەمەنی هیچکامیان ناگاتە سێ ساڵ، چیرۆکەکانی 
خۆیان بــۆ پەیامنێرەکەی رۆژنامەی )ئەلشــەرق 
ئەلئەوسەت( دەگێڕنەوە. منداڵی ئەم ژنانە لە هیچ 
تۆمارنامەیەکــی فەرمیدا تۆمار نەکــراون، بەهۆی 
ئەوەی باوکەکانیان چەکداری بیانیی داعش بوونە 
و ئەم ژنانە قەت نەیاندەزانی چارەنووســیان بەم 
رۆژە دەگات و دواجار ئەم شوێنە کۆیاندەکاتەوە. 
"مــن خەونم بەوەوە دەبینی ببمە مامۆســتای 
زمانــی ئینگلیزی، منــدااڵن فێر بکەم و چیرۆک و 
رۆمانی جیهانی وەربگێڕم"، سوعاد کە تەمەنی لە 
سیەکاندایە و خەڵکی شاری حمسە لە ناوەڕاستی 
سووریا، بەم وشانە دەستی بە گێڕانەوەی چیرۆکی 
خــۆی کرد. مێردی ئەم کەســێکی مەغریبی بووە 
و ئەوکاتە یەکدییان ناســیوە کە لە ســاڵی 2015 
دا ســەفەری بۆ شاری رەققە کردبوو. سوعاد لەو 
پیاوە کە ئەندامێکی داعش بووە، منداڵێکی هەیە 

کە ئێستا تەمەنی نۆ مانگە.
ســوعاد هێشــتا نیقابە ڕەشــەکەی فڕێنەداوە 
کــە لەژێرییەوە تەنیــا دوو چاوی پــڕ لە ترس و 
دوودڵی دەبینی. بەدەم قسەکردنەوە جگەرەیەک 
دادەگیرســێنێ و دەڵێــت "ئــەوە 10 ســاڵە بــە 
بەردەوامی جگەرە دەکێشم.. تەنانەت ئەوکاتەش 
کە لە رەققە بووم هەر دەمکێشا ئەگەرچی خەڵک 

لەسەر ئەوە سزا دەدران".
ئــەو لەوبارەوە زۆرتر دەڵێ "یاســاکانی داعش 
تەنیا لەســەر خەڵکی عەوام جێبەجــێ دەبوون، 
لەســەر ئەندامانــی خۆیان و بەتایبەتــی ئەوانەی 
ئەمیر بوون یان بەرپرســی ســەربازی بوون، زۆر 

جێبەجێ نەدەبوون".
ســوعاد ئەدەبی ئینگلیزیی خوێندووە و ساڵی 
2010 شــووی بــە گەنجێکــی خەڵکــی حمــس 
کردبــوو. دوای بەرپابوونــی راپەڕینــی خەڵکــی 
ســووریا لــە ئــاداری 2011، بــرا بچووکەکەی بە 
تۆمەتی پەیوەندی لەگەڵ سوپای ئازاد دەکوژرێ، 
خێزانەکــەی پــاش ئــەو رووداوە ســووریا بەرەو 
تورکیا جێدەهێڵن، زۆر داوا لە سوعادیش دەکەن 
کە لەگەڵیان بڕوات، بەاڵم مێردەکەی رازی نابێت 
و بڕیار دەدات هەر لە سووریا بمێنێتەوە. بەهۆی 
ئــەوەوە پەیوەنــدی لەگــەڵ خێزانەکــەی خــۆی 
دەپچــڕێ و لە بەختی ڕەشــی خــۆی، پاش دوو 
مانگ، مێردەکەشــی بە فیشەکی قەناسێکی سەر 
بە ســوپای ســووریا دەکوژرێ لەوکاتــەی لەماڵ 
دەرچووبــوو بۆ کڕینــی نان. ســوعاد دوای ئەوە 
دەچێتە دیمەشــق و ماوەی ســێ ســاڵ لە ماڵی 
پووری دەمێنێتەوە، پاشــان بڕیــار دەدات بەڕێی 
رەققەدا سەفەر بکات بۆ تورکیا و خۆی بگەیەنێتە 

الی خێزانەکەی. کاتێک دەگاتە ئەوێ، ئەندامانی 
حسبە )پۆلیســی داعش( لەناو گەراجی شارەکە 
رێی دەرچوونی لێ دەگرن لەبەرئەوەی بەگوێرەی 
یاســاکانی ئــەوان، ئەو ژنە مافی ئــەوەی نەبووە 

بەتەنیا و بێ مەحرەم سەفەر بکات.
بەوجــۆرە لە رەققە گیــر دەخوات و هەر لەوێ 
ناچار دەبێ خانوویەک بەکرێ بگرێ تا ئەوکاتەی 
گەنجێکــی مەغریبــی دەناســێ کــە ئەویــش لە 
کۆاڵنەکەی ئەواندا نیشتەجێ بووە. سوعاد دەڵێ 
"پێی سەرســام بــووم و زۆرجار نیگای یەکترمان 
دەکــرد، پاشــان داوای هاوســەرگیریی لێکردم و 
منیــش بێ دوودڵــی رازی بووم و لە ناوەڕاســتی 

2015 دا هاوسەرگیریمان کرد. 
بــەاڵم نوور )22 ســاڵ(، لەگــەڵ خێزانەکەی 
لەســاڵی 2007دا لە حەلەبەوە هاتوونەتە رەققە. 
باوکــی ئــەوکات خەریکــی کاری بازرگانی بووە، 
پاش ئەوەی چەکدارانی داعش لە سەرەتای 2014 
دا دەســت بەســەر شــارەکەدا دەگرن و لەمانگی 
حوزەیرانی هەمان ســاڵدا خەالفــەت رادەگەیێنن، 
خێزانەکــەی نوور هــەر لەوێ دەمێننــەوە. پاش 

ماوەیەک، داعشــێکی خەڵکــی مالیزیا کە هاوڕێی 
براکەی بووە، دێتە خوازبێنی و ئەمیش رەزامەندی 
نیشان دەدات. ئێستا نوور لەو پیاوە مالیزیە دوو 

منداڵی هەیە.
ســێیەمیان ژنێکی 25 سااڵنی خەڵکی حەمایە 
و خێزانەکەی پاش توندبوونی شــەڕ لەوێ، بەرەو 
ڕەققە هاتوون و باوکیشی بووەتە چەکداری داعش. 
خەنســا لەبارەی هاوســەرگیریی یەکەمی دەڵێت: 

"هیــچ بژارەیەکی ترم نەبوو، گەنجێکی توونســی 
هاتــە داوام و باوکیشــم دەســتبەجێ رازی بــوو، 
هەرچەندە من و دایکم ناڕەزاییمان دەربڕی، بەاڵم 

هیچ سوودی نەبوو".
پاش نزیکەی ســاڵێک، مێردەکــەی لە مانگی 
ئایــاری 2016 دا دەکوژرێ. خەنســا لــەو پیاوە 
منداڵێکی هەبووە، ئینجا چەکدارێکی تری توونسی 
کــە هاوڕێی مێردەکەشــی بووە، خــۆی لێ نزیک 

دەکاتەوە و پاشــان لە باوکی داخوازیی دەکات و 
دیسان باوکی دەستبەجێ رازی دەبێت.

مێــردە مەغریبییەکەی ســوعاد پاش نزیکەی 
سێ مانگ لە هاوسەرگیرییان، لە شەڕێکدا بریندار 
دەکــرێ و بەهۆی ئەوەوە لە شــەڕ دەبەخشــرێ. 
ســوعاد دەڵێ مێردەکەی: "لە سەرەتای 2016 دا 
نامەیەکی بۆ گوتەبێــژی دەوڵەتی خەالفەت ئەبو 
محەممەد ئەلعەدنانی نارد و داوای کرد رێمان بدەن 
سەفەر بکەین و بە یەکجاری بگەڕێتەوە مەغریب، 

پاش نزیکەی مانگێک، عەدنانی رەزامەندیی دا".
بەاڵم خۆشــییەکەی ســوعاد زۆری نەخایاند، 
عەدنانی لە هاوینی هەمان ساڵدا بەهۆی بۆردومانی 
فڕۆکەکانی هاوپەیمانانەوە کوژرا و پاشــان والیی 
رەققە فەرمانێکی دەرکرد کە بەگوێرەی فەرمانەکە 
هیچ موهاجیرێک )واتە ئەو چەکدارە بیانییانەی لە 
دەرەوەی واڵتەوە هاتوون( مافی سەفەرکردنیان بۆ 

دەرەوەی سووریا نەما.
بــەاڵم نــوور ســەرکەوتوو بوو لــەوەی مێردە 
مالیزییەکــەی رازی بکات بــەوەی خۆی لە داعش 
دووربخاتەوە، ئەوەش دوای ئەوەی هەستی کردبوو 

کــە وەکو جاران لەگەڵ بیروباوەڕەکەی گەرموگوڕ 
نییە و زۆر نهێنیشــی بۆ ئاشــکرا دەکرد لەبارەی 
تێکشکانی ورەی چەکدارەکانیان پاش ئەو زنجیرە 
شکســتەی کە داعــش لە عێراق و لە ســووریاش 

بەرەوڕووی دەبووەوە. 
مێردەکەی خەنســاش بەهەمان شێوە بڕیاری 
دابــوو وردە وردە خــۆی لە داعــش دووربخاتەوە. 
خەنسا دەڵێ: "خەریک بوو وردە وردە ناڕەزایی لە 
سیاسەتی داعش دەردەبڕی، بەتایبەتی لەوەی کە 
چەکدارە بیانییەکانیان دەناردە ریزەکانی پێشەوە 
و ئەوانەشــی کە ســووری بــوون، یان لــە دەزگا 
ئەمنییــەکان بوون یان ئەمیــر و بەرپرس بوون و 

نەدەچوونە بەرەی پێشەوەی شەڕ".
ســەرەتای حوزەیرانــی رابردوو کــە هێزەکانی 
ســووریای دیموکرات لەنــاو گەڕەکەکانی رەققەدا 
دەســتیان بــە پێشــڕەوی کرد، ســوعاد و مێردە 
لەناوچەکانــی  منداڵەکەیــان  و  مەغریبییەکــەی 
بندەســتی داعش هەاڵتن و خۆیان گەیاندە ناوچە 
ئازادکــراوەکان. مێردەکەی ســوعاد هەزار دۆالری 
دابــووە قاچاخچــی، بــۆ ئــەوەی بە ســەالمەتی 
بیانگەیەنێتە دەستی هێزەکانی یەپەگە کە داعش 
بە کافر و )مورتەد( هەڵگەڕاوە لە ئاینیان دەزانن.
ســوعاد دەڵێ: "کاتێک گەیشــتینە دەســتی 
ئەوان، مێردەکەم خێرا ناســنامەی خۆی ئاشــکرا 
کــرد و ئەوانیش ناردیانــە بەندیخانە، لەو کاتەوە 
هیــچ لەبارەی چارەنووســی نازانــم، دەڵێن دوای 

تەواوبوونی لێکۆڵینەوە ئازادی دەکەن".
مێردە مالیزییەکەی نوور-یش بەهەمان شــێوە 
دوو هەزار دۆالری دابووە قاچاخچییەک بۆ ئەوەی 
بیانگەیەنێتە دەست هێزەکانی سووریای دیمۆکرات. 
نوور دەڵێ: "هەر کە گەیشتین، ئااڵیەکی سپیمان 
بەدەســتەوە گرت و مێردەکەم خێرا خۆی ناساند 
کە چەکداری پێشووی داعش بووە و ئێستاش لە 
گرتووخانەیەکە لە کۆبانی، هیــوادارم زوو ئازادی 

بکەن".
بــەاڵم چیرۆکی هەاڵتنی خەنســا و مێردەکەی 
کەمێــک جیــاوازە. ئــەوان خۆیــان گەیاندووەتە 
گوندێــک لــە رۆژهەاڵتــی رەققــە، پاشــان بەپێ 
دیموکــرات  ســووریای  هێزەکانــی  بەرەوپیــری 
چــوون، لــەوێ گوتوویانە کە خەڵکــی حەلەبن و 
بەڵگەنامەکانیــان ون کــردووە، بەاڵم شــێوەزارە 
توونسیەکەی مێردی خەنسا پالنەکەی تێکداوە و 
دەستبەجێ ناسیویانەتەوە و گرتوویانە، ئەوە 45 

رۆژیشە بێسەروشوێنە.
ئێستا ئەم ســێ ژنە چاوەڕێی چارەنووسێکی 
نادیارن، رەنگە پاش نیشتنەوەی تەپوتۆزی شەڕ، 
ئینجــا نۆرەی ئەوە بێت کە مێــردی هەریەکەیان 
بــۆ دادگایــی بنێردرێنــەوە واڵتی خۆیــان و لێک 
جیاببنەوە.. لە هەمووشــی نادیارتر جارەنووسی 

منداڵەکانیانە.        

لە خێوەتگای پەنابەرانەوە چیرۆكی خۆیان دەگێڕنەوە

مێردیان بە داعشی بیانی كرد و رۆژی خۆیان 
رەش كرد

چەكدارەكانی داعش لە رەققە 
پارە دەدەنە قاچاخچی بۆ ئەوەی 
بیانگەیێننە دەستی هێزەكانی 
سووریای دیموكرات

رووداو – ستۆكهۆڵم 

لەگەڵ نزیكبوونەوەی خۆری خەالفەتەكەی داعش 
لە ئاوابوون، وردە وردە خێزانی ئەوانەی لە ئەوروپاوە 
بــۆ جیهاد چووبوونە عێراق و ســووریا، دەگەڕێنەوە 
ئەو واڵتانەی پێشــتر داڵدەیــان دابوون. ئەمەش لە 
واڵتێكی وەكو سوید مشتومڕی زۆری بەدوای خۆیدا 

هێناوە.
 300 نزیكــەی  ســەرچاوە،  هەنــدێ  بەپێــی 
ســوێدی چوونەتــە ریزەكانــی داعش، بــەاڵم دوای 
كۆنترۆڵكردنەوەی زۆربەی ناوچەكانی ژێر دەسەاڵتی 
ئــەو رێكخــراوە، دەگوترێ كە تا ئێســتا 65 كەس 

گەڕاونەتەوە سوید.
دامەزراوەی ئاماری سوێد، تەنیا ئاماری ئەوانەی 
الیە كە بەشێوەیەكی یاسایی سوێدیان جێهێشتووە 
و گەڕاونەتەوە. تەنیا لە عێراق لەماوەی دوو ســاڵی 
رابردوو 500 كەســی خاوەن رەگەزنامەی ســوێدی، 
گەڕاونەتــەوە. بــەاڵم هیچ گومانێكی تیرۆر لەســەر 
ئەوانــە نییــە، چونكە ئەوانەی بــۆ ریزەكانی داعش 
سوێدیان بەجێهێشتووە، بەشێوەیەكی شاراوە بووە 
و بە نهێنی چوونەتە ناوچەكانی ژێر دەستی داعش.

ئێریــك نــورد، بەڕێوەبــەری پۆلیســی شــاری 
یۆتۆبۆری رایگەیاندووە كە 300 سوێدی لە ریزەكانی 
داعشدان و ئەگەری ئەوە هەیە كە ئەوانەی زیندوون 

بگەڕێنەوە".
رۆژنامەی داگنســنیهیتر )DN( بە پشتبەســتن 
بــە زانیارییەكانــی هێزەكانی ســووریای دیموكرات 
)هەســەدە( باڵوی كردووەتەوە كــە تەنیا لە ناوچە 
گەمارۆدراوەكانــی شــاری رەققە 80 ســوێدی هەن. 
بابەتی سویدییەكانی ناو داعش دوای ئەوە گەرم بوو 
كە دوو چەكداری داعشــی سوێدی لە رەققە بەدیلی 

كەوتنە دەست هەسەدە.
دوایین بڕیاری دامەزراوەی پشكنینی زانیارییەكان 
)Datainspektionen( رێگەی بە سێپۆ )پۆلیسی 
هەواڵگریی ســویدی( داوە كە ئازاد بێت لە گەڕان و 
چاودێری و پشــكنینی ئەو كەسانەی گومان دەكرێ 

داعش بن. 
ســێرپا فرانســێن، بەرپرســی راگەیاندنــی ئەو 
دامەزراوەیە بە میدیاكانی سوێدی گوتبوو "زانیاریی 
باش و بەكەڵكمان لەســەر ئەو كەســانە بەدەســت 
دەگات. پرۆســەكە فــراوان دەكەین، ئــەو بڕیارەش 

دەستمان وااڵتر دەكات".
دوو هەفتــە لەمەوبــەر كەســێكی ســوێدی بــە 
رەچەڵــەك بیانــی بە تۆمەتــی كۆكردنــەوەی پارە 

و پەیوەنــدی لەگەڵ داعش دەســتگیر كــرا . دوای 
ماوەیەكــی زۆر لــە لێكۆڵینــەوە بــە شــەش مانگ 

بەندكردن سزا درا.
خەیاڵیان هەر لەالی داعشە

گەڕانــەوەی ســوێدیە توندئــاژۆكان بــۆ ســوێد 
بابەتێكــی جدییە، وێــڕای رەهەنــدە ئەمنییەكەی، 
كاركردن لەســەر داهاتووی ئەو منداڵ و خێزانانە بە 

بابەتێكی هەستیار دەزانرێت. 
ماگنۆس رانســتۆرپ توێژەر لە بــواری تیرۆر كە 
خاوەنــی چەند كتێــب و لێكۆڵینەوەیەكــی تایبەت 
بە پرســی تیرۆر و رۆژهەاڵتی ناوینــە، دەڵێت "ئەو 
مندااڵنە كارەســات و تراژیدیا و رووداوی ســەختیان 

بینیوە، زۆربەیان بەشێك بوون لە كارە توندوتیژەكان 
و راهێنانیان پێكراوە، بارگاویشن بە بیری خەالفەتی 

داعش".
بــەڕای رانســتۆرپ، جیاوازیــی رێســا و كاری 
كۆمۆنەكان لە سوێد هۆكاری شاردنەوەی زانیارییەكانە 
لەبارەی دۆخی ئــەو مندااڵنە كە رەنگە نەزانرێت لە 
چ دۆخێكدان و چەندە كاریگەرییان لەسەر كەم یان 

زیادبوونی هزری توندوتیژی هەیە. 
پێشــتر ئامارێك ئاشــكرای كردبوو كە بەشێكی 
مندااڵنــی خێزانە كۆچبــەرەكان باوەڕیــان بە بیری 

داعش هەیە. 
وەك رانستۆرپ دەڵێت :"بەپێی لێكۆڵینەوەیەكی 
ئەڵمانــی كە لەســەر 800 كــەس كــراوە، لەوانەی 

چوونەتە نێو داعــش و گەڕاونەتەوە، تەنیا 10%یان 
وازیان لە بیری توندڕەوی هێناوە". 

لوقمــان حەكیــم شــارەزا لــە بــواری كۆمەڵگە 
و توندوتیــژی، كــە كوردێكــی دێرینی دانیشــتووی 
ستۆكهۆڵمە، دەڵێت:"لە هەندێك گەڕەكی بیانینشینی 
وەك شــوێنە قــەراغ شــارەكانی ســتۆكهۆڵم، یــان 
شــارەكانی وەك مالموێ و یۆتۆبــۆری، ژینگەیەكی 

لەبار هەیە بۆ زیاتر برەودان بەو بیرە توندە".
ئــەو روو لــە دەوڵــەت دەكات و دەپرســێت: "چ 
لۆژیكێك لەوەدا هەیە داڵدەی كەسێك بدەی كە زۆر 

دڵنیای لە شەڕی داعشدا بەشداریی كردووە".
بەاڵم ســەردار شــەمێرانی قوتابیی ماســتەر لە 
زانســتی یاساناسی و دانیشتووی ستۆكهۆڵم رایەكی 
پێچەوانــەی هەیــە و دەڵێــت "زیادەڕەوییــە ئەگەر 

پێمانوابێــت ســوێد شــوێنی ئێمەیــە و هــی ئەوان 
نییە. تاوانبار هەر تاوانبارە و لە ســوێد بێت یان لە 
كوردســتان دەبێت ســزا بدرێ، بەاڵم ژن و منداڵ چ 

گوناهێكیان هەیە؟".
مارگۆت بۆستروم توێژەری سوێدی پێیوایە ئەوەی 
زۆرتر گرنگی بە گەڕانەوەی كەسوكاری داعش دەدەن 
بیانییەكانن. ئەو دەڵێت "سوێدیەكان هێندەی كورد 

و ئەفغانییەكان بەرامبەر ئەم كەیسانە توند نین".
مارگۆت هــۆكاری ئەمە رووندەكاتــەوە و دەڵێت 
"خەڵكــی ئەوروپــا تەنیا لە میدیاكانەوە داعشــیان 
ناسیوە، بەاڵم ئەوان خۆیان لە نێو رووداوەكان بوون، 
بۆیە ئەســتەمە قبوڵی بكەن". ئــەو بەدووری نازانێ 
ئەمە لــە ئایندەدا پێكدادانی نێــوان كۆچبەرانی لێ 

بكەوێتەوە.

خێزانی چەكدارانی داعش دەگەڕێنەوە سوید

        پرۆژەكەی مونا سالین بۆ مندااڵنی داعش

ســاڵی پــار دامــەزراوەی نەتەوەیــی بــۆ نەهێشــتنی توندوتیــژی بە 
سەرپەرشــتی مۆنــا ســالین گەورە سیاســەتڤانی پێشــووی سۆســیال 
دیموكرات، پرۆژەیەكی چاكســازیی راگەیاند بۆ ئەو ژن و مندااڵنەی بەهۆی 
باوك و هاوژینەكانیان چوونەتە نێو داعش. چونكە پێیانوابوو ئەم جۆرە كەسانە 

قوربانین و پێویستیان بە چاكسازی هەیە. 
پرۆژەكەی مونا سالین هێشتا هەر لەســەر كاغەزە. دامەزراوەی پاراستنی 
مافی مندااڵنی سوێد كە دامەزراوەیەكی دەوڵەتییە، رەخنەی لە كۆمۆنەكان 
هەیە كــە هیچ ئامادەییەكیان بۆ ئەم پرســە نییە و تەنانــەت زانیارییان نییە 

لەسەر رەوشی ئەو مندااڵنەی باوكیان داعشە، كە لە چ دۆخێكدان.

300 سویدی چوونەتە ریزەكانی داعش و تاوەكو ئێستا 65 كەسیان گەڕاونەتەوە 
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برایەك خوشكەكەی لە ئاودا دەخنكێنێ
رووداو - زاخۆ

لەسەر كێشەیەكی كۆمەاڵیەتی لە قەزای زاخۆ، كوڕێك خوشكەكەی لە ئاودا دەخنكێنێ، پاشان خۆی رادەستی پۆلیس دەكات. رۆژی پێنجشەممە 2017/8/17، 
لە قەزای زاخۆی سەر بە پارێزگای دهۆك، لەسەر كێشەیەكی كۆمەاڵیەتی كوڕێكی تەمەن 22 ساڵ خوشكە تەمەن 16 سااڵنەكەی بردووەتە سەر رووباری هیزل و 

خنكاندوویەتی. رائید هێمن سلێمان، بەرپرسی پەیوەندییەكان و راگەیاندنی پۆلیسی دهۆك بە )رووداو(ی راگەیاند "پشتڕاستكراوەتەوە كە كچەكە لەالیەن براكەیەوە 
كوژراوە، لە پزیشكی دادیش دەركەوتووە كچەكە  بەهۆیی خنكاندنییەوە لە ئاودا گیانی لەدەستداوە". ئاماژەی بەوەش كرد كە كوڕەكە دەستبەجێ چووەتە بنكەی پۆلیس 

و خۆی رادەست كردووە.

ژنان

دیمەن بورهان
رووداو - هەولێر

خونــاو  تەلەفۆنــی،  پەیوەندییەكــی  دوای 
بەنــاوی بازاڕكردنــەوە ماڵئاوایــی لــە كوڕەكەی 
كــرد و نەگەڕایــەوە، دوای 18 رۆژ تەرمی خوناو 
لــە چۆڵەوانییــەك دۆزرایەوە، بــەاڵم تەرمەكەی 
بــە جۆرێك شــێواوە هێشــتا بۆ پۆلیــس روون 

نەبووەتەوە كە كوژراوە یان خۆی كوشتووە.
خونــاو عەبدوڵــاڵ، تەمەن 54 ســاڵ، دووجار 
شــووی كردبــوو، لە مێردی یەكەمــی دوو منداڵ 
و لــە دووەمیشــیان پێنج منداڵی هەبــوو، بەاڵم 
لەالی هیچیان نەماوەتــەوە. لە هاوژینی یەكەمی 
جیابووەتەوە. هاوژینی دووەمیشــی ســێ ســاڵە 

جێیهێشتووە.
ئەو ژنە كە دانیشــتووی گوندێكی دەوروبەری 
قەزای بنەســاڵوە بوو، كۆتایی مانگی رابردوو لە 
ماڵ دەرچووە و نەگەڕاوەتەوە، رۆژی 2017/8/18 
تەرمەكــەی لە گوندی پونگینەی ســەر بە قەزای 

بنەساڵوە دۆزرایەوە.
یوســف عەلی، 15 ســاڵ، كە تەنیــا منداڵی 
خوناوە لەگەڵ دایكی دەژیا، باســی ژیانی دایكی 
بــۆ )رووداو( كرد و گوتی "دایكم خاوەنی حەوت 
منــداڵ بــوو لە هاوژینی یەكەمــی كوڕ و كچێكی 
هەیە. مــن كوڕی هاوژینــی دووەمیم، هەرچەندە 
براكانــم پێیاندەگوت وەرە الی ئێمە، بەاڵم دایكم 

حەزی دەكرد لەماڵی خۆی بژی".

بە گوتەی یوسف، دایكی بۆ بازاڕكردن چووەتە 
دەرەوە، بەاڵم نەگەڕاوەتەوە، دواتر تەرمەكەی لە 
چۆڵەوانییەك دۆزراوەتەوە. یوســف گوتی "كاژێر 
نزیكەی هەشتی بەیانی بوو، تەلەفۆنێك بۆ دایكم 
هــات، نەمزانــی كێیە؟ بە دایكمــم گوت بۆ كوێ 
دەچــی؟ گوتــی: دەچمە بــازاڕ، ئیــدی هەر ئەو 

رۆیشتنە بوو نەگەڕایەوە".

دوای مردنی دایكی دەكەوێتە 
سەرشەقام 

چاوەڕێــی  رۆژە  ئــەو  بەدرێژایــی  یوســف   
گەڕانــەوەی دایكــی كــردووە، كــە شــەو دادێ 
پەیوەنــدی بە براكانیەوە دەكات. یوســف گوتی 
"پرســیارم لە براكانــم و هەندێك لە خزمان كرد، 
بەاڵم هەموویان گوتیان نەمانبینیوە. بۆیە هەر ئەو 

شەوە پۆلیسمان ئاگادار كردەوە". 
دوای 18 رۆژ لەدیارنەمانــی خونــاو، برایەكی 
یوســف تەلەفۆن بــۆ یوســف دەكات و دەڵێت: 
دایكمــان كوژراوە و تەرمەكەیــان فڕێداوە. ئیدی 
ئەوە ســەرەتای ماڵوێرانی و دەربەدەری یوســف 

دەبێ.
یوسف گوتی "پرســەمان بۆ دانا، باوكم هاتە 
پرسەكەی، بەاڵم دوای پرسەكەی رۆیشت. ئیدی 
من بە تەنیا مامەوە، تازە بە تازە باری ئابووریمان 
بــاش دەبوو، بــەاڵم دوای دیارنەمانی دایكم، من 
بێكەس بووم. ناچار لە ماڵ هاتمە دەرێ، شتێكی 

وای تێدا نەبوو لەگەڵ خۆم بیبەم، بە دەســتێك 
جلەوە بەرەو پارك و شەقامەكان رۆیشتم، چونكە 
حەزم نەكرد بەگیرفانی بەتاڵ ببمە ئەرك لەسەر 
براكانم، چەند شــەوێك لە دەرەوە مامەوە، بەاڵم 
دواتــر براگەورەكەم منی بردە الی خۆی، ئێســتا 

لەالی ئەو دەژیم". 

"بۆ پارە كوشتوویانە"

خزمێكی نزیكی خوناو، گومانی بۆ ئەوە دەچێت 
كە بۆ پارە كوشــتوویانە. ئەو دەڵێت "خوناو لەو 
ماوەیــە میراتی باوكی وەرگرت، 14 هەزار دۆالری 
بەركــەوت. بەو پارەیە خانوویەكــی بە 10 هەزار 
دۆالر لە قــەاڵدزێ كڕیبوو، 4000 دۆالریشــی بۆ 
مابــووەوە، ئەو رۆژەی كە دەرچووە پارەكەشــی 
لەگــەڵ خۆی بردووە، بــەاڵم كاتێك تەرمەكەیان 
دۆزیوەتەوە تەنیــا 250 دینار لە نێو جانتاكەیدا 

بووە، بۆیە پێدەچێ بۆ پارە كوشتبێتیان".
هۆگر عەزیــز، گوتەبێژی پۆلیســی پارێزگای 
هەولێر بە )رووداو(ی گوت: "رۆژی 2017/7/31 
لــە دیارنەمانی ئەو ژنــە ئاگاداركراینــەوە، دوای 
گەڕانێكــی زۆر رۆژی 8/18 تەرمەكەمان لە نزیك 
گوندی پونگینــە دۆزییەوە". گوتیشــی "بەهۆی 
ئــەوەی ئەو ماوەیە تەرمەكەی لەبەر هەتاو بووە، 
بە تەواوی تێكچووبوو، بۆیە نازانین چۆن كوژراوە، 
دادپزیشــكی  پەیمانگــەی  راپۆرتــی  چاوەڕێــی 

دەكەین".

دوای وەرگرتنی میراتی باوكی، كوشتیان

مەهدی محەممەد رواندزی
رووداو - رواندز

وێنــەی ســەرەكی واڵەكــەی خــۆی لە 
تــۆڕی كۆمەاڵیەتــی فەیســبووك بە ئااڵی 
كوردســتان رازاندووەتــەوە. ئــەو دەڵــێ 
نەتەوەیــەك رووبــەڕووی كۆمەڵكــوژی و 
كارەســاتی وەك ئەنفــال و كیمیابــاران و 
راگواســتن بووبێتــەوە، هیچ مانــای نییە 

تاوەكو ئێستا خاوەنی دەوڵەت نەبێ.
كچــە  ئەبۆلوشــیۆن،  مالیــن  كریــس 
بازرگانێكی تەمەن 34 ساڵەی فلیپینییە، 
تاوەكــو ســاڵێك لەمەوبەریــش نەیدەزانی 
نەتەوەیــەك هەیــە بەنــاوی كــورد. ئــەو 
لــە رێگــەی فەیســبووكەوە كوڕێكی كورد 
دەناســێ، هــەر لــە رێگــەی ئــەو گەنجە 
كــوردەوە دێتە كوردســتان و ماوەی چوار 

رۆژ دەمێنێتەوە.
كریــس كــە كچێكــی مەســیحییە، هەر 
لــە رێگەی ئــەو گەنجەوە كە دانیشــتووی 
ســۆرانە، واز لە ئاینەكەی دێنێ و دەبێتە 
كریســەوە  لــە  ناوەكەشــی  موســوڵمان. 

كردووە بە نوور ئەلجەننە.
كریس خوازیارە ببێتە پردی پەیوەندیی 
نێــوان گەلەكــەی و كــورد، ئــەو دەڵێــت 
"بەداخــەوە تاوەكوو ئێســتا خەڵكی ئێمە 
كوردیــان نەناســیوە، مــن سوپاســی ئەو 
كوردە دەكەم كە لەڕێگای فەیســبووكەوە 
بــووە هاوڕێــم، هــەر لەڕێگای ئەویشــەوە 

گەلی كوردم ناسی".
خۆشەویســتیی كریــس بۆ كــورد هانی 
دەدات سەردانی كوردستان بكات. ئەو كە 
لە زۆر ناوچەی كوردســتان گەڕاوە، باسی 
كوردســتان دەكات و دەڵێت "كوردســتان 
سروشتێكی زۆر جوانی هەیە، خەڵكەكەی 
مــرۆڤ  میواندۆســتن،  و  میهرەبــان  زۆر 
لەگەڵیان ئاســوودەیە". ئەو كە چوار رۆژ 
لــە كوردســتان ماوەتەوە دەڵێــت "لەوێ 
هەســتم بە غەریبی نەكــرد، وامدەزانی لە 

فلیپینم، رۆژانێكی جوانم بەسەربرد".
سەرســامبوونی  ســەرەڕای  كریــس 
و  كوردســتان  سروشــتی  جوانیــی  بــە 
مرۆڤدۆســتیی كــورد، تاموچێــژی كەبابی 
هەولێریش لەبیر ناكات و دەڵێت ئەو چوار 
رۆژەی لــە كوردســتان ماوەتــەوە زۆربەی 

ژەمەكان كەبابی خواردووە.
كریس ئێستا زیاتر لە هاوڕێیەكی كوردی 
هەیــە و لە رێگەی هاوڕێكانییەوە ئاگادارە 
كــە كورد هەوڵــی ســەربەخۆیی دەدات و 
بەنیازە لە 25ی ئەیلول گشتپرسی بكات. 

لە فلیپینەوە دەڵێ بەڵێ 
بۆ سەربەخۆیی كوردستان 

لە پیاوی كورد دەترسێ

كریسی تەمەن 34 ساڵە و تاوەكو ئێستا سینگڵە، دەڵێت جارێ لە بەرنامەیدا 
نییە شــوو بكات. بەاڵم مەرجی خۆی بۆ شــووكردن ئاشــكرا دەكات و دەڵێت 
"نامەوێ شــوو بە كەســێكی لە خۆم بچووكتــر بكەم، هەر هیــچ نەبێ دەبێ 

هاوتەمەنی خۆم بێ، ئەگەر دوو ساڵێك لە خۆم گەورەتر بێ ئەوە باشترە". 
كریــس نهێنی ئەڤینــداری خۆی و پیاوێكــی كورد ئاشــكرا دەكات و دەڵێ 
"ســاڵێك بەر لە ئێســتا چاوم بە پیاوێكی كــورد كەوت و 11 مانــگ پەیوەندی 
خۆشەویستیمان هەبوو، بەاڵم دوایی هاوسەرگیری لەگەڵ كچێكی واڵتەكەی 

كرد، چونكە ئەمە كەلتووری ئەوانە".
 ئەو بە پێكەنینەوە گوتی "لەمەسەلەی هاوسەرگیریدا، دەبێ زۆر وشیار بین 
و ناكرێ باوەڕ بە هەموو كەسێك بكەین، جارێ من ترسم هەیە كە هاوسەرگیری 

لەگەڵ پیاوێكی كورد بكەم، چونكە زانیومە پیاوی وا هەیە سێ ژنی هەیە".

دیمەن بورهان
رووداو - هەولێر

ماڵەكــەی عائیشــەی تەمــەن 70 ســاڵ، لــە 
گوندێكی سەر بە پارێزگای هەولێرە، ئەو لەگەڵ دوو 
خوشــكەكەی: عالیە، تەمەن 65 ســااڵن و عەتیە، 
تەمەن 63 سااڵن دەژیت و هیچ پیاوێك لە ماڵەكەیاندا 
نییە. ئەوان وەك جاران توانای كاركردنیان نەماوە، 
بەاڵم هێشتا خۆیان لەڕێی كشتوكاڵ و ئاژەڵدارییەوە 

بژێویی ژیانیان دابین دەكەن.
ئــەوان چیرۆكێكی هاوبەش لــە ژیانیاندا هەیە، 
ئەویش چیرۆكــی خەتەنەكردنیانە كــە بە هۆكاری 
شوونەكردنیانی دەزانن. عائیشە باسی خەتەنەكردنی 
بــۆ )رووداو( دەگێڕێتــەوە و دەڵێــت "تەمەنــم 5 
ســاڵ بوو خەتەنەكرام، پێشــتر زانیبووم بە مووس 
خەتەنــەت دەكەن، بۆیە زۆر لێی دەترســام، بەاڵم 

نەمدەزانی بۆچی كچان خەتەنە دەكرێن".
عائیشە باسی ئەو رۆژە دەكات كە خەتەنە كراوە 
و دەڵێت: "خەریكی گسكدانی نێو ماڵ بووم، دایكم 
بانگی كردم گوتی وەرە كچم با بڕۆین. منیش پرسیم 
بــۆ كوێ ، گوتــی زووكە ئەو پیرەژنــە چاوەڕێمان 
دەكات، خەتەنەت دەكەم، كە گوێم لەو قسەیە بوو 
زۆر ترسام، هەاڵتم، دایكیشم لەبەرئەوەی قەڵەو بوو 
نەیدەتوانی بەدوامدا رابكات، داوای لە كوڕەكانی گوند 
كرد بمگرن، هەرچی كوڕی گوندەكە بوو دوامكەوتن 
بۆ ئەوەی بمگرن، بردیانم بۆ الی پیرەژنەكە و هەر 
لەناو گونــد و لەبەرچاوی خەڵك خەتەنەیان كردم، 

خوشكەكانیشم بەهەمانشێوە خەتەنە كران".
بۆچی شوویان نەكرد؟

عائیشــە و خوشــكەكانی گەورە بــوون، بەهۆی 
ئەوەش كە جوان بوون، خوازبێنییان لەناو خزمانیان 
زۆر بوو، بەاڵم ئەوان شــوویان بە كەســیان نەكرد. 
عائیشــە دەڵێــت "لە نێــو بنەماڵەكەمــان رێگەیان 

پێنەدەدایــن شــوو بــە بێگانــە بكەیــن، دەبووایە 
تەنیا شــوو بە خــزم بكەین، هەموو ئــەو كوڕانەی 
بەشــداربوون لە خەتەنەكردنمان خوازبێنی ئێمەیان 
كــرد، بــەاڵم ئێمە لــە داخان شــوومان بە هیچیان 
نەكرد، هەر بۆیە تا ئەم تەمەنە ئەم سێ خوشكە بە 

تەنیا ماوینەتەوە".
عائیشــە كاتێك باســی خەتەنەكردن دەكرێت، 
موچڕك بە گیانیــدا دێت و دەڵێت "هەموو خەڵكی 
گوندەكە بەشداربوون لە شێواندنی ژیانی ئێمە، بۆیە 
تاوەكو ئێســتاش رقم لە هەموویان دەبێتەوە و زۆر 

دڵخۆشیشم كە شووم بە هیچیان نەكردووە".

پێش ئەوەی خەتەنە بكرێت 
گیانی لەدەستدا

12 ساڵ تێپەڕیوە بەسەر مردنی مریەمی تەمەن 
شــەش ســااڵن كە ئەویــش قوربانییەكی دەســتی 
خەتەنەكردنە. حەمدیە كە دایكی مریەمە، تەمەنی 
خــۆی نازانێــت، بەاڵم وەك خــۆی دەڵێت تەمەنی 
لە 60 ســااڵن بەرەو ســەرەوەیە، بە گریانەوە باس 
لــەوە دەكات كە خــۆی هــۆكاری مردنی كچەكەی 
بــووە "كچێكم هەبــوو بەناوی مریــەم، رۆژێك ئەو 
مامانە هات كە منداڵەكانی گوندی خەتەنە دەكرد، 

منیش دەستی مریەمم گرت و بردم، كە گەیشتینە 
ئەوێ لە باوەشــم كرد و بردمە ژوورەوە، مریەم زۆر 
گریــا و گوتی دایكە زۆر دەترســم توخوا با بڕۆین، 
بەاڵم نەمهێشــت، كاتێك مامانەكــە ئامادەكاری بۆ 
خەتەنەكە دەكرد، هەســتم كــرد كچەكەم جوڵەی 
نەماوە، ســەیرم كرد لەباوەشــمدا وەفاتی كردبوو، 

چونكە لە مامانەكە زۆر ترسابوو".
حەمدیــە خــۆی بەتاوانبــار و هــۆكاری مردنی 
كچەكــەی دەزانێت، بۆیە دەڵێت "من قەت لە خۆم 
خــۆش نابم، چونكــە خۆم بوومە هــۆكاری مردنی 

كچەكەم".
دوو جار خەتەنە دەكرێن

زۆربــەی ئــەو كچانەی لــە گونــدەكان خەتەنە 
كراون، لەسەر كانی و ناو رووبارەكان خەتەنەكراون، 
هەندێكیشیان نایشارنەوە كە دووجار خەتەنەكراون، 
لەبەرئــەوەی مامانەكــە خراپ بووە و بە ســەقەتی 
كردوویەتی، دواتر دووبارە خەتەنە كراونەتەوە، بۆیە 
ئێستا تووشی نەزۆكی بوون و هاوژینەكانیان ژنیان 
بەســەرهێناون، یان تووشــی نەخۆشی جەستەیی 
بوون یان لە رەحمیاندا كێشەیان بۆ دروست بووە، 

ئەم حاڵەتانەش هەن، بەاڵم زۆر كەمن.

ئەو تەنانەت وێنەی پرۆفایلی ئەكاونتەكەی 
گۆڕیوە بــە وێنەیەك كە بە زمانی كوردی 
و عەرەبی و ئینگلیزی لەســەری نووسراوە 

"بەڵێ بۆ سەربەخۆیی كوردستان".
لەبــارەی گۆڕینی وێنــەی پرۆفایلەكەی 

لەڕێــی  دەمەوێــت  كارەم  "بــەو  دەڵێــت 
سۆشــیال میدیاوە بە هاوڕێكانم و دۆســت 
و ناســیاوەكانم نیشــان بــدەم كــە مــن 
پشتگیریی خەڵكی كوردستان دەكەم. دڵم 

بۆ سەربەخۆیی كوردستان لێدەدات".

چیرۆكی خەتەنەكردنیان دەگێڕنەوە

سێ خوشك بەتەنیا 
لە گوندێكدا دەژین

عائیشە

لە رقی خەتەنەكردنمان شوومان بە 
خەڵكی گوندەكەمان نەكرد

كریس مالین ئەبۆلوشیۆن لە رێگەی گەنجێكی سۆرانەوە كوردی ناسی
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لە بازیان كەسێك دەكوژرێ  كۆمەاڵیەتی
رووداو - بازیان 

رۆژی 2017/8/20 لە نزیك شــارۆچكەی بازیان لە رۆژئاوای ســلێمانی، كەســێك دەكوژرێ   و یەكێكی دیكەش بەســەختی بریندار دەكرێت. فازڵ عومەر، 
بەڕێوەبەری ناحیەی بازیان بە )رووداو(ی راگەیاند "كاژێر 07:00ـی بەرەبەیانی لەســەر شــەقامی گشــتیی بازیان ســلێمانی، لە نزیك )فەرعی دێلێژە( لەناو 

ئۆتۆمبێلێكدا كەسێك كوژراوە  و لە ئۆتۆمبێلێكی دیكەشدا كە نزیك ئەو بووە، كەسێكی دیكە بریندار بووە". فازڵ عومەر هەروەها دەڵێ "تاوەكو ئێستا هۆكاری 
رووداوەكە  و چۆنیێتی روودانی نازانین، بەاڵم هێزە ئەمنییەكان دەســتیان بە لێكۆڵینەوە كردووە". ئەو كەســەی كوژراوە و ئەوەشــی بریندار بووە، بەگوتەی فازڵ 

عومەر خەڵكی دەرەوەی بازیانن.

ژیلەمۆ عەبدولقادر

* بەڕێوەبەری بەرەنگاربوونەوەی 
توندوتیژی دژی ئافرەتان/ هەولێر

موقەدەمی مافپەروەر

هەندێــك لــە كچــان لــەو بــاوەڕەدان بە 
دروســتكردنی كێشــە بــۆ ئەوانــەی رێگــری 
لەبــەردەم حــەز و ئارەزووەكانیــان دەكەن، 
دەگەنــە ئامانجەكانیــان، بــەاڵم ئــەو كارەی 
دەیكــەن كــە زۆرتــر كاردانەوەیــە و زۆرجار 
دەچێتــە قاڵبــی بوختــان و درۆهەڵبەســتن 
بەناوی كەسانی دیكەوە، ئەگەر سكااڵ هەبێ، 
بەرەوڕووی لێپێچینەوەی یاساییان دەكاتەوە. 
وەكو ئەو كچەی كە لە گۆشەی ئەم هەفتەیەدا 

باسی دەكەین.
ئەو كچە كە ماوەیەك لەمەوبەر ســەردانی 
كردیــن، خــۆی تــەواو بێتاقــەت كردبــوو، 
بەســەرهاتی خــۆی بــۆ گێڕاینــەوە و گوتی 
"دایكــم زۆری لێــدەدام بۆیە لە مــاڵ رامكرد، 
پیاوێك هاتوچۆی ماڵمانی دەكرد، منیش پێم 
ناخــۆش بوو، چەند جارێــك بە دایكمم گوت 
كــە نابێت ئــەو پیاوە بێتە ماڵمــان، چونكە 
خەڵك توانجمان لێــدەدات و پێماندەڵێن ئەو 
پیاوە كێیە هێندە هاتوچۆتان دەكات، بۆچی 
دێتــە ماڵمان. ئەوە چەندیــن خانوو بگۆڕین، 
هــەر  تێناگەیەنــن،  خۆمــان  كەســوكارمان 
هەمووشــی لەنێوچەوانــی ئــەو پیاوەیە. ئەو 
پیاوە دەڵێــن ئامۆزای باوكمە، نێوانی لەگەڵ 
دایكم زۆر خۆشە، ژنی نەهێنابوو بەردەوام لە 
ماڵمان بوو، ئێستاش كە ژنی هێناوە، هەفتەی 
ســێ رۆژ لــە ماڵمانە، بۆیە مــن بەڵێنم داوە 
هەتا ئەو پیاوە هاتوچۆمان بكات نەگەڕێمەوە 

ماڵەوە". 
ئافرەتەكە لە شوێنی حەوانەوە و پاراستن 
دانــرا، بەدواداچوونمــان بــۆ قســەكانی كرد 
بۆ ئەوەی لە راســتی و دروســتیی قسەكانی 
لەبــارەی دایكــی دڵنیــا ببینــەوە. بــەدوای 
خوشــكێكی كچەماندا نارد و لێمانپرسی ئەو 
قســانەی خوشكەكەت راســتن. خوشكەكەی 
گوتــی: "راســتە ئــەو پیــاوە هاتوچۆمــان 
دەكات، بــەاڵم ئــەو جگە لــەوەی خزممانە، 
لەگەڵ باوكیشــم بە یەكــەوە كاردەكەن، هیچ 
رەفتارێكی نەشــیاوم لەو پیاوە نەدیوە، بەاڵم 
راســتیی رووداوەكە ئەوەیە كە خوشــكەكەم 
پەیوەندیــی خۆشەویســتیی لەگــەڵ كوڕێك 
هەبوو، كوڕەكە هاتە خوازبێنی، بەاڵم دایكم و 
باوكم بەبیانووی ئەوەی پەیوەندییان هەبووە، 
رازی نەبوون خوشــكەكەم شووی پێ بكات. 
دواتر مۆبایلیان لە خوشــكەكەم سەند، بۆیە 

ئەویش لە ماڵ هەاڵت".
كاتێــك بــەدوای دایكــی كچەمانــدا نارد، 
هەاڵتووەكــەی  كچــە  قســەكانی  ئەویــش 
رەتكــردەوە و گوتی "ئەو پیاوەی هاتوچۆمان 
دەكات، خزمــی هاوژینەكەمە، لەگەڵ یەكدی 
یەك ماڵەین. كچەكەشــم پەیوەندیی هەبووە 
و ئێمــە بۆ ئەوەی تووشــی هەڵە نەبێ، رازی 
نەبووین شــوو بەو كوڕە بكات، باشــە بۆچی 
هەتــا رێگریمان لێنەكرد، ئەو جۆرە قســە و 

بوختانانەی بە ئێمە نەكرد!".
باوكــی كچەكــەش هەمان قســەی دایكی 
كچەكــەی كــرد، نكۆڵیشــی لــەوە نەكرد كە 
لــە كچەكــەی داوە و گوتــی "لێدانەكە لەبەر 
بەرژەوەندیــی ئــەو بووە. ئەوەشــی لەبارەی 
خزمەكەم بە ئێوەی گوتووە ئەسڵ و ئەساسی 
نییە. تەنیا لەبەر ئەوەی نەمانهێشتووە شوو 

بەو كوڕە بكات، ئەو جۆرە قسانە دەكات".
باوكەكــە بەڵێنــی دا بیــر لــە داخوازیــی 
كچەكەی بكاتــەوە و دواتر وەاڵممان بداتەوە، 
پــاش ماوەیەك دایك و باوكــی كچەكە رازی 
بــوون، كچەكەیان شــوو بەو كــوڕە بكات كە 

خۆشی دەوێ و كچەكەش گەڕایەوە الیان.
لەو دۆســیەیەدا هــەم كچەكە و هەم دایك 
و باوكی خەتابــارن. كچەكە لەوەدا خەتابارە 
كە بوختانی بــۆ دایكی كردووە، ئەگەر لەالی 
كەســێكی نزیكــی دایكــی یــان باوكــی ئەو 
بوختانەی بە دایكی كردبایە، دوور نەبوو ژیانی 
دایكی بكەوێتە مەترســییەوە، چونكە زۆرجار 
وا روویداوە بەبێ بەدواداچوون بۆ قســەیەك، 

كەسەكە یەكسەر كاردانەوەی نیشان داوە.
خەتای دایك و باوكی كچەكەش ئەوە بووە 
كە رێگرییان لە شووكردنی كچەكەیان كردووە، 
چونكە كچەكەیان 18 ســاڵی تــەواو كردبوو، 
بەپێی یاساش كە كچەكە 18 ساڵی تەواو كرد 
مافی ئەوەی هەیە شــوو بەو كەسە بكات كە 

خۆی دەیەوێ.

بوختان بە دایكی 
دەكات

خۆشەویستی ژیانی لێ كردنە دۆزەخ
دیمەن بورهان

رووداو – هەولێر

ئاشكرابوونی پەیوەندی خۆشەویستی نێوان 
كچ و كوڕێك، ژیانی هەردووكیانی خســتووەتە 
مەترســییەوە. كوڕەكــە زیاتــر لــە ســاڵێكە 
خۆی حەشــارداوە و كچەكەش لــە داڵدەدانی 
ئافرەتانــە. ئــەوان لەالیــەن مامــی كچەكەوە 

هەڕەشەی كوشتنیان لێدەكرێ.
ســاڵی  لــە  ســاڵ   24 تەمــەن  )ه.خ(ی 
خۆشەویســتی  پەیوەندیــی  2012ـەوە 
لەگــەڵ )ن( دادەنــێ. ئەو دەڵێــت "كەس بە 
دوای  نەدەزانــی.  نێوانمانــی  خۆشەویســتی 
ســاڵێك مامەكانی، بەزۆر دایانــە ئامۆزایەكی 
خۆی كە هیچ خۆشەویستییەكی نەبوو بۆی".

)ن( شوو دەكات و دەبێتە دایكی دوو منداڵ، 
بــەاڵم پەیوەندیــی لەگەڵ )ه( هــەر دەمێنێ. 
ساڵی رابردوو هاوژینەكەی بە پەیوەندییەكەی 
دەزانێ، ئیدی ژیانیان دەكەوێتە مەترسییەوە. 
)ه( دەڵێــت "هــەر ئــەو شــەوە خــزم و 
كەســەكانم بە مەسەلەكەیان زانی، خاڵم هاتە 
ماڵمان و بڕیار بوو رۆژی دواتر بمباتە بادینان، 
كاژێر 12:30ی شــەو تەلەفۆنم بۆ )ن( كرد و 
پێمگوت بەیانی دەڕۆم، بەاڵم ئەو رەتیكردەوە 

و گوتی ئەگەر بڕۆی خۆم دەكوژم".
بەدوای چارەسەردا دەگەڕێن، )ه( دوو رێگا 
بۆ خۆشەویســتەكەی پێشنیاز دەكات: دەڵێت 
دەڕۆم بۆئــەوەی كەســوكارەكەت نەمكــوژن، 
یان بەیەكــەوە دەڕۆین. )ن(یــش رازی دەبێ 

بەیەكەوە بڕۆن.
پالنــی  )ن(  و  )ه(   2016/4/8 رۆژی 
رۆیشــتن دادەنێن، )ه( دەڵێــت: "كاژێر 12ی 
نیــوەڕۆ تەلەفۆنم بــۆ )ن( كرد، ئەویش هات، 
بەیەكەوە رامانكرد، كاژێر دوو گەیشتینە نزیك 
بازگەیەك لەسەر رێگای دهۆك، بەاڵم خزمێكی 
)ن( لــەو بازگەیە بوو، بۆیــە چاوەڕێمان كرد 

تاوەكو شەو داهات، ئینجا بڕۆینە دهۆك".
كاژێر ســێی شەو برسێتی تینیان بۆ دێنێ، 
)ن( دەچێتــە دوكانێكی ســەر رێــگا هەندێك 
بسكوێت و شەربەت دەكڕێ. وەك )ن( باسی 

دەكات، لە نێو ئۆتۆمبێلەكەیان بوون لە نزیك 
گوندێك، بســكویت و شەربەتەكەیان دەخوارد 
لــە ناكاو كەســێكی گوندەكە هاتووەتە ســەر 
ســەریان و پێیگوتوون بەو شەوە درەنگ لێرە 
چی دەكەن؟ ئەوان گوتبوویان كە سەیرانكەرن.
)ن( دەڵێــت "كەســەكە گوتی ئاسایشــم، 
داوای ناســنامەی لێكردیــن، بــەاڵم گوتم )ه( 
ناســنامەی پــێ نییە، گوتی دیــارە ئەو ژنەت 
بــۆ رابواردن هێناوەتە ئێــرە. بۆیە ناچاربووم 
راســتییەكەی پێ بڵێم، بەاڵم ئەو داوای ناوی 
سیانیی هەردووكمانی كرد، دواتر كەمێك چووە 
ئەوالوە و تەلەفۆنی كرد، منیش بە )ن(م گوت 
رادەكەیــن، كاتێك بــە ئۆتۆمبێلەكە هەاڵتین، 
پیاوەكە لەدواوە تەقەی لێكردین، ســێ گوللە 
بەر كەلەكەم كەوت، بەاڵم نەوەســتام تاوەكو 
گەیشــتینە نزیك بازگەكە، ئینجــا وازی هێنا 
و گەڕایــەوە. لە بازگەكە وەســتام كە زانییان 
بریندارم رادەســتی بنكەی پۆلیسی قەندیلیان 
كردین، لەوێش بردیانمە نەخۆشــخانەی هەریر 

و هەندێــك چارەســەری ســەرەتاییم بۆ كرا، 
دواتر بــە ئەمبۆالنس رەوانەی نەخۆشــخانەی 
ئیمێرجنســیی هەولێریــان كردم، )ن(یشــیان 

ناردە ماڵی داڵدەدانی ئافرەتان".
دوای گەیشــتنیان بــە نەخۆشــخانە، )ه( 
نەشــتەرگەریی بۆ دەكرێ، وەك خۆی دەڵێت 
"كاژێر سێی شەو بردیانمە هۆڵی نەشتەرگەری، 
كاژێــر 10ی رۆژی دواتــر كە بەهۆش هاتمەوە 
كەســوكارم بە رووداوەكەیان زانیبوو، سەرەتا 
هەموویــان دەیانگوت دەبێــت بیكوژین، تەنیا 

مامێكم لەگەڵ كوشتنی من نەبوو".
بە گوتــەی )ه(، هەر ئەو رۆژەی رایانكرد، 
كەســوكار و هاوژینی )ن( ســكااڵیان لەســەر 
)ه( تۆمــار كردووە بەتۆمەتی ئەوەی كە )ن(

ی بەزۆر بردووە.
 )ه( دەڵێــت: "بەاڵم من بەزۆر نەمبردبوو، 
تەنانەت كاتێك پۆلیســەكان هاتن و لێدوانیان 
لێوەرگرتم، پێمگوتن ئەو ژنە بە ویستی خۆی 
لەگەڵــم هاتــووە. دواتر چووبوونــە الی )ن(، 

ئەویــش گوتبووی بە ویســتی خــۆم لەگەڵی 
رۆیشــتووم، خۆشــمدەوێت، بــەاڵم مامەكانــم 

بەزۆر منیان داوە بە ئامۆزام".
لە دادگا بێتاوان دەردەچێت

)ه( كە نزیكەی 20 رۆژی لە نەخۆشــخانە 
و 20 رۆژیشــی لە گرتووخانە بەسەر بردووە، 
دەڵێت "كە لە نەخۆشــخانە بووم، كەسوكارم 
لەترسی كەسوكاری )ن( سەردانیان نەدەكردم، 
دواتر چوومە زیندان. دۆسیەكەم چووە بەردەم 
دادوەر، دادوەریش گوتی لەم كەیسەدا دەبێت 
سكااڵ لەسەر ژنەكە و كوڕەكەش تۆمار بكرێت، 
نەك تەنیــا یەكێكیان، بەهۆی ئــەوەی ئەوان 
تەنیا سكااڵیان لەسەر من تۆمار كردبوو، بۆیە 

دادوەر بڕیاری ئازادكردنی دام".
دوای ئازادكردنــی، )ه( دەبرێتە ماڵێك و 
لەوێ حەشــار دەدرێت "منیان بردە ماڵێك و 
لەترســی مامەكانــی )ن( 11 مانگ لەو ماڵە 
مامــەوە. دواتر نەشــتەرگەرییەكی دیكەم بۆ 

كــرا، چــوار مانگیش لە ماڵێكــی دیكە خۆم 
حەشار دا".

باوكی ژنەكە دەكوژن

كەســوكاری )ه( دەیانەوێــت لەگەڵ باوكی 
)ن( سوڵح بكەن، ئەویش رازی دەبێت، بەاڵم 
مامەكانی )ن( سوڵحكردن رەتدەكەنەوە، )ه( 
دەڵێــت: "باوكی )ن( دەیویســت ســوڵحمان 
لەگــەڵ بــكات، بەاڵم مامەكانــی رازی نەبوون 
و دەیانگــوت دەبێــت بچیتــە ماڵــی داڵدەدان 
و پەنجەمۆریــان بــۆ بكــەی و كچەكە بهێنیتە 
دەرەوە لــەوێ، دواتــر كچەكــە و كوڕەكــەش 
دەكوژیــن! بەاڵم باوكــی رازی نەبوو، دەیگوت 
كچی خــۆم ناكوژم، چــۆن دەتوانم پەنجەمۆر 
بكەم و كچەكەم بهێنمەوە، ئینجا ئێوە بیكوژن 
و منیش دەســتگیر بكرێم؟! بۆیە بەدەســتی 
براكانی خۆی كوژرا، تەنیا بۆ ئەوەی سوڵحمان 

لەگەڵ نەكات".
)ن( لە داڵدەدانە و )ه(یش 

دەكەوێتە سەر شەقام

كەســوكاری )ه( دووبارە دەیانەوێت لەگەڵ 
مامەكانی )ن( سوڵح بكەن، )ه( لەوبارەیەوە 
دەڵێــت: "دوای 20 رۆژ لــە كوشــتنی باوكی 
)ن( لەالیــەن مامەكانیــەوە، بــرا و مامەكانم 
هەوڵیاندا لەگەڵ مامەكانی )ن( سوڵح بكەن، 
بۆیــە براكانــم پێیانگوتم دەبێــت واز لە )ن( 
بهێنی، ئەگەرنا دەتكوژن، بەاڵم من گوتم وازی 
لێناهێنــم، چونكە )ن( لەبەر خاتری من وازی 
لــە هاوژینەكــەی و دوو منداڵەكــەی هێناوە، 
تەنانەت باوكیشی لەسەر ئەم كەیسە كوژراوە، 
خوا قبوڵ نــاكات وازی لێبهێنم و ئەویش بەم 

دەردەوە بتلێتەوە".
)ن( ئێستا لە داڵدەدانە و )ه(یش لەالیەن 
كەســوكارییەوە حاشــای لێكراوە. )ن( گوتی 
"براكانم گوتیان ئێمە سوڵح دەكەین، دواتریش 
هەموومــان لەالی حكومەت پەنجەمۆر دەكەین 
كە تۆمان بێبەری كردووە، لەو رۆژەی حاشایان 
لێكــردووم لەســەر شــەقامەكان دەمێنمەوە و 

)ن(یش هەر لە داڵدەدانی ئافرەتانە".

ژنەكە لە ماڵی داڵدەدانە و كوڕەكەش دەربەدەر بووە

دیمەن بورهان
رووداو - هەولێر

)رەوەنــد.م( هاوڕێیەكــی گیانــی بەگیانیی 
)زانا.ج( بوو، بــەاڵم ئامانجی هاوڕێیەتییەكەی 
رەوەنــد، زانــا نەبــوو، بەڵكو دایكــی زانا بوو. 
هاوڕێیەتــی ئــەو دوو كەســە لە دانیشــتنێكی 

بــە دركاندنــی  خواردنــەوەی مەیــدا 
نهێنییەك كۆتایی هات. هەر لەو 

دانیشــتنەدا رەوەند كــوژرا و 
دایكی زاناش دەربەدەر بوو.

رووداوە  ئــەو 
نــەورۆزی  لــە 

ا  ڵد مســا ئە
روویداوە، 
م  اڵ بــە

جارێكــی دیكە زینــدوو بــووەوە، دوای ئەوەی 
هەفتەی رابردوو زانا كە تۆمەتبارە بە كوشتنی 
رەوەندی هاوڕێی، خۆی رادەستی پۆلیس كرد.

رەوەند كە ناوی خوازراوی گەنجێكی تەمەن 
27 ســااڵنە، خێزانــدارە و باوكی پێنج منداڵە، 
بەاڵم پەیوەندیی ســۆزداری لەگــەڵ ئافرەتێك 
بەناوی )ه.م( تەمەن 40 ساڵ دادەنێ كە كوڕی 
ئەو ژنە بەنــاوی )زانا.ج( تەمەنی لەو نزیكە و 

24 ساڵە.
)ق.ع( كــە كەســێكی نزیكــی رەوەندە، بە 
)رووداو(ی گوت: "رەوەند كەسێكی زۆر كاسب 
بــوو، بەاڵم بەهۆی هاوڕێیەتی زاناوە رەوشــتی 
تێكچوو، پشــتی لــە خێزانەكەی كــرد و رووی 
لــە خواردنــەوەی مەی كــرد، هەر لــە كاتی 

مەیخواردنەوەشدا كوژرا".
زانا كە ئێستا لە زیندانە، باسی چۆنیەتی 
ناســینی رەوەنــدی كرد و بــە )رووداو(ی 
گوت: "شەوێكیان ژمارەیەكی نەناسراوم بۆ 
هات، كەسێك بوو پێیگوتم حەز دەكەم 
ببینە هاوڕێ، منیش راســتییەكەی 
ترسام، چونكە باوكم پێشتر لەالیەن 

چەند هاوڕێیەكییەوە لە دانیشــتنێكی شەوانەدا 
بە چەقۆ كوژرابوو. بەاڵم هەر وازی نەهێنا، بۆیە 

منیش هاوڕێیەتییەكەیم قبوڵ كرد".
باوكی زانا هەشــت ســاڵ لەمەوبــەر لەالیەن 
هاوڕێكانییــەوە كــوژرا، بۆیە دایكــی زانا ناچار 
دەبێ بەدیار پێنج منداڵەكەیەوە دابنیشــێ. زانا 
دەڵێت ئامانجی رەوەند هاوڕێیەتی ئەو نەبووە، 

بەڵكو دایكی بووە.
زانــا گوتــی "رەوەند بە رێگــەی تەلەفۆنەوە 
دایكمی ناسیبوو، پەیوەندی لە نێوانیان دروست 
بووبوو، ئەو كوڕە هەر بە راستی عاشقی دایكم 
بووبــوو، بۆیــە دوایی بۆم دەركــەوت ئەو كوڕە 
ویســتوویەتی لە رێگەی هاوڕێیەتیكردنی منەوە 
زیاتر لــە دایكم نزیك ببێتەوە". زانــا بەردەوام 
دەبێــت و دەڵێــت: "هەر كــە هاوڕێیەتییەكەیم 
قبوڵ كــرد، زۆر زوو تێكەڵــی خێزانەكەم بوو، 
وەك ئــەوە وابوو كە چەندین ســاڵ بێ یەكدی 
بناسین، نەمدەزانی لە ژێرەوە پەیوەندی لەگەڵ 

دایكم هەیە".
چۆن ئاشكرا بوو؟

بە گوتەی زانا، هاوڕێكەی زیاتر لە ســاڵێك 
بوو پەیوەندی لەگەڵ دایكیدا هەبووە، بەاڵم ئەو 
پێــش جەژنی  هەفتەیەك 

نەورۆزی ئەمساڵ بە پەیوەندییەكەی زانیوە.
زانا لەو بارەیەوە گوتــی: "رۆژێكیان رەوەند 
تەلەفۆنی بۆ كردم و گوتی وەرە بچینە دەرەوە 
بخۆینــەوە. منیــش لــە شــەكراوخواردنەوەی 
ناسیاوێكمان بووم و گوتم ناتوانم، بەاڵم ئەو هەر 

وازی نەهێنا و ناچار بووم بچم".
زانــا و رەوەند لەســەر رێــگای كۆمەڵگەی 
الوان یەكــدی دەبینن و لەوێ لە چۆڵەوانییەك 
دادەنیشــن و سەری خۆیان گەرم دەكەن. زانا 
گوتی "رەوەند بڕێكی زۆر مەشرووبی هێنابوو، 
زۆرمان خواردەوە، هەردووكمان مەســتبووین. 
لەو كاتەدا گوتی: زانا گیان من و تۆ هاوڕێین، 
بۆیە دەبــێ یارمەتیی یەكــدی بدەین. منیش 
گوتــم: تۆ چــی بڵێی لە خزمەتتــدام. گوتی: 
شتێكت پێدەڵێم بەس بەڵێنم پێبدە هەڵنەچی 
و بە هەڵەش تێنەگەی. منیش گوتم: فەرموو. 
گوتــی: حەز دەكەم ببمە زاواتان. منیش هیچ 
خوشكم نییە تەمەنی شووكردنی هەبێ، گوتم 
رەنگە بە تەمای خزمێكمان بێ. پێمگوت ئەو 

كەسە كێیە؟ گوتی: وەڵاڵ دایكتە".
زانا ســەرەتا باوەڕ بە هاوڕێكەی ناكات، وا 
دەزانێت مەستە و ئاگای لە خۆی نییە بۆیە ئەو 
قسانە دەكات. زانا دەڵێت: "كە گوێم لەو قسەیە 
بوو وەكو ئەوە وابوو بەردێك لە 
ئاسمانەوە بەربێتەوە و بەر من 

بكەوێ، بەاڵم گوتم سەرخۆشە بۆیە ئەو قسە 
بێســەروبەرانە دەكات، كەچــی مۆبایلەكــەی 
دەرهێنــا و تەلەفۆنی بۆ دایكم كرد و وشــەی 
ســۆزدارییان گۆڕییەوە، بەدایكمی گوت لەگەڵ 
زانــام، داوای تۆی لێدەكــەم، من دەمەوێت تۆ 

بخوازم، دایكیشم رەزامەندیی نیشاندا".
كاتێــك زانا گوێی لەو قســانە دەبێ، ئیدی 
وەك دەڵێن بەرچاوی تاریك دەبێ. زانا دەڵێت 
"دەمانچەیەكم پێبوو، هەر لەوێ سێ گوللەم لە 

سكی دا و كوشتم، دواتر هەاڵتم".
دوای ئــەو رووداوە دایكــی زانــا لە ترســی 
براوەتــە  كوڕەكەیــەوە  لەالیــەن  كوشــتنی 
شــوێنێكی پارێزراو. زاناش ماوەی پێنج مانگ 
خۆی حەشــاردا، بەاڵم هەفتەی رابردوو خۆی 
رادەســتی پۆلیــس كــرد. زانــا دەڵێــت "زۆر 
پەشــیمانم لە كوشــتنی رەوەند، دەبووایە بە 
گفتوگۆ قەناعەت بە هەردووكیان بهێنم كۆتایی 

بەو پەیوەندییە بێنن".
 رائیــد هۆگــر عەزیز، گوتەبێژی پۆلیســی 
هەولێــر لەبارەی ئەو كەیســەوە بــە )رووداو(
لەهەاڵتــن  مانــگ  پێنــج  "پــاش  گــوت:  ی 
بەردەوامــی  ســۆراخی  و  خۆحەشــاردان  و 
هێزەكانمان، ئەو تۆمەتبارە رێگەی دەربازبوونی 
نەبوو، بۆیە ناچار خۆی رادەستی هێزەكانمان 

كرد".

پەیوەندیی لەگەڵ دایكی هەبوو، بۆیە كوشتی
    ئەمە خۆشەویستی نییە، بەرژەوەندییە

جوان فاروق، توێژەری كۆمەاڵیەتی لەبارەی ئەو كەیســەوە دەڵێت: 
"ئەوە زۆرتر پەیوەندی بەوەوە هەیە كە ئەو كوڕە لە تەمەنێكی زوودا 
ژنی هێناوە، ئەمەش بووەتە هۆی ئەوەی لە ژیانی خێزانداری بێزار ببێ. 
بۆیــە خیانەتی لە هاوژینەكەی كردووە". جــوان بە دووری دەزانێ هیچ 
خۆشەویســتییەك لە پەیوەندیی نێوان رەوەنــد و ئەو ژنە تەمەن 40 
سااڵنەدا هەبووبێ و دەڵێت: "جیاوازیی تەمەنیان زۆرە، لەو باوەڕەدام 
ئەو كوڕە زیاتر چاوی بڕیبێتە ماڵ و سامانی ژنەكە. هەروەها ئەو ژنەش 
بێوەژن بووە و ویستوویەتی ئەو بۆشاییەی لە ژیانیدا دروستبووە بەو 

پەیوەندییە پڕی بكاتەوە".



14 ژمارە ) 470 ( - دووشەممە 2017/8/21

راپۆرت

فەرمان عەبدولڕەحمان
رووداو- مووسڵ

لــە بــەردەم بەڕێوەبەرێتــی پــەروەردەی 
مووســڵ لە گەڕەكی فەیسەڵییە لە كەشێكی 
گەرمــی تاقەتپڕوكێنــدا و لــە باڵەخانەیەكدا 
كە هێشــتا شوێنەواری ســووتان و گوللە بە 
دیوارەكانییەوە دیارە، ژمارەیەكی زۆر خەڵك 
كۆببوونــەوە. بەتایبەتی لە بەشــی كاروباری 
خوێنــدكاران، ئــەوان زۆربەیــان خوێندكار و 
كەسوكاری خوێندكارانی بەری راستی مووسڵ 
بوون. هــەر یەكێكیان كێشــەیەكی جیاوازی 
پەیوەســت بــە خوێندنــی هێنابــووە ئەوێ، 
سەرچاوەی ســەرجەم كێشەكانیش دوو ساڵ 
و نیو حوكمــی خەالفەتەكەی داعش بووە لە 
مووســڵ كە لــە 10ی حوزەیرانــی 2014 دا 

سەالمەت مابوونەوە، داعش كردبوونی بە بارەگا.
لەنێــو  ســاڵ،   18 خەڵــەف،  موهەنــەد 
بەڕێوەبەرێتــی  بــەردەم  قەرەباڵغییەكــەی 
پەروەردەدا وەستا بوو، چاوەڕێی یەكالكردنەوەی 
كێشــەكەی بــوو، كاتێك داعش هــات موهەنەد 
پۆلی ســێی ناوەنــدی بــوو، دوو تاقیكردنەوەی 
نیشتیمانیشــی كردبوو، بەاڵم بەهۆی بارودۆخی 
ئەمنییەوە نەیتوانــی خوێندنەكەی تەواو بكات. 
ئەو گوتی "ئێمە بۆیە دەواممان نەكردووە چونكە 
داعــش مەنهەجــی گــۆڕی و گوتیــان حكومەت 
دانــی پێدانانــێ، چــاوەڕوان بوویــن حكومــەت 
بێتەوە، ئێســتا حكومەت هاتووەتەوە دەڵێ تۆ 
ناتوانــی تاقیكردنەوە بكــەی. بۆچی؟ من تاوانم 
چییە؟ داعش هات و خوێندن راگیرا، ئایا رەوایە 

چارەنووسی ئێمە بفەوتێ ؟".

داگیری كرد.
ئــەو رێكخــراوە هەندێــك لــە باڵەخانــەی 
خوێندنگەكانــی كــردە مۆڵگــە و ســەربازگە و 
بارەگای چەكدارەكانی، بە تایبەتی لەو شوێنانەدا 
كــە خەڵكەكــەی چۆڵیــان كردبوو. لــە هەندێ 
ناوچەی دیكە قوتابخانەكان كرابوونە گرتووخانە 
یان شــوێنی ئەشكەنجەدان. بەو هۆیەوە زۆربەی 
خوێندنگاكان بەر هێرشی فڕۆكەكانی هاوپەیمانان 
و ســوپای عێــراق كەوتــن، لــەو چوارچێوەیەدا 

سەدان خوێندنگە بە تەواوی خاپوور كران.
زیاتــر لە 529 خوێندنگە لــە ناوچەكانی ژێر 
دەســەاڵتی داعش بە تــەواوی خاپوور بوون یان 
زیانێكی گەورەیان بەركەوتــووە: 38 خوێندنگە 
لە پارێزگای دیالــە، 83 خوێندنگە لە پارێزگای 
سەاڵحەدین، 14 خوێندنگە لە پارێزگای بابل، 27 
خوێندنگە لە پارێزگای كەركووك، 67 خوێندنگە 
لە پارێزگای بەغدا، 147 خوێندنگە لە پارێزگای 

ئەنبار و 153 خوێندنگە لە پارێزگای نەینەوا.
بەشێوەیەكی گشتی خوێندن لەو ناوچانەدا 
كە داعش كۆنترۆڵی كرد نیمچە راوەستانێك 

راوەســتا، چونكــە ئەو خوێندنگایانەشــی 

لە كانوونی یەكەمی 2014دا دیوانی فێركردنی 
ســەر بە داعش پرۆگرامەكانی خوێندنی گۆڕی و 
چەندین بابەت و وانەی دیكەی زیاد كرد بۆ پۆلە 
جیاوازەكانی خوێندن كە تێیدا فیكر و ئەدەبیاتی 

داعشی توندئاژۆیان باڵودەكردەوە.
داعش چەندین وانــەی بۆ پۆلەكانی خوێندن 
زیاد كرد، لەوانە كتێبی پەروەردەی جەستەیی و 
پەروەردەی جیهادی، وەك لە گرتە ڤیدیۆییەكانی 
داعشدا باڵوكراوەتەوە، جگە لە وانە تیۆرییەكان، 
بەشێوازێكی پراكتیكیش مەشق بە مندااڵن دەكرا. 
جگە لەوەش وانەی بیركاری پۆلە بنەڕەتییەكانیان 
گــۆڕی و بیرۆكەی توندئاژۆیانەیان لە هاوكێشــە 
بیركارییەكاندا بەكاردەهێنا، بۆ نموونە لە الپەڕە 
57ی كتێبــی بیركاری پۆلــی دووەمی بنەڕەتیدا 
هاتــووە: "موجاهیدێــك 48 مووشــەكی 
دروســت كرد، 34 مووشــەكی 
گرتە بارەگای كافرەكان، 
ئایا چەند مووشەك 

ملیــار دینار دەخەمڵێنرێ، هــاوكات زیانێكی 
مەعنــەوی گەورەشــی بە كەرتــی خوێندن و 
پەروەردە گەیاند، ئێستا لە نێو ئەم خەڵكەدا 
ئەو كێشــانە بــە ئاشــكرا رەنگــی داوەتەوە 
و گرفتێكــی گــەورەی بــۆ مندااڵنــی نەینەوا 

دروستكردووە.
سەفا ئیبراهیم، منداڵێكی 12 سااڵن بوو، 
لەگەڵ دایكی هاتبووە بەڕێوەبەرێتی پەروەردە 
بۆ ئەوەی ناوی خۆی دووبارە تۆمار بكاتەوە. 
ئەوكاتەی داعش هاتە مووســڵ ســەفا پۆلی 
چــواری ســەرەتایی بوو، ئێســتا دەبووایە لە 
پۆلی شــەش بێ، بەاڵم بەهۆی داعشەوە سێ 
ساڵی فەوتاوە، بەپێی رێنماییەكانی وەزارەتی 
پەروەردەی عێراق، بۆ ئەوەی سەفا قەرەبووی 
سێ ساڵەكەی بكاتەوە، دەبێ تاقیكردنەوەی 
پۆلی چــوارەم و پۆلی پێنجەمی ســەرەتایی 
بكات بۆ ئەوەی بچێتە پۆلی شــەش. ســەفا 
گوتــی "ئەگــەر لە پێنــج ســەركەوتوو بووم 
تاقیكردنەوەی شەشیش دەكەم، ئینجا دەچمە 
ناوەنــدی، هەرچەنــدە زۆر قورسیشــە بۆ من 
تاقیكردنــەوەی دوو پۆل لە یــەك كاتدا، من 
پۆلی پێنجم خوێند، بەاڵم لە نیوەیدا وازم هێنا 
چونكە داعــش مەنهەجی گــۆڕی، دەیانگوت 

دەبابەیەك كۆ دەبابەیەك چەند دەكات؟"
داعــش تەنیا خوێندنگەكانی وێران نەكرد، 
هــەزاران  ئاینــدەی  و  چارەنــووس  بەڵكــو 
خوێندكاریشی وێران كرد كە ئێستا بە شوێن 
دەرچەیەكی یاساییدا دەگەڕێن بۆ چارەسەری 

گرفتەكانیان.

هونەر ئەحمەد
رووداو- حەویجە

ســەنگەرەكان لــە هەمــوو الیەكــەوە، بــۆ رێگری 
لــە هێــرش و دزەكردنی چەكدارانــی داعش تۆكمەتر 
دەكرێن. بۆ یەكالكردنەوەی شەڕ لە سنووری پارێزگای 
كەركووك، پێشمەرگە پێیوایە دەبێ حەویجە یەكالیی 
بكرێتەوە. بەاڵم تاوەكو ئێستا هیچ رێككەوتنێك لەسەر 

كۆنترۆڵكردنەوەی حەویجە لەئارادا نییە.
دوای لەدەســتدانی مووســڵ، داعش لــە حەویجە 
دەیــەوێ پێــش گەیشــتنی هێــزە عێراقییــەكان و 
پێشــمەرگە جموجوڵێكی ســەربازی بكات. حەویجە 
دەكەوێتە باشووری رۆژئاوای كەركووك و 30 كیلۆمەتر 
لە سەنتەری شارەكە دوورە. ژمارەی دانیشتووانەكەی 
450 هەزار كەســە. داعش بە درێژایی 350 كیلۆمەتر 

سەنگەری بە دەوروبەریدا لێداوە. 
داعش لە حەویجە بووەتە ســەرچاوەی مەترســی 
بۆ ســەر چوار پارێزگای كەركــووك، نەینەوا، دیالە و 

سەاڵحەدین.
بەپێــی زانیارییەكانی دەزگای هەواڵگریی عێراقی، 
حەویجــە 1500 چەكــداری داعشــی تێدایــە، 400 
لــەو چەكدارانــە خۆكــوژن. نزیكــەی 50 ئۆتۆمبێلی 
بۆمبڕێژكراویشیان ئامادە كردووە بۆ رووبەڕووبوونەوەی 

هێزە عێراقییەكان و هێزەكانی پێشمەرگە.
لــەم راپۆرتە مەیدانییەدا بە چواردەوری حەویجەدا 
دەســووڕێینەوە. هێزەكانــی پێشــمەرگە لــە پێنــج 
میحــوەرەوە دەتوانــن هێرش بكەنە ســەر شــارەكە. 

و زیان بگەیەنە و دیار مەمێنە. تەنانەت رێكخراوێكیان 
دانــاوە بــۆ دوای داعش بەنــاوی فەجرولعەزیم، وەكو 
شــانەی نووســتوو كاردەكــەن. زۆرتر لەنێــو گوند و 

شارەكانی عەرەبنشینی سوننەن".

  چەمی رۆخانە... 
    مەترسیدارترین شوێن

دووریــی نێــوان میحــوەری داقــوق و رۆژئــاوای 
كەركووك نزیكەی 70 كیلۆمەترە، چەندین سەنگەری 
تۆكمە بۆ بەرپەرچدانەوەی هێرشەكانی داعش لێدراون. 
لەوێ هێزێكی تایبەتی كاكەیی هەن كە بۆ پاراستنی 

گوند و ناوچە كاكەییەكان پێكهاتووە. 
محەممەد عەلی، فەرماندە لە هێزی پێشــمەرگەی 
كاكەیی، دەڵێت "زانیاریمان هەیە كەتیبەیەكی داعش 
لەو ناوچەیەن جاروبار ئاڵۆگۆڕیان پێدەكرێ. شــەوانە 

پاڵپشتییان بۆ دێت".
چەمی رۆخانە لە ناوچەكە مەترسیدارترین شوێنە 
كــە چەكدارانی داعش بەكاری دەهێنــن بۆ دزەكردن 
بۆ پشت سەنگەرەكانی پێشمەرگە. ئەوێ دارستان و 
قامیشەاڵنە، پێشمەرگە ناچار بووە بەشێكی بسووتێنێ 

بۆ ئــەوەی بەرچاویان 
دیــار بــێ، چونكــە 
هێندە  دارســتانەكە 
چڕە بڕینــەوەی ئەو 
هەمــوو دارە ئاســان 

نییــە. ئــەوێ شــوێنی 
میحــوەری  دوو  جیاكــەرەوەی 

داقــوق و خورماتووە. پێشــتر ناوچەكە هیچ هێزێكی 
تێدا نەبووە، ئێســتا پێشــمەرگە هێزی بردووەتە ئەو 
ناوچەیە و دەیەوێ مەترسی چەكدارانی داعش لەسەر 
گونــدە كاكەییــەكان بە تایبەتی و داقوق بە گشــتی 
دووربخاتەوە. هێزی پێشمەرگە لە داقوق نزیكەی 34 

كیلۆمەتر سنووری لەگەڵ حەویجەدا هەیە.
پێشــمەرگەی  فەوجــی  ئامــر  تەهــا،  مەریــوان 
كاكەییەكان دەڵێت: "داعش كە لەوپەڕی بەهێزیدابوو 
نەیتوانــی بێتــە نێو گوندە كاكەییەكان، ئێســتا هەر 
ناتوانــێ، بــەاڵم مانــەوەی حەویجــە لەبن دەســتی 
چەكدارانی داعش بۆ ئەو ناوچانە شتێكی باش نییە".

داعــش لــەو ســنوورە هەمــوو ئااڵكانــی خــۆی 
هەڵگرتــووە، ئــەوەش ئاماژەیــە بــۆ پالنێكــی نوێی 
شەڕكردن، بەاڵم پێشمەرگە دركیان بە پالنە نوێیەكەی 
داعش كردووە و بڕیاریانداوە رێوشوێنی نوێ بگرنەبەر.

میحوەرەكان بریتین لە: داقوق، خورماتوو، باشــووری 
كەركــووك، رۆژئــاوای كەركووك، مەخمــوور و گوێڕ. 
هێــزە عێراقییەكانیــش دەتوانــن لــە میحوەرەكانــی 
دەشتاییەكانی حەمرین، فەتحە لە نزیك بێجی، بەری 

چەپی شەرگاتەوە هێرش بكەن.

  میحوەری باشووری كەركووك
گوندی ســەددە لە باشووری كەركووك، نزیكترین 
شــوێنی بەیەكگەیشــتنی پێشــمەرگە و چەكدارانــی 
داعشــە. ئەگەرچــی پێشــمەرگە بــەردەوام بــەر بە 
هێرشــەكانیان دەگــرن، بەاڵم بەهۆی ئەوەی هێشــتا 
حەویجە سەنتەری پالندانانی داعشە، مەترسی لەسەر 
كەركووك و سەنگەرەكانی پێشمەرگە هەر بەردەوامە.

قــادر مەجید، فەرماندە لــە لیوای پێنجی پیادەی 
هێزی پێشمەرگە بە )رووداو(ی گوت: "تاوەكو حەویجە 
ئازاد نەكرێ، مەترســی لەســەر كەركووك هەر دەبێ، 
چونكــە ئەو داعشــەی لە مووســڵ نەمــاوە هاتووەتە 
حەویجە. بەاڵم پێشمەرگە هەردەم چاو كراوەیە. بۆیە 

ئەو مەترسییەمان هەتا راددەیەك رەواندووەتەوە".

  داعشی دوای داعش ئامادەیە 
رۆژئــاوای  و  مەخمــوور  گوێــڕ،  میحــوەری  لــە 
كەركووكیــش داعــش جموجوڵیــان هەیــە. كەمــال 
كەركووكی بەرپرســی میحوەری رۆژئاوای كەركووك، 
باســی نوێتریــن پالنــی داعش لە حەویجــە دەكات و 
دەڵێت: "ئێستا سیستمی كاركردنیان گۆڕیوە، بكوژە 

ئاراس عەبدولقادر ئامر لیوای نۆی هێزی پێشمەرگە 
لە سنوری داقوق دەڵێت: "هەوڵ دەدەن ئەو شوێنانە 
بدۆزنەوە كە لێیەوە دەگەنە پشتی پێشمەرگە. ئێستا 
تاكتیكیان گۆڕاوە، هەوڵ دەدەن خۆكوژ یان مەفرەزەی 

بچووك بنێرن".

  خورماتوو.. 
    ڕێی دزەكردنی شەوانە 

لــە میحوەری داقوقەوە بەڕێدەكەوین بۆ میحوەری 
خورماتــوو. بازگــەی یەكەمی ئــەو میحــوەرە لەژێر 
كۆنتڕۆڵی چەكدارانی حەشدی شەعبیدایە. ئێوارەیەكی 
درەنگ گەیشــتینە دوایین سەنگەری پێشمەرگە، ئەو 
ناوچەیــە یەكێكــە لــەو ناوچانەی كە لێیــەوە داعش 
مەترسی بۆ سەر هێزی پێشمەرگە و حەشدی شەعبی 
و ســوپای عێراق دروســتكردووە. لە نێوان هێزەكانی 
پێشــمەرگە و ســوپای عێراقدا 20 كیلۆمەتر بۆشایی 
هەیە. داعش بۆ پەڕینەوەی چەكدارانی لە حەویجەوە 
بۆ سنووری تكریت و دیالە لە رێگەی زنجیرە چیاكانی 

حەمرینەوە سوودی لێ دەبینێ. 
جموجوڵــە زۆرەكــەی داعــش لــەو ناوچەیــە لە 
گونــدی زەرگەیە، بۆیە پێشــمەرگە ئــەو ناوچەیە بە 
مەترسیدارترین شوێن ناودەبەن. لەوێوە هێرش 
دەكەنە ســەر ســەنگەرەكانی 

پێشمەرگە. داعش لە دوای كاژێر هەشتی شەو بەدواوە 
دەست بە جموجوڵ دەكات، بەپێی زانیاری بەرپرسانی 
میحوەرەكە، لە ماوەی ســێ مانگدا سەدان چەكداری 
داعش لە ناوچەكانی دیكەوە هاتوون و بەم ناوچەیەدا 

دەربازیان بووە بۆ حەویجە.

  بە رۆژ حەشد و بە شەو داعش
زنجیــرە چیاكانــی حەمریــن لە نزیك شــارەدێی 
حەمرین لەژێر كۆنترۆڵی سوپا و حەشدی شەعبیدایە، 
چەكدارانــی داعــش لە بەنــداوی حەمرینــەوە هێرش 
دەكەنە ســەر ســوپا و حەشد. لەو شوێنانە لە نێوان 
2-3 كیلۆمەتر بازگەیەكی سوپای عێراق یان حەشدی 
شــەعبی هەیــە. بەاڵم لە زۆربەی ئەو شــوێنانەی كە 
بە رۆژ حەشــد و ســوپای لێیە، بە شەو داعش تێیدا 

چاالكە.
ئەبو حەســەن كە چەكداری حەشــدی شــەعبییە 
لە كەتیبەی ئیمام عەلی، لەســەر رێگایەك وەســتاوە 
و دەڵێــت "ئــەم رێگایە لە كاژێر هەشــت دادەخرێت، 
ئێمەش دەچینە ســەر ئەو تەپۆڵكەیە، ئەوە خاڵێكی 

گرنگە، چەندین كەسیشــمان لەوێ شەهید 
بووە چونكە لەودیوی ئەو ناوچەیەوە رێگای 
پەڕینەوە هەیە و راستەوخۆ دەتگەیەنێ بە 

حەویجە".

  میحوەری بێجی
دواییــن شــوێنی گەڕانەكەمــان بــە چــواردەوری 
حەویجــەدا میحوەری بێجی بوو. لیوای 43ی فیرقەی 
20ی پیادەی ســوپای عێراقــی لە ناوچەی حەراریات 
جێگیــر كراون كە دەكەوێتە دوایین بەشــی پااڵوگەی 
بێجی و هێشتا چەكدارانی داعش چاویان لێیەتی. هێزە 
عێراقییەكان و چەكدارانی داعش سەنگەریان لە یەكدی 
گرتووە. ئەوێ نزیكترین سەنگەری لەگەڵ داعش هەیە 

كە تەنیا 600 مەترە.
محەممــەد لعێبــی ئامــر لیــوای 43ی فیرقــەی 
20ی ســوپای عێــراق دەڵێــت: "داعش مەترســییە 
لــە حەویجــە بێــت یان لــە هــەر شــوێنێكی دیكە، 
شێرپەنجەیە و پێویستە ریشەكێش بكرێ. ئێمە پالنی 
كۆنترۆڵكردنەوەی حەویجەمان داڕشــتووە، 

چاوەڕێی كاژێری سفر دەكەین".
لــەو راپۆرتــەدا ســەردانی 
كــرد،  میحوەرمــان  حــەوت 
دەركەوت مانــەوەی حەویجە 
داعــش  كۆنترۆڵــی  لەژێــر 
زۆر لــەوە مەترســیدارترە كە 
بیری لێدەكرێتەوە. مەترســییە 
گەورەكــەش ئەوەیــە دوور نییــە 
هێزە عێراقییەكان، بە تایبەتی حەشدی 
شــەعبی، بیــر لــەوە بكەنــەوە كــە 
پــاش كۆنترۆڵكردنــەوەی 
لوولــەی  حەویجــە، 
بــەرەو  تفەنگەكانیــان 
پێشــمەرگە  رووی 

بسووڕێنن.

چەكداری داعش لە حەویجە ماون

بەهۆی داعشەوە زیاتر لە 500 خوێندنگە وێران بوون

بەهۆی داعشەوە 
مندااڵنی تەمەن 
هەشت ساڵ 
لە مووسڵ 
نەخوێندەوارن

پێشمەرگە لە پێنج 
میحوەرەوە دەتوانێ 
هێرش بكاتە سەر 
حەویجە

داعشی دوای داعش 
ئامادەیە

خوالنەوە بە دەوری حەویجەدا...

داعش زیانی 500 ملیار دیناری لە ژێرخانی 
پەروەردە داوە

1500

حەویجە 400 خۆكوژ 
و 50 ئۆتۆمبێلی 

بۆمبڕێژكراوی 
تێدایە

كەمال كەركوكی، بەرپرسی 
میحوەری رۆژئاوای كەركووك: 

دەمێنێتەوە؟".
كــەس  زۆر  بۆیــە   
منداڵەكانیــان نەدەناردەوە بۆ 
خوێنــدن و زۆرینەیان نزیكەی 
سێ ســاڵ لە خوێندن دابڕان. 
ئــەو منداڵەی دەبــوو لە پۆلی 
ســێی بنەڕەتی بێت، لە سایەی 

داعشەوە ئێستا نەخوێندەوارە.
ئەبو سالم، دەستی منداڵە 8 

ســااڵنەكەی گرتبوو، دەیویست دووبارە لە پۆلی 
یەكــەم ناوی تۆمار بكاتەوە، لــە كاتێكدا دەبوو 
ئێســتا لە پۆلی سێی بنەڕەتی بێت. ئەبو سالم 
گوتی: "كە داعش هات منداڵەكەم لە پۆلی یەك 
بوو، ئێستا دوای سێ ساڵ دەبێ لە پۆلی یەكەوە 
بخوێنێتەوە، ئینجا قوتابخانەش لە نزیك ماڵمان 

نەماوە".
ئەبو سالم دەڵێت: "سەرەتا منداڵەكەم 15 رۆژ 
دەوامی كــرد، دواتر مەنهەجیان گۆڕی بۆ چەك 
و تەقەمەنی و ئەو شــتانە، ئیدی بە تەواوی بێ 

ئومێدبووین لە خوێندنی داعش".
داعــش تەنیــا زیانــی مــاددی بــە ژێرخانی 
پەروەردە نەگەیاندووە كە كۆی زیانەكان بە 537 
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ته ندروستی

كاژێر دەوروبەری ســێی ئێوارە بوو، نەخۆشــە 
ســەروو 50 ســااڵنەكەیان هێنایە نەخۆشــخانەی 
فریاكەوتنی رۆژئاوا، بەاڵم دیاربوو كە خۆری ژیانی 

ئەو ئاوا بووە و چیدی هەڵنایەتەوە.
بەخێرایی لە حاڵەتی نەخۆشــەكەم پرســی و 
بەدەم پرسیاركردنەوە خەریكی پێوانی نیشانەكانی 
ژیانی بووم، بەاڵم هیچ نیشــانەیەكم بەدی نەكرد. 
ئەوانــەم لە چەند چركەیەكدا كرد، هەموو ئەوانەی 
لەگەڵی بوون زوو زوو دەیانپرسی: دكتۆر باوكمان 
چی لێهاتووە؟ هاوژینەكەم چۆنە؟ براكەم نامرێت؟ 
خێرا هەموومان وەك یەك تیم دەســتمان بە كاری 

فریاكەوتنی بووژانەوەی دڵی كرد. 
كاری بووژانەوەی دڵ لە نەخۆشخانەكان كاتێك 
دەكرێ كە نەخۆشــەكە هیچ كام لە هەناســەدان و 
لێدانی دڵی نەبن. ئەمەش لەدوای كردنەوەی بۆڕیی 
هەناســەی، لە هەریەكە لە 30 جار شــێالنی سەر 
ســنگی و دواتر پێدانی دوو هەناســەی دەستكرد 
پێكدێت و بەپێی پێویســت دووبــارە دەكرێنەوە، 
تاوەكو لێدانی دڵ و هەناسەی كەسەكە دەگەڕێنەوە. 
هەرچەندە نەخۆشخانەی فریاكەوتنی رۆژئاوا وا 
ناســراوە، نەخۆشــی هەناوی لێوەرناگیرێت، بەاڵم 
لەكاتی هێنانی نەخۆشــێكی لەم شــێوەیە، ئیدی 

ناچاریت وەریبگریت و كاری پێویستی بۆ بكەی.
بــە مەبەســتی ئاســانكاری و كەمكردنــەوەی 
گوشــاری نەخۆش لەســەریان، نەخۆشــخانەكانی 
فریاكەوتن لە هەولێر دابەشكراون. لە نەخۆشخانەی 
فریاكەوتنی رۆژئاوا، زیاتر نەخۆشــانی سووتاوی، 
ئێســك و شــكان، بەربوونــەوە، نەشــتەرگەریی 
جوانكاری، رووداوی هاتوچۆ و گوللە وەردەگیرێن. 
لــە نەخۆشــخانەی فریاكەوتنــی ناوەنــد تەنیــا 
پزیشــكی هەناوی هەیە و نەخۆشــانی دڵ و هەناو 
فریاكەوتنــی  نەخۆشــخانەی  لــە  وەردەگیرێــن. 
رۆژهەاڵتیش نەخۆشــانی هەناو، مێشــك و دەمار، 
رووداوەكانی هاتوچۆ و بەربوونەوە، میزەڕۆ، چاو و 
نەشتەرگەریی قوڕگ و لووت و گوێ وەردەگیرێن.

كوڕی نەخۆشــەكە گوتی: لە رۆژی پێشترەوە 
باوكیــان سنگئێشــەی هەبــووە، دواتــر بەرەبەرە 
تووشــی هەناســەتەنگی بووە، ئەمــڕۆش لەناكاو 
كەوتــووە و دوای ئــەوەی ماوەیــەك هەوڵمانــدا 

هەستێتەوە، بەاڵم ناچار هێنامانە نەخۆشخانە. 
دوای زیاتــر لە 30 خولەك ئەنجامدانی كرداری 
بووژانــەوەی دڵ بــۆ پیاوەكــە، پێدانــی چەندین 
دەرمانی تایبەت بە حاڵەتەكە و وەرگرتنی راوێژ لە 
پزیشكی چاودێریی چڕ و سڕكردن، دوای پشكنین 
لەڕێگــەی ئامێری مۆنیتــەری دڵ و هێڵكاریی دڵ، 
پاش ئەوەی زانیمان هیچ ئاماژەیەك نییە بۆ بوونی 
كارەبایــی دڵی پیاوەكــە، دڵنیابووینەوە كە پێش 
گەیشــتنی بە نەخۆشــخانە، مردووە. ئەوەمان بە 
خێزانەكەی گوت و رێكارەكانی دوای مردنمان بۆی 

جێبەجێكرد.
سنگئێشە لەالی چەپ و تیشكدانەوەی ئازارەكە 
لە شانی چەپ و لەگەڵیدا هەناسەتەنگی، بەشێكن 
لە نیشــانەكانی جەڵتەی دڵ و پێویســتە لەكاتی 
ئەم نیشــانانەدا بەزوویی سەردانی پزیشك بكرێ، 
بەتایبەت بۆ نەخۆشــێكی وەك ئەو پیاوە كە هەم 
قەڵەو و هەمیش تووشــبووی شــەكرە بــوو، ئەم 
دووانەش لە فاكتەرە مەترســیدارەكانی تووشبوون 

بە جەڵتەی دڵن.
خێزانی پیاوەكە دوای ئەوەی زۆر گلەییان كرد 
كە باوكیان باشە و نامرێت، پاش ئەوەی گفتوگۆمان 
لەگەڵ كردن، رۆیشتن و ئێمەش دەستمان كرد بە 
چارەســەری ئەو نەخۆشانەی هەموویان بە گریانی 
خێزان، كوڕ و كچی پیاوەكە نەخۆشییەكەی خۆیان 

لەبیركردبوو.
پــاش نزیكــەی دوو كاژێر، كارمەندی پرســگە 
بەخێرایــی هاتە ژووری فریاكەوتن و گوتی: دكتۆر 
ئەو پیاوەی گوتتان مردووە، زیندووە و هاتووەتەوە 
نەخۆشخانە، هێشتا نەهاتبووە ژوورەوە كە خانمە 
پزیشــكەكەی هاوڕێم بانگی كردم و ئەویش گوتی: 

خێراكە وەرە دەڵێن پیاوەكە هۆشی هاتووەتەوە!
من سەرم سوڕمابوو، پزیشكەكەی هاوڕێم داوای 
كرد قسەیان لەگەڵ بكەم، بیرم دەكردەوە كە دەچمە 
ژووری ئەوان پیاوەكە بەپێی خۆی وەستابێت، یان 

لەسەر عارەبانەی نەخۆش دانیشتبێ.
كــە چوومە الیان، كوڕەكەی و براكەی هاواریان 
كــرد ئەو پیــاوە نەمــردووە، بەاڵم بینیم لەســەر 
قەرەوێڵەكەیە و هەمان ئەو پیاوەی پێشــووە و بۆ 
من هیچ شــتێك نەگۆڕاوە، دەستم لەسەر باسكی 
نەخۆشەكە دانا بۆ ئەوەی هەست بە ترپەكانی دڵی 
بكەم، دواتر ســەماعە پزیشــكییەكەم خستە سەر 
دڵی، ئامێری مۆنیتەرەكەم خێرا لەسەر سنگی دانا، 
بەاڵم زانیم كە نە ترپەیەك لە دڵی، نە لێدانێك و 
نە هیچ ئاماژەیەكی كارەبایی لە دڵی نەخۆشەكەدا 

نەماون. 
پێمگوتن: بەداخەوە ئــەو پیاوە مردووە، بەاڵم 
بۆچــی هێناتانــەوە؟ چۆن دەڵێن مــاوە؟ گوتیان 
"دكتۆر نەخۆشــەكەمان جەســتەی گەرمــە! واتە 

نەمردووە".
گەرمیی جەستە بەهۆی ســووڕی خوێنەوەیە، 
لەكاتی مردن و نەمانی ســووڕی خوێندا جەســتە 
ســارد دەبێتەوە، بەاڵم هۆكاری گەرمیی جەستەی 
ئەو پیاوە سووڕی خوێن نەبوو، بەڵكو بەركەوتنی 
تیشكی خۆر بوو بۆ ماوەی دوو كاژێر، ئەو كاتەی 
جەســتەی بێگیانی ئەویان لە پشتی پیكابێكدا بۆ 

ماڵەوە درێژ كردبوو.

مردووەكە 
زیندوو نەبووەوە

هونەر رێبوار
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لە هەولێر 500 منداڵ لەنێو ئاو 
لەدایك دەبن

سەروەر ساالر و هونەر رێبوار
رووداو - سلێمانی، هەولێر

شادان خانمێكی دانیشتووی سلێمانییە و لە دوا 
مانگی دووگیانییەكەیدایە. لە رێگەی ئینتەرنێتەوە 
شــێوازەكانی  بــۆ  كــردووە  بەدواداچوونــی  زۆر 
منداڵبــوون. یەكێك لــە رێــگا دڵخوازەكانی ئەو 
منداڵبوونە لەنێو ئاو "ڤیدیۆكانم بینیوە، ئەوانەی 
لەنێو ئاوێكی شلەتێن منداڵیان دەبێ، هەم ئازاریان 
كەمتــرە و هەم زووتــر منداڵەكەیان دەبێ". بەاڵم 
گرفتی شــادان ئەوەیە لە سلێمانی شوێنێك شك 
نابــات بۆ ئەم جــۆرە لەدایكبوونە "خۆ ناكرێ بۆ 

منداڵبوونێك بگەمە هەولێر".
بیرۆكــەی منداڵبوون لەنێو ئاو دەمێكە لە نێو 
ئەو كۆمەڵگایانە بــاڵوە كە لە رۆخی دەریاكانەوە 
نزیكــن، بەجۆرێــك دەگوترێ خێزانــی فیرعەونە 
خانەدانــەكان زۆرتر لە نێــو دەریا منداڵیان بووە. 
لە سەردەمی مۆدێرنیشدا یەكەم منداڵبوون لەنێو 
ئاو كە تاقیكرایەوە، لە فەڕەنسا لە ساڵی )1805( 
بوو. پاشــان لە رووسیا لە ساڵی )1960(. دواتر 
فەڕەنســییەكان زیاتر گەشەیان بە پڕۆسەكە دا و 
هەوڵیاندا ژمارەیەكی زۆرتر لە ئافرەتان هان بدەن 
بۆ منداڵبوون لەناو ئاوێكی گەرم كە پلەی گەرمیی 
دەگاتە نزیكەی 38 پلەی سیلیزی. توێژینەوەكان 
دەڵێن ئێســتا ســێیەكی خانمانــی واڵتێكی وەك 

بەریتانیا خوازیارن لەنێو ئاودا منداڵیان ببێ.
لە هەرێمی كوردستان تاوەكو ئێستا منداڵبوون 
لەنێو ئاو لە هیچ نەخۆشخانەیەكی حكومی پەیڕەو 
ناكرێ. بەاڵم ماوەی ســاڵێكە نەخۆشــخانەیەكی 
تایبەت لە هەولێر ئەو بژارەیە دەخاتە بەردەم ئەو 
ژنە دوو گیانانەی رووی تێدەكەن، تاوەكو ئێستاش 

500 خانم لەو رێگەیەوە منداڵیان بووە.
د.قانیعە بەرزنجی، پزیشــكی پسپۆڕی ژنان و 
منداڵبوون لە نەخۆشــخانەی cmc لە هەولێر، بە 
)رووداو(ی گوت "نەخۆشــخانەكەمان جگە لەوەی 
كــە هۆڵی منداڵبوونی سروشــتی و منداڵبوون بە 
نەشــتەرگەریی تێدایــە، منداڵبــوون لەناو ئاویش 
لەخۆ دەگرێت كە بریتییە لە دوو حەوزی گەورەی 
)جاكــوزی( و بــۆ ئەو مەبەســتە دروســتكراون. 

هەریەك لەم حەوزانە بە قەبارەیەك دروســتكراوە 
كــە جێــگای دوو كەســی تێــدا دەبێتــەوە. واتە 
نەخۆشەكە و یاوەرەكەی ئەگەر هاوسەرەكەی بێت 
یان هەر كەســێكی دیكە كە نەخۆشەكە دەیەوێت 

لەگەڵی بێ".
بــە گوتەی پزیشــكەكە، دیزاینــی حەوزەكان 
بــە جۆرێكە كە پزیشــك و پەرســتاران دەتوانن 
لەنێویدا پشــكنین بۆ دایكەكە و منداڵەكەی نێو 
ســكی بكەن."پلــەی گەرمییەكــەی 37.5 پلەی 
ســیلیزییە و ئامێــری مەســاجی تێدایە بۆ كاتی 

ژانگرتنی خانمەكە".
دكتــۆر قانیعــە زۆر پەســنی ئــەو رێگایــەی 
منداڵبــوون دەدات و دەڵێــت "ئەو ئــاوە گەرمە 
یارمەتــی نەخۆشــەكە دەدات، هێمن بێت و ژانی 

كەمتــر بێــت، ئەمــەش وا دەكات كــە هۆڕمۆنی 
)ئۆكسیتۆســین( بڕژێتــە نێــو ماســولكەكانی 
منداڵدانــی ئافرەتەكە كە دەبێتە هۆی رێكبوونی 
ئــازاری منداڵبــوون و گرژبوونەوەی منداڵدان كە 
یەكێكە لــە هۆكارەكانــی فراوانبوونــەوەی ملی 
رەحمــی ئافرەتەكــە، دواتــر دابەزینــی ســەری 
منداڵەكــە بــە ئاســانی، كاتێــك ئــەم هۆڕمۆنە 
دەڕژێت مێشــك رژێنــی )ئیندرۆفین( دەردەدات 
كــە یارمەتی كەمبوونــەوەی ژان دەدات و )10( 
جار بەهێزترە لە دژە ئازاری بەهێزی )مۆرفین(".
بەشــێك لە خانمــان دەترســن لەدایكبوونی 
منداڵەكەیــان لەنێــو ئــاو ببێتە هــۆی خنكانی، 
بــەاڵم پســپۆڕەكەی ژنــان و منداڵبــوون ئــەو 
بۆچوونە رەتدەكاتەوە "هیچ دڵەڕاوكێیەكی ناوێ، 

چونكــە منداڵ لەناو ئــاوی منداڵدانەوە بۆ ئاوی 
نێو حەوزەكە دێتە دەرەوە و زیاتر ئاســوودەیە، 
تاوەكــو ناوكە پەتكەكەی لێ جیادەبێتەوە و ئەو 
كاتــە ســەر ئــاو دەكەوێت و بە ئاســانی هەوای 

دەوروبەری هەڵدەمژێ".
كۆلێژی بااڵی خانمان و منداڵبوون لە ئەمریكا 
كە بەرپرســە لە دیاریكردنی رێنمایی زانســتی بۆ 
پزیشــكانی ژنان و منداڵبوون لــەو واڵتە، دەڵێ: 
"لــە قۆناغــی یەكەمــی منداڵبوونــدا پێدەچــێ 
منداڵبوون لەنێو ئاو هەندێك سوودی هەبن، بەاڵم 
ســەبارەت بە قۆناغی دووەم هێشتا ئەزموونییە و 
دوابڕیارمان لەبارەوە نەداوە". مەبەست لە قۆناغی 
یەكەم دەستپێكردنی ژانەكانی منداڵبوونە تاوەكو 
قۆناغی كرانەوەی ملی منداڵدان و دەســتكردن بە 

هاتنەدەرەوەی سەری منداڵەكە لە منداڵدانەوە.
د. ئارۆن كاوی، گوتەبێژی كۆلێژی بااڵی خانمان 
و منداڵبــوون لــە ئەمریكا دەڵێ ئەگــەر قۆناغی 
دووەم لــە دەرەوەی حــەوزی ئاوەكــە رووبــدات، 
لەكاتــی روودانی هەر گرفتێكی كتوپڕدا ئاســانتر 

دەتوانرێ خانمەكە ببرێ بۆ هۆڵی نەشتەرگەری.
ماڵپەڕی پزیشكیی )وێبمید( لە راپۆرتێكدا كە 
پزیشــكێكی ژنان و منداڵبــوون ئامادەی كردووە، 
ئاماژەی بەوە كردووە كە ئەو جۆرە لە منداڵبوون 
لە قۆناغی یەكەمی منداڵبووندا ئازار كەم دەكاتەوە 
و پرۆســەی لەدایكبــوون خێراتــر دەكات، بــەاڵم 
رەتیدەكاتــەوە رێگری بكات لــەو ئاڵۆزكارییانەی 
رەنگــە لەكاتــی لەدایكبــوون تووشــی دایــك و 

منداڵەكەی ببن.

مەترسیی هەن؟

ماڵپــەڕە پزیشــكییەكە دەڵــێ هەندێك زیانی 
الوەكــی هەن كە رەنگە لــە منداڵبوونی نێو ئاودا 
رووبدەن، بەاڵم زۆر دەگمەنن. زیانەكان بریتین لە:

- تووشبوونی دایك یان منداڵ بە هەوكردن
- زوو هاتنە دەرەوەی ناوكە پەتك

- پلەی گەرمیی جەستەی منداڵەكە رەنگە زۆر 
بەرز یان زۆر نزم بێ.

- لــە حاڵەتــی دەگمەنــدا رەنگــە ئــاو بچێتە 
ســییەكانی منداڵەكــە و لەمپــەر بــۆ پرۆســەی 

هەناسەدانی درووست ببێ

كێ لەنێو ئاو منداڵی نەبێ؟

د.نڤیــن تــۆد، پزیشــكی خانمــان و منداڵبوون 
لــە نەخۆشــخانەی فێركاریی زانكۆی تێنیســی، لە 
راپۆرتێكیــدا لە ماڵپەڕی وێب میــد ئەم حاڵەتانەی 

دیاریكردوون كە باش نین بۆ منداڵبوون لەنێو ئاو:
 - ئەو خانمانەی تەمەنیان لە 17 ساڵ كەمترە و 

ئەوانەی لە 25 ساڵ گەورەترن
- ئەوانەی شەكرەیان هەیە

- ئەوانەی دووانەیان لە سكدایە
- ئەوانەی منداڵیان بە ناكامی دەبێ

- ئەوانەی منداڵی بە قەبارە گەورەیان لە سكدایە.

هەڵەی رۆژانە كە پێست 
دەسووتێننەوە 10

روودا و - هێڵسكۆم

دژەخۆر لە پێستت دەدەی، لە سێبەردا دەمێنیتەوە و رێوشوێنەكانی خۆپارێزی 
لە شەپۆلی سەروو وەنەوشەیی پیادە دەكەی، كەچی هەر دەسووتێتەوە! هەڵەكان 

رەنگە یەك یان زیاتر بن لەمانە:

دەریخســتووە  نوێ  توێژینەوەیەكی 
خــواردن لەكاتــی نائاســاییدا گۆڕانی 
نەرێنی لە كاتژمێری بایۆلۆژی پێســتدا 
دروســتدەكات، ئــەوەش وای لێدەكات 
پرۆســەی چاككردنــەوەی پێســت لــە 
شــەواندا روونەدات. لە باری ئاســاییدا 
شەوان پێست پرۆسەی چاككردنەوەی 
ئەو زیانانە جێبەجێ دەكات كە بەهۆی 
هەتاوەوە بەر پێست كەوتوون لە رۆژدا.

ئــەو كرێمانــەی بــۆ خاوێنكردنەوەی 
پێســت بەكاردێــن، وەهــا دروســتكراون 
توێژاڵــە مردووەكــەی رووكاری دەرەوەی 
پێســت رادەماڵن. ئەوەش راستە پێست 
درەوشــاوە و جــوان دەكاتــەوە، بــەاڵم 
وادەكات بــە ئاســانی لەبــەر هەتــاودا 

بسووتێتەوە.

كاتێك ئــاوی لیمۆ لە پێســت بدرێ، 
لــە  جۆرێــك  و  ســووتانەوە  تووشــی 
هەوكردنــی دەكات و هەســتیاری دەكات 
بۆ كاریگەرییەكانی تیشكی خۆر. هەندێك 
كــەس بۆ كاڵكردنــەوەی رەنگــی قژیان 
ئــاوی لیمــۆی لێــدەدەن و دەیدەنە بەر 
خۆر. ئەگەر تۆش بە نیازی ئەمەی، نابێ 
رێگــە بدەی ئاوی لیمۆكە بەر پێســت و 

رووخسارت بكەوێ.

ئەمانە ماددەگەلی وەك رێتینۆڵ، ترشی 
گالیكۆڵ و ترشە ئەلفا هایدرۆكسییەكانیان 
تێدایە كە بەشێوەیەكی كاتی هەستیاریی 
پێست بۆ تیشكی خۆر زیاد دەكەن. جگە 
لــەوە، بە داماڵینی توێژاڵــە مردووەكەی 
پێســت، وادەكــەن پێســتە زیندووەكــە 
رووبەڕوو بێ لەگەڵ تیشكە زیانبەخشەكان 

و ئەوەش تووشی سووتانەوەی دەكات.

هەندێك دەرمان هەن وادەكەن ئاسانتر 
پێســت بســووتێتەوە و پەڵــە دەربكات 
لەكاتــی بەركەوتنی هەتــاو. لە نموونەی 
دژە  هەســتەوەرییەكان،  دژە  ئەمانــە: 
خەمۆكییەكان و هەندێك دەرمانی رێگری 

لە منداڵبوون.

توێژینەوەیەكی ئەكادیمیای ئەمریكایی 
دەریخســتووە  پێســت  پزیشــكانی 
بەكارهێنانی ئایپاد وادەكات بەركەوتنی 
تیشكی زیانبەخشی سەروو وەنەوشەیی 
لە پێســتدا بە راددەی 85% زیاد بكات، 

ئایفۆنیش بە راددەی %35.

دژە خــۆر تاوەكو ســێ ســاڵ توانای 
رێگــری لــە تیشــكی خــۆری دەمێنــێ. 
لەبەرئەوەی كرێمە دژەخۆرەكان زۆربەیان 
وادەی بەســەرچوونیان لەسەر نییە، هەر 
دژە كرێمێك پێتوایە لە سێ ساڵ تەمەنی 

زۆرترە، فڕێی بدە.

بەشێك لە بۆن و ئافتەرشەیڤەكان 
پێست ناســك دەكەنەوە و وادەكەن 
بە ئاسانی تووشی تلۆق و سووتانەوە 
ببــن لەبەر هەتاودا. بۆیە وا باشــترە 
عەترەكە لە پۆشاكەكانت بدەی نەك 

پێستت.

ماڵپەڕی الیڤ ســترۆنگ دەڵــێ پێكهاتەیەك 
و  كــەرەوز  وەك  ســەوزەكانی  لــە  هەیــە 
بەنێــوی  ژێرزەویــدا  ســێوی  و  مەعدەنــووس 
furanocoumarins كە وادەكات پێســت توندتر 
بســووتێتەوە. كەچــی هەندێك ســەوزەی دیكە 
هەن ماددە كارۆتینییەكانیان تێدایە و پێســت لە 
كاریگەرییەكانی ئەو تیشكە زیانبەخشە دەپارێزن، 

لەوانە تەماتە، شووتی، بیبەری سوور و گێزەر.

البردنی مووی پێست بە لێزەر پێست ناسك 
دەكاتەوە و ماوەیەكی دەوێ تاوەكو پێســتەكە 
خــۆی چاكدەكاتــەوە. بۆیــە وا باشــە دوای 
بەكارهێنانی لێزەر، ماوەیەك خۆت بەدوور بگری 
لە بەركەوتنی زۆری تیشكی خۆر، یان زۆرتر لە 

جاران دژەخۆر لە پێستت بدەی.

 خواردن لە درەنگی شەودا:

مزرەمەنییەكان:

 كرێمە دژە پیرییەكان:

هەندێك دەرمان:

كەرەوز و مەعدەنووس:

 لێزەر:
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10
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7

2
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3

 عەتر و ئافتەرشەیڤ:

كرێمی توێژاڵ البەرەكان:

دژە خۆری ئێكسپایەر بەكاردێنی:

مۆبایل و تابلێتە زیرەكەكان:
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لە شەڕی رەققە قورستر دەبێت

هەژموونی ئێران لە عێراق رووی لە كزبوونە؟

كورد و هێزەكانی سوپای سووریا چاویان 
لەسەر دێرەزوورە

ئێران لە سەدر و ناكۆكیی نێو ماڵی شیعە نیگەرانە

داعش بەشێوەیەكی باشتر لەوەی رەققە خۆی بۆ شەڕی دێرەزوور ئامادە كردووە

هێزەكانی )هەسەدە( 
ئامادەنین لە 
ئۆپەراسیۆنێكدا 
بەشدار بن كە لیوای 
رزگاری دێرەزوور 
فەرماندەیی بكات

سەردانەكەی 
سەدر بۆ سعودیە 
بۆ راكێشانی 
سۆزی دەنگدەرانی 
سوننەی عێراقە

ناوەندی ستراتفۆر 

رووداو- هەولێر

بڕیارە لە نیسانی داهاتوودا هەڵبژاردنەكانی 
ئەنجوومەنــی  و  پارێــزگاكان  ئەنجوومەنــی 
لەگــەڵ  بەڕێوەبچــن،  عێــراق  نوێنەرانــی 
نزیكبوونــەوەی وادەی هەڵبژاردنەكانیــش 
هێــزە سیاســییە عێراقییــەكان هــەوڵ 
دەدەن خۆیان لــە زلهێزە ناوچەییەكان 
دوور بگرن. ژمارەیەك لە سیاسییەكانی 
عێراق بۆ راكێشــانی جەماوەر دروشمی 
ناسیۆنالیستی دەدەن، ئیدانەی گەندەڵی 
دەكــەن و رەخنە لە كاریگەری و نفووزی 

هێزە دەرەكییەكان لە عێراق دەگرن.
لە مــاوەی 14 ســاڵی رابــردوودا، واڵتانی 
ناوچەكە و ئەمریكا لە هەوڵی ئەوەدا بوونە سیمای 
حكومــەت و رژێمی سیاســیی عێراق دیــاری بكەن و 
لەوێشــەوە بەرژەوەندییەكانی خۆیان لــە بەغدا بپارێزن، 
بــەاڵم وەكوو ناوەنــدی ئەمریكیی ســتراتفۆر پێشــبینی 
دەكات، لەگــەڵ نزیكبوونەوەی وادەی هەڵبژاردنەكان "هەم 
سیاســەت لــە عێــراق و هەمیــش پەیوەندیی نێــوان هێزە 
عێراقییەكان و هێزە دەرەكییەكان گۆڕانكاریی بەسەردا دێت".

درزی نێو ماڵی شیعە و 
نیگەرانییەكانی تاران

مانگــی رابــردوو عەممــار ئەلحەكیم، وازی لە ســەرۆكایەتی 
ئەنجوومەنی بااڵی ئیسالمیی عێراق هێنا. بەبێ ئەوەی كات بە 
فیڕۆ بدات پارتێكی نوێی بە ناوی "رەوتی حیكمەی نیشــتمانی" 
راگەیانــد. حەكیــم ســەر بــە خێزانێكــی ناســراوی مەزهەبییە و 
خاوەن پێشــینە و بنكەیەكی جەماوەریــی بەهێزە. خێزانی حەكیم 
پەیوەندییەكــی لە مێژینەیان لەگەڵ تاران هەیە، ئەمەش متمانەیەكی 
زۆر بە ئێران دەدات كە ئەو پارتە نوێیە بەرژەوەندییەكانی ئەوان لە عێراق 
بپارێزێت، هەرچەندە رەوتەكــەی ئەلحەكیم هەوڵ دەدات پەیوەندییەكانی 

خۆیان و تاران رەت بكاتەوە.
بە گوێرەی ستراتفۆر، ئەنجوومەنی بااڵی ئیسالمیی عێراق تاكە الیەن نییە 
كە تووشی ناكۆكی نێوخۆیی بووبێت، بەڵكو پارتی دەعوەش تووشی ملمالنێی 
نێوخۆیی بووە. لە ســاڵی 2006ەوە نووری مالیكی، ســەرۆكوەزیرانی پێشووی 
عێراق، سەركردایەتی گەورەترین كوتلەی پارتەكە دەكات، ئێستاش دەنگۆی ئەوە 
هەیە حەیدەر عەبادی، سەرۆكوەزیرانی عێراق، بەنیازی دامەزراندنی پارتێكی نوێ بێت 
بە ناوی پارتی رزگاری و ئاوەدانكردنەوە. عەبادی خۆی ئەو دەنگۆیەی رەتكردووەتەوە، بەاڵم 

بۆ دەركرد، ســەدر ماوەی ســێ ســاڵ لــە ئێران 
مایەوە. 

وەتەنخاه پێیوایە ئێران بە روونی هەستی بەوە 
كــردووە كە ســەدر دەیــەوێ نموونەیەكی نوێ و 
جیاواز لە هێزە شیعەكانی دیكەی عێراق لە خۆی 
پیشان بدات و سەردانەكەی سەدر بۆ سعودیەش 
هەر لە چوارچێــوەی ئەو هەواڵنەدایە. هەرچەندە 
"بەردەوامیی ئەو روانگەیەی سەدر لە درێژخایەندا 
كارێكی ئەستەمە". لەبەرئەوەی بنكەی جەماوەریی 
ســەدر لەناو توێژی هەژاری شیعەی عێراقدایە كە 
پرســی ســعودیە لەالیان بابەتێكی هەستیارە، بە 
تایبەتیش بەهۆی سیاسەتەكانی سعودیە بەرامبەر 

شیعەكانی بەحرەین و یەمەن.
قورســایی  لــە  دا  هەوڵــی  ســەرەتا  تــاران 
ســەردانەكەی ســەدر بۆ جەددە كــەم بكاتەوە و 
رایگەیاند كە ســەردانەكە بــە هاوئاهەنگی لەگەڵ 
تاران كراوە. ئێــران تەنانەت ئاماژەی بۆ ئەوەش 
كرد كە ســەدر وەكوو ناوبژیوانێك لە نێوان ئێران 

و سعودیە سەردانی جەدەی كردووە. 

ملمالنێــی نێوان عەبادی و مالیكی لەوە دەرچووە 
شتێكی شاراوە بێت. 

ناكۆكیــی نێــوان الیەنــە شــیعەكانی عێــراق 
هۆكارێكە بۆ ئەوەی تاران نەتوانێت بەو ئاسانییە 
هاوســەنگی بەرژەوەندییەكانــی خــۆی لە عێراق 
بپارێــزێ. چاوەڕێ دەكــرێ لەگەڵ نزیكبوونەوەی 
هەڵبژاردنەكانــدا ئەو ناكۆكییانە قووڵتر ببنەوە و 
لەوێشــەوە دیاریكردنی ئەولەوییەتەكان بۆ ئێران 

قورستر دەبێت. 

سەردانەكەی سەدر بۆ سعودیە
مانگی پێشوو موقتەدا سەدر، سەرۆكی رەوتی 
سەدر، سەردانی سعودیەی كرد و لەگەڵ محەممەد 
بــن ســەلمان، وەلیعەهدی ســعودیە كۆبــووەوە. 
رەوتی سەدر هێندەی كوتلە سیاسییەكانی دیكەی 
شــیعەی عێــراق لە ئێــران نزیك نییــە. ناوەندی 
ستراتفۆر پێیوایە هۆكاری ئەو گەشتەی سەدر بۆ 
دڵی جیهانی سوننەكان ئاماژەیەكە بۆ ئەوەی كە 

سەدر چاوی لە دەنگی سوننەكانی عێراقە. 
تــاران بە نیگەرانییەوە چاودێری گەشــتەكەی 
ســەدری كرد، وەكوو چۆن لە ماوەی نزیكەی 15 
ســاڵی رابردوودا چاودێری هەموو گۆڕانكارییەكی 
ناو ماڵی شیعەی عێراقی كردووە. وەكوو ئالێكس 
وەتەنخــاه، توێــژەر لــە پەیمانــگای رۆژهەاڵتــی 
نێوەڕاست، ئاماژەی بۆ دەكات "لە دوای دامەزرانی 
حیزبوڵــاڵی لوبنــان لــە ســاڵی 1982، نفووزی 
ئێران لەناو گرووپە شــیعەكانی عێراق گەورەترین 
دەستكەوتی سیاســەتی دەرەوەی ئێران بووە لە 

رۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا".
هەربۆیــە ســەردانەكەی ســەدر بــۆ ســعودیە 
و كۆبوونــەوەی لەگــەڵ بــن ســەلمان بــۆ ئێران 
گرنگە. ســەدر هەموو كات بــەوە بەناوبانگ بووە 
كە لەگەڵ  هێزەكانی دیكەی شــیعەی هاوپەیمانی 
ئێــران نێوانێكــی خۆشــی نییــە. جگــە لەمەش 
ئێرانییەكان دەزانن سەدر لە زۆربەی حاڵەتەكاندا 
جۆرێــك لە ســەربەخۆیی لــە بڕیارەكانیدا هەیە. 
بــەاڵم ســەركردەی رەوتــی ســەدر هەمــوو كات 
پەیوەندییەكانی خۆی لەگەڵ ئێران پاراستووە. بۆ 
نموونە كاتێك ئەمریكا فەرمانی دەســتگیركردنی 

بەبۆچوونی وەتەنخاه "لێكدانەوەی ئێران بۆ 
ئەو گەشتە لە كاتی گەڕانەوەی سەدر بۆ عێراق 
پووچەڵ بووەوە"، لەبەر ئەوەی ســەدر لەگەڵ 
گەڕانــەوەی بۆ عێــراق رایگەیانــد "حكومەتی 
عێراق دەبێ میلیشــیاكانی حەشــدی شەعبی 
چەك بكات". ئەوە لە كاتێكدا هێزەكانی حەشد 
بڕبڕەی پشتی پالنی داهاتووی ئێرانن بۆ عێراق 

و هەموو ناوچەی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست. 
چارەنووسی حەشد لە عێراقی پاش داعشدا 
خاڵــی ناكۆكیــی نێــوان ســەدر و الیەنەكانی 
دیكەی شیعە، لەوانەش سەرۆكوەزیرانی عێراق 
دەبێت. تەنانەت بەر لە سەردانەكەی سەدر بۆ 
سعودیەش، حكومەتی عێراق رایگەیاندبوو كە 
"حەشــدی شــەعبی بۆ چەندین ساڵی داهاتوو 
بــەردەوام دەبــن، هەرچەنــدە هەندێك الیەن 

دژایەتییان دەكەن".
لێكۆڵەرەكەی پەیمانگای واشــنتن پێیوایە 
ئێــران چاوەڕێی گۆڕانكارییەكانی هەڵوێســتی 
ســەدر دەكات، بۆیــە ئەگــەر ســەدر لەســەر 
دژایەتی دەســەاڵت و نفــووزی ئێران لە عێراق 
دەستەوەســتان  ئێرانیــش  بێــت،  بــەردەوام 
دانانیشــێ. وەتەنخاه پێشــبینی دەكات تاران 
نفووزی خۆی لە ناو رەوتی ســەدر بەكاربهێنێ 
بۆ ئەوەی درز لە ناو رەوتەكەدا دروست بكات، 
سەدریش دەزانێت "ئەو كێشەیەی بۆ حەشدی 
دروســتكردووە تەحەدایەكیشــە بــۆ ســوپای 
پاســداران" كە بە بۆچوونی وەتەنخاه لە ئێران 
رۆڵــی دەوڵەتــی شــاراوە دەبینــێ و تەنانەت 
دەتوانێ كێشــەی گەورە بــۆ دامەزراوە فەرمی 
و هەڵبژێردراوەكانی ئێرانیش دروست بكات. 

ئالێكــس وەتەنخــاه دەڵێــت بــە حوكمی 
پەیوەندی لە مێژینەی رەوتە شیعەكانی عێراق 
لەگــەڵ تاران، چاوەڕێ ناكرێ ئاكامێكی زەقی 
سیاســی لە ناكۆكییەكانی ئێســتا بكەوێتەوە، 
بەاڵم بەو حاڵەشــەوە تــاران نیگەرانە لەوەی 
ئەنجامێكــی  ســەدر  هەنگاوەكانــی  "ئەگــەر 
پۆزەتیڤــی بــۆ رەوتــی ســەدر لێبكەوێتەوە، 
هەڵوێســتی داهاتــووی گرووپــە شــیعەكانی 

دیكەی عێراق چی دەبێت!".

رووداو- هەولێر

هەمــوو  رەققــەك  كۆنترۆڵكردنــەوەی  پــاش 
چــاوەكان لەســەر گرتنــەوەی دێــرەزوور دەبــن، 
چاوەڕێــش دەكرێــت لــەو ناوچەیــە ملمالنێیەكی 
راستەقینە لە نێوان هێزەكانی سووریای دیموكرات 
ســووریا  حكومەتــی  الیەنگــری  هێزەكانــی  و 
بێتەئــاراوە. شــارەزایان چاوەڕێ دەكەن شــەڕی 

دێرەزوور لە شەڕی رەققە سەختتر بێت.
حەســەن حەســەن، لێكۆڵــەر لــە پەیمانگای 
تەحریــر بــۆ رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت، پێیوایــە 
كۆمەڵێــك هــۆكار وادەكــەن كۆنتڕۆڵكردنــەوەی 
دێــرەزوور خاوتــر بێت لەوەی رەققــە، یەكێك لە 
هۆكارەكانیــش ئەوەیە دیــوی رۆژهەاڵتی رووباری 
فــورات كــە بەو پارێزگایــەدا تێدەپەڕێت بەســەر 
بیابانێكدا دەڕوانێت و داعش بە ئاســانی دەتوانێ 
ئەو بیابانە بۆ خۆ رێكخســتنەوە بەكاربهێنێ. جیا 
لەمە هێزەكانی سووریای دیموكرات )هەسەدە( و 
چەكدارە عەرەبەكانی ناوچەكە وەكوو چۆن خۆیان 
بۆ ئۆپەراسیۆنی رەققە رێكخستبوو، ئاوها خۆیان 

بۆ دێرەزوور رێكنەخستووە. 
حەســەن ئاماژە بۆ ئــەوەش دەكات كە داعش 
بەشێوەیەكی باشتر لەوەی رەققە خۆی بۆ شەڕی 
دێــرەزوور ئامادەكــردووە، بەمدواییــەش داعــش 
دەســتی بــە چەكداركردنی خەڵكانــی 20 بۆ 30 
ســاڵ كــردووە. هۆكارێكی دیكەش كــە وادەكات 
ئۆپەراســیۆنی دێــرەزوور لەوەی رەققە قورســتر 

ســووریای دیموكــرات لە باكوورەوە هێرشــێك بۆ 
ســەر پارێزگای دێرەزوور دەســت پێبكەن، بەاڵم 
وەكــوو فابریــس باالنــش، شــارەزای كاروبــاری 
ســووریا لــە پەیمانــگای واشــنتن، ئامــاژەی بۆ 
دەكات هێزەكانــی ســەر بــە رژێم هەمــوو هەوڵی 
خۆیان دەدەن )هەســەدە( دەســتی بــە ناوچەی 
ئەبوكەمال لەسەر سنووری نێوان سووریا و عێراق 
رانەگات. ئەبوكەمال ناوچەیەكی نەوتییە و 50%ی 
بەرهەمهێنانی نەوتی سووریا لەو ناوچەیەیە. جیا 
لەمــەش ئەبووكەمــال رێــك دەكەوێتە ســەر ئەو 
رێگەیەی ئێران بە نیازە هیاللی شیعی خۆی پێدا 

تێپەڕێنێ.
هەرچەنــدە ئــەم ســیناریۆیە دەشــێت بەدڵی 
ئەمریــكا و هاوپەیمانانــی بێــت، بــەاڵم باالنــش 
بــەدووری دەزانێــت ســەربگرێت، لەبــەر ئــەوەی 
هێزەكانی سووریای دیموكرات سەرقاڵی گرتنەوەی 
رەققــەن و دوای كۆنتڕۆڵكردنەوەی ئەو شــارەش 
دەبــێ مــاوە و هێزێكــی زۆر تەرخــان بكــەن بۆ 
گەڕاندنەوەی ئاســایش و سەقامگیری بۆ شارەكە. 
ژمارەی هێزەكانی دیكەی ســەر بە ئەمریكاش كە 

نادڵنیایەدا پەیەدە دەیەوێت ماوەی ئۆپەراسیۆنی 
گرتنــەوەی رەققە درێژ بكاتەوە. لــە چەند رۆژی 
رابــردوودا هەڤــال جەبار، فەرمانــدەی یەپەگە بۆ 
ئۆپەراســیۆنی رەققە، رایگەیاندووە شەڕی رەققە 

بۆ ماوەی چوار مانگی دیكە بەردەوام دەبێت.
مانگــی رابردوو حكومەتی ئەمریــكا پرۆگرامی 
راهێنان و پڕچەككردنی هێزەكانی ئۆپۆزیســیۆنی 
دژی ئەســەدی وەســتاند. ئەو هەنــگاوە گومانی 
الی هێزەكانــی دیكەی ئۆپۆزیســیۆنی ســووریا و 
بــە تایبەتــی پەیەدە دروســتكردووە كــە ناكرێت 
وەكــوو هاوپەیمانێكــی درێژخایــەن لــە ســووریا 
ســەیری ئەمریكا بكەن. بۆیەش باالنش بە دووری 
نازانێت پەیەدە لە كاتی پێویســت و هەســتیاردا 
رێككەوتنێكــی نهێنی لەگەڵ حكومەتی ســووریا، 
رووســیا و ئێران بكات. لەو حاڵەتەشدا ئەستەمە 
هەسەدە و یەپەگە پشتگیری لە هەوڵەكانی هۆزە 

سوننەكان بۆ گرتنەوەی دێرەزوور بكەن.
پێناچێــت لە مــاوەی ئۆپەراســیۆنی رەققەدا، 
هێزەكانی یەپەگە و هەســەدە توانای سەربازی و 
مرۆیی پێویستیان بۆ دەستپێكردنی ئۆپەراسیۆنی 

دێرەزوور هەبێت. بۆیەش باالنش بەدووری نازانێت 
ســووریا و رووســیا هەلەكــە بقۆزنــەوە و بــەرەو 
دێرەزوور هێز بجووڵێنن، لەو حاڵەتەشدا نەخشەی 
ئێران بۆ دروســتكردنی كۆریدەری شــیعە و پالنی 
رووســیا بــۆ درێژكردنەوەی پانتایی دەســەاڵت و 
نفــووزی خۆی لــە رۆژئاوا بۆ رۆژهەاڵتی ســووریا 

سەردەگرێت.
لە كاتێكدا هەوڵەكانی رووســیا بۆ راكێشــانی 
هــۆزە دژبەرەكانــی داعش لە رۆژهەاڵتی ســووریا 
بەردەوامــە، هــۆز و گروپــە چەكدارییەكانــی ئەو 
ناوچەیە بە دوودڵییــەوە مامەڵە لەگەڵ بەرنامەی 
ئەمریكا بۆ داهاتووی رۆژهەاڵتی ســووریا دەكەن. 
لەو حاڵەتەدا تاكە رێگا بۆ گەڕاندنەوەی متمانەیەكی 
درێژخایــەن بۆ ئۆپۆزیســیۆن و هێزە كوردییەكان 
دانانــی بنكەیەكــی ســەربازیی هەمیشــەییە لــە 
ناوچەكانــی نێــوان باكوور و رۆژهەاڵتی ســووریا، 
ئــەم هەنگاوەش كاریگەری راســتەوخۆی لەســەر 
چارەنووســی ئۆپەراسیۆنی دێرەزوور و رۆژهەاڵتی 

سووریا دەبێ.

بێــت، ئەوەیە ئــەو پارێزگایە لــەڕووی رووبەرەوە 
دوو هێنــدەی پارێــزگای رەققەیــە و ســنوورێكی 
بەرفراوانیشــی لەگەڵ عێــراق هەیە، بۆیەش بەبێ 
هاوكاری حكومەتی عێراق ناكرێت گورزی كوشندە 

لە چەكدارانی سەر سنوورەكە بدرێ.
زۆربــەی  وەكــوو  یــش  دێــرەزوور  كێشــەی 
كێشــەكانی دیكــەی شــەڕی نێوخــۆی ســووریا 
بەستراوەتەوە بە رێككەوتن و ملمالنێی زلهێزەكانی 
ناوچەكە و جیهانەوە. ئێســتا ئەمریكا و رووســیا 
لەســەر ئــەوە رێككەوتــوون كە دیــوی رۆژئاوا و 
رۆژهەاڵتی رووباری فورات وەكوو ناوچەی چاالكی 
و ئامادەیی ســەربازیی خۆیان جیابكەنەوە، بەاڵم 
لەو رێككەوتنەدا هیچ ئاماژە یان گەرەنتییەك نییە 
دیــاری بكات لە داهاتوودا هێزەكانی نزیك لە كام 

الیەن بەرەو دێرەزوور جووڵە بكات.
چارڵــز لیســتەر لــە پەیمانــگای رۆژهەاڵتــی 
نێوەڕاســت لە واشــنتن پێیوایە لــە چەند مانگی 

داهاتوودا دەبێ چاودێری دوو خاڵ بكرێت:
و  رەققــە  ئۆپەراســیۆنی  خێرایــی  یەكــەم: 
دەركردنــی داعش لە شــارە. ئەگەر )هەســەدە( 
بتوانێــت بــە خێرایی رەققــە كۆنتــڕۆڵ بكاتەوە، 
كاتی لەبەر دەســت دەبێت بۆ ئــەوەی لە رێگەی 
شــارۆچكەی شــەدادییەوە هێــز بەرەو دێــرەزوور 

بجووڵێنێ.
دووەم: ئۆپەراســیۆنەكانی هێزەكانی الیەنگری 
رژێم بەرەو باشــوور و رۆژهەاڵتی ســووریا بە چی 

دەگەن. 
بەبۆچوونــی لیســتەر بــەدەر لــەم دوو خاڵە، 
هەوڵەكانــی رووســیا بــۆ راكێشــانی هۆزەكانــی 
رۆژهەاڵتــی ســووریا و الوازكردنی پێگەی ئەمریكا 
لەو ناوچەیــە رۆڵی دەبێت لەوەی ئۆپەراســیۆنی 
دێرەزوور كەی دەست پێبكات و چۆن بەرەو پێش 

بچێت. 

 دۆخی مەیدانی
لــە چەنــد مانگی رابردوودا ســوپای ســووریا 
لــە بیابانــی تەدمــوور و باشــووری پارێــزگای 
رەققە پێشــڕەوی كردووە، ئامانــج لەو هەواڵنەش 
هەڵگرتنی ئەو گەمارۆیەیە كە ماوەی ســێ ســاڵە 
لەســەر دێرەزوور دانــراوە. حاڵی حازر حكومەتی 
ســووریا تەنیا %40ی شــاری دێرەزوور ی لەژێر 
كۆنتــڕۆڵ دایــە و بەشــەكانی دیكەی شــارەكە و 
هەموو پارێزگاكەش لــە ژێر كۆنتڕۆڵی چەكدارانی 

داعش دایە. 
یەكێــك لــە ئەگــەرەكان ئەوەیــە هێزەكانــی 

لە ئۆپەراســیۆنی رەققەدا بەشــدار نین لە 2000 
چەكدار تێپەڕ ناكات

 هەسەدە رێگرە
لێكۆڵەرەكــەی پەیمانــگای واشــنتن ئــەوەش 
دەخاتــەڕوو كــە )هەســەدە( رێگرێكــی دیكەیــە 
لــەوەی ســیناریۆكەی واشــنتن بــۆ گرتنــەوەی 
دێرەزوور ســەر بگرێت. هێزەكانی )هەسەدە( كە 
لەالیەن یەكینەكانی پاراســتنی گــەل )پەیەدە(، 
سەركردایەتی دەكرێن ئامادەنین لە ئۆپەراسیۆنێكدا 
بەشدار بن كە لیوای رزگاری دێرەزوور فەرماندەیی 
بكات. )هەســەدە( ئامادەیە هاوكاری و پشتگیری 
هێزەكانــی ســەنادید بكات، كە شــێخ حومەیدی 
دەهــام هــادی، ســەركردەی هــۆزی شــەممەر و 

كەسایەتی نزیك لە كورد، سەركردایەتی دەكات.
بەبۆچوونــی فابریس باالنش پەیەدە دڵنیانییە 
هەڵوێســتی ئەمریكا بەرامبەر بە رۆژئاڤا لە دوای 
رزگاركردنــی رەققە چی دەبێت، بە تایبەتیش كە 
پەیــەدە پێویســتی بەوەیە ئەمریكا لــە بەرامبەر 
هەڕەشەكانی توركیا بیپارێزێت. بۆیەش لەو دۆخە 
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تا ئێستا بۆچوون و بڕیارێكی روون و 
سەلمێنراو نییە كە پرۆسەی رێفراندۆم بۆ 
چییە، مخابن ئەم ناڕوونییە بەهیچ شێوەیەك 
ناچێتە خانەی گەمەی دیپلۆماسییەوە بۆ 
پاراستن و برەودان بە پرۆسەكە

هەڕەشەی زۆری دەرەكی بەڕووی 
پرۆسەی رێفراندۆمدا هاوشانە لەگەڵ 
ئاڵۆزبوونی زیاتری پەیوەندی الیەنەكان و 
تەسكبوونەوەی بواری دیالۆگ و رێككەوتن 
لەنێوانیان

با راشكاوانە بڵێین، هەرێمێكی بەتەمەن 
26 ساڵی لە دەستوور دابڕاو، كە ئەمڕۆ 
نا- سەروەریی یاسا سۆمای ئاشكرای 
حوكمڕانییەكەیەتی، زەحمەتە لە خواست و 
ویستی بەدەوڵەتبوونیدا وەك كاندیدێكی 
شایستە نمایش بكرێت

لەنێو نووســەران و توێژەرانــدا ، كۆدەنگییەك 
هەیە كە كورد چوارەم گەورەترین گرووپی خەڵكن 
لە رۆژهەاڵتی نێوەڕاست و لەهەمانكاتدا گەورەترین 
دۆڕاوی ئــەو ناوچەیــەن. دۆزی كوردیــش بــەوە 
ناسراوە كە پرسی خاك و خەڵكێكی دابەشكراو و 
بزووتنەوەیەكی ناشیۆنالیســتی درەنگ- خەمڵیوە، 
كە لە ژینگەی ناوچەیی و نێودەوڵەتی ســەردەمدا 

دەیەوێت سەنگ و قورسایی خۆی نمایش بكات.
ئێســتا چەمكێكی باســكردن لە پرســی كورد، 
مەســەلەی پەیوەنــدی ئەكتــەری نــا- دەوڵەتییە 
لەگەڵ دەوڵەت. بۆ وێنە داوای ئەمریكا لە هەرێمی 
كوردســتان بــۆ پەڕاندنەوەی هێزی ســەربازی لە 
رێگــەی هەرێمی كوردســتانەوە بۆ شــەڕی عێراق 
لــە 2003 و دووبــارە داوا و هاندانــی ئەمریــكا بۆ 
دەســەاڵتی هەرێمــی كوردســتان كــە هاوكاریــی 
دەوڵەتــی عێــراق بكات لە رەوشــی ئێســتادا، كە 
بێگومــان ئەمە مەبەســت و ســتراتیژی تایبەتیی 
لەدوایە. هەر ئەم داوایەش لە خۆیدا دوو رەهەندی 
ئاشكرا لەخۆ دەگرێت. یەكێكیان ناساندنی كوردی 
باشــوورە وەك ئەكتــەری نا-دەوڵەتی كە دەكرێت 
پێناســە بكرێت وەك گرووپێكی خاوەن رەوشێكی 
 interaction دیفاكتــۆی ئەوتۆ كــە كارلێككــردن
دروســت دەكات لەگــەڵ دەوڵەتــی ســەلمێنراوی 
خاوەن سەروەری و بەئەنجام كاردانەوەی لە بواری 
ناوچەیی و نێودەوڵەتیدا لێدەكەوێتەوە. دووەمیان 
گرنگی شــێوازی پەیوەندی و مامەڵەی دەسەاڵتی 
هەرێمی كوردســتانە )لە دیدی ئەمریكاوە( لەگەڵ 
بەغدا كە لە بەســتێن contextی ئۆپەراســێون و 
هاوپەیمانی نێودەوڵەتیدا بۆ شــەڕی دژ بە داعش، 
لێكدانــەوەی تایبەتیــی بۆ دەكرێت. جــا لەوانەیە 
عێــراق وەك دەوڵــەت، مانەوە یــان لێكترازانی لە 

دواڕۆژدا، كرۆكی مەسەلەكە نەبێت.
جیــاواز لە بابەتی ئەمڕۆی رێفراندۆم و تەنانەت 
ســەرنجی جۆراوجۆر لە كاری دەسەاڵت و شێوەی 
هەرێمــی  حوكمڕانیــی  رەوشــی  بەڕێوەچوونــی 
كوردســتان ، رەهەندێكی دیكەی پرسی كوردە كە 
ئاراستەیەكی دیاری وەرگرتووە و سیمای ئاشكرای 
هەڵوێستێكی نێودەوڵەتییە كە دەڵێ : كورد دەبێ 
وەك نەتەوەیەك مامەڵە بكرێت و وەك ئەكتەرێكی 
نا- دەوڵەتی هەوڵی بەسەربەخۆبوونی بسەلمێنرێت. 
جا هەر لەم دیدەوە دامەزراندنی حكومەتی هەرێمی 
كوردستان لە 1992، فاكتەرێكی هاندانی ئۆتۆنۆمی 
ناوچەییە بۆ كورد. دیســانەوە ئەم ئۆتۆنۆمییە لە 
ئاكامی رووداوەكانی 2003دا، هەرێمێكی فیدراڵیی 
باوەڕپێكــراو لــە خودی دەوڵەتی عێــراق و UN و 
كۆمەڵگــەی نێودەوڵەتییــەوە، وەك دیاردەیــەك 
ســەلمێنرا. پێموایــە هــەر ئەوكاتەش سرووشــتی 
بــوو كــە پێكهاتــەی حوكمڕانی ئەو ســەردەمەی 
كــورد چاوەڕاونــی ئامانجــی بەرزتــری لێبكرێت، 
هەروەك چۆن ئێستا لەپرۆسەی رێفراندۆمدا برەوی 
پێدەدرێــت. بەاڵم ئەوەش جێگەی ئاماژە پێكردنە 
كــە ژمارەیەك نووســەر و چاودێری پرســی كورد 
بەردەوام ئەو پرسیارەیان كردووە كە چۆنە لەكاتی 
گۆڕانــە بنچینەییەكانــدا )بــۆ نموونە، شۆڕشــی 
چــواردەی تەممــووز، هاتنــی بەعس لــە 1968، 
راپەڕینی 1991 و نەمانی بەعس لە 2003(، كورد 
خەونــی جیابوونەوەی نەخســتووەتە پــاڵ ئەركی 

كردەنی سەربەخۆیی و دروستكردنی دەوڵەت؟
 

لێكدانەوەی ئەم دوو خاڵە دەكرێت ئەو بۆچوونە 
بجووڵێنێــت كــە ئێمە لە باشــووری كوردســتان، 
هێــزە  پالنــی  و  رووداوەكان  زیاتــر چاوەڕوانــی 
دەرەكییەکان بوویــن ئامانجەكانمان بگەیێنن. یان 
گوێڕایەڵــی بەڵێن و ملكەچی نەخشــەی دەوروبەر 
و بێگانەیــن كە تاوەكــو ئەمــڕۆ بەبەرژەوەندیمان 
نەگەڕاون. لەم روانگەیەوە هەســتكردن بە شــێوە 
گۆڕانێــك لە بیركردنــەوەی سیاســی ئەمڕۆماندا، 
بەتایبەتی لەسەر بابەتی رێفراندۆم و مەسەلەكانی 

و رەفتــاری سیاســی كە هیچ الیەكیــان ئامادەنین 
لێیان الدەن. هەربۆیە ئەو واتەیەی كە "با پەرلەمان 
كارا بكرێتەوە، ئەوسا باس لە گفتوگۆی بابەتەكان 
دەكەین"، داوایەكە دەشــێت گــرژی زیاتری نێوان 
هــەردووال و ئاڵــۆزی بابەتەكانــی لێبكەوێتــەوە. 
بــەاڵم ئەگەر پەرلەمان كارابكرێتەوە بۆ باســكردن 
و بڕیاردانــی پاكێجێك لە كێشــە و چارەســەر كە 
پێشــەكی پەســەند كرابێت و ئاســتێك كۆدەنگی 
لەســەر بێــت، لەوانەیــە ئەگــەری ســەركەوتن و 

بەرهەمهێنانی زیاتر بێت.
خواستی كاراكردنەوەی پەرلەمان، باسكردنە لە 
دامەزراوێكی نزیك دوو ســاڵ- پەكخراو كە ماوەی 
خولی ئێســتای زۆر كەمــی مــاوە. پەرلەمانتاران 
وەك چینــی بیرمەند و بڕیــاردەری ئەو دامەزراوە، 
تێكڕا راسپاردە یان ئەندامی حیزبەكانن. ئایا چەند 
گفتوگۆ و بەئەنجام دەنگدانیان لەســەر بابەتەكان، 
جیــاواز دەبێت لەو "ســازان" ە ی كە دانیشــتنی 
چەندقۆڵیــی خــودی ئــەو حیزبانــە رێكیدەخەن 
و تاوەكــو ئەمــڕۆ ئاســەوارێكی بونیاتنەریــان لێ 
بــەدی نەكراوە. ئەم بۆچوون و لێكدانەوەیە بەهیچ 
شــێوەیەك كەمبایەخكردن نییە لە رۆڵی پەلەرمان 
و ئەندامەكانــی وەك دامــەزراوەی بــااڵ و گرنگــی 
سیســتمێكی حوكمڕانی نوێنــەری رەوای خەڵك. 
بــەاڵم واقیعــی لێقەومــاوی پەرلەمانــی ئەمڕۆمان 

شتێك نییە كە بە ئاسانی لەبیر بكرێت.
لەهەر جۆرێك دانیشتنی پەرلەمانی كاراكراوەدا، 
وەاڵمدانــەوەی دروســتی خواســت و بەرژەوەندی 
خەڵك لەوەدایە كە هەندێك كێشە و بابەتەكان لە 

ئەجێندای ئەو كارە بن.
- پرســینەوە لە بژێویی خەڵك و چارەســەری 
مووچــە دەبێ لە ئەولەویەتــی داواكان بێت. بەاڵم 
ئەوەتــا هــەر لــەم رۆژانــەدا ســەرۆكی حكومەت 
رایگەیاند كە " هەركاتێك رەوشی دارایی حكومەت 
رێگــەی دا، پێداچوونــەوە بە سیســتمی مووچەدا 
دەكرێت". واتە چارەسەر لەدەست "كات"دایە، نەك 

هەر بڕیارێكی پەرلەمان.
- كرۆكــی پرۆســەی چاكســازی كــە ماوەیەكە 
لە ناوەندی سیاســی هەرێمی كوردســتاندا باســی 
لێدەكرێت، ریفۆرمی سیســتمی حوكمڕانییە. بەاڵم 
ئاشكرایە كە لە رەوشی ئێستای حوكمڕانی هەرێمی 
كوردســتاندا، ئەمــە قابیلــی كــردن نییــە. واتە، 
هاتنی دەســەاڵتێكی چاكســازی- دۆست پێویستە 
كــە بتوانێ لە هەقــی ئەم كارە بێــت. زانراوە كە 
باشــترین میكانیزمی رەوا و دیموكراتی بۆ هێنانی 
ئەو جۆرەی دەســەاڵت، ئەنجامدانی هەڵبژاردنێكی 
دروســتە. جا ئەگەر هێزە سیاســییەكانی هەرێمی 
بیانەوێــت  و  راببینــن  لەخۆیــان  كوردســتان 
پرۆســەیەكی پــاك و یاســایی "رێگــە پێبــدەن"، 

2005، راپرســییەك كــە راســتەوخۆ لە خەڵكەوە 
بۆ خواستی ســەربەخۆبوون ئەنجامدرا. جیاواز لە 
رەوایــی و حیكمەتی پەنابردن بۆ ئــەم بۆچوونە، 
ئەمە لە خۆیدا هەوڵێكە بۆ دوور راگرتنی دەسەاڵت 
و خەڵك لە ملمالنێیەكی نا- پێویســت كە دەشێت 
شێوێنەری مانا و مەبەستی خودی پرۆسەكە بێت. 
رێفراندۆم ئەركێكــی هەمووانییە كە دەبێ تێكڕای 
خەڵــك خاوەندارێتــی و پشــتگیری بكــەن، بەاڵم 
ئەوەتــا لە ئاســتی هەرێمی كوردســتاندا لەوانەیە 
هەڵوێســتی بەشــێك لــەو خەڵكــە "گومانلێكراو" 
بكرێت، ئەمە لە كاتێكدا كە پێویستە بە كۆدەنگی 
خەڵــك بۆ ئەم مەســەلەیە قۆناخێك بڕەخســێت 
كــە تێیــدا باشــووری كوردســتان وەك كاندیدی 
زیاتــر بڕوا- بەخۆ و لێهاتوو بۆ ســەربەخۆیی بێتە 
بەرچــاو. خــۆ ئەگەر ئــەوەش دەكرێت بــە بیانوو 
كــە رێفراندۆمی 2005 رەســمی نەبووە، بڕواناكەم 
لە رەوشــی ئێستادا ئەم پرۆســەیەی ئێستا زیاتر 
رەســمی سەیر بكرێت. لەالیەكی دیكەوە ئاشكرایە 
ئەنجامدانی رێفراندۆم ئێستا راگەیاندنی یەكسەر و 
راستەوخۆی سەربەخۆیی ناگەیێنێت. بۆیە دەكرێت 
بەهەر داوا و پێویســتیەك بێت، لــە داهاتوویەكی 
بــۆ  "رەســمی"  گشتپرســیی  گونجــاودا  زیاتــر 
پشتڕاستكردنەوەی پرۆسەی 2005 ئەنجامبدرێت.

دواخســتنی پرۆســەی رێفرانــدۆم بژارەیەكــی 
دیكەیــە كە ئێســتا لــە هەندێك الیەنــەوە برەوی 
پێدەدرێت. وابەســتە بەم بژارەیــەوە بۆچوونێكی 
دیكە هەیە دەڵێ ئێســتا هەلێكی رەخساوە و نابێ 
لەدەســت بدرێت. پێموایە زۆر لە ئێمە بوونی ئەو 
هەلە پشتڕاســت دەكەینــەوە، بــەاڵم ئەنجامدانی 
رێفراندۆم نابەســتینەوە بە 25 ی ئەیلوولەوە وەك 

گەرەنتی لەدەستنەدانی دەرفەتەكە.
لــە هەمــوو بابەتــەكان كێشــە ئامێزتــر كــە 
چارەسەری یاسایی لە پەرلەمان داوادەكات، بابەتی 
ســەرۆكایەتی هەرێمی كوردســتانە . بەاڵم ئەوەی 
ئێســتا دەبینرێت، رەوشــەكە بە هەبوونی كەسی 
هەڵگری پۆســتەكە بەردەوامــە لە ئەركی خۆی و، 
پەرلەمانێكی پەكخراو و رەوشێكی ئاڵۆزی سیاسی 
ناوخــۆ بە ئەنــدازەی جیــاواز نایســەلمێنن. هەر 
وەك ئەم خولەی ئێســتای پەرلەمان، مانداتی ئەو 

دیكەی پەیوەست پێوەی، دەكرێت جێگەی ئومێد 
بێــت. بەاڵم ئایا پێداگری لەســەر ئەوەی كە بڕیار 
لەدەست خۆماندابێت و ستراتیژ و بەرنامە خۆمان 
دەستنیشانی بكەین، چەند بەشێوازێكی بیرلێكراوە 
و تەندروســت بــۆی دەچیــن؟ ئەمەش لــە خۆیدا 

پرسیارێكی دیكەیە.
شــیكردنەوەیەی  لــەو  مەبەســت  بەكورتــی 
ســەرەوە، بڕوایەكــە كــە لە ســااڵنی رابــردوودا و 
بەهــۆكاری هەندێك رووداو و گۆڕان لە ئاراســتەی 
پرســی كورددا، خوێندنەوە و سەرنجی تایبەت لەو 
پرسە دروســتبوون. واتە تایبەتمەندی كورد وەك 
ئەكتەرێكی نا- دەوڵەتی هاوشانە لەگەڵ كرانەوەی 
پرسی كورد بەڕووی جیهاندا و باشووری كوردستان 
بــە حوكمــی پێكهاتەیەكی حوكمڕانیــی خۆماڵی، 
لە ریــزی بەشــەكانی دیكەی كوردســتاندا، پلەی 
پێشڕەوی پێبەخشــراوە و بەهەمان پێوەر ئاستی 

بەرزی بەرپرسیارێتی لەئەستۆیە.
لەڕاســتیدا ئەمــڕۆ شــەپۆلێك لــە رای نەرێنی 
ناوخۆ و دەرەكی هەیە لەسەر شێوەی ئەنجامدانی 
هەرێمی كوردســتان بــۆ پرۆســەی رێفراندۆم. جا 
ئەگەر ئەم دیاردەیــە لەبەرچاو بگیرێت، ئەمە بەو 
مانایە نییە كە كورد ناچارە كلیلی بیر و ئاراستەی 
سیاســی خۆی بداتە دەست الیەنانی دیكە. بەڵكو 
بە حوكمی ئەوەی پرســی كورد ئەمڕۆ لە ناوەندی 
نێودەوڵەتیــدا بەجۆرێك چاالكــە و هەنگاو بەرەو 
ســەربەخۆیی دەنێت، كە دۆزی نەتەوەیەكە، كورد 
دەبــێ مامەڵە لەگەڵ جیهانی دەرەوەدا بكات، واتە 
جۆرێــك لێكدانــەوە و ســەرنج لەو شــەپۆلی رای 

نێودەوڵەتییە، پێویستە.
بێگومــان لــە بەرژەوەندی دەســەاڵت و خودی 
پرۆســەی رێفراندۆمیــش دەگەڕێت، ئەگەر ئێســتا 
دەســەاڵت زیاتــر وردەكار و باوەڕپێكراوبێــت لــە 
بانگەشە بۆ بڕیار و پالنەكانیدا. تا ئێستا بۆچوون 
و بڕیارێكی روون و ســەلمێنراو نییە كە پرۆســەی 
رێفرانــدۆم بۆ چییە؟ مخابــن ئەم ناڕوونییە بەهیچ 
شــێوەیەك ناچێتە خانەی گەمەی دیپلۆماسییەوە 
بــۆ پاراســتن و بــرەودان بــە پرۆســەكە، بەڵكو 
بەپێچەوانەوە ژینگەیەكی لە راڕایی دروســتكردووە 

كە زیانبەخشە بە خودی پرۆسەكە.
ئێســتا هەموو چاوەڕوانی هەرێمی كوردســتان 
لەسەر كۆبوونەوەی پارتی و گۆڕان و كاراكردنەوەی 
پەرلەمانە. كەوابوو شــیاوە پرسیاری ئەوە بكرێت 
كە ئایا ئەو دانیشتنە و كاراكردنەوەیەی پەرلەمان 
چەند لە بارودۆخی ئاڵۆزی ئێستا دەگۆڕێت و چەند 
توانایە لە دۆزینەوەی چارەسەری پێویست؟ راستە 
جۆرێك كرانەوە لە هەڵوێســتی ئــەو دوو الیەنەدا 
بــەدی دەكرێت، بــەاڵم وەك خۆیان دەڵێن بابەتی 
سەرەكی و پەیوەســت هەن بە جۆری بیركردنەوە 

ئــەوا دەكرێــت خەڵــك بەئومێــدەوە چاوەڕوانــی 
پرۆســەیەكی هەڵبژاردنی تەندروســت بن. پێموایە 
هەر لە رێگەی هەڵبژاردنێكەوە كە رادەســتكردنی 
دیموكراتیانــەی دەســەاڵتی لێبكەوێتەوە، خەڵكی 
ئــەم هەرێمــە دەكرێــت چاوەڕوانی ئەو گــۆڕان و 
رێفۆرمە بن كە ماوەیەكی زۆرە خواستی هەمووانە. 
تەنیا ئەنجامدانی پرۆسەیەكی هەڵبژاردنی دروست 
دەتوانێ ئاســتێك لە ئارامی و سەقامگیریی ناوخۆ 
ببەخشــێت و رێخۆشــكەر بێــت بۆ ئــەو جۆرە لە 
تەبایــی و كۆدەنگی كە پێویســتە بــۆ پلەپێدانی 
هەر نەخشــە و ســتراتیژێك كە ویست و ئارەزووی 

خەڵكی باشووری كوردستانی پێوە گرێدرابێت.
 - ئەگــەر هــەر لــە چوارچێوەی پڕۆســەیەكی 
چاكسازیشــدا ســەیری بكەین، كــە تاوەكو ئەمڕۆ 
هێــزە  هەمــوو  بۆكــراوی  بانگەشــە  مەبەســتی 
و  ئامادەكــردن  دەشــێ  ئــەوا  سیاســییەكانە، 
پەســەندكردنی دەســتوورێك بۆ راســتكردنەوەی 
پشــێوی نێودەسەاڵتە سەرەكییەكان و نەهێشتنی 
نا- ســەروەریی یاسا، خەمێكی گەورەی پەرلەمانی 
كاراكــراوە بێت. با راشــكاوانە بڵێیــن هەرێمێكی 
بەتەمــەن 26 ســاڵی لــە دەســتوور دابــڕاو، كــە 
ئەمــڕۆ نا- ســەروەری یاســا ســۆمای ئاشــكرای 
حوكمڕانییەكەیەتی، زەحمەتە لە خواست و ویستی 
بەدەوڵەتبوونیدا وەك كاندیدێكی شایســتە نمایش 

بكرێت.
- ئێســتا خواســتێكی كاراكردنەوەی پەرلەمان 
ســپاردنی پرۆســەی رێفراندۆمــە، واتــە خــودی 
و  میكانیــزم  ئەنجامدانــی،  كاتــی  بڕیارەكــە، 
بەیاســاییكردنی، بــە بەشــێك لە بەرنامــەی ئەو 
پەرلەمانە. دووبارە پرســیاری گرنگ لێرەدا ئەوەیە 
كە ئایا رێگە دەدرێت پەرلەمان بە ئازادی و یاسایی 
مامەڵە لەگەڵ ئەم پرۆسەیە بكات و رێوشوێنی بۆ 
دابنێــت؟ بۆچوونی زۆر و جیاواز و تەنانەت بڕیار- 
لێدراو هەن كە هاوســەنگكردن و یەكالكردنەوەیان 

ئاسان نییە.
هــەروەك لە باســێكی باڵوكــراوەی پێشــوودا 
ئامــاژەم پێــداوە، دەكرێــت لە جیاتی پرۆســەی 
رێفرانــدۆم پەیامێكی پەرلەمان بۆ ســەربەخۆیی، 
پشتئەســتووربێت بــە ئەنجامی راپرســی ســاڵی 

پۆستەش ماوەی كەمی ماوە. لەوانەیە بەشێوەیەكی 
"ئاســایی" كۆتایی بێت ، یان بە "سازان" شێوەی 
بەڕێوەچوونی لەمەودوای بڕیاری لێ بدرێت. لە هەر 
حاڵەتێكدا، ئەمە تەنیا و بۆ ئێستا زۆر لە رەوشی 
هەرێمی كوردســتان ناگۆڕێــت و بێگومان ئەوەش 
واردە كە هەڵبژاردن دواڕۆژی ئەم پۆســتە یەكالیی 
بكاتەوە. بێگومان شــێوەی بەڕێوەچوونی پرس و 
پرۆســەی رێفراندۆم پەیوەندی و كاریگەری لەسەر 

ئەم بابەتە دەبێت.
لۆجیكــی سیاســی و خەمی رەوشــی نالەباری 
ئێســتا داوادەكات پەرلەمان، دوای كاراكردنەوەی، 
رێپێدراوبێــت مامەڵــەی دروســت و ئەنجامبەخش 
لەگــەڵ ئەجێندای ئەو كێشــە و بابەتانە بكات كە 

لەم باسەدا بەرچاو خراون.
رەشــبینی نییــە، بەڵكــو ســەلماندنی واقیعی 
سیاســی ئێســتای هەرێمی كوردســتانە كە دەڵێم 
پرۆســەی  بــەڕووی  دەرەكــی  زۆری  هەڕەشــەی 
رێفراندۆمــدا هاوشــانە لەگــەڵ ئاڵۆزبوونی زیاتری 
پەیوەنــدی الیەنــەكان و تەســكبوونەوەی بــواری 
دیالــۆگ و رێككەوتــن لەنێوانیان. هــۆكاری ئەمە 
هەرشــتێك بێ زیاتر پەكخستنی پالنی بەكەڵك و 
بڕیاری دروستی لەدوایە. بۆیە هەوڵی ئاراستەكردنی 

رەوشەكە بەرەو ئەگەرێكی دیكە پێویستە.
لــە حاڵەتێكــدا ئەگــەر دۆخی چەقبەســتووی 
هەرێمی كوردســتان كرانەوەی تێــدا بەدی نەكرا، 
پێموایــە دەبێ هێزە سیاســییەكان ئەوەندە توانا 
و كارامەیــی نیشــانبدەن و لەســەر ئەجێندایــەك 
بەرژەوەنــدە  دەســتكاری  كــە  رێكبكــەون 
"تایبەتی"ەكانــی خۆیــان نــەكات، بــەاڵم شــیاو 
و پێویســت بێــت بــۆ كۆدەنگییەكی نیشــتمانی. 

بەمانایەكی دیكە:
-     بیركردنــەوە و پالندانانێــك بــۆ ئــەو 
تەحــەدا دەرەكیانــەی لــە ئێســتا و داهاتــووی 
نزیكدا ســەرهەڵدەدەن، بەتایبەتی بەرامبەر ناوچە 

دابڕاوەكان و ئاسایشی هەرێمی كوردستان.
-     خســتنەگەڕی هەمــوو جۆرێكــی هانــدان 
و گوشــار بۆ ســەر حكومەتی هەرێمی كوردستان 
بۆ خەمخواردن و باشتركردنی گوزەرانی هاوواڵتیان 

بەتایبەتی بابەتی مووچە.
- دڵنیاكردنــەوەی هاوپەیمانــی نێودەوڵەتیــی 
دژ بــە تێــرۆر لەبەردەوامــی و خۆڕاگریی هەرێمی 
كوردستان و پێشمەرگە لە كامپەینی دژ بە داعشدا.
-     پالن و ســتراتیژێك بۆ چۆنیەتی مامەڵە 
لەگــەڵ ناوەنــد و دەوروبــەر لە هــەردوو حاڵەتی 
پەیامــی پەرلەمانــدا بۆ ســەربەخۆیی لەســایەی 
رێفراندۆمــی 2005 دا یان ئەنجامدانی رێفراندۆم لە 

رەوشی ئێستادا، یاخود دواخستنی پرۆسەكە.
دەكرێــت ئەم بەرنامەیە توانابێ لە بەخشــینی 
جۆرێــك ئارامی و یەكێتی مەبەســت بە ڕەوشــی 
بێســەروبەری ئێســتای هەرێمی كوردستان . واتە 
هەوڵێكە كە لە نمایشــێكی شــیاوتردا دەربكەوین. 
دەكرێت بۆ ئێســتا دوور رامانبگرێت لە مشتومڕی 
بێكەڵك و گــرژی زیاتری نێوان و دەرهاویشــتەی 
هەندێــك لــە بۆچــوون و ئەگــەرەكان. دەكرێــت 
ئاراستەیەك بێت بە رۆڵی خەڵك و دەسەاڵت كە لە 
رێگەی پەرلەمانێكی یەكگرتووی كاراوە، پەیامێكی 

روون بەدەرەوەی خۆمان بدەین.
دیارە كە بەئەنجام ئەم بەرنامەیە وەالخســتنی 
هەندێــك لــە خواســت و كێشــەكانی ئێســتای 
لێدەكەوێتــەوە. لەوەاڵمــدا دەڵێم بــا واز لە خولی 
پەرلەمان و مانداتی پۆستەكانی دیكەی حوكمڕانی 
و كێشــەكانی یاوەریــان بێنیــن كــە بەشــێوەی 
سرووشــتی كۆتاییــان بێــت. ئەمەش بــەو نیاز و 
هیوایــەی كــە لــە رەوشــی دوای هەڵبژاردنێكــی 
دروستدا، دەســەاڵتێكی نوێ بەسەریان بكاتەوە و 
چارەســەریان بۆ بدۆزێتەوە. بەم مانایە و لەهەموو 
حاڵەتەكاندا دەبــێ ئەنجامدانی هەڵبژاردن لەكاتی 

خۆیدا، تەوزیم بكرێت.
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ئەم وتارانە گوزارشت لە رای نووسەرەكانیان دەكەن و بەهیچ شێوەیەك دەربڕی بۆچوونی تۆڕی میدیایی رووداو نین.

شرۆڤە و بۆچوون

سـاڵی 1925 بەهۆی جێبەجێكردنی بڕیاری 
كۆمەڵـەی گەالن لەبارەی چارەسـەری كێشـەی 
كوردسـتان  باشـووری  مووسـڵ،  ویالیەتـی 
لكێنـدرا بـە عێراقـی عەرەبییـەوە، لەوكاتـەوە 
كێشـەی كەركووكیـش سـەرهەڵدەدات، چونكـە 
لكاندنـی  لـە  عێـراق  عەرەبـی  دەسـەاڵتدارانی 
كاریـان  كـردار  بـە  بـە عێـراق،  ئـەم شـارەوە 
لـە  بـۆ الوازكردنـی پێگـەی كـورد كـردووە و 
بەرامبەریشـدا هەوڵیانـداوە پێگـەی عـەرەب لـە 
كەركـووك بەهێز بكەن. محەممەد ئەمین زەكی 
بـەگ وەزیـری كـورد لـە حكومەتـی پاشـایەتی 
لـە رۆژی 1930/12/20 یاداشـتێك بـۆ مەلیك 
فەیسـەڵ دەنووسـێت و تێیدا باسی هەوڵەكانی 
حكومـەت دەكات بـۆ بەركەنارخسـتنی كورد لە 
كەركـووك، یەكێـك لـە بەڵگەكانی ئـەو وەزیرە 

كـوردە بەراوردكردنێكـی ژمـارەی فەرمانبەرانی 
كـوردە لەنـاو مەركـەزی كەركـووك لـە سـاڵی 
عێراقـەوە  بـە  كەركـووك  لكاندنـی  یەكەمـی 
ژمـارەی  یاداشـتەكەی.  نووسـینی  وادەی  تـا 
كـەس   91 كاتـەدا  لـەو  كـورد  فەرمانبەرانـی 
ئەوكاتـەی  تـری  پێكهاتەكانـی  هەمـوو  بـووە، 
كەسـیان   34 فەرمانگەكانـدا  لـە  كەركـووك 
 1930 سـاڵی  كۆتایـی  لـە  بـەاڵم  هەبـووە، 
نـزم  كـورد  ژمـارەی  گـۆڕاون،  زۆر  ژمـارەكان 
بووەتـەوە بـۆ 64 فەرمانبـەر و هـی ئەوانـی تـر 

بەرزبووەتـەوە بـۆ 84 كـەس. 
یاداشـتێكی تری شـێخ مەحموود و مسـتەفا 
بارزانییـش هەیـە كە لە سـاڵی 1929 وەفدێكی 
كـوردی  نوێنەرانـی  لـە  كەسـییان  شـەش 
عیـراق  نوێنەرانـی  ئەنجوومەنـی  ئەوكاتـەی 

سـەعدون  عەبدولموحسـین  الی  ناردووەتـە 
ئەوەیـان  داوای  و  عێـراق  وەزیرانـی  سـەرۆك 
كوردسـتان  ناوچەكانـی  هەمـوو  كـردووە 
پێكەوەگرێـدراو  ئیـداری  یەكەیەكـی  پێكـەوە 
بێـت و كەركـووك ناوەندەكـەی بێـت، ئەمـەش 
بەغـدا  هەنگاوەكانـی  بـە  درككردنـە  ئامـاژەی 
كـورد  بۆیـە  كەركـووك،  جیاكردنـەوەی  لـە 
داوای پێكـەوە بەسـتنەوەی هەمـوو باشـووری 
كوردسـتانی كـردووە لە یەكەیەكـی ئیداریدا كە 

بێـت. ناوەندەكـەی  كەركـووك 
لەبـارەی  هـەن  زۆر  ئێجـگار  بەڵگـەی 
سیاسـەتی بەعەرەبكـردن و چۆنێتـی هێنانـی 
عـەرەب بـۆ كوردسـتان، بـەاڵم لـە هەموویـان 
زەقتـر كـە سـتراتیژی دەسـەاڵتدارانی عـەرەب 
بـۆ داگیركردنـی كەركووك دەسـەلمێنێ، نامەی 
فەرماندەیەكـی سـەربازیی سـوپای عێراقـە كـە 
بـۆ یەكەمینجـار وشـەی تەعریـب بەكاردێنـێ و 
دەبێتە یەكەم بەڵگەی نووسـراو بۆ سـەلماندنی 
سیاسـەتی بەعەرەبكردنـی كەركـووك. ئەویـش 
سـاڵی  لـە  كەركووكـە  فیرقـەی  فەرمانـدەی 
1929 كـە لـە نامەیەكیـدا بـۆ سـەرووی خـۆی 
لـە  عەرەبانـەی  ئـەو  "ژمـارەی  دەنووسـێت: 
پـێ  پشـتیان  نیـن  ئـەوە  بەشـی  كەركووكـن، 
ببەسـترێ بۆ تەعریب، بۆیە پێویسـتە عەرەبی 

تـر بهێنرێـت بـۆ كەركـووك".
روونـی  كـە  ئەوەیـە  بـۆ  نموونانـەم  ئـەم 
یەكـەم  دەسـتپێكردنی  لەگـەڵ  بكەمـەوە 
قۆناغـی بـە عێراقیكردنی كوردسـتان، كێشـەی 
كەركووكیش سـەرهەڵدەدات. لەو كاتەشـەوە تا 
ئەمـڕۆ لەگەڵ هەموو هەنـگاوە خراپەكارییەكان 
و سیاسـەتی شـێواندنی كەركـووك، هەمیشـە 
هەوڵیـش هەبـووە بۆ چارەسـەر. دەیـان پرۆژە 
و یاداشـت و رێـكاری جۆراوجـۆر گیراونەتەبـەر 
بـۆ چارەسـەركردنی كێشـەی كەركـووك، بەاڵم 

پرسـیار  خـواردووە.  شكسـتیان  هەموویـان 
ئەوەیـە ئایـا دەكرێت ئەم كێشـەیەی كەركووك 
هـەر بـەردەوام بێـت؟ یاخـود پێویسـتە بەدوای 

چارەسـەری كۆتاییـدا بگەڕێیـن؟ 
ئەزموونـی سـەت سـاڵی رابردوو سـەلماندی 
یەكالكردنـەوەی  بـۆ  رێوشـوێنانەی  ئـەو  كـە 
كێشـەی كەركـووك گیرابوونـە بـەر هەموویـان 
بـە  پێیانوابـوو  ئەوانـەی  بـوون.  ئـاكام  بـێ 
هێنانـی عەرەبـی زیاتـر و زۆركردنـی ژمارەیـان 
لـە كەركـووك ناسـنامەی شـارەكە بـە قازانجی 
خۆیـان دەگۆڕێـت، دەركـەوت زۆریـی ژمـارەی 
بردنـەوە،  بـە  نییـە  یەكسـان  پێكهاتەیـەك 
تەنانـەت ئـەو سیاسـەتانەش شكسـتیان خوارد 
كـە دەیانویسـت بـە زەبروزەنـگ و سیاسـەتی 
بـە  كۆتایـی  تـر،  ئەوانـی  رەگەزیـی  پاكتـاوی 
كێشـەكە بهێنن. هەموو ئەو شـتانەی روویاندا، 
مایـەوە.  خـۆی  وەكـو  كەركـووك  و  تێپەڕیـن 
نـە بەشـەڕ نـە بـە گفتوگـۆ، نـە بـە سیاسـەتی 
ڕێوشـوێنی  بـە  نـە  دەركـردن،  و  راوەدوونـان 
كەركووكیـان  كێشـەی  هیچیـان  دەسـتووری، 

نەكـرد. چارەسـەر 
بـەردەوام  كێشـەیە  ئـەم  ئـەوەی  بـۆ 
نەبێـت، پێویسـتە بـەدوای رێگەیەكـی تـازەدا 
بگەڕێیـن كـە دڵنیایـی ئـەوە دەسـتەبەر بـكات 
نابنـەوە،  دووبـارە  رابـردوو  رووداوەكانـی 
ئەویـش تێگەیشـتنێكی واقیعیـە لـە ئێسـتا. لە 
یەكالكردنـەوەی هەمـوو كێشـەیەكدا كات زۆر 
گرنگـە، كات یارمەتیـدەرە بـۆ درێژكردنـەوەی 
ناكۆكـی، یارمەتیـدەرە بـۆ تێپەڕاندنـی قەیـران 
بەبێ چارەسـەر، لە هەمانكاتیشدا یارمەتیدەرە 
بـۆ چارەسـەری ریشـەیی هـەر كێشـەیەك. لـە 
گیراونەتەبـەر  رێوشـوێنانەی  ئـەو  رابـردوودا 
لـەڕووی كاتـی چارەسـەرەوە گونجـاو نەبـوون، 
شـەڕی  بەهـۆی  نەكـراون.  قبوڵیـش  بۆیـە 

داعـش، بەهـۆی ئـەو سـەقامگیری و ئارامییەی 
لە سـایەی خوێنی پێشـمەرگەوە هاتووەتەدی، 
ئێسـتا كاتـی چارەسـەری كێشـەی كەركووكـە، 
بەاڵم بە دەسـتبردن بۆ نەخشـەڕێگەی گونجاو. 
لـە  ئێمـە  پێویسـتە  شـتێك  هـەر  پێـش 
حەقیقەتـی كێشـەكە و ئامانجـی راسـتەقینەی 
بـەالی  تێبگەیـن.  چارەكردنـی  لـە  خۆمـان 
كێشـەی  كەركـووك  كێشـەی  كـوردەوە 
ناسـنامەی شـارەكەیە، بـەاڵم الی توركمـان و 
خۆیانـە  ناسـنامەی  ترسـی  كێشـەكە  عـەرەب 
دوو  ئەمـەش  كـە  شـارەكە  ناسـنامەی  نـەك 
شـتی زۆر لێـك جیاوازن. چارەسـەری هەریەك 
رێگـەی  گرتنەبـەری  بـە  پێویسـتی  لەمانـەش 
بـاس  لەمەوبـەر  ماوەیـەك  هەیـە.  جیـاواز 
وەك  دەكـرا  كەركـووك  بەهەرێمكردنـی  لـە 
ئـەوكات  چارەسـەر،  بـۆ  رێگەیـەك  نەخشـە 
ئـەوە بـۆ عـەرەب و بـۆ توركمـان بژارەیەكـی 
واقیعـی بـوو كـە لـە تێڕوانینـی ئەوانـەوە بـۆ 
كێشـەی كەركـووك چارەسـەرێكی گونجاویـش 
بـوو، بـەاڵم لەبـەر ئـەوەی ئـەو نەخشـەیە لـە 
كێشـەكەی  چارەسـەری  كـوردەوە  تێڕوانینـی 
كێشـەی  چارەسـەری  چونكـە  پێنەبـوو، 
چارەسـەرێكی  كەواتـا  نەدەكـرد،  ناسـنامەی 

كـورد. بـۆ  نەبـوو  بـاش 
ئێسـتا بەهـۆی ئـەوەی هەرێمـی كوردسـتان 
بـە  ریفراندۆمێكـەوە  رێگـەی  لـە  دەیـەوێ 
سـەربەخۆیی  رێگـەی  كەركـووك،  بەشـداریی 
بگرێتەبـەر، كەواتـا لـە دیـدی كـوردەوە جـۆری 
چارەسـەر بۆ كێشـەی كەركووكیـش دەگۆڕێت. 
پێشـتر  رێگەچارانـەی  ئـەو  نییـە  مـەرج 
شكسـتیان خـواردووە، بـۆ ئێسـتا نەگونجێـن. 
هەرێمكردنـی  بـە  مەسـەلەی  نموونـە  بـۆ 
كەركووك وەك نەخشـەڕێگەیەك بۆ چارەسـەر. 
الی عـەرەب و توركمـان كێشـەكە هـەر وەكـوو 

خۆیەتـی، پێویسـتیان بـە پالنێكـە پارێـزگاری 
هـەر  كوردیـش  بـكات،  ناسـنامەكەیان  لـە 
سـوورە لەسـەر داوا رەواكەی خۆی، پێویسـتی 
بـە پالنێكـە ناسـنامەكەی بۆ دەسـتەبەر بكات. 
لـە  گرنگـە  كات  قۆسـتنەوەی  دەڵێـم  بۆیـە 
چارەسـەری كێشـەكەدا، ئەوكاتـەی پێشـنیازی 
كاتەكـەی  دەكـرا،  كەركـووك  بەهەرێمكردنـی 
چونكـە  بـوو  نەگونجـاو  كـوردەوە  بـەالی 
كەركووكـی  كوردسـتانیبوونی  ناسـنامەی 
لەدەسـتدەدا. بـەاڵم ئێسـتا كاتەكـە پێچەوانـە 
سـەربەخۆیی  بـەرەو  كوردسـتان  بووەتـەوە، 
فیدراڵـی  دەوڵەتێكـی  دەیـەوێ  و  دەڕوات 
بێـت، كەواتـا كەركـووك دەتوانێـت هەرێمێكـی 
دەوڵەتـی  چوارچێـوەی  لـە  بـێ  سـەربەخۆ 

كوردسـتان.  فیدراڵیـی 
بەمـەش عـەرەب و توركمـان بـە هەمـان ئەو 
ناسـنامەی  پاراسـتنی  كـە  دەگـەن  خواسـتە 
دەویسـت  ئـەوەی  كوردیـش  و  خۆیانـە 
لـە  بێـت  كوردسـتانی  شـارەكە  ناسـنامەی 
چوارچێـوەی جوگرافیـای كوردسـتان و لەنـاو 
كوردیـش  كوردسـتاندا.  فیدراڵیـی  دەوڵەتـی 
هـەر ئەوەنـدەی پێدەبڕێـت وەك پێكهاتەكانـی 
تـر بەشـێك بێـت لـە بەڕێوەبردنـی شـارەكە، 
لەسـەر جـۆر و چۆنێتـی بەڕێوەبـردن كێشـەی 
ئێسـتا  كەواتـا  نابێـت.  پێكهاتـەكان  لەگـەڵ 
كێشـەی  یەكجاریـی  چارەسـەركردنی  كاتـی 
كەركووكـە، ئەویـش لـە ڕێگەی پێشـنیازكردنی 
ئـەم نەخشـەڕێگەیەوە بـۆ پێكهاتەكانـی تـری 
بـدەن  رەزامەنـدی  ئـەوان  كـە  كەركـووك 
كەركـووك  كوردسـتانیبوونی  ناسـاندنی  بـە 
شـێوازی  لـەوەی  نەبێـت  رێگـر  كوردیـش  و 
و  مامەڵـە  جـۆری  و  شـارەكە  بەڕێوەبردنـی 
بەشـێوەی  هەولێـر  لەگـەڵ  پەیوەندییەكانـی 

رێكبخرێـت. فیدراڵـی 

خـوا  نـاوی  لـه   چـۆن  جنۆكـه  
ده وڵه تانـه ی  ئـه و  ده سـڵه مێته وه ، 
شـێوه ،  هه مـان  بـه   ئێمـه ش  ده وروبـه ری 
لـه  پێوه ندیـی كـورد و ئیسـرائیل تۆقیـون! 
خـۆ ناهه قیشـیان نییـه ؛ ئـه و دێوه زمه یـه ی 
ئـه وان لـه  ئیسـرائیلیان دروسـت كـردووه،  
جـا  باشـه .  تۆقیـن  و  تـرس  بـۆ  هـه ر 
عه ره بانیشـدا،  له نـاو  ئه وه یـه   خۆشـه كه ی 
كـه   هه یـه   مێژوویـی  ڕوانگه یه كـی 
ڕه چه ڵه كـی كـورد ده باتـه وه  سـه ر جنۆكـه  
و دێوودرنج! شـه ره فخانی بەتلیسـی باسـی 
كـه   ده گێڕێتـه وه   مێژوونـووس  هێندێـك 
كـورد بـه  بـه ری جووتبوونی به شـه ر له گه ڵ 
دێوودرنـج ده زانـن! ئینجـا وه ره  دێوه زمـه ی 
ده سـت  كـوردی  جنۆكـه ی  لەگـەڵ  جـوو  
باللـه!  نعـوذ  –به ڕاسـتی  بكـه ن  تێكـه ڵ 
بالۆرانـه   و  به یـت  لـه و  ئه گـه ر  بـه اڵم 
كـورد  پێوه ندیـی  مه سـه له ی  گه ڕێیـن، 
به پشـوویه كی  ده هێنـێ  باسـێكه   جـوو ،  و 
درێژتـره وه  لێـی ڕابمێنیـن. ئـه وه ی كێچـی 
ده وڵه تـه   ئـه و  كه وڵـی  نـاو  خسـتووەته  
ڕه هه نـدی  ته نیـا  كـورده وه ،  نه یارانـه ی 
كـورد و جووەکانـە .  پێوه ندیـی  سیاسـیی 
بـه اڵم بـه  تێفامینه وه ی مـن، ئه و پێوه ندییه  
له سـه ر ئاسـته  پاڕادایمییه  كه ی بایه خه كه ی 
یه كجـار زۆرتره . بـه  ده ربڕینێكی تر، به ده ر 
له وه ی ئیسـرائیل به  چ مه رام و مه به سـتێك 
و،  هه ڵده سـوێ  كوردسـتان  لـه   خـۆی 
ئـه و  بـۆ  خوێندنه وه یـه ك  چ  تـر  خه ڵكـی 
و  ئیسـرائیل  ده كـه ن،  نزیكبوونه وه یـه  
ده وڵه تداریـی  و  ده وڵه تسـازی  چیرۆكـی 
پـڕ  و  به نـرخ  وانـه ی  هه نبانـه ی  جـوو، 
ئه مـڕۆ  كوردسـتانی  و  كـورد  بـۆ  بایه خـن 
ته نیـا  نووسـینه دا  لـه م  مـن  سـبه ینێ.  و 

ده خه مـه ڕوو.  وانانـه   لـه و  لوێچێـك 

خه ونێكی ناشاعیرانه 

جـوو ''ی  ''ده وڵه تـی  كتێبـی  ئه وانـه ی 
ڕه نگـه   هێرتزلیـان خوێندبێتـه وه ،  تیـۆدۆر 
الچه سـپیبێ  هـه رزوو  باوه ڕه یـان  ئـه و 
و  سیاسـی  به رنامـه ی  و  پـالن  كـه  
پشـتی  بڕبـڕه ی  سـتراتیژیك،  ئابووریـی 
باوكـی  هێرتـزل-ی  خه ونـه  گه وره كـه ی 

كتێبـی  بـووه .  جـوو   ناسیۆنالیسـمی 
''ده وڵه تـی جـوو '' سـاڵی 1896 نووسـرا و 
ده وڵه تـی جـووش ڕێـك  نیـو سـه ده  دوای 
مه رگـی ناوه ختـی هێرتـزل، دامـه زرا. ئـه و 
كتێبـه  لـه  سـه روه ختی نووسـینیدا، ته نیـا 
وه ك خـه ون و خه یـاڵ ده چـوو )هێرتـزل 
عـه ردی  له سـه ر  ئه گـه ر  ده یگـوت؛ 
لـه   ئـه وا  نه كـرا،  خۆشـمان  مه وعـوودی 
زه مینێكمـان  ئاالسـكا،  یـان  ئارژانتیـن 
خۆمـان  بـۆ  ده وڵه تێكـی  بـا  بـده ن،  پـێ 
له سـه رچێ بكه یـن!(. به وه شـه وه ، لـه  زۆر 
مێـژووی  ده كا،  واهه سـت  مـرۆڤ  بڕگـه دا 
بـه   بیسـته م،  سـه ده می  یه كه مـی  نیـوه ی 
جـووه كان  مشـووری  و  ئیـراده   قه ڵه مـی 
نووسـراوه ، تـا خه ونه كـه ی هێرتـزل، وه ك 
جـوو ،  ده وڵه تـی  دی.  بهێندرێتـه   خـۆی، 
نـه ك  بـه اڵم  بـوو،  خه ونێـك  به رهه مـی 
خه ونێـك  به ڵكـو  شـاعیرانه'' ،  ''خه ونـی 
به رنامـه ی  و  پـالن  بـه    هه یكه لـی  كـه  
سیاسـی  و  ئابـووری  سـتراتیژیكی 
درێژخایـه ن و شـێلگیرانه ، ڕاسـت كرایـه وه .

هه مووشتێك بۆ یه ك شت: 
په ناگایه ك

پشتبه سـتوو  جـووەکان ،  كـه   ئـه وه ی 
بـه  ده قـی تـه ورات، خۆیـان پـێ ''قه ومـی 
به دڵنیاییـه وه   خودا''یـه ،  هه ڵبژێـردراوی 
له سـه ر  گـه وره ی  پۆزه تیڤـی  كاریگه ریـی 
هه الهه الكـراوه ی  قه ومـه   ئـه و  كۆنه سـتی 
ناسـێنه ی  لـه   پارێـزگاری  بـۆ  مێـژوو، 
هاوبـه ش و، هه وڵـی لێبڕاوانه یان بۆ ئه وه ی 
سـه ركه وتووترین''  و  ''باشـترین  هه میشـه  
هه رچـی  هۆكاره كـه ی  هه بـووه .  بـن، 
شـێلگیرانه ،  هه وڵـی  و  جـوو   نـاوی  بـێ، 
دوانه یه كـی مێژووییـن. ئـه م ئیراده گه رییـه  
جۆشـخواردنی  سـه روه ختی  لـه  
جـووه كان  ناسیۆناڵیسـتیی  بزووتنـه وه ی 
بیسـته مدا  سـه ده ی  یه كه مـی  نیـوه ی  لـه  
گرووپـه   خـۆی.  گه یشـته  چڵه پۆپـه ی 
پێویسـتیی  گوته نـی،  زایۆنیسـته كان 
پێكهێنانـی ''په ناگایـه ك'' یـان ''ناوه ندێكی 
ئامانجـه  ئـه و  جـوو،  بـۆ  نه ته وه یـی'' 
  هاوبه شـه  بـوو كـه  هه مـوو هێڵـه  زاڵه كانـی 

جـوو ، لـه   ناسـیۆناڵ بورژواكانیانه وه  بگره  
له سـه ری  كرێكارییه كانیـان،  سـه ندیكا  تـا 
بـوو،  ئامانـج  یه كێتیـی  ئـه وه   هاوڕابـوون. 

كۆكرایـه وه . پـێ  هه الهـه الی  گه لێكـی 
شـه پۆلدانی  هه ڕه تـی  لـه   كاتێـك 
لـه   سـیمیتیزم(  )ئانتـی  جوونه یـاری 
سـه ده ی  سـییه كانی  سـااڵنی  ئه وروپـای 
سـه رۆككۆماری  ڕۆزڤێڵتـی  ڕابـردوودا، 
نه خشـه ڕێگای  ئه مریـكا،  ئه وسـای 
دامه زراندنـی ده وڵه تـی ئیسـرائیلی خسـته  
جـووی  به هێزه كانـی  ناوه نـده   بـه رده م 
ده سـتبه جێ  جـووه كان  واڵتـه ،  ئـه و 
ڕۆزڤێڵـت،  پێشـنیاره كه ی  ڕه تیانكـرده وه . 
دامه زراندنـی ده وڵه تێـك لـه  ئاالسـكا، بـۆ 
كۆكردنـه وه ی په نابه رانـی جـوو ی ئەوروپـا 
كـه   بـوو  كاره سـاتانه   لـه و  پاراسـتنیان  و 
پێشـبینیی قه ومانیـان ده كرا. كه چی ئه وان 
ته نانـه ت هاڕۆڵد ئێكس-ی وه زیری ناوخۆی 
خسـته  ژێرگوشـار  ئه مریكایـان  ئه وسـای 
پاشـگه زبوونه وه   بـه  وادار  ڕۆزڤێڵـت  تـا 
جـووه كان  نیشـته جێكردنی  بیرۆكـه ی  لـه  
ڕێبه رانـی  ویسـتی  بـكات.  ئاالسـكا  لـه  
''په نـاگای  بـوو:  شـت   یـه ك  ته نیـا  جـوو 
ته نیـا  بێـت،  جـووه كان ده بـێ  فه له سـتین 
ڕابه ڕانـی  ئه گـه ر  ڕه نگـه   فه له سـتین''. 
زایۆنیسـتیی ئـه و ڕۆژگاره  ملیـان بـۆ ئـه و 
پێشـنیاره ی ڕۆزڤێڵـت ڕاكێشـایه ، قڵتوبڕی 
جـوو  به ده سـتی نازییـه كان هه رگیـز ڕووی 
نه دابـا . نرخـی دامه زراندنـی ده وڵه تـی جوو  
لـه  ''سـه رزه مینی به ڵێنپێـدراودا''، گه لێـك 
جـوو   ئیـراده ی  دواجـار  بـه اڵم  هه ڵكشـا. 
مۆركـی خـۆی به ناوچاوانی مێـژووی دنیاوه  

ند.  چه سـپا

پیشه سازیی به زه یی

گه لێكـی  ڕێبه رانـی  ئایـا  كـه   ئـه وەی  
ئه وه یـان  مافـی  چه نـده   تـا  ڕزگاریخـواز 
گه له كه یـان  بـۆ  ئـازادی''  ''نرخـی  هه یـه  
ئه خالقییـه   پرسـیارێكی  به رزبكه نـه وه ، 
بـۆ  وه اڵمێكـی  لـه   زیاتـر  ده كـرێ  كـه  
لێـرەدا  ئـه وه ی  هه ڵبـه ت  ببینینـه وه . 
چۆنایه تیـی  ته نیـا  پرسـیاره ،  جێـی 
كاره سـاته كان نییـه ، به ڵكـو ئه وه شـه  كـه  
ئاخـۆ ڕێبه رانـی سیاسـیی چه نـده  قـه دری 
و  خه سـاره ت  و  كاره سـاته كان  قوربانیـی 
ده مێنـێ.  له به رچـاو  قوربانیدانه كانیـان 
كـه   تـره   مه زنـه ی  چیرۆكـه   ئـه و  ئه مـه  
ببیـن.  فێـری  جووه كانـەوە  لـه   ده شـێ 
هۆلۆكۆسـت و كۆمه ڵكوژیـی جوو، به ڵگه ی 
گـه وره ی مه شـرووعیه تدان بـه  دامه زراندنـی 
به ڵكـو  نه بـوو،  ئیسـرائیل  ده و ڵه تـی 
كردیـان بـه و به ڵگه یـه ! بـا لێـرەدا لێزانـی 
و شـێلگیریی ڕێبه رانـی سیاسـی  له به رچـاو 
ته نیـا  هۆڵۆكۆسـت  هه ڵبـه ت  نه بـێ!  ون 
به ردێـك نه بـوو بـۆ بناغـه ی ده وڵه تی جوو، 
به ڵكـوو هه تـا ئه م سـاته وه خته ی تێپه ڕینی 
به سـه ر  چاره كـه   سـه ده   سـێ  نزیـك 
هێشـتا  جووه كانیشـدا،  كۆمه ڵكوژیـی 

پیشه سـازیی  له بڕاننه هاتـووی  كانـگای 
و  ده وڵـه ت  بـۆ  به زه ییـه   به رهه مهێنانـی 
گه لـی جـوو . بڕواننـه  ته بـاری ئـه و فیلمـه  
سـااڵنه   دۆكیۆمێنتارییانـه ی  و  سـینه مایی 
سـازده كرێن.  جـوو  قوربانیبوونـی  له سـه ر 
كاره سـاتی  له سـەر  سـاڵ  حه فتـا 
هۆڵۆكۆسـت تێپه ڕیـوه ، كه چـی هێشـتاش 
ڕێـژه ی سـه ردانیكه رانی ئاوشـڤیتز )كه مپی 
کوشـتوبڕی جوو له  پۆڵه ندا(، سـاڵ له دوای 
ده كات!  تۆمـار  پێوانه یـی  ژمـاره ی  سـاڵ، 
سـه رچاوه یه كی  به زه ییسـازی  سیاسـه تی 
ده سـه اڵتی  به رهه مهێنانـی  سـتراتیژیكی 

جـووه .    نه ته وه یـی 

سوپای شه پۆلی سێیه م

هه ڵبـه ت ده وڵه تـی جـوو ته نیـا به ته مای  
به زه یـی دنیا، پشـتێنی لـێ نه كردووەته وه . 
جـوو،  ده وڵه تـی  ئاسایشـی  پشـتێنه ی 
مۆدێرنـه   به هێـزی  بچووكـی  سـوپایه كی 
كه  له  دوو شـه ڕی ''شـه ش ڕۆژه ''ی سـاڵی 
1967 و، ''شه ڕی تشرین''ی ساڵی -1973
ده وڵه تـه   غـرووری  و  هێـز   هـه ر  نـه ك  دا 
به ڵكـوو  تێكشـكاند،  عه ره بییه كانـی 
قوواڵیـی سـتراتیژیكی ئیسرائیلیشـی تا ناو 
شـۆڕكرده وه .  دوژمـن''  ''خاكـی  جه رگـه ی 
دژه  ''شـه ڕو  كتێبـی  لـه   تۆفلێـر  ئالڤیـن 
جه نگیـی  زیره كانـه ی  تاكتیكـی   شـه ڕ''دا، 
نموونـه ی  بـه   ئیسـرائیلی  شـه ڕانه ی  ئـه و 
سـێیه م''  ''شـه پۆلی  شـه ڕی  نۆبـه ره ی 
له قه ڵـه م داوه . ئیسـرائیل ئیتـر له مێژه  ڕوو 
لـه  دوژمنه كانـی، وه ك قه اڵیه كـی پۆاڵیینه ، 
ئه تۆمییـه وه   كاڵوه ی  سـه دان  بـه   كـه  

ده كا.  له خـۆی  پارێـزگاری 

ڕووكاری پۆاڵیین؛ 
ناوماڵی شووشه به ند

لـه   ئه گـه ر  جـوو   ده وڵه تـی  بـه اڵم 
ڕووكاردا پۆاڵیینـه ، له نـاوكاردا په یكه رێكـی 
كه لێـن  هه مـوو  ئیسـرائیل  شووشـه به نده ! 
دۆزینـه وه ی  بـۆ   ده گـه ڕێ  دنیـا  وكونـی 
تاوانكاریـی  لـه   ده سـتی  كـه   گومانبارێـك 
ده زگای  هه بووبـێ.  جووه كانـدا  به رانبـه ر 
زۆرجـار  موسـاد،  ئیسـرائیل،  سـیخوڕیی 
په سـەندكراوه   ڕێوشـوێنه   هه مـوو 
نـاوه   ژێڕپـێ  نێونه ته وه ییه كانیشـی 
سـزا  بـه   جـوو  ده وڵه تـی  نه یارێكـی  تـا 
بگه یەنـێ یـان تۆڵـه ی لێبكاتـه وه  )ڕه نگـه  
هیـچ رێكخراوێكـی تیرۆریسـتی ئه وه نـده ی 
لێكدانـه وه ی  و  زانایـی  بـه   موسـاد، 
مێتـۆده   لـه   كه ڵكـی  ده روونناسـانه وه  
دزێوه كانـی تێـرۆر وه رنه گرتبـێ!(. كه چـی 
دامـوده زگای  هه مـان  حكومـه ت،  هه مـان 
ڕێبه رانـی  مه زنتریـن  به ئاسـانی  پۆاڵییـن، 
سیاسـیی ئیسـرائیل،  له سـه ر بچووكتریـن 
سـه رپێچی لـه  یاسـا، گه نده ڵـی یـان خـراپ 
به كارهێنانـی ده سـه اڵت، ڕاپێچـی بـه رده م 
زیندانیـش  كونجـی  ته نانـه ت  و  دادگا 

په ڕله مانیـی  دێمۆكراسـییه كی  ده كات! 
ڕۆژهه اڵتێكـی  جه رگـه ی  لـه   كارا، 
سـه رچاوه یه كی  دیكتاتۆریـدا،  ناوه ڕاسـتی 
ده وڵه تـی  نه ته وه یـی  ده سـه اڵتی  دیكـه ی 

ئیلە .  ا ئیسـر

ئابووریی درشت و كااڵی ورد

ده وڵه تـی جـوو، لـه  هیـچ بوارێكـدا وه ك 
به ناوبانگـه ی  وتـه   ئـه و  ئابـووری،  بـواری 
بسـمارك-ی نه بردووەتـه  ژێـر پرسـیار كـه  
مومكیناتـه ''.  هونـه ری  ''سیاسـه ت  ده ڵـێ 
جـووه كان به درێژایـی مێـژوو، بـه  قه ومێكی 
به ناوبانـگ  ده سـتڕه نگین  و  زه نگیـن 
بازرگانیـدا.  له بـواری  به تایبه تـی  بـوون، 
ڕۆژنامه نووسـی  فریدمـان-ی  تۆمـاس 
داری  و  ''لیكسـووس  كتێبـی  لـه   نـاودار، 
زه یتوونـدا''، نموونه یه كی سه رنجڕاكێشـمان 
بـۆ  جـوو،  ده وڵه تـی  به مشـووریی  لـه  
ئیسـرائیل  هه رچه نـدە  ده گێڕێتـه وه : 
 الیه كـی بـه ره و ده ریـا ئـازاده كان كراوه یـه  ، 
هـه رزوو  واڵتـه    ئـه و  ڕێبه رانـی  كه چـی 
هه مـوو  بـه و  بـاوه ڕه ی  ئـه و  گه یشـتنه  
دوژمنـه  ڕه نگاوڕه نگـه وه ی ده وریـان داون، 
ئـه وان ده بـێ مشـوورێك بـۆ ئـه و ڕۆژه ش 
ڕێـی  بێتـه   كۆسـپ  له وانه یـه   كـه   بخـۆن 
ڕێـی  لـه   كااڵ  هه نارده كردنـی  بازرگانیـی 
لـه  سـااڵنی  هـه ر  بـوو  ئـه وه   ده ریـا وه . 
كه وتنـه   ڕابـردووه وه   سـه ده ی  حه فتاكانـی 
په ره پێدانـی ته كنه لۆژیـای كۆمپیوتـه ری و 
ئـه و شـته ی نانۆتێكنۆلۆژیـای پێده گوترێ. 
و  قـه واره  وردن  و  سـووك  كااڵیانـه   ئـه م 
ده كـرێ بڕێكـی زۆریـان به  ڕێی ئاسـمانیدا،   
لـه وه ی  جگـه   ئه مـه   هه نـارده  بكرێـن. 
نرخـی ئابوورییـان بـه رزه  و پێویسـتیان به  
پێشـكه وتنێكی تێكنۆلۆژیایی زۆریشه . واته  
هـه م خێـر و بێـری ئابوورییـان به دواوه یـه  
مـه زن.  زانسـتیی  پێشـكه وتنێكی  هـه م  و 
ئابووریـی ئێسـتای ئیسـرائیل، تاڕاده یه كـی 
زۆر، نـه ك هـه ر لـه  سـنووره  خاكییـه كان، 
بـێ  ده رییایه كانیـش  لـه  سـنووره   به ڵكـو 
منه تـه . ئیسـرائیلی ئێسـتا ئیتـر، یه كێـك 
دنیایـه  .  نانۆتێكنۆلۆژیـای  زلهێزه كانـی  لـه  
به گوێـره ی  بڵێیـن؛  به سـه   ئه وه نـده   هـه ر 
ئێسـتا  هه نارده كـراو،  وزه ی  قه بـاره ی 
لـه   گه وره تـره   هه نارده كارێكـی  ئیسـرائیل 
عه ره بسـتانی سـعوودیش! بـه و تێبینییـه وه  
كـه  عه ره بسـتان نه وتـی ژێـرزه وی هه نـارده  
زانیـاری''،  ''وزه ی  ئیسـرائیل  و،   ده كا 
پڕۆگرامـه   دیجیتاڵـی،  ورده كااڵی  واتـه  
تێكنۆلۆژیـای  و  كۆمپیوته رییـه كان 

نه رمئامێـر. 

ناسێنه ی ئایینی و
 ده وڵه تێكی سێكۆالر

سه رنجڕاكێشـترین  لـه   یه كێـك 
ده وڵه تـی  چیرۆكـی  دیكـه ی  خاڵه كانـی 
حوكمڕانییه كـی  هه ڵهێنجانـی  جـوو، 

لـه  هه نـاوی  عەلمانییـه   و  سـێكۆالر 
مێتۆلۆژیـا و بـاوه ڕ و ئیـراده ی قه ومێكه وه  
كـه  ناسـێنه ی خۆی له  ئاییـن وه رگرتووه . 
كـه   خااڵنه یـه   لـه و  یه كێـك  ئه مـه ش 
تیـۆدۆر  بـۆ  هـه ر  فه زڵه كـه ی  ڕه نگـه  
لـه   هێرتـزل بگه ڕێتـه وه . هێرتـزل، جگـه  
كتێبێكـی  جـوو''،  ''ده وڵه تـی  كتێبـی 
''تـه ل  به نـاوی  هه یـه   دیكه شـی  گرینگـی 
ئه ڤیـڤ-ی  تـه ل  )شـاری  ئه ڤیـڤ''. 
ئیسـرائیل، هـه ر لـه  م كتێبـه وه  ناونـراوه (. 
واتـه   عیبریـدا  زمانـی  لـه   ئه ڤیـڤ  تـه ل 
ڕاسـته قینه ی  نـاوی  به هـار''.  ''گـرده  
كتێبه كـه ی هێرتـزل ''سـه رزه مینی كـۆن- 
یۆتۆپیاییـه دا  ڕۆمانـه   لـه و  یـه .  نـوێ'' 
ده كا  وێنـا  جـوو  ده وڵه تێكـی  هێرتـزل، 
كـه  ئاوێته یـه ك ده بـێ لـه  كولتـووری جوو 
ئه وروپاییـه كان.  جوانـه   نه ریتـه   لەگـەڵ 
ده وڵه تـی ئـه و خه ڵكـه  جـووه ی هێرتـزل 
دینـی  ده وڵه تێكـی  ده كات،  وێنـای 
نییـه،  بـه اڵم خه ڵكه كـه ی ڕێـز بـۆ  ئاییـن 
داده نێـن. ئـه و ده وڵه تـه  فره زمـان ده بـێ 
ڕیـزی  لـه   ده بـێ  زمانێـك  عیبریـش  و 
زمانه كانـی دیكـه دا. هێرتزل هه ر بیریشـی 
جـوو  به گژیه كداچوونـی  ئه گـه ری  بـۆالی 
لەگـەڵ عـه ره ب نه چووبـوو! له خه یاڵگـه ی 
عـه ره ب  زایۆنیسـمدا،  باوكـی  هێرتزلـی 
نـاو  به ختـه وه ری  جیرانـی  دوو  جـوو  و 
گه لـۆ؛  ده بـوون.  نـوێ''  ''جڤاكێكـی 
ئـه م  بـۆ  وه فایـان  چه نـد   زایۆنیسـته كان 
خۆیـان  ئایدیۆلۆژیـی  باوكـی  خه ونانـه ی 

هه بـووه ؟

چی له  جوو فێر نه بین؟

له ڕاسـتیدا، ده وڵه تـی جوو  زۆر شتیشـیان 
هه یـه  كـه  ده بـێ لێیانـه وه  فێـر نه بیـن! لـه  
چه وتیـان  سیاسـه تی  گرینگتـر  هه مـووی 
و  فه له سـتین  گه لـی  مافـی  ئاسـت  لـه  
لـه   وزه یـه   هه مـوو  ئـه و  به هه ده ردانـی 
دراوسـێ  دێرینـی  گه لـی  دوو  ملمالنێـی 
دێرێـك  خـۆی،  كاتـی  هاوڕه گـه زدا!  و 
نۆبێلـی  خه اڵتـی  بـراوه ی  واڵكـۆت-ی 
جـوو  ''کوشـتاری  گوتبـووی؛  ئه ده بیـات 
گرینگتریـن  دووهه مـدا،  جیهانیـی  له شـه ڕی 
ڕه نگـه   خـۆ  بیسـته مه '' .  سـه ده ی  ڕووداوی 
ڕاسـتییه كی تاڵتـر له و قسـه یه ی مێژووناسـی  
شارسـتانێتییه  كان''،  ''مێـژووی  گـه وره ی 
ئاڕنۆڵـد تۆینبـی- دا هه بـێ كـه  گوتوویه تـی؛ 
"کاره سـاتی مێـژووی هاوچه رخـی جـوو ئـه و 
وه رگرتنـی  بـری  لـه   ئـه وان  کـه   راسـتییه یه  
وانـە لـه  کوێره وه رییه کانـی خۆیـان، هه مـان 
کـه   كـرده وه    عـه ره ب  گـه ڵ  لـه   ره فتاریـان 
کردبـوو!''.  ئه وانیـان  له گـه ڵ  نازییـه کان 

سـه ركه وتنی  چیرۆكـی  بڵێـم؛   ده مـه وێ 
لـه   چ  و  ده وڵه تسـازیدا  لـه   چ  جـوو، 
مااڵوایـی  پنتـه دا  لـه و  ده بـێ  ده وڵه تداریـدا ، 
لـێ بكه یـن كـه  سیاسـه تی جـوو، خیانه تـی 
لـه خه ونـه  جوانه كانـی نـاو یۆتۆپیـای ''گرده  

كـرد!  خـۆی  باوكـی  به هـار''ی، 

جنۆكه  و جوو
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دەستە پۆاڵیینەكەی یەكێتی

ئەگەرچــی هەفتەی رابردوو كۆمیســیۆنی 
سەربەخۆی! هەڵبژاردنەكان و ریفراندۆم، بە 

جیاوازیــی یەك دەنگ كــە ئەویش بە زەبری 
)نوێنەرەكــەی  دەســتەبەركرابوو  كوتــەك 

1

2

3

بەشێك لەو تەنگەتاوییەی بزووتنەوەی 
پێنــج  راگەیەنــدراوە  دوای  لــە  گــۆڕان 
خاڵییەكەی تووشــی بوو، پەیوەست بوو 
بە بێمنەتیی پارتــی، چونكە هەرچەندی 
كردیــان نەیانتوانی ئــەوە روون بكەنەوە 

كە ئــەو پێنج خاڵە مەرجی گفتوگۆ نین، 
ئــەوان لە كاتێكدا خۆیان داوای گفتوگۆی 
بێمەرجیــان لە پارتی دەكرد، بۆ راگرتنی 
دڵی هەوادارانیــان مەرجی گفتوگۆیان بۆ 
پارتــی دانابوو. پارتــی لەگەڵ یەكێتی و 

یەكێتــی ســەرەتا لەگەڵــدا نەبــوو، دوایی 
دەنگــی بەڵێی دا( فەرمانی ســەرۆكایەتیی 
هەرێمی كوردستانی سەبارەت بە ئەنجامدانی 
گشتپرســی لە 25ی ئەیلــول و هەڵبژاردنی 
گشــتی و سەرۆكایەتیی هەرێمی كوردستان 
لە یەكی تشرینی دووەم پەسەند كرد، بەاڵم 
ئەو بڕیارەی كۆمیسیۆن تەنها بۆ ئەنجامدانی 
گشتپرســییە و پێناچێ بۆ هەڵبژاردنەكانی 
دیكە بێت. لەســەرەتای پڕۆسەی بڕیاردان 
ســەرۆكی  فەرمانەكــەی  بــە  ســەبارەت 
هەرێمــی كوردســتان، كۆمیســیۆن لەژێــر 
گوشــاری پارتی و گۆڕاندا )كە تەنها خاڵی 
هاوبەشــی ئەو دوو حیزبەیــە( وای دانابوو 
كە بڵێ كۆمیسیۆن هەموو ئامادەكارییەكی 
پێویســتی بــۆ ئەنجامدانــی گشتپرســی و 
هەڵبژاردنــەكان كــردووە، نوێنەرانی گۆڕان 
لە پێناوی ئەنجامدانــی هەڵبژاردنەكان، بە 
هــەردوو تاریخەكەی ســەرۆكی هەرێم رازی 

بــوون، بەاڵم دوایــی وەرەق هەڵگەڕایەوە و 
بێ مەیلیی یەكێتی و یەكگرتووی ئیسالمی 
بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردن بووە هۆی ئەوەی 
كۆمیســیۆن نەڵــێ ئامادەكاریــی تــەواوی 
كردووە، بەڵكو بڵێ "ئامادەكاری دەكات" كە 

ئەوە مانای وایە رەنگبێ پێی نەكرێت.
یەكگرتــوو و یەكێتی و تەنانەت پارتیش 
نایانەوێ هەڵبژاردن بكرێت. پارتی مەسەلەی 
هەڵبــژاردن وەكو كارتێكی گوشــار بۆ دوو 
مەبەســت بەكاردێنــێ. یەكەمیــان ئەوەیە 
كە پارتی بــاش دەزانــێ دوای ئەنجامدانی 
ریفراندۆم ئەوپەڕی دوو كورسی زیاد دەكات 
یان لە باشترین حاڵەتدا لە 38 كورسییەوە 
دەبێتــە 42 كورســی كــە ئــەوە بەرزترین 
كێرڤی پارتییە، بەاڵم یەكێتی و یەكگرتوو، 
بــەو حاڵەی ئێســتایان بەرامبەر گــۆڕان (
هــاوكات لیســتی دكتۆر بەرهەم ســاڵح( و 
كۆمەڵ تووشــی لەدەستدانی كورسی دەبن 

ئەگەر دەرفەتی زیاتریان پێ نەدرێت. بۆیە 
پارتی ئەو خاڵە الوازەی ئەوانی دۆزیوەتەوە، 
دەنا پارتیش هیچ دەستكەوتێكی ئەوتۆی لە 

هەڵبژاردندا نییە.
دووەمیــان ئەوەیــە كــە مەعقــول نییە 
پارتــی رابەرایەتی پڕۆســەی ســەربەخۆیی 
بكات، كەركووك و ناوچە كوردستانییەكانی 
دەرەوەی هەرێمی كوردستان لە گشتپرسیدا 
بەشــدار بــكات و ئینجــا بێــت ســنووری 
حوكمڕانیی كوردســتان دووبــارە بەرێتەوە 
بۆ نێــو مــاددەی 140! بۆیــە ئەنجامدانی 
هەڵبــژاردن، بــە تایبەتیــش كــە هێشــتا 
هیــچ چارەیەك بۆ یاســای ســەرۆكایەتیی 
هەرێــم نەدۆزراوەتەوە، كارێكی ئەســتەمە 
و دواخســتنی بۆ ســاڵێكی دیكــە یەكێكە 
لە باشــترین بژارەكان و تێكدانی نەخشەی 
سیاســیی ئێستای كوردســتان لە قازانجی 

پارتی نییە.

یەكگرتــووی ئیســالمی و كۆتاكانی ناو 
پەرلەمان هەموو شــتێكی بڕاندووەتەوە، 
گــۆڕان بێت یــان نەیەت )كــە ئەڵبەتە 
جــاران داوای كاراكردنــەوەی بــێ قەید 
و شــەرتی پەرلەمانیان دەكرد و ئێســتا 
بــۆ  دەكــەن  شــەرت  و  قەیــد  داوای 
كاراكردنــەوەی پەرلەمــان!( پەرلەمــان 
بەرهەمــی  ئــەوەش  دەكرێتــەوە.  كارا 
لەدەســتدانی  دوای  گۆڕانــە  الوازیــی 
رێكخەری گشــتییان و دەستی كۆسرەت 
رەســوڵ عەلیــش لە غیابی نەوشــیروان 
ئیتــر  بــووە،  بەهێــز  زۆر  مســتەفادا 

هەڕەشــە و هاوپەیمانێتییەكانــی باڵــی 
دەستڕۆیشتووی پێشووی ناو یەكێتی كە 
بە گۆڕان دەخوڕین، بەهایەكی نەماوە.

كۆســرەت رەســوڵ، راســتە ئەمــڕۆ 
هەمــوو  كۆنتڕۆڵــی  نەیتوانیــوە 
جومگەكانــی ناو یەكێتی بــكات، بەاڵم 
جۆرێــك لە ئۆتۆریتە و رێكخســتنی بۆ 
یەكێتــی گەڕاندووەتەوە كە یەكێتیی بە 
18 كورســی پەرلەمانــەوە كردووەتەوە 
باڵــی  دەســەاڵت.  شــەریكی  بــە 
دەستڕۆیشــتووی یەكێتی پارچە پارچە 
كردووە و گەیاندوویەتیە ئاســتی ئەوەی 

كــە باڵی دەستڕۆیشــتووی پێشــوو بە 
نوێنەرایەتییەكی بنەماڵەیی لە بڕیارداندا 
رازی بــن، نەك ئەوەی كە هەموو قەرار 
و مــەداری یەكێتی بەدەســت ئەوانەوە 
بێت. ئەوە جیا لەوەی كە هەموو دەنگە 
نەشــاز و شــانازەكانی ناو یەكێتی كپ 
و چاوترســێن كــردووە. ئەگــەر پارتی 
لــەو پڕۆســەیەدا هــاوكاری یەكێتــی و 
كۆسرەت رەسوڵ بن، یەكێتی دەبێتەوە 
بە حیزبەكەی جــاران، بەتایبەتیش كە 
لــە تاقیكردنــەوەی بەكالۆریــای ئێران 

دەرچوون.

هەوڵەكان بــۆ گەڕانەوەی دكتۆر بەرهەم ســاڵح 
بۆ ســەركردایەتیی یەكێتی و تەنانەت دروستكردنی 
ترۆیكایــەك تــا كۆنگرە فەشــەلیان هێنــاوە. لەناو 
یەكێتیدا هەموو حیســاب و كتابەكان لەســەر ئەوە 
بــوو كە دەكــرێ دكتۆر بەرهەم بە پێدانی پۆســتی 
ســەرۆككۆماری لە بەغدا قانع بكرێت. ساڵێك پێش 
ئێســتا باڵی دەستڕۆیشتوو و ناوەندی بڕیاری كۆن، 
بە نووســراو پێشــنیازی ئەوەیان كرد كــە دەتوانن 
دەمودەســت ئەو پۆستەی بدەنێ )واتا دكتۆر فوئاد 
البــدەن و ئەوی لە جێگە دانێن(، بەاڵم ئەو قەبوڵی 
نەكــرد. ئەڵبەتە ئــەوە دوای ئەوە هــات كە نێوانی 
گۆڕان و پارتی تێكچوو، چونكە موسەبیبی سەرەكی 
لــە دەرنەچوونــی دكتــۆر بەرهــەم لــە هەڵبژاردنە 
كوردســتانییەكان،  فراكســیۆنە  ناوخۆییەكانــی 
نەوشیروان مستەفا بوو كە ئەوسا گوشاری لە پارتی 
دەكــرد رێ نەدەن دكتۆر بەرهــەم ببێتە پاڵێوراوی 

یەكێتی بۆ پۆستی سەرۆككۆماری! 
لەم رۆژانەدا )بێگومان دوای ســەفەری سەرۆكی 
حكومــەت بۆ تــاران(، دكتۆر بەرهەمیــش لە ئێران 
بوو، بانگهێشتی ئەمجارەی ئێرانییەكان بە ئاراستەی 
یەكخســتنەوەی نــاو ماڵی یەكێتی نەبــوو، بگرە بۆ 
سەرمایەگوزاری بوو لەسەر ئایندەی دەڤەری سەوز و 
نیلی. ئەوان دڵنیان كە ئیتر دكتۆر بەرهەم ناگەڕێتەوە 
نــاو یەكێتــی و كوردیــش لە بڕیــاری ریفرانــدۆم و 
سەربەخۆیی پاشگەز نابنەوە، بەاڵم ئێران دەوڵەتێكە 
كــە هەموو حســاباتی خــۆی لەگەڵ كورد لەســەر 
ســەربەخۆیی تێكنادات، بە پێچەوانەوە حیساب بۆ 
دوای سەربەخۆیی دەكات و ئومێدێكی زۆریان لەسەر 

ئایندەی سیاسیی ئەو پیاوە هەڵچنیوە. 

دكتۆر بەرهەم 
ناگەڕێتەوە

هەڵبژاردن دەكرێت؟

ئەمدواییــەی  سیاســییەكانی  جموجۆڵــە 
موقتەدا ســەدر، زیاتر لە ســەركردە شیعەكانی 
دیکەی عێراق ســەرنج رادەكێشــێ. ئاماژەكانی 
ســەدر بۆ دووركەوتنەوە لە ئێــران لە چییەوە 
ســەرچاوە دەگرێــت؟ ئایا ســەدر تەنها بیر لە 
هەڵبژاردنــی 2018 دەكاتــەوە یــان خەمێكــی 

گەورەتری هەیە؟
مەســەلەی ســەدر تەنهــا هەڵبــژاردن نییە، 
بەڵكو لە بیری مەرجەعییەتی شیعەی عێراقدایە. 
جیابوونەوەی كورد لە عێراق، دەستی ئێران لە 
كۆنترۆڵكردنی شــیعەكاندا كــورت دەكاتەوە و 
دەرفەتەكانی موقتەدا ســەدریش بۆ بەدیهێنانی 

خەونــی رابەرایەتیكردنی شــیعەی عێراق زیاتر 
دەكات.

سەدر و شیعەی عێراق

عەلی سیستانی مەرجەعی بااڵی شیعەی عێراق 
لە تەمەنی 87 ســاڵیدایە و نەخۆشیی دڵی هەیە. 
تەنانەت بەهۆی كێشــەی خوێنبەرەكانی دڵەوە لە 
نەخۆشخانەیەكی لەندەن نەشتەرگەریی بۆ كراوە. 
دوای سەید موحسین حەكیم لە ساڵی 1970، سەید 
ئەبولقاسمی خوئی )ئێرانی( بووە مەرجەعی بااڵی 
شــیعەكانی عێراق و لە دوای ئەویش، سەید عەلی 
سیســتانی )ئێرانی- مەشــهەد( شــوێنی گرتەوە. 
بەمجۆرەش 47 ساڵە مەرجەعییەتی شیعەی عێراق 
لە دەستی شــیعە ئێرانییەكاندایە، ئێستا پرسیار 
ئەوەیە كە مەرگی چاوەڕوانكراوی سیســتانی چی 

ئێســتا فیدباكی هەرێمی كوردســتان ئەوەیە 
كە الیەنگرانی ریفراندۆمی 25ی ئەیلول، چ لەناو 

عێراق و چ لە دەرەوە روو لە كەمییە.
زۆربــەی هێز و الیەنــە كاریگەرەكانی عێراق 
و ناوچەكــە و لەســەر ئاســتی نێودەوڵەتیــش 
بۆچوونیــان وایــە، ئــەو ریفراندۆمــە نەكرێــت 
باشترە، لە حاڵەتێكی وەهادا دۆستەكان شتێكی 
ئەوتۆیان پێناكرێت، ئەگەر نەیارە راستەقینەكان 
بیانەوێــت بەهــۆی ریفراندۆمەكــەوە زەبرێك لە 

كورد و لە هەرێمی كوردستان بوەشێنن.
 ریفرانــدۆم بكرێــت یــان نەكرێــت هەرێمی 

دەمێنێــت،  هــەر  و  دیفاكتۆیــە  كوردســتان 
لێدانــەكان وەك ئەوەی شــەنگال، وەك بڕینی 
بودجــە و كورتهێنانــی حكومــەت لــە پێدانی 
مووچە و لە برەوپێدانــی پرۆژە ناوخۆییەكاندا 

بەرجەستە دەبێت.
 بۆیــە دەبێت هەموو پاڵنەری بیركردنەوە لە 
مەســەلەی ریفراندۆمــدا پاڵنەرێكی پراگماتیكی 
بێت نەك شۆڕشگێڕانە، چونكە ئەگەر قسە لەوە 
بێت كورد خۆی حوكمی خۆی بكات و سەروەری 
خــۆی بێت، هەرێمێك بەم هەموو دەســەاڵتەوە 
كــە هەیەتی، فۆڕمێكی گرنگی ســەربەخۆیی و 

موقتەدا سەدر و 
شیعەی عێراقی

 )ریفراندۆم( بە 
دیدگایەكی پراگماتیكانەی 

ناشۆڕشگێڕ

لە دۆخی شیعەی عێراق دەكات؟ ئایا وەك نەریتی 
پێشــوو ئایەتوڵاڵیەكی ئێرانــی دەبێتە مەرجەعی 
بااڵی شــیعەكانی عێراق یان شــیعەیەكی عەرەب 

شوێنی دەگرێتەوە؟
بە لەبەرچاوگرتنی دۆخی عێراق و گەشەكردنی 
جۆرێك لە ناسیۆنالیزمی عەرەبی- شیعی لە عێراق، 
رەنگە ئەمجارەیان مەرجەعییەتی عێراق بكەوێتەوە 
دەست عەرەبێكی شیعە. لەوانەیە ئێرانیش خۆی بۆ 
ئەمــە ئامادەكردبێت كە جاروبار لە میدیاكانی ئەو 
واڵتەوە باسی گەڕانەوەی ئایەتوڵاڵ سەید مەحمود 

هاشمی شاهرودی بۆ عێراق دەكرێت.
 لە نێو ئایەتوڵاڵ شیعەكانی عێراقدا كە ئێستا 
لە ئێران نیشتەجێن، زیاتر لە هەمووان دوو كەس 
دیــارن. یەكیــان ئەم هاشــمی شــاهرودییەیە كە 
خەڵكی نەجەفە و لە نێو دامودەزگا رەسمییەكانی 
ئێرانــدا پلەی بــااڵی وەك ســەرۆكی دەســەاڵتی 
داد، ئەنجوومەنــی فەقێكانــی شــوورای نیگابــان 
و ئەندامــی كۆمەڵــەی مامۆســتایانی حــەوزەی 
عیلمیەی قوم و بەمدواییەش ســەرۆكی دەســتەی 
دیاریكردنی بەرژەوەندییەكانی نیزامی وەرگرتووە. 
واتا عێراقییەكی- ئێرانی و تێكەاڵو بە سیســتەمی 

سیاسیی تارانە.
ئەوی دیكەشیان سەید كازمی حوسێنی زائرییە 
كە خەڵكی كەربەالیــە و ماوەیەك قوتابیی باوكی 
موقتەدا ســەدر بووە. ئەم ســەید كازمە خوێندنی 
دینیی خۆی لە نەجەف تەواو كردووە، بەاڵم دواتر 
رۆیشــتووەتە قــوم. ئــەم زیاتــر وەك پەناگەیەك 
ســەیری ئێرانــی كــردووە و زۆربــەی موقەلیــد و 
شاگردەكانیشــی شــیعەی عەرەبــی عێراقیــن كە 

یەكێكیان موقتەدا سەدرە.
 موقتەدا ســەدریش یەكێك لەو كەســانەیە كە 

خولیای مەرجەعییەتی شــیعەی عێراقی هەیە. لە 
ساڵی 2006دا سەدر چووە قوم و لەوێ الی سەید 
كازمی حوســێنی خەریكــی تەواوكردنی خوێندن 
بــوو. بەاڵم دیارنییە كە بۆچی تا ئێســتا موڵەتی 

ئیجتیهادی پێنەدراوە!
ئەگــەر هەتا مردنی عەلی سیســتانی، موقتەدا 
سەدر بتوانێت ئیجازەی ئیجتیهاد لە ئایەتوڵاڵیەك 
وەرگرێت، ئەوســا چانســی بۆ بوون بە مەرجەعی 
شــیعەی عێراق )بە لەبەرچاوگرتنی پشــتیوانیی 
جەماوەری- سیاسی( زیاتر دەبێت. ئەگەرنا یەكێك 
لەو دوو ئایەتوڵاڵیەی پێشــوو چانسیان زۆرترە و 
ســەدر دەبێ خۆی بۆ قۆناغــی دوای ئەوان ئامادە 
بكات. بێگومان نەك تەنها ئێران، بەڵكو بنەماڵەی 
حەكیمیــش یەكێك لە بەربەســتەكانی بەدیهاتنی 
خەونەكەی سەدر دەبێت، بۆیە موقتەدا سەدر یان 
دەبێ رێگای نزیكبوونەوەی سیاســی و رێككەوتن 
لەگەڵ عەمار حەكیم بگرێتەبەر یان دەبێ حیسابی 

رێگرییەكانی حەكیم بكات.
شیعەی ئێرانی و شیعەی عێراقی

دۆخی سیاسەتی نێودەوڵەتی كە خەریكە تەنگ 
بــە ئێران و كاریگەرییە ناوچەییەكەی هەڵدەچنێ، 
لەگەڵ كەوتنە لەرزەی بنەماكانی مەشــروعییەتی 
سیســتەمی سیاسی- دینی لە ئێران و دەركەوتنی 
ســەدر لە عێــراق، خەریكە بنەماكانــی گریمانەی 
هیاللی شیعی و پێشكەشــكردنی عێراق بە ئێران 
لە سینییەكی زێڕیندا كە مەلیك عەبدوڵاڵ خستییە 
روو، پووچەڵ دەكاتەوە. ئەو هێڵە گریمانەییەی كە 
وەك هیاللی شیعی ناودەبرێت، وەك ئەوەی باسی 
دەكرێت، بە تەواوی لە ژێر كاریگەریی ئێراندا نییە. 
چەندە ئێران دەرفەتی كاریگەری دانانی لەسەر ئەم 

هێڵــە هەیە ئەوەندەش رێگا بۆ بەرەنگاربوونەوەی 
ئێران هەیە.

دەركەوتنــی شـــتێك بەناوی شــیعەی عێراقی 
دەتوانێــت رێــگا لــەم هیاللــەی ئێــران بگرێــت. 
ئێرانییەكانیــش دركیــان بەمە كــردووە، بۆیە بە 
چاوێكی باشــەوە سەیری كەســانی وەك موقتەدا 
ســەدر ناكــەن و الیەنگرانــی ســەدریش دڵێكــی 
خۆشیان لە تاران نییە. "يا قاسم سليماني... 
هذا الصــدر رباني" دروشــمێكی الیەنگرانی 

سەدر لە خۆپیشاندانەكانی بەغدا( 
ئێران چاوپۆشــی لە مالیكی كرد هەتا سوپای 
مەهدی سەركوت بكات و نەیویست سەدر رۆڵێكی 
گەورەی لە پرۆسەی سیاسیی عێراقدا هەبێت و لە 
میدیاكانیشیەوە دەستەواژەی شیعەی ئینگلیزی بۆ 
بەرەنگاربوونەوەی رەوتە ناڕازییەكانی دنیای شیعی 

زیندووكردووەتەوە.
ئێــران و عێــراق وەك دوو واڵت بەرژەوەندیی 
ئابووری و جیۆپۆلیتیكی تایبەت بە خۆیان هەیە. 
هەر ئــەوەش مایەی جەنگ و ناكۆكیی سیاســی 
رابردووی ئەو دوو واڵتە بووە. ئەگەر دەســەاڵتی 
سیاســی لــە عێراقیــش بگۆڕێــت، دیســان ئەو 
بنەمایانە ناگۆڕێن و لەگەڵ ئارامبوونەوەی دۆخی 
سیاســی عێــراق )وەك كۆتایی شــەڕی داعش و 
گرفتە ئەمنییەكان( ئەوســا هەر دەســەاڵتدارێكی 
عێراقــی ناچاردەبێــت بیر لەو تەنــگ و چەڵەمە 
سیاســی و جیۆپۆلیتكییانــەی واڵتەكەی لەگەڵ 
ئێران بكاتەوە. بۆ نموونە مەسەلەی بەكارهێنانی 
و  وزە  فاكتــەری  شــەتولعەرەب،  رووبــاری 
پەیوەندییەكان لەگەڵ دنیای عەرەبی لە ریزی ئەو 
ئــەو بابەتــە گرنگانەن كە دەتوانــن رێی ئیران و 

عێراق لێك جیابكەنەوە.

لەڕووی جیۆكولتووریشــەوە عێــراق مەركەزی 
جیهانی شیعەیە و لە داهاتوودا چ لە رووی ئابووری 
و چ لــە رووی كولتوورییەوە خوازیاری گەڕانەوەی 

مەرجەعییەت لە ئێرانەوە بۆ عێراق دەبێت.
سااڵنە -20 30 ملیۆن كەس بۆ سەردانی نەجەف 
و كەربەال سەردانی عێراق دەكەن. بەاڵم حاڵی حازر 
حەوزەی عیلمیەی قوم هەزاران خوێندكاری شیعە 
دەبات و حەوزەی عیلمیەی نەجەف تەنیا لە دەوری 
3 هــەزار خوێندكاری هەیە. ئەمەش لە كاتێكدایە 
كــە نەجەف لە شەســتەكاندا زیاتر لــە 30 هەزار 
خوێنــدكاری هەبــووە. هاتنی خوێندكاری شــیعە 
لەنێو شــیعەكانی واڵتانی عەرەبی، هیندســتان و 
ئەفغانستان و تاجیكستان و تەنانەت ئێران، واتای 
زیاتر بوونی قورســایی سیاســی- دینــی حەوزەی 
نەجەف و زۆربوونی زیارەتكەر بۆ عێراق دەدات كە 

ئەویش بە داهات تەرجەمە دەبێتەوە.
ئەگەرعێــراق ئــارام بێتــەوە و مەرجەعییەتی 
شیعەكەی بەهێزبێتەوە و پەیوەندییەكەیشی لەگەڵ 
دنیــای عەرەبی باشــتر بێت، ئەوســا عێراق نەك 
دەرفەت بەڵكو دەبێتە هەڕەشە بۆ ئێران. موقتەدا 
سەدریش بەم ئاراســتەیە دەڕوات بۆیە تاران پێی 

دڵخۆش نییە.
ئەگەر كورد لە عێراق بمێنێتەوە، ناكۆكییەكانی 
لەگــەڵ عەرەب- شــیعە بە شــێوەی درێژخایەن 
هــەر دەمێنێــت و بەردەوام دەبــن و ئەمەش ئەو 
عێراقە ئارامە دروســت ناكات كە تێیدا رەوتێكی 
شــیعەی عێراقی بااڵدەســت بێت. ئێران لە دوای 
دوژمنی ســوننی كە تەفروتونا كرا، پێویستی بە 
دوژمنێكی دیكە هەیە تا شیعەكانی پێ یەكبخات 
و كۆنترۆڵیان بكات، لەم كاتەشدا باشترین كاندید 

بۆ ئەوە، كورد – بارزانییە!

بااڵدەســتییە، جگە لەو هەموو ئیمتیازەی كورد 
لە بەغدا و لە ئاستی جیهاندا بەدەستی هێناوە.
وادەی  نزیكبوونــەوەی  لەگــەڵ  هــاوكات 
ریفرانــدۆم، پالنەكانــی دوژمنانــی كــورد لــە 
ناوچەكەدا كەم كەم دەردەكەون، هەر نەیارێكی 
كوردیــش ئەجێندایەكــی دیاریكــراوی هەیــە، 
بــۆ توركیا مەســەلەی رۆژئاوای كوردســتان و 
كانتۆنــەكان ئەجێنــدای پلە یەكــە و بۆ ئێران 
و عێراقیــش ریفراندۆم و ســەربەخۆیی هەرێمی 
ناكۆكــی  ناوچــە  مەســەلەی  و  كوردســتان 

لەسەرەكان.
بــەاڵم بۆ هەرێمی كوردســتان ئەوەی گرنگە 
هەڵبژاردنــی رێگایەكە كە زۆرترین دەســكەوتی 
بــۆ بچنێتــەوە و بەهێزتــری بــكات، كــە لــەم 
هەڵبژاردنەشــدا پێموایە هەرێمی كوردستان نە 
تەنها دەبێت چــاوی لەخۆی و لە خەڵكەكەمان 
لــە ناوچــە ناكۆكی لەســەرەكان بێــت، بەڵكو 
حەق وایە رەچاوكردنی دۆخی كورد لە ســووریا 
و ئەو دەســتكەوتانەی هەیەتی و پاراســتنیان، 
لــە بازنەی رەچاوكردندا بێــت، چونكە هەرێمی 
باشــوور و ئیدارەی رۆژئاوا هەر چۆنێك بێت لە 
كۆتاییدا هەر دەبنە تەواوكەری یەكتر و پاڵپشتن 

بۆ یەكتر.
بەالی منەوە هەرێمێكــی بێ ریفراندۆم بەاڵم 
بەهێزتــر، فراوانتــر، بێ كێشــەتر، گرنگترە لە 
هەرێمێك كە ریفراندۆمی كردووە، بەاڵم الوازترە 
و كێشــەی زیاتــرە، بارودۆخــی ســنوورەكانی 
و  ناجێگیرتــرە  عێــراق  لەگــەڵ  بەتایبــەت 

چارەنووسیشی ناڕۆشنترە.

 ریفراندۆمەكــەی هەرێــم، لــەڕووی تیــۆری 
لەســەربەخۆیی  نزیكخەرەوەیــە  یاســاییەوە  و 
و دەوڵــەت، بــەاڵم ئەمــە خۆبەخــۆ لــەڕووی 
سیاســییەوە مەرج نییە وابێــت، بگرە دەكرێت 

پێچەوانەش بێت.
ئەگەر هەرێمی كوردستان بەهۆی ریفراندۆمەوە 
رووبــەڕووی هەر گیروگرفتێك ببێتەوە، ئەوە لە 
سلێمانی و هەڵەبجە و هەولێر و دهۆك رووبەڕوو 
نابێتەوە، بەڵكو لە ناوچە ناكۆكی لەسەرەكان و 
لە هێڵەكانی رووبەڕووبوونەوە و تێكەاڵوبوون بە 
حەشدی شەعبی و داعش رووبەڕووی دەبێتەوە.
هەرێمی كوردستان كارتی الی توركیا بەهێزترە 
هەتــا ئەوكاتەی توركیــا كێشــەی كانتۆنەكانی 
هەبێــت- وەك یەكێك لــە فاكتەرەكان- كە مەرج 
نییــە ئەوە بەم شــێوەیە بمێنێــت ئەگەر توركیا 
مەرامی خۆی لە رۆژئاوای كوردستان هێنایەدی.

بۆیــە ریفرانــدۆم لە واقیعــدا وەك كردەیەكی 
سیاســی زیــاد لــەوەی وەســیلەیە بــۆ ئامانج و 
ستراتیژێك، لە هەمانكاتیشدا كارتە، كارتێكی دوو 
دیوە، دیوێكی دۆڕانە و دیوەكەی تری بردنەوەیە. 
هیچ كردەیەكی سیاســیش نییــە بەتەنها ئامانج 
بێت بەڵكو لەهەمانكاتیشدا كارتێكە بۆ راكێشانی 

زۆرترین دەستكەوت.
كــورد لــە هەرێمــی كوردســتان دەبێــت بیر 
بكاتــەوە ئایــا بەكام دیــودا ریفرانــدۆم زۆرترین 

دەستكەوتی بۆ كۆدەكاتەوە؟
 تــا ئێســتا ســووربوونی بارزانــی لەســەر 
ئەنجامدانــی ریفرانــدۆم ئــەم هەنــگاوەی بەهێز 
كــردووە- چ وەك ئامانــج چ وەك كارت- خــۆ 

ئەگەر كۆدەنگییەكی نیشتمانیی بە مانا لەڕێگەی 
پارلەمانەوە، لەســەر بێت، ئەوا خواســتی كورد 
بــۆ ریفرانــدۆم بەهێزتــر دەكات، بەهێزبوونــی 
ریفراندۆمیــش بۆ كورد خراپ نییە، ئەگەر بێت و 
بەعەقڵیەتێكی پراگماتیكی نیشتمانییەوە بیر لەم 

بابەتە بكرێتەوە.
گوریس راكێشانی نێوان بەغدا و هەرێم لەسەر 
مەســەلەی ریفراندۆم بابەتێكی زۆر هەســتیارە، 
كورد دەبێت بیر بكاتەوە، بە راكێشانی گوریسەكە 
بەالی خۆیدا چی دەســتدەكەوێت و بە خســتنی 

گوریسەكە بەالی بەغدادا چی دەستدەكەوێ؟
لێرەدا باسی كەیســە كەڵەكەبووەكانی نێوان 
بەغــدا و هەرێــم دێتە پێشــەوە، مــادەی 140 و 
هەمــوو كێشــەی ناوچــە ناكۆكی لەســەرەكانی 
نێــوان هەرێمــی كوردســتان و بەغــدا و نەمانی 
بودجــەی هەرێــم و بودجەی پێشــمەرگە و هەر 
ئیســتیحقاقێكی دیكەی هەرێمی كوردستان الی 
بەغــدا، ئایا بە ئەنجامدانی ریفراندۆم، هەرێم ئەم 
كەیسانە دەباتەوە یان دەیاندۆڕێنێ؟ بە دیوێكی 
تریشــدا ئایا هەرێم بــە ئەنجامنەدانی ریفراندۆم، 
دەتوانێت سەركەوتنێك لەم بوارەدا تۆمار بكات؟
ئێســتا هەمــوو تێڕوانینەكان بــەرەو ئەوە 
دەچن كە مەســەلەی ریفرانــدۆم بووەتە هۆی 
ئــەوەی هێڵــی دیبلۆماســیی نێــوان هەولێــر 
و بەغــدا گــەرم ببێتــەوە، وەفــدی هەرێمــی 
كوردســتان لە بەغدا تەنها قسەی نەكردووە، 

بەڵكو گوێیشی گرتووە.
خولــی نوێــی گۆڕانكاریی ســەرۆكایەتیش 
لــە بەغــدا كاریگەریی گەورەی دەبێت لەســەر 

تێگەیشــتنێكی نوێ لە نێوان هەولێر و بەغدا، 
هەر بۆیە ریفراندۆمەكەی هەرێمی كوردستانیش 
بۆ نەیارە شــیعەكان لە بەغــدا بابەتێكی جێی 

چاوتێبڕینە.
 وەك بینیمان دەستگرتنی نووری مالیكی و 
رۆژ نووری شاوەیس مانیفیستۆی ئەو راستیەی 
دەكــرد كە مالیكی زۆر بــە گرنگییەوە مامەڵە 
لەگەڵ ئەم ریفراندۆمەدا دەكات هەروەك ئەوەی 
بڵێت: "یاخوا بەخێر بێیت، وەرە ئیشــم پێتە" 
سەرۆكی شاندی كوردســتانی بەتەواوی بەالی 

خۆیدا راكێشابوو.
 چونكە مالیكی كە زۆر تینووی گەڕانەوەیە 
بۆ ســەر كورسیی ســەرۆك وەزیران، دەیەوێت 
ســوود لە مەســەلەی ریفراندۆمەكەی هەرێمی 
كوردســتان ببینێــت و نایەوێــت ئــەم هەلــە 

لەدەستی خۆی بدات.
هەرچۆنێــك بێت تازە ریفرانــدۆم بووە بە 
بابەتێكی سیاســیی گرنگ لــە عێراقدا، كورد 
چــی لــەم بابەتە دەكات و چۆن ســوودی لێ 
دەبینێــت؟ ئەمە پرســیارە راســتەقینەكەیە، 
چەند دەســتكەوتی حیزبیی پــێ كۆدەكاتەوە 
و چەنــد دەســتكەوتی نیشــتیمانی؟ ئەمەش 

پرسیارێكی دیكەیە.
 ئــەم ریفراندۆمــە چــی بۆ ناوچــە ناكۆكی 
لەسەرەكان دەكات و چەندێك خەڵكی كورد لەو 
ناوچەیە ماڵوێران دەكات، ئەمەش پرسیارێكی 
دیكەیە و عەقڵی سیاســیی كوردســتانیش لە 
ســلێمانییەوە تا هەولێر بەرپرسیارە لەبەردەم 

وەاڵمی ئەم پرسیارانەدا. 

زریان رۆژهەاڵتی

عەبدوڵاڵ رێشاوی



       Tel: 0750 486 34 12    -    0750 488 56 96            هەفتەنامەیەكی سیاسی گشتییە تۆڕی میدیایی رووداو دەریدەكات              نووسینگەی سلێمانی : بەرامبەر پاركی ئازادی             07501130997                ناونیشان: هەولێر ـ شەقامی رووناكی

WWW.RUDAW.NET

Rudaw readers know more
Rudaw Media Network

خاوەنی ئیمتیاز : تۆڕی میدیایی رووداو
سەرنووسەر : سەالم سەعدی

جێگری سەرنووسەر : ساڵح قادر
بەڕێوەبەرانی نووسین:  نەوزاد مەحموود 

                                    مەحموود یاسین كوردی

بەڕێوەبەری هونەری: حوسێن هیممەتی
ئەندامی شانازی ستاف : عەبدوڵاڵ قڕگەیی

دیزاینەران : هونەر مەرجان، ئاكار جەلیل

salam@rudaw.net

rodan@rudaw.net

newzad@rudaw.net

mhamwd.yaseen@rudaw.net

himati@rudaw.net

rudaw@rudaw.net  
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دانیشتووانی جیهان لە 2017:

دانیشتووانی جیهان لە 2050: 

7،515،282،000
كیشوەرەكان

كیشوەرەكان: 

ئاسیا:

ئەفریقا:

ئەوروپا:

ئەمریكای باشوور: 

ئەمریكای باكوور:

ئوقیانووسیە: 

ئاسیا: 

ئەفریقا:

ئەمریكای باشوور: 

ئەوروپا:

ئەمریكای باكوور:

ئوقیانوسیە: 

4،478،315،000

1،246،504،000

739،207،000

647،565،000

363،224،000

40،467،000

5،266،848،000

2،477،536،000

784،247،000

706،792،000 

433،113،000

56،609،000

رەگەز: 
نێر: 
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پیشەی 
دانیشتووانی جیهان:

هێرشە خۆكوژییەكانی بۆكۆحەرام 
لە نیسانی 2011 هەتا حوزەیرانی 2017:

ژمارەی هێرشەكان:

ژمارەی بەشداربووانی هێرشەكان: 

ژمارەی كــوژراوان: 

29 ٪ی هێرشەكان لە مانگەكانی حوزەیران و تەمووز بوون.
19.75 ٪ی هێرشەكان لە رۆژانی یەكشەممە بوون.

زیاترین ژمارەی هێرش لە حوزەیرانی 2015 بووە:

2015 خوێناویترین ساڵ بووە:

2013 ئارامترین ســــاڵ بووە:

واڵتانی نـایجیر و چاد:

نایجیریا پشكی شێری هێرشەكانی بەردەكەوێت: 

كامیرۆن:

هێرش

هێرشی خۆكوژی

هێرش

هێرش

هێرش )87 ٪(

هێرش

 )349 كەسیان خۆكوژ بوون(

 238
 434

 2283
23

101
1

8

208
22

ئامانجی هێرشەكان:

دامودەزگا میرییەكان:

بازاڕ:

دامەزراوە عەلمانییەكان:

دامەزراوە ئیسالمییەكان:

كەمپی پەنابەران:

وێستگەی پاس:

ئامانجی دی:

هێرشی سەرنەكەوتوو:

دامەزراوە مەسیحییەكان:

دامەزراوە پەروەردەییەكان:

52  هێرش )21.58 ٪(

47  هێرش )19.75 ٪(

41   هێرش )17.23 ٪(

37   هێرش )15.55 ٪(

21   هێرش )8.82 ٪(

14    هێرش )5.46 ٪(

 14  هێرش )5.88 ٪(

13   هێرش )5.46 ٪(

11   هێرش )4.62 ٪(

12   هێرش )5.04٪(


