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رووداو- هەولێر
هەفتەیەكە فەرمانگەی هەڵبژاردن و راپرسیی هەرێمی كوردستان لە سنووری پارێزگای نەینەوا كراوەتەوە و ئۆفیسەكەشی 
لە سەنتەری قەزای شێخانە. بەرپرسی فەرمانگەكە دەڵێت زیاتر لە 300 هەزار كەس لەو ناوچانە مافی دەنگدانیان لە 

گشتپرسییەكەی 25ی ئەیلولدا هەیە.
ژمارەیەكی زۆر عەرەب لە ناوچەكانی زوممار، رەبیعە، عیازیە و شنگال لە سنووری رۆژئاوای دیجلە نیشتەجێن و 

دەڵێن بەشداری لە گشتپرسییەكەی 25ی ئەیلولدا دەكەین.
ناوچەكانی رۆژئاوای دیجلە بە )رووداو(ی گوت:  لە  شێخ مزاحیم ئەلحوتی، گوتەبێژی هۆزە عەرەبەكان 
ئەو  پێشمەرگەدان".  هێزی  دەسەاڵتیی  ژێر  لە  ئێستا  دیجلە  رۆژئاوای  كۆمەڵگای  و  گوند   400 "نزیكەی 
پێشبینی رێژەی بەشداریی عەرەبی ناوچەكە لە گشتپرسیدا دەكات و دەڵێت: "بەپێی پێشبینییەكانی 
ئێمە %90ی عەرەبی ئەم ناوچانە بەشداری گشپرسی دەكەن، زۆربەشیان بە بەڵێ دەنگ دەدەن، 
چونكە هەموویان باش دەزانن چارەنووسی ئێمە لەگەڵ كوردستان روونترە، ئەگەر نەكەوینە سەر 
هەرێمی كوردستان، ئەوا چارەنووسمان لەدەستی عێراق و شیعەكاندا بەرەو نادیار دەچێ".

عەلی باپیر بۆ )رووداو(:

زۆر لەوە زیاتریان پێدەداین كە 
خەڵكی دیكەی پێ رازی كراوە

لە نەینەوا 300 هەزار كەس 
دەتوانن دەنگ بدەن

سەالحەدین دەمیرتاش:

بەرەو ریفراندۆمی باشوور

65

ئۆپەراسیۆنی حەویجە 
دەكەوێتە دوای 

گشتپرسی

گشتپرسی بكرێت 
گۆڕان دەبێتە 
ئۆپۆزیسیۆن 

دوو خوشك 18 دۆنم 
زەوی دەكەنە باخ

2

3

یەكێتی دەستلەكاركێشانەوەی 
بەرهەم ساڵح پەسەند دەكات 

كاپتن عەبادی.. 
بەڵێن شیرینی كردار تاڵ

12 ژنان

2 راپۆرتە هەواڵ

4 راپۆرت
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كچە پێشمەرگەیەك لە یوئێن گوتارێك پێشكەش دەكاتراپۆرتە هەواڵ
رووداو - دهۆك 

مالزم كۆچەر، كە هەشت ساڵە پێشمەرگەیە، لە شەڕی دژی داعشدا رۆڵێكی بەرچاوی بینیوە، لەالیەن یونسكۆ و رێكخراوی جیهانی هیواوە داوای 
لێكراوە لە بارەگای نەتەوە یەكگرتووەكان لە نیویۆرك گوتارێك پێشكەش بكات. مالزم كۆچەر وەكو پاڵەوانێك و یەكێك لە شەش كەسایەتیی جیهانی، 

كە كاری بۆ نەهێشتنی تووندوتیژی كردووە، بانگهێشت كراوە بۆ ئەوەی لەم مانگەدا لە كۆبوونەوەیەكی نەتەوە یەكگرتووەكان گوتارێك پێشكەش بكات. 
مالزم كۆچەر دەڵێ "رۆژنامەڤانانی ئەمریكی ئێمەیان لەگەڵ برا پێشمەرگەكان لەنێو سەنگەر و لەنێو ئاوارەكاندا بینیوە. من هیوادەخوازم بچم كەمێك خزمەتی 

پێشمەرگە بكەم. دەمەوێت خەڵك بزانن پێشمەرگە چەند بەهێزە و ئەفسانەی پێشمەرگە چەند گەورەیە".

وتەبێژی هۆزی عەرەبەكانی رۆژئاوای دیجلە: زۆربەمان بە )بەڵێ( دەنگ دەدەین

ناسر عەلی 
رووداو - هەولێر

هەفتەیەكــە فەرمانگەی هەڵبژاردن و راپرســیی 
هەرێمی كوردســتان لە ســنووری پارێزگای نەینەوا 
كراوەتــەوە و ئۆفیسەكەشــی لە ســەنتەری قەزای 
شــێخانە. بەرپرسی فەرمانگەكەش دەڵێت زیاتر لە 
300 هــەزار كەس لــەو ناوچانە مافــی دەنگدانیان 
لە گشتپرســییەكەی 25ی ئەیلوولــدا هەیە. 1400 
كارمەندیش ئامادەكراون بۆ بەڕێوەبردنی پرۆسەكە.

ســەعید جردۆ، بەرپرسی فەرمانگای هەڵبژاردن 
و راپرســی لــە پارێــزگای نەینــەوا بــە )رووداو(ی 
راگەیاند پاش ئەوەی سەرجەم ناوچەكانی پارێزگای 
نەینەوا ئەوانەی لە ژێر دەســەاڵتی پێشــمەرگەدان، 
بەفەرمــی داوای ئەنجامدانــی گشتپرســیان كردووە 
داواكارییەكەیــان گەیانــدە كۆمیســۆن، ئەوانیــش 
هەفتەی رابردوو فەرمانگەی كۆمیسۆنیان لە سنووری 
پارێزگای نەینەوا كردەوە، ئێســتا ئۆفیسەكەمان لە 
سەنتەری قەزای شێخانە، زۆربەی ئامادەكارییەكانمان 

بۆ گشتپرسی لەو سنوورە تەواو كردووە".
ســەعید جــردۆ ئامــاژەی بــەوەدا 140 بنكەی 
دەنگدان لە ســنووری پارێزگای نەینەوا دەكەنەوە. 
هەر هاوواڵتییەك كە دانیشــتووی ئەو سنوورە بێ، 
لە رۆژی دەنگدان بە ناســنامەی باری شارســتانی، 
یــان فۆرمــی خــۆراك دەتوانێ دەنگ بــدات. بەاڵم 
رەتیكــردەوە عەرەبی تەعریبی ئــەو ناوچانە دەنگ 
بدەن "هیچ عەرەبێكی تەعریب كە كاتی خۆی بەعس 

هێناویەتی بۆ ئەو ناوچەیە مافی دەنگدانی نییە".
بــە گوتەی ســەعید زۆربــەی ئامادەكارییەكانی 
كۆمیســۆن لەو ناوچەیە بۆ ئەنجامدانی گشتپرســی 
تــەواو بــوون و دەڵێــت "ناوی 1400 كەســمان بۆ 
كۆمیســۆن نــاردووە بۆ ئەوەی لــە رۆژی دەنگداندا 
سەرپەرشــتی پرۆســەكە بكــەن و بڕیــارە ســبەی 

سێشەممە كۆمیسیۆن وەاڵممان بداتەوە".
لەســاڵی 2014 داعــش هێرشــی كــردە ســەر 
زۆربەی ســنووری پارێــزگای نەینــەوا، رووبەرێكی 
زۆری پارێزگاكای بە سەنتەری پارێزگاوە داگیركرد، 
بەاڵم پێشــمەرگە توانی زۆربەی ئەو شوێنانە رزگار 
بــكات كە بــە ناوچەی ناكۆكی لەســەر دادەنرێت و 

دەكەونە ســنووری پارێزگای نەینــەوا، هەر یەك لە 
ناحیەكانی باشیك، زیلكان، ئەلقوش، وانە، زوممار، 
عیازیە، رەبیعە و سنووری دەشتی دەینەوا و شنگال 
لەالیەن پێشمەرگە ئازادكراون و بڕیارە گشتپرسیان 

تێدا بكرێ".
ســەبارەت بــە ئاوارەكان ســەعید جــردۆ گوتی 
"ئەوانەی ئاوارەن ئەوە ئۆفیسی دهۆك سەرپەرشتیان 
دەكات، بــەاڵم 300 هــەزار ئاوارە كــە گەڕاونەتەوە 

ناوچەكانیان ئەوە ئێمە سەرپەرشتیان دەكەین".

8 بنكــەی دەنگــدان لــە شــنگال 
دەكرێنەوە

لــە قــەزای شــنگال و ناوچەكانــی رۆژئــاوای 

دیجلــە ئامادەكارییــەكان بەردەوامن بۆ ئەنجامدانی 
گشتپرسی.

مەحمــا خەلیــل، قایمقامــی قەزای شــنگال بە 
)رووداو(ی گــوت " چەند رۆژێك ئێمە كار لەســەر 
ئەنجامدانی گشتپرسی لە ناوچەكانی شنگال دەكەین، 
كۆمسیونی بااڵی سەربەخۆی هەڵبژاردن و راپرسیی 
لە هەرێمی كوردســتان، بڕیاری كردنەوەی هەشــت 
بنگەی دەنگدان لە ســنووری قەزای شــنگال دایە، 
حەوت لەوان لە سنووری سنونێ دەبێ، یەكێكیشیان 

لە سەنتەری قەزای شنگال دەبێ".
كۆمەڵگەی خانەســۆر و بەشــێك لە ناوچەكانی 
شــنگال كە دەكاتــە نزیكەی 16% خاكی شــنگال، 
لەژێــر كۆنترۆڵی هێزەكانی ســەر بــە پەكەكە دان، 
سەبارەت بە دەنگدانی خەڵكی ئەو ناوچانە قایمقامی 

قەزای شــنگال دەلێت "بنكەی دەنگدان لە شوێنانە 
ناكەینــەوە كە لە ژێر كۆنتڕۆڵی هێزەكانی ســەر بە 
پەكەكــەدان، بەاڵم پالنمان دانایە بۆ گواســتنەوەی 
هاوواڵتیانی ئەو ناوچانە، ئەوان دەتوانن لە سنونێ و 

سەردەشتی چیای شنگال دەنگ بدەن".
عەرەبەكان ئامادەن بۆ گشتپرسی

ئێســتا ژمارەیەكــی زۆر عەرەب لــە ناوچەكانی 
زوممــار، رەبیعــە، عیازیــە و شــنگال لە ســنووری 
رۆژئــاوای دیجلە نیشــتەجێن و دەڵێن بەشــداری لە 
گشتپرسییەكەی 25ی ئەیلوولی باشووری كوردستان 

دەكەین.
شــێخ مزاحیــم ئەلحوتی، گوتەبێــژی هۆزەكانی 
عەرەب لە ناوچەكانی رۆژئاوای دیجلە بە )رووداو(ی 
گوت "نزیكەی 400 گوند و كۆمەڵگای رۆژئاوای دیجلە 

ئێســتا لە ژێر دەسەاڵتیی هێزی پێشمەرگەدان، كە 
ژمارەی دانیشتووانی عەرەب لەو ناوچانە نزیكەی 25 
هەزار كەس دەبن، لەو ناوچانەش چەند ئاهەنگێك بۆ 
گشتپرس بەڕێوەچوون، جگە لەوە نوێنەری سەرجەم 
ناوچەكان، رەبیعە، زوممار و عیازیە بە فەرمی داوایان 

كردووە كە گشتپرسی لە ناوچەكانیان بكرێ".
عەرەبەكانــی ئــەو ناوچانــە زۆربەیــان عەرەبی 
شــەمەرن، بەشــی زۆریــان لەكاتی هێرشــی داعش 
دوای  بــوون،  كوردســتان  هەرێمــی  ئــاوارەی  دا، 
كۆنتڕۆڵكردنــەوەی ناوچەكانیــان لەالیەن هێزەكانی 

پێشمەرگەوە، گەڕانەوە ناوچەكانیان.
شێخ مزاحم پێشــبینی رێژەی بەشداری عەرەبی 
ناوچەكــە لە گشتپرســیدا دەكات و دەڵێت "بەپێی 
پێشــبینیەكانی ئێمــە، 90%ی عەرەبەكانــی ئــەو 
ناوچانە بەشــداری گشپرسی دەكەن، زۆربەشیان بە 
بەڵێ دەنــگ دەدەن، چونكە هەموویان باش دەزانن 
چارەنوســی ئێمە لەگەڵ كوردستان روونترە، ئەگەر 
ئێمــە نەكەوینــە ســەر هەرێمــی كوردســتان، ئەوا 
چارەنووسی ئێمە لە دەستی عێراق و شیعەكان بەرەو 

نادیاری دەچێ".

نەینەوا.. 
300 هەزار كەس لە گشتپرسیدا دەنگ دەدەن

گوتەبێژی هۆزە عەرەبییەكان لە رۆژئاوای دیجلە

 90 %ی عەرەبەكانی رۆژئاوای دیجلە 

بەشداریی گشتپرسی دەكەن

گشتپرسی لەسەرجەم ئەو ناوچانەی 

نەینەوا دەكرێ كە پێشمەرگەی لێیە

قایمقامی شنگال

سندوقی دەنگدان لە ناوچەكانی ژێر 

دەسەاڵتی پەكەكە دانانێین

مەحموود یاسین كوردی
رووداو - هەولێر

ئۆپەراســیۆنی  دەســتپێكردنی  ئاماژەكانــی 
كۆنتڕۆڵكردنــەوەی حەویجــە لــە ســەرەتای ئــەم 
مانگەوە دەركەوتوون، كاتێك فڕۆكە جەنگییەكانی 
عێــراق دەســتیان بــە باڵوكردنــەوەی هۆشــداری 
بــۆ دانیشــتووانی حەویجــە كــرد و داوایــان كــرد 
لــە شــوێن و حەشــارگەكانی چەكدارانــی داعــش 
دووربكەونــەوە، بــەاڵم فەرماندەیەكی پێشــمەرگە 
دەڵێت ئۆپەراسیۆنەكە دەكەوێتە دوای ئەنجامدانی 

گشتپرسییەكەی 25ی ئەیلول.

پێشمەرگە لە شەش میحوەرەوە 
هێرش دەكات

كەمال كەركووكی، بەرپرسی میحوەری رۆژئاوای 
كەركووكی هێزی پێشمەرگە بە )رووداو(ی راگەیاند: 
"پالن و نەخشــەی كۆنتڕۆڵكردنــەوەی حەویجە لە 
نێــوان هەرێمی كوردســتان و بەغــداو هاوپەیمانان 
ئامادەكراوە. هێزی پێشمەرگە لە شەش میحوەرەوە 
بەشداری ئۆپەراسیۆنەكە دەكات، ئێستا نەخشەكە 
لــەالی ســەركردایەتی سیاســیی كوردســتانە، بۆ 
وەاڵمدانــەوەی بەغــداو هاوپەیمانــان، تاوەكوو ئەو 

ناوچەیە لە داعش پاكبكرێتەوە".
حەویجــە دووەم گەورەتریــن قــەزای پارێزگای 
كەركووكــە، ناحیەكانــی زاب، رەشــاد و ریــاز و 
عەباســی لەخۆدەگــرێ. بەدووریــی 55 كیلۆمەتر 
دەكەوێتــە باشــووری رۆژئاوای كەركووك، پێشــتر 
ژمارەی دانیشتووانی نزیكەی 400 هەزار كەس بوو، 
بەاڵم ئێستا تەنیا 200 هەزار كەسی تێدایە. داعش 
لە 12ی حوزەیرانی 2014 دا حەویجەی داگیر كرد.

سوپا چاوەڕێی پێشمەرگەیە

وەستا رەســول فەرماندەی میحوەری باشووری 
كەركــووك بــە )رووداو(ی گوت "شــاندێكی بااڵی 
وەزارەتــی بەرگریــی عێــراق ســەردانی وەزارەتــی 
پێشــمەرگەیان كرد و پالن و نەخشەكەیان داوەتە 
ئێمــە. بڕیارە هەفتەی داهاتــوو وەاڵمیان بدەینەوە 
بۆ ئەوەی هاوئاهەنگیی تەواو لە نێوان پێشمەرگەو 
هێزە عێراقییەكان هەبێت و ئەرك و رۆڵی هێزەكان 
دابەشــبكرێ". گوتیشــی "حەویجــە هێــزی زۆری 
پێویســتە، چونكە قەزایەكــی گەورەیە و هیچی لە 
شــەڕی مووسڵ كەمتر نییە، بۆیە پێشبینی دەكەم 

23ی مانگ لە قۆڵی شەرگات و قەراجەوە دەست بە 
ئۆپەراسیۆن بكرێت".

پالنــە ســەربازییەكە بــە جۆرێكــە لــە قۆڵــی 
كەركــووك، تكریت و مەخموورەوە هێرش دەكرێتە 
سەر حەویجە، لە میحوەری دوبزەوە بەرەو دامێنی 
شــارەكە، لــە مەكتــەب خالیــدەوە بــەرەو ریاز و 
حەویجە، لە بەرەی بەشیر و داقوقیشەوە بۆ رەشاد 
و ســەنتەری شــارەكە هێرش دەكرێت. تا ئێســتا 
چەندینجــار پــالن و نەخشــەی كۆنترۆڵكردنەوەی 
حەویجە دانراوە، بەاڵم دواخراوە، هەندێك لە خەڵكی 
كوردستانیش بەگومانەوە لە هێشتنەوەی حەویجە 
لــە ژێر كۆنترۆڵی داعش دەڕوانــن، بە تایبەتی كە 
لەگەڵ نزیكبوونەوەی وادەی گشتپرســی باسی ئەو 
ئۆپەراســیۆنە دەكرێــت، چونكە پێشــتر حەیدەر 
عەبادی فەرماندەی گشتی هێزە چەكدارەكان بەڵێنی 
بــە نەجمەدین كەریــم پارێزگاری كەركــووك دابوو 
پێش شەڕی مووسڵ، حەویجە كۆنتڕۆڵ دەكەنەوە. 
رۆژی 2017/5/24 لە كۆنفرانســێكی رۆژنامەڤانیدا 
نەجمەدیــن كەریــم گوتــی: "هێــزە عێراقییــەكان 
حەویجەیان بەجێهێشــت، بۆیە پێدەچێت بیانەوێت 

بیكەنە پایتەختی داعش".
كەمــال كەركووكی دەڵێ: "هێزی پێشــمەرگە و 
ئاسایش و پۆلیس لە حاڵەتی ئامادەباشیدان و رێگە 
بەهیچ حاڵەتێكی نەخوازراو نادەین، سەنگەرەكانمان 
بەهێزتــر كــردووە، بــە دڵنیاییەوە ئۆپەراســیۆنی 
كۆنتڕۆڵكردنــی حەویجە دەكەوێتە دوای ریفراندۆم، 
بــەاڵم لەوانەیــە 23ی مانگ هەندێ شــوێنی نزیك 

حەویجە كۆنترۆڵ بكرێتەوە".
حەشد لە میحوەری پێشمەرگە 

قەدەخەیە

زیاتــر لە 30 هەزار خێزانــی ئاوارەی حەویجە و 
دەوروبەری لە حەوت كەمپی كەركووك داڵدەدراون. 

پێشــبینی ئاوارەبوونــی 10 هــەزار خێزانــی دیكە 
دەكرێت. پێشمەرگە لە هەندێك سەنگەرەوە كەمتر 
لــە 700 مەتر لە داعشــەوە دوورە. لــە میحوەری 
رۆژئاوای كەركووك 44 كیلۆمەتر ســنووری لەگەڵ 

داعش هەیە.
 جگــە لە پێشــمەرگە كە ژمــارە و قەبارەكەی 
نەزانــراوە، زیاتــر لە 40 هەزار ســەربازی عێراقی، 
دژە تیرۆر و چەكداری حەشدی شەعبی و حەشدی 

عەشایر بەشداریی ئۆپەراسیۆنەكە دەكەن.
وەستا رەسوڵ، فەرماندەی میحوەری باشووری 
كەركووكــی پێشــمەرگە دەڵێ "لــە الی خۆمانەوە 
ناهێڵین حەشدی شەعبی بەشداری ئۆپەراسیۆنەكە 
بكات، بەاڵم ســوپای عێــراق ناوچەیەكی زۆری بە 
دەســتەوەیە، ئــەوان لــەو میحوەرانەوە بەشــداری 

شەڕەكە دەكەن".
1500 چەكداری داعش 

لە حەویجە ماون

بەپێی زانیارییەكانی دەزگای هەواڵگریی عێراق، 
نزیكــەی 1500 چەكــداری داعش لەنێــو حەویجە 
مــاون، 400 لەو چەكدارانــە خۆكوژن. نزیكەی 50 
ئۆتۆمبێلی بۆمبڕێژكراویشــیان ئامــادە كردووە بۆ 
رووبەڕووبوونەوەی هێزە عێراقییەكان و پێشمەرگە.

رێبــوار تەها، ئەندامــی ئەنجوومەنی نوێنەرانی 
عێراق كە نوێنەری پارێزگای كەركووكە، بە )رووداو(
ی راگەیانــد "شــەممەی رابــردوو لــە كۆبوونەوەی 
فراكســیۆنی یەكێتی و هادی عامــری، فەرماندەی 
رێكخراوی بەدر باســمان لە ئۆپەراسیۆنی حەویجە 
كرد و جەختمان لەسەر هاوئاهەنگیی تەواو لە نێوان 
پێشمەرگە و هێزە عێراقییەكان كردەوە و پێیگوتین 
ئەو حەشدانەی بەشداری ئۆپەراسیۆنەكە دەكەن لە 
گرووپە تائیفییەكان نین، ئەمەش دڵنیاییەكی دا كە 

رووداوی نەخوازراو روونادات".

رێباز ئەنوەر
رووداو – هەولێر

بەشــێكی زۆری ئــەو ئااڵیانەی لە رێوڕەســم 
پشــتگیری  گردبوونەوەكانــی  و  كەرنەڤــاڵ  و 
كوردســتان  باشــووری  گشتپرســییەكەی  بــۆ 
بەكاردەهێنرێــن، لەالیــەن گەنجێكی تەمەن 14 
ســااڵنەوە دەدروێن كە توركمانێكی دانیشتووی 

شاری هەولێرە.
رۆژی 25ی ئەیلــوول هاوواڵتیانی باشــووری 
كوردســتان دەچنە سەر سندووقەكانی دەنگدان 
و بــە بەڵــێ یان نەخێــر وەاڵمی ئەو پرســیارە 
دەدەنــەوە: "ئایــا دەتەوێ هەرێمی كوردســتان 
و ناوچــە كوردســتانییەكانی دەرەوەی هەرێمی 

كوردستان ببێتە دەوڵەتێكی سەربەخۆ؟".
عومــەر محەممــەد، تەمــەن 14 ســاڵ لــە 
ئیســماعیل  محەممــەد  بەرگــدرووی  دووكانــی 
خەیــات، كار دەكات و رۆژانــە دەیــان ئــااڵی 
كوردســتان دەدروێت. عومەر دەڵێت خۆشحاڵە 

كە ئەو كارە دەكات.

لەگــەڵ نزیكبوونــەوەی وادەی ئەنجامدانــی 
گشتپرســی، خەڵــك لــە رێگــەی كۆبوونەوەی 
جەماوەری و سازكردنی كەرنەڤاڵ و ئاهەنگەوە، 
بەجۆش و خرۆشــێكی زۆرەوە پشتیوانی خۆیان 
دەردەبڕن. گشتپرسیی، ناوچە كوردستانییەكانی 
كوردســتانیش  هەرێمــی  ئیــدارەی  دەرەوەی 
دەگرێتــەوە. وێــڕای ئەوەی بەشــێك لــە پارت 
و الیەنە سیاســییەكانی توركمــان و عەرەب لە 
كەركووك بایكۆتی گشتپرسییان راگەیاند، بەاڵم 
خەڵكی شــارەكە بە ســەرجەم پێكهاتەكانیەوە 

پشتیوانی لە گشتپرسی دەكەن.
زۆربــەی حیزبە توركمانییەكانــی هەولێر بە 
پێچەوانــەی توركمانەكانی كەركــووك بایكۆتی 
گشتپرســیان نەكــردووە، ئەوان كە بــە دووەم 
نەتــەوە دادەنرێــن لــە هەرێمــی كوردســتان، 
ئەندامیان لە كۆمیتەی گشتپرســی هەیە. بەاڵم 
بــەرەی توركمانی كــە نوێنەرێكی لە پەرلەمانی 

كوردستان هەیە دژی گشتپرسییە.
بەهۆی جۆش و خرۆشــی خەڵكی كوردستان 
بــۆ گشتپرســی، تادێــت بــازاڕی چاپكــردن و 

دوورینــی ئــااڵی كوردســتان گەرمتــر دەبــێ. 
محەممــەد ئیســماعیل خەیــات، یەكێكــە لــەو 
بەرگــدرووە كەمانــەی كار دەكــەن بــۆ دروینی 
هاوواڵتییەكــی  كــە  ئــەو  ئــااڵی كوردســتان. 
توركمانــی هەولێرە، لە دووكانێكی بچووكی نێو 

بازاڕی قەیسەری كار دەكات. 
محەممــەد بە )رووداو(ی گوت داواكارییەكان 
زۆرن و رۆژانە 150 بۆ 200 دانە ئااڵ دەدوورن. 
ئــەو هیوای خواســت مافەكانــی توركمان لەژێر 
ئــەم ئااڵیــە بدرێــن و گوتی "هێشــتا تــەواوی 
مافمان پێنــەدراوە. دووەم نەتەوەی ســەرەكی 
كوردســتانین. چاوەڕوانین تــەواوی مافەكانمان 
پــێ بدرێت. دەمانەوێت ناوی كەســایەتییەكانی 
توركمــان لــە شــەقام و كــۆاڵن و پاركــەكان 

ببینین".
لەالیــەن  تەنیــا  ئــااڵكان  پێشــتر 
بەرگدرووەكانــەوە ئامادە دەكران، بەاڵم بەهۆی 
پێشــكەوتنی تەكنۆلۆژیــا، ئیــدی چاپخانەكان 
بەشێوەیەكی خێرا ژمارەیەكی زۆر چاپ دەكەن 
و ئامــادەی دەكەن. وێڕای ئەمەش چاپخانەكان 
تەنیــا روویەكــی چــاپ دەكەن و لــە كۆتاییدا 
دەگەڕێتــەوە الی بەرگــدرووەكان كــە هەردوو 

رووەكەی لێكدەدەنەوە. 
ئــەم بەرگــدرووە توركمانە كە پیشــەكەی 
لــە باوكییــەوە فێر بووە، دەشــڵێت "پێشــتر 
باوكــم جلی كوردی لە شــێوازی مورادخانی و 
ستارخانی دەدووری، توركمانەكانیش ئەمەیان 

لەبەر دەكرد".
ئەحمەد ئیسماعیل برای بچووكی محەممەد 
ئیســماعیلە و خاوەنی یەكێكە لەو چاپخانانەی 
ئااڵی كوردســتان چاپ دەكەن، بەهۆی زۆریی 
داواكارییەوە 24 ســەعات كار دەكەن. ئەحمەد 
بــە )رووداو(ی راگەیاند "لەماوەی تەنیا ســێ 
رۆژدا، زیاتر لە 15 هەزار ئااڵی كوردســتانمان 
چاپكــردووە. هەروەها 25 هەزار تیشــێرتمان 
چاپكــردووە كــە نــاوی كوردســتانی لەســەر 

نووسراوە". 
ئەحمەد شــانازی بەوە دەكات كە ئااڵیەكی 
گــەورەی كوردســتان بــە قەبــارەی 20×50 
مەتر دووجا بەدەســت و پەنجــەی توركمانێك 

دروستكراوە.

ئۆپەراسیۆنی حەویجە 
دەكەوێتە دوای گشتپرسی

وەستا رەسوڵ

بۆ ئۆپەراسیۆنەكە وەزارەتی بەرگری 

چاوەڕێی وەاڵمی پێشمەرگەیە 

توركمان 
ئااڵی كوردستان دەدوورن 

توركمانێك: هیوادارم مافەكانی توركمان لەژێر ئەو ئااڵیەدا بدرێن
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عەلی باپیر، ئەمیری كۆمەڵی ئیسالمی بۆ )رووداو(:

بەڕاستمان نەزانی 
رەوایەتی بە كۆبوونەوەی پەرلەمان بدەین

كۆمەڵــی  بەشــدارینەكردنی  هــۆكاری  رووداو: 
ئیسالمیی كوردستان لە دانیشتنەكەی پەرلەمان چی 

بوو؟ 
عەلــی باپیر: هۆكاری ســەرەكی ئەوەیە ئەمجارە 
پەرلەمان بە حیساب كارا كرایەوە، بەاڵم بەبێ گەیشتنە 
رێككەوتنێكی سیاســی كە ئێمە لە كۆبوونەوەی سێ 
قۆڵی لەگەڵ شاندی پارتی و یەكێتی پێمانگوتن ئێمە 
بەشــداری كۆبوونەوەی پەرلەمــان دەكەین، بەاڵم بە 
مەرجێك پێشــتر بگەینە رێككەوتنێكی سیاســی كە 

پەرلەمان چی بكات و چۆن بكات؟
رووداو: بــەاڵم ئێوە پێشــتر دەتانگوت پەرلەمان 

ئاسایی بكرێتەوە، ئینجا گفتوگۆ بكەین.
عەلی باپیر: ئەو كاتە كە باس لەوە دەكرا پەرلەمان 
كارا بكرێتــەوە، ئەو هەڵەیەی كــە پارتی كردوویەتی 
زووتر راستی بكاتەوە، باسی ریفراندۆم لە ئارادا نەبوو، 
بەاڵم ئێمە لە شــاندی هاوبەشی پارتی و یەكێتیمان 
بیســت پەرلەمــان تەنیــا بــۆ ئــەوە كارا دەكرێتەوە 
رەوایەتی بدات بەو بڕیارەی كۆمیتەی بااڵی ریفراندۆم 
دەریكردووە، وامان لێ خوێندەوە. ئێمە گوتمان ئەگەر 
ئێــوە بە بڕیاری كۆنكرێتــی هاتوون كە هیچ مەجالی 
قســەی تێدا نییە، ئەو كۆبوونەوەیە زیادە، ئەگەریش 
هاتــوون دیالۆگ بكەین، یان ئێوە ئێمە ئیقناع بكەن 
بمانهێننە سەر قسەی خۆتان، یان ئێمە ئێوە ئیقناع 
بكەین كە ئەو وادەیەی دانراوە بۆ ریفراندۆم وادەیەكی 
نەگونجــاوە. نەگونجــاوە لەڕووی ناوخۆیــی، لەڕووی 
هەرێمایەتی و نێودەوڵەتی، ئەگەر شتێكی واتان هەیە 
پێی پشتئەستوورن، ئێمەش بەرچاو روون بكەن، بۆ 

ئەوەی ئێمەش رامان وەكو ئێوە بێ. 
رووداو: واتە ئێوە تەنیا بۆ دەنگدان بە گشتپرسی 

نەچوونە پەرلەمان، ئەوە بووە مەرجێك بۆ ئێوە؟
عەلــی باپیــر: نەخێــر. ئێمــە دەبووایە پێشــتر 
رێككەوتنی سیاســی بكەین لەســەر كۆمەڵێك شت، 
یەكێك لەوانە پەرلەمان چی بكات. تۆ ئاگاداری ئەوەی 
لەو كۆبوونەوەیە رێگە بە پەرلەمانتاران نەدراوە قسە 
بكەن، تەنیا گوتوویانە دەی دەنگ بدەن. پەرلەمان كە 
كۆدەبێتەوە دەبێ قســەی لێ بكرێ. ئیشی پەرلەمان 
حیزبــی  بڕیارێكــی  تاوتوێكردنــە.  لێكۆڵینەوەیــە، 
دراوە، چەنــد حیزبێــك كۆبوونەتەوە، كۆمیتەیەكیان 
دروستكردووە. ئەی پەرلەمان نوێنەری خەڵك نییە؟ 

ئەی ئێمە ریفراندۆم بۆ ئەو خەڵكە ناكەین!
رووداو: ئەو قسەی جەنابت تەقریبەن دژیەكییەكی 
تێدایە، یەكێكیان ئەوەیە كە دەڵێی پێویستە رێككەوتن 
بكرێ، دووەمیان دەڵێی پێویستە لە پەرلەمان گفتوگۆ 
لەسەر ئەو پرسانە بكرێ، ئەی پەرلەمان ئیشی چییە، 
كامەیانتــان قبوڵە. لــە پەرلەمان گفتوگۆ بكرێ، یان 

پێشوەخت رێككەوتنی حیزبی بكرێ؟
عەلــی باپیــر: رێككەوتنــی حیزبــی بــۆ ئەوەی 
پەرلەمان چ پەرلەمانێك بێ. پەرلەمانێك بێ جارێكی 
دیكە بە بڕیارێكی حیزبی دابخرێتەوە، یان پەرلەمانێك 

بێ خاوەنی ئیرادەی خۆی بێ؟
رووداو: پەرلەمــان چۆن خاوەنــی ئیرادەی خۆی 
دەبێ، ئەگــەر ئێوە پێشــوەخت رێككەوتنی حیزبی 

لەسەر بكەن؟
عەلی باپیر: رێككەوتنی پێشوەخت بۆ ئەوە نا لە 
جیاتی پەرلەمان بڕیار بدەین، رێككەوتنی پێشوەخت 
بۆ ئەوەی كە پەرلەمان چ پەرلەمانێك بێ. حكومەت چ 
حكومەتێك بێ. حیزب لە كوێی پرۆسەی سیاسی بێ، 

پەرلەمان لە كوێ بێ، حكومەت لە كوێ بێ، شەخس 
لــە جیاتی پەرلەمان بڕیار بدات یــان نا. ئەوە بەالی 
منەوە رەفزە كە ئێمە پەرلەمانێكی دەســتەپاچەمان 
هەبــێ، هەر كاتێــك عەقڵمان نەیبڕی خانەنشــینی 

بكەین، هەر كاتێك پێویستمان بوو بیهێنینەوە.
رووداو: مــادام پەرلەمانتارەكان بە دەنگی خەڵك 
رۆیشــتوون، ئێوە بۆچی ئەو مافەیــان نادەنێ. ئێوە 
بۆچــی ئــەوە لــە پەرلەمانــەوە رەتناكەنــەوە، هەتا 
فراكســیۆنەكەی ئێــوە هاتــن بــۆ پەرلەمان. باشــە 

پەرلەمان مەیدانی شەڕی خەڵك نییە؟
عەلی باپیر: راستە. بەاڵم ئێمە وەكو حیزب وەكو 
سەركردایەتی بەڕاستمان نەزانی. فراكسیۆنەكەشمان 
هەمــان قەناعەتیــان هەبــوو، بــە راســتمان نەزانی 
رەوایەتی بەو كۆبوونەوەیە بدەین كە بۆ مەبەستێكی 
دیاریكــراو كۆدەبێتەوە، نەك بۆ كاری ئاســایی خۆی 

كە چاودێریی حكومەت و بڕیاردان و یاسادەركردنە.
رووداو: ئەگەر لە پەرلەمان دەنگ بۆ دواخســتنی 

گشتپرسی درابایە بەشداریتان دەكرد؟ 
عەلــی باپیــر: ئێمە گوتمــان نابــێ پەرلەمان بۆ 
پرسێك كە بۆی دیاری بكرێ، كۆببێتەوە. نابێت كەس 
ئەمر و نەهی بەسەر پەرلەماندا بكات. پەرلەمان دەبێ 

دەستی كراوە بێ.
رووداو: ئێســتا كۆبوونەوەیــەك كــرا و بەشــدار 
نەبــوون، لــە كۆبوونەوەكانــی داهاتــووی پەرلەمان 

بەشداری دەكەن بەم ستافەی ئێستای؟
عەلی باپیر: تەماشا دەكەین، ئایا كۆبوونەوەكانی 
دیكــەش ئەوهــا دەبــن؟ ئەگەر هــەروا بــن، هەمان 

هەڵوێستمان دەبێ.
رووداو: بەو سەرۆكایەتییەی ئێستا ئێوە ئامادەن 

بەشداری كۆبوونەوەی پەرلەمان بكەن؟
عەلی باپیر: من باســی الیەنێكــی كۆبوونەوەكەم 
كــرد. الیەنی یاســاییش كێشــەی هەبوو. ســەرۆكی 
پەرلەمان و سكرتێر بەشدار نەبوون. كۆمەڵێك خەلەلی 
دیكەش هەبوون، ئەگەر هەر بەو خەلەالنەوە پەرلەمان 

كۆببێتەوە دیارە هەمان هەڵوێستمان دەبێت. 
رووداو: ئێســتاش قەناعەتتــان وایــە كــە دەبــێ 
گشتپرســی دوابخــرێ؟ ئەوە تا چەنــد پەیوەندی بە 

دژایەتی ئێرانەوە هەیە؟
عەلی باپیر: زۆر شــت دەگوترێ، خەڵكێك ئەگەر 
ئەهلی ئینســاف بێ ئەو شــانە بە ئێمە ناڵێت. وەڵاڵ 
ئەوە لەبەر ئێران وا دەكەن. لەبەر سعودیە وا دەكەن، 
لەبــەر فاڵن وادەكەن. لــە دژی فاڵن وا دەكەن. ئێمە 
وەكو كۆمەڵی ئیسالمی، كۆمەڵێك پرەنسیپمان هەیە، 
بەپێی ئەو پرەنســیپانە بەڕێوەدەچین. من لە ساڵی 
1984 كتێبی ســۆزی نەتەوایەتیم نووســیوە، لەوێدا 

گوتوومە وەكە چۆن توركمانســتان و عەجەمســتان 
و عەرەبســتان و پاكســتان و ئەفغانســتان هەیــە، 
كوردســتانێكیش هەیە، وەكو چــۆن ئەوانە حەقیانە 
خاوەنی دەوڵەت و قەوارەیەكی سیاســی بن، ئێمەش 
ئەو مافەمان هەیە. لە ئێران شاندی پارتی و یەكێتی و 
سۆسیالیستمان لەگەڵ بووە، كە لە تاران دانیشتووین، 
لــە ئەنقــەرە دانیشــتووین. دیــارە كــە ئێمــە چۆن 
قســەمان كــردووە، خەڵكیش چۆن قســەی كردووە. 
ئێمە ســەد لەســەد لەگەڵ ئەوەداین كــە ئەو گەلەی 
ئێمە چ رۆژهەاڵتەكــەی كە بە ئێرانەوە لكێندراوە، چ 
باكوورەكەی كە بە توركیاوە لكێنراوە، چ رۆژئاوایەكەی 
كــە بە ســووریاوە لكێنراوە، چ باشــوورەكەی كە بە 
عێراقەوە لكێنراوە. ئەو كوردســتانە بەشبەش كراوە 

تەواوی حەقی خۆی هەیە كە دەوڵەتی خۆی هەبێ.
رووداو: ئەمە وەكو دروشم، ئەی وەكو واقیع؟

عەلــی باپیر: وەكو واقیع. ئێمە لە ســاڵی 2013 
پــرۆژەی دەوڵەتی كوردیمان راگەیاند و دامانە الیەنە 
سیاســییەكان. بەاڵم كەس بەالمانــەوە نەهات، ئێمە 

پێمانوایە ئەو كاتە لە ئێستا زۆر گونجاوتر بوو.
رووداو: دواخســتنەكە لەبەرئەوەیــە كە پێتانوایە 
راستەوخۆ سەربەخۆیی راناگەیەنرێ، ئەگەر راستەوخۆ 
لەگەڵ ئەنجامدانی گشتپرسی سەربەخۆیی رابگەیەنرێ 

ئێوە لەگەڵین؟
عەلی باپیر: ئێمە لەبەر چەند هۆكارێك پێمانوایە 
هەلومەرجەكــە گونجــاو نییە بــۆ ریفرانــدۆم، یەك: 
ئێمە پێمانوایە دەوڵەت پێویســتی بە سەرزەمینێكە، 
ئەو سەرزەمینەی كوردســتان ئێستا چوار پارچەیە. 
پارچەیەكــی لەبەردەســتی پارتیدایــە. پارچەیەكــی 

لەبــەر  پارچەیەكــی  یەكێتیدایــە.  لەبەردەســتی 
دەســتی پەكەكەدایە، پارچەیەكیشی ناوچە ناكۆكی 
لەسەرەكانە. دوو: دەوڵەت دەبێ سوڵتەیەكی سیاسی 
یەكگرتووی هەبێ، ئێســتا ئێمە دوو ئیدارەین. سێ: 
دەوڵــەت دەبێ خەڵكێكی یەكگرتووی هەبێ، ئێســتا 
خەڵك دابەش بووە، تووشی جەمسەرگیرییەكی توند 
بووە. چــوار: دەوڵەت دەبێ مەقبولیەتێكی ناوچەیی 
و نێودەوڵەتی هەبێ كە ئێمە ئێســتا لە هەموو كات 
خراپتریــن لەو رووەوە. ئێمە ئێســتا دونیا لە دژمان 
هاتووەتە ســەر خەت. هەر باســی ریفراندۆم دەكەین 
لێمان هاتوونەتە ســەر خەت، ریفراندۆمەكەش جارێ 
دیار نییە كە سەربەخۆیی بەدوادا دێ یان نا. ئایا ئەو 
خەڵكەی ئێمە هێندە دڵی خۆشە بەو دەسەاڵتە و بەو 
قەوارە سیاسییە، هێندە بەختەوەری كردووە، هێندە 
دادگەریی چەســپێندراوە كە متمانەی پێی هەبێ ئەم 
هەرێمە شێواوەی بۆ بكات بە دەوڵەتێكی تەواو. ئێمە 
بۆیــە دژین، چونكــە هیچكام لەو چوار توخمە كە بۆ 

دەوڵەت پێویستن، هیچیان نین.
رووداو: لە گوتارێكدا لە 2017/7/7 دەڵێی هەڵەیە 
هەڵوێســتی نەرێنیانــەی حكومەتــی مەركەزیی یان 
واڵتانی دراوســێ یان واڵتانی رۆژهــەاڵت و رۆژئاوا دژ 
بە ریفراندۆم بكەینە بەڵگەی ئەنجامنەدانی، ئێستا ئەم 

بیانووانە پێچەوانەی ئەو قسانەت نین؟
عەلی باپیر: پێچەوانە نییە. من لەبەر چاومە نەك 
ئێســتا بزانم، من دەزانم لە ســاڵی 1916 لە سایكس 
بیكــۆوە ئەو واڵتەی ئێمــە پارچە پارچە كراوە. ئەوە 
ئێــران و توركیا و عێراق و ســووریا نەبوون ئێرەیان 
پارچــە پارچە كرد، ئەوە ئەو زلهێزانە بوون كە ئێمە 
چاوەڕێی دیموكراســی و مافی مرۆڤیان لێدەكەین. بە 
خەیاڵپاڵوەوە تەماشــایان دەكەین. بــەاڵم من دەڵێم 
ئەوانیش ئێســتا بیانوویان هەیە. دەزانی كە شــاندی 
كــوردی چووە بۆ پەرلەمانی ئەوروپا چییان گوتووە؟ 
گوتوویانە هاتوون لێرە باسی سەربەخۆیی و پشتگیری 
دەكــەن، جــارێ بــڕۆن پەرلەمانەكــەی خۆتان چاك 

بكەنەوە.
هەمــوو  ئــەوە  كــرد،  چاكیــان  ئــەوە  رووداو: 

مەرجەكانیان البرد، بەاڵم ئێوە هەر نەهاتنەوە؟
عەلی باپیــر: ئەوە چاكیان كــردەوە، وەكو چۆن 
كەسێك تایەكی قورسی هەبێ، دەرزییەكی پرۆكاینی 
لێــدەدەن بــەس بــۆ كاتێكــی دیاریكــراو ئازارەكەی 
نەمێنێ. ئەوە چاككردنەوەی پەرلەمان نییە. تۆ واز لە 
توركیا و ئێران بهێنە. كاكە ئێمە بارودۆخی نێوخۆمان 

تەواو نییە.
رووداو: بــەاڵم ئێســتا ئەوە ئێوەن لــە رێڕەوەكە 
التانــداوە، بۆچی لــەو داواكارییەی لە پارتیتان هەیە 

نایەنە خوارەوە؟ 
عەلی باپیر: ئێمە ئەو گلەییەمان لە خەڵكی دیكە 
هەیە كە لەبەرامبەر هەندێك بەرژەوەندیی شەخســی 
و حیزبی، ئیقراری شــتێك دەكــەن كە دەزانن قازانج 
ســەری مایــە دەخوات. ئیقــراری بڕیارێكــی حیزبی 
دەكەن كە دەزانن بە كەڵك نایەت. ئێمە شــتمان بۆ 
عەرز كــراوە، بەاڵم رەتمانكردووەتەوە. هەڕەشــەمان 
لێكــراوە گوێمان پێنــەداوە. گوتوومانــە پابەندیمان 
بــە پرەنســیپەكانی خۆمــان بــەالوە گرنگتــرە لــە 

پارێزگاریكردن لە بەرژەوەندییەكانمان.
رووداو: ئــەوە كێیــە كە بەرژەوەندیی شەخســی 
پێشخســتووە. ئەوەی ئێوەش بۆتان تــەرح كراوە و 

رەتتانكردووەتەوە چییە؟
عەلی باپیر: هەندێك شت بە گشتی بگوترێ باشە، 
زۆر ورد نەكرێتەوە. من بە گشــتی قســە دەكەم كە 
هەندێك حیزب بڕیاری بۆ نادرێ، بڕیاری نەداوە، یان 
رەگەڵ بارودۆخێك دەكەوێ كە قەناعەتی پێی نییە. 
كە دوایی الی من دەڵێت منیش قەناعەتم پێی نییە. 
ئەی بۆ وا دەكەی، ئاخر لەبەر فاڵن شت و فاڵن شت. 
یــان لــە نێوخۆیدا فرەبۆچوونە. بەاڵم هەندێك شــت 
هەر بە گشتی بگوترێ، ئەوە عادەتی پێغەمبەر بووە 
كەسێك كە هەڵەیەكی دەكرد ناوی نەدەهێنا، دەیگوت 
بۆ كەسانێك ئاوا دەڵێن و ئاوا دەڵێن. خۆ مەرج نییە 
هــەر یەك كەس بێــت، كۆمەڵێك خەڵك دەگرێتەوە، 
هەندێــك كەس بــۆ پارێزگاریكردن لــەو پارەیەی كە 
مانگانە وەریدەگرێ هەڵوێستە سیاسییەكەی تەبەنی 

دەكات.

رووداو: ئەوەی لە قسەی جەنابت دەخوێندرێتەوە، 
مەبەســتت یەكێــك لەوانــە یەكگرتــووی ئیســالمی 

كوردستانە؟
عەلی باپیر: ئەوە تۆ وادەڵێی. من بەگشتی قسە 

دەكەم.
رووداو: ئەو شتانە چین كە خستوویانەتە بەردەم 

ئێوە و قبوڵتان نەكردووە؟
عەلــی باپیر: لەوەی خەڵكی دیكەی پێ رازیكراوە 
زۆرتریــش بۆ ئێمــە عەرز كــراوە. چەندینجار خەڵك 
هاتووەتە الی ئێمە كە وەزع چاك بكەین، كۆبوونەوە 
بكەین، ئێمە پێمان باش نەبووە. پێیانگوتووین ئەگەر 
كۆبوونەوە بكرێ و وەزع باش بێ، وەزعتان زۆر باش 
دەبێ و ئەو حاڵەی كە ئێســتا تێیدان ئەوە نامێنێ. 
هەندێك خەڵك كە بە خۆڕایی دەگیرێ و ســیناریۆی 
بۆ دروست دەكرێ ئەوە نامێنێ. ئێمەش گوتمان ئێوە 
ئــارەزووی خۆتانە چۆن مامەڵــە دەكەن، بەاڵم ئێمە 
كێو بجوڵێ لەسەر هەڵوێستەكانی خۆمان ناجوڵێین.

رووداو: ئێستا وەزعتان خراپە؟
عەلی باپیر: وەزعی خۆمان زۆر بە باش دەزانین، 
چونكــە لەگــەڵ مەبدەئەكانــی خۆمان راســتین. من 
زۆرجار گوتوومە لەســەر پارەی حەاڵڵیش حەسوودی 
بە خەڵك نابەم چجا لەسەر پارەیەك كە بە گەندەڵی 

و حەرامی كۆدەكرێتەوە.
رووداو: ئێســتا ئێــوە پێتانخۆشــە گشتپرســی 

دوابخرێ؟
عەلی باپیر: نەك پێمانخۆشــە، ئێمــە پێمانوایە 
گشتپرسی یان ناكرێ، یان نیوەچڵ دەبێ و زیانی لە 
قازانجــی زیاتر دەبێ. بۆیە هەرچی زووترە لەو بڕیارە 
حیزبییە پاشــگەز ببینــەوە باشــترە، واقیعبینانەتر 
تەماشــای دونیا بكەین. لەمــەودوا هەر هەنگاوێكمان 

ویست بینێین جێپێی خۆمان ببینین.
رووداو: بەدیلی تۆ بۆ گشتپرسی چییە؟

عەلــی باپیر: بەدیلی من ئەوەیە چاو بە شــێوەی 
حوكمڕانی خۆماندا بخشــێنینەوە، ئێمە لە 26 ساڵی 
رابــردوودا حوكمڕانییەكــی ســەقەتی ئــەو واڵتەمان 
كردووە. بە شێوەیەك بووە یاسامان پێشێل كردووە، 
كارمــان بۆ بــە دامەزراوەكردن نەكــردووە، دادگەری 
نەبــووە، گەندەڵییەكــی زۆر هەیە. حیزب هەمە كارە 
بووە. ئێمە دەبێ لە نێوخۆدا تەبایی و ئاشتەواییەكی 
بــاش بكەین. هــەردوو حیزبی حوكمڕان بێنە ســەر 
تەلەفزیۆن و بڵێن خەڵكینە ئێمــە داوای لێبوردنتان 
لێدەكەیــن لــە كاتێكدا ئــەو واڵتە پڕ بــوو لە خێر و 
بێــر، بودجەیەكی زەبەالحمان لە بەغداوە بۆ دەهات، 
نەوتێكــی زۆر دەفرۆشــین، بــاج و گومرگێكــی زۆر 
كۆدەكرێتەوە، بەاڵم ئێمە فەشــەلمان هێنــا و داوای 
لێبوردنتان لێدەكەین، نەمانتوانی حوكمڕانییەكی باش 

بكەین.
رووداو: رات چییە لەسەر پشتگیریی ئیسرائیل بۆ 

دەوڵەتی سەربەخۆ؟ 
عەلی باپیر: هەر كەسێك پشتگیری ئێمە بكات بۆ 
دەوڵەتی سەربەخۆ دەستخۆشی لێدەكەین. بەاڵم لەم 
ئانوساتەدا كە دونیا لە دژی تۆ هاتووەتە سەر خەت، 
پێموایە ئیســرائیل بۆ ئێمە دەبێتە عەدەدی ناقیس. 

واتە لەسەری قەرزدار دەبینەوە.

عەلی باپیر، ئەمیری كۆمەڵی ئیسالمی 
كوردستان، لە هەڤپەیڤینێكدا لەگەڵ 

)تۆڕی میدیایی رووداو( كە شەوی 
دووشەممە كاژێر 9:00 لە تەلەفزیۆنی 

)رووداو( باڵودەبێتەوە، دەڵێت ئەگەر 
دانیشتنەكانی داهاتووی پەرلەمانی 

كوردستان، وەكو دانیشتنەكەی رۆژی 
هەینی رابردوو بن، ئەوا بەردەوام دەبن 
لەسەر هەڵوێستی خۆیان و بەشداری 

ناكەن. سەبارەت بە بەشداری 
حیزبەكانی دیكەش، دەڵێ ئەوان شتیان 
بۆ عەرز كراوە یان بەهۆی فرە بۆچوونیی 

نێو حیزبەكەیان بەشدارییان كردووە. 
هەروەها دەڵێت "زۆر لەوە زیاتریان 

پێدەداین كە خەڵكی دیكەی پێ رازی 
كراوە"، ئەو دەڵێت كێو بجوڵێ، لەسەر 

هەڵوێستەكانی خۆیان ناجوڵێن.

هەڤپەیڤین: هیوا جەمال
رووداو- هەولێر

پارتی و یەكێتی 
پێیانگوتین 
پەرلەمان تەنیا 
بۆ ریفراندۆم كارا 
دەكەینەوە

دەبوو پێش 
كاراكردنەوەی 
پەرلەمان 
رێككەوتنی 
سیاسی بكرێ

گشتپرسی یان 
ناكرێ، یان نیوەچڵ 
دەبێ

كێو بجوڵێ 
لەسەر 
هەڵوێستەكانی 
خۆمان ناجوڵێین

ئەگەر 
كۆبوونەوەكانی 
داهاتووی 
پەرلەمانیش وەكو 
ئەوەی یەكەم بن 
بەشداری ناكەین

زۆر لەوە زیاتریان پێدەداین كە 
خەڵكی دیكەی پێ رازی كراوە

لەسەر ئەو پشتگیرییەی ئیسرائیل 
بۆ ئێمە قەرزدار دەبینەوە
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نەجمەدین كەریم لە كارەكانی بەردەوامە

رووداو - كەركووك
پارێزگاری كەركووك دەڵێ بڕیاری دوورخستنەوەم لە پۆستەكەم نا یاساییە و ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق بەهیچ شێوەیەك دەسەاڵتی بەسەر پارێزگای 

كەركووكەوە نییە، تەنانەت سەرۆكوەزیرانیش بەهیچ شێوەیەك دەسەاڵتی بەسەر پارێزگای كەركووكەوە نییە. نەجمەدین كەریم، پارێزگاری كەركووك رایگەیاند: 
"لەمڕۆژانە شتی دیكەش لە كەركووك دەكرێت بۆ پشتیوانی لە گشتپرسی و رەتكردنەوەی ئەو بڕیارەی بەغدا لەسەر گشتپرسی و لەسەر پارێزگاری كەركووك". 

هەفتەی رابردوو ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق بە دەنگی 174 پەرلەمانتار كە سەرجەمیان عەرەب و توركمان بوون، بڕیاری دوورخستنەوەی پارێزگاری كەركووكیان 
لە پۆستەكەی دا.

راپۆرت

نەوزاد مەحموود
رووداو - سلێمانی 

دواجــار د.بەرهەم ئەحمەد ســاڵح، جێگری 
دووەمی ســكرتێری گشتیی یەكێتی نیشتمانی 
كوردستان، ئەو پیاوەی كە نزیكەی سێ ساڵە لە 
حیزبەكەی كەنارگیر بووە و هەموو جووڵەیەكی 
تۆماركردنــی  بــە  هەڵپەســاردووە،  سیاســی 
قەوارەیەكی سیاســی بۆ هەڵبــژاردن ماڵجیایی 
خۆی لە یەكێتی راگەیاند. ئەندامێكی نێو قەوارە 
سیاســییەكەش دەڵێ "بەرهەم ساڵح وەك كاك 
نەوشــیروان نــاكات و حیزب دروســت ناكات". 
بەاڵم ئەو قســانە ئاو ناكەن بە دڵی بەرپرسانی 
یەكێتیــدا، بەم نزیكانە كۆبوونــەوەی مەكتەبی 
سیاســی و ســەركردایەتی یەكێتــی دەكرێ بۆ 
ئــەوەی بڕیــاری كۆتایــی لەبــارەی د.بەرهــەم 

ساڵحەوە بدەن.
بەكر ســدیق، یەكێك لە ئەندامانی قەوارەی 
هاوپەیمانــی بۆ دیموكراســی و دادپەروەری كە 
بەرهــەم ســاڵح ســەرۆكایەتی دەكات، دەڵــێ 
بەرنامــەی سیاســی هاوپەیمانێتییەكــە بەقەد 
بــااڵی نەهامەتییەكانــی خەڵكــە "گەندەڵــی و 
ســەروەرنەبوونی یاســا و تێكچوونی بااڵنســی 
سیاســی و كێشــەكانی دیكە، وایانكرد لیســت 
دروستبكرێ و لەو رێگایەوە بەدوای چارەسەردا 
بگەڕێیــن، بۆیــە كاك بەرهــەم دەیــەوێ لــەم 

رێگایەوە خزمەت بە پرۆسەی سیاسی بكات".
هەشت ساڵ لەمەوبەر، كۆچكردوو نەوشیروان 
مســتەفا، جێگری پێشووی ســكرتێری گشتی 
یەكێتــی لیســتێكی بــۆ هەڵبــژاردن راگەیاند. 
ســێ ساڵ پێشــتر ئەو دەســتبەرداری یەكێتی 
ببــوو. ئێســتا دیمەنــەكان لەســەر دەســتی 
جێگرێكــی دیكــەی تاڵەبانی دووبــارە دەبنەوە 
كە ئەویش سێ ســاڵە دانیشتووە بەبێ ئەوەی 
یەكێتــی  لــە  خــۆی  دەستلەكاركێشــانەوەی 
راگەیاندبێ، بەاڵم لە بارودۆخێكدا كە هەلومەرجی 

نێوخۆی یەكێتی هەمان هەلومەرجی سەروەختی 
جیابوونەوەی نەوشیروان مستەفا نییە.

بەرپرســێكی یەكێتی نیشتمانیی كوردستان 
كە لەگەڵ بەرهەم ســاڵحدایە و نەیویست ناوی 
باڵوبكرێتەوە، دەڵێ ژمارەیەك كادر و بەرپرسی 
مەڵبەندەكان لەگەڵ بەرهەم ساڵحن "بەاڵم دكتۆر 
بەرهەم زۆر كار لەســەر ئەوە ناكات بەرپرسانی 
یەكێتی لەگەڵ خۆی بباتە دەرەوە. ئەو نایەوێ 
ســەركردەكانی  گــۆڕان،  بزووتنــەوەی  وەك 
یەكێتــی ئەوانــەی لەگــەڵ كاك بەرهەمن ببنە 
دەموچاوی دیاری قەوارەكــە". هەروەها گوتی: 
"هاوپەیمانێتییەكە دانابڕێ لە مێژووی یەكێتی و 
هەركاتێك یەكێتی نێوماڵی خۆی رێكبخاتەوە و 
كێشەكانی چارەسەر بكات، دەرفەتی ئەوە دەبێ 

كاری هاوبەش لەگەڵ یەكێتی بكات".
بەپێــی ئەو زانیارییانەی لە كەســێكی نزیك 
لە بەرهەم ســاڵحەوە بە )رووداو( دراوە تاوەكو 
ئێستا هیچ ئەندامێكی سەركردایەتی و مەكتەبی 
سیاسی یەكێتی، ئەوانەی لە بەرهەم ساڵح نزیك 
بوون، دەستلەكاركێشانەوەیان نەداوەتە یەكێتی. 
ئەو سەرچاوەیە دەڵێت "مەرج نییە ئەوەی لەناو 
یەكێتــی لــە كاك بەرهەم نزیــك بووبێ لەگەڵ 
قەوارەكەش بێ". گوتیشی "لەناو سەركردەكانی 
یەكێتیدا تاوەكو ئێستا یەك كەس ناوی لە نێو 
ئەوانەدا نییە كە پێشكەشی كۆمسیۆن دەكرێن 
بۆ لیست، بەاڵم رەنگە لە رۆژانی داهاتوودا لەنێو 
یەكێتییەوە خەڵك هەبن پەیوەندی پێوە بكەن".
رۆژی یەكشەممە 2017/9/17، بەرهەم ساڵح 
نامەی دەستلەكاركێشــانەوەی خۆی لە یەكێتی 
پێشكەش بە كۆسرەت رەسوڵ، جێگری یەكەمی 
ســكرتێری گشــتی كرد. بەپێــی زانیارییەكان، 

كۆسرەت رەسوڵ نامەكەی وەرگرتووە. 
فەرید ئەسەســەرد، ئەندامی سەركردایەتیی 
یەكێتی، پێیوایە مادام بەرهەم ســاڵح، دەستی 
لەكاركێشاوەتەوە "یەكێتی كۆبوونەوەی مەكتەبی 
سیاسی و سەركردایەتیی ناكات بۆ ئەوەی بڕیاری 

لەبــارەوە بدات و داواكەشــی پەســەند دەكرێ، 
چونكە ئەو قەوارەی دروســتكردووە و خۆشــی 
ئارەزوومەندانە دەستی لەكاركێشاوەتەوە، نەك 
وەك كارتی گوشــار ئەوەی پێشكەشی یەكێتی 

كردبێ بۆ ئەوەی وتووێژی لەگەڵ بكرێ".
بەرهــەم ســاڵح نایــەوێ لیســتەكەی خۆی 
بەتەنیا بخاتە نێو كێبڕكێی هەڵبژاردنەوە. بەپێی 
ئــەو زانیارییانــەی )رووداو( دەســتیكەوتوون، 
پێشتر قســەی لەگەڵ چەند الیەنێك كردووە و 
بەشێكیشــیان ئەو حیزبانەن كە لە باشــووری 
كوردســتان لە پارتی كرێكارانی كوردســتانەوە 
نزیكن. )رووداو( پەیوەندی بە محەممەد كیانی، 
سەرۆكی یەكێك لەو حیزبانەوە كرد، بەاڵم گوتی 

"لەو بارەیەوە هیچ قسەیەك ناكەم".
 لەدوای نەخۆشكەوتنی تاڵەبانی، بارودۆخی 
نێوخۆیــی یەكێتیــی نیشــتمانیی كوردســتان 
بــە ناجێگیــری مایــەوە. پێشــتر هەریــەك لە 
كۆسرەت رەسوڵ و بەرهەم ساڵح، لەگەڵ چەند 
ســەركردەیەكی دیكــەی ئەو حیزبــە "ناوەندی 
بڕیار"یــان راگەیانــد، بــەاڵم دوای گەڕانــەوەی 
كۆسرەت رەسوڵ بۆ سەر كارەكەی و رێككەوتنی 
لەگەڵ باڵی هێرۆ ئیبراهیم ئەحمەد، ملمالنێكان 
بــە بێدەنگــی مانەوە. چەنــد جارێكیش لەگەڵ 
بەرهەم ســاڵح هــەوڵ درا بۆ ئــەوەی بێدەنگی 

بشكێنێ، بەاڵم ئەو نەچووە ژێر بار.
ســەعدی ئەحمەد پیرە، گوتەبێژی مەكتەبی 
سیاسی یەكێتی چەند خولەكێك بەر لە هەواڵی 
دەستلەكاركێشــانەوەی بەرهەم ســاڵح، قسەی 
بــۆ )رووداو( كــرد و رایگەیانــد: "د.بەرهــەم 
كەســایەتییەكی سیاســیی دیارە و ماوەی دوو 
ســاڵە هیچ چاالكییەكــی لەنــاو یەكێتی نییە، 
بەاڵم ئەگەر بەواژۆی خۆی قەوارە دروســتبكات 
و رایبگەیەنــێ و كۆمســیۆن وەاڵمــی بداتەوە و 
پەســەندی بــكات. دەبێ ئەو لەنێــوان یەكێتی 
و ئــەو قەوارەیــەی دروســتیكردووە یەكیــان 
هەڵبژێرێ، كە قــەوارەی راگەیاند، ئەو چیدیكە 

پەیوەندی بە یەكێتییەوە نامێنێ".
ئاسۆ عەلی، ئەندامی پێشووی سەركردایەتی 
یەكێتی، دەڵێ دۆخی یەكێتی ئاڵۆزە "راگەیاندنی 
ئــەو قەوارەیــە، بەمانای راگەیاندنی شكســتی 
ناوەنــدی بڕیــار دێ، ئێســتا ناوەندێتــی بڕیار 
لەنێو یەكێتی تەواو الواز بووە، جاران پەســەند 
نەدەكرا، بەاڵم ئێستا بەهۆی ئەو رەوشەوە هەر 

كەس بۆ خۆیەتی".
نەوشــیروان مســتەفا بە جیابوونــەوەی، لە 
سااڵنی سەرەتاوە یەكێتی رووبەڕووی شۆكێكی 
سیاســی گــەورە كــردەوە و زۆرتــر لــە نیوەی 
دەنگەكانــی ئــەو حیزبەی بــرد. ئــەی كەواتە 
بەرهەم ســاڵح گرەو لەسەر دەنگی كێ دەكات؟ 
یەكێتی یان گۆڕان و یەكێتی؟ ئاسۆ عەلی، وای 
نابینێ ئەو قەوارەیــە هەنگاوێكی گەورە بهاوێ 
"گۆڕان بە هەڵەی سیاســی نەگەیشتە ئەنجام و 

پێموایە ئەمەش ئەنجامێكی الوازتری دەبێ".
بڕیــارە یەكــی تشــرینی دووەمــی 2017، 
هەڵبژاردنی پەرلەمانی كوردســتان و ســەرۆكی 
هەرێمی كوردســتان ئەنجام بدرێت، كۆمسیۆنی 
راپرســی  و  هەڵبــژاردن  ســەربەخۆی  بــااڵی 
دەســتیكردووە بــە تۆماركردنــی قــەوارەكان و 
ماوەكەشــی درێژ كردەوە تاوەكو 28ی ئەیلول. 
پەســەندكردنی  دوای  یەكشــەممە،  دوێنــێ 
هاوپەیمانێتییەكەیــان لەالیــەن كۆمســیۆنەوە، 
بەرهەم ساڵح لە تویتێكدا رایگەیاند "كۆمیسیۆنی 
بــۆ  )هاوپەیمانــی  تۆمــاری  هەڵبژاردنــەكان 
دیموكراســی و دادپــەروەری( پەســەند كــرد، 
و  بــاش  بەدیهێنانــی حوكمڕانیــی  بەهیــوای 

دادپەروەر بۆ خزمەتی هاوواڵتییان".
بەكر سدیق، ئەندامی قەوارەی هاوپەیمانی بۆ 
دیموكراســی و دادپەروەری دەڵێ "كاك بەرهەم 
وەك كاك نەوشــیروان ناكات و دژایەتی یەكێتی 
و هیــچ حیزبێك نــاكات، بەڵكو هــەوڵ دەدات 
لەڕێگەی ئەو بەرنامەیەی كە هەیەتی، پرۆسەی 
سیاسی بكەوێتەوە مەداری راستەقینەی خۆی".

 بە هاوپەیمانێتییەك دەچێتە هەڵبژاردنەكان

یەكێتی دەستلەكاركێشانەوەی 
بەرهەم ساڵح پەسەند دەكات 

مەحموود یاسین كوردی
رووداو - هەولێر

ئەندامێكــی فراكســیۆنی گــۆڕان دەڵێــت 
نیشــتیمانی  جڤاتــی  بڕیــاری  چاوەڕێــی 
بزووتنەوەی گۆڕان دەكەن بۆ ئەوەی گەڕانەوە 
یان نەگەڕانەوە بۆ كۆبوونەوەكانی پەرلەمانی 
كوردســتان. ئەندامێكــی دیكەشــیان دەڵێت 
گشتپرسی بكرێ گۆڕان دەبێتە ئۆپۆزیسیۆن.

لــە پەكخســتنی، رۆژی  دوای دوو ســاڵ 
كارا  كوردســتان  پەرلەمانــی   2017/9/15
كرایەوە، بەاڵم فراكســیۆنی گــۆڕان و كۆمەڵ 
و بــەرەی توركمانی و بزووتنەوەی ئیســالمی 
و دوو پەرلەمانتــاری مەســیحی بەشــدارییان 

نەكرد.
بێســتوون فایــەق، پەرلەمانتاری ســەر بە 
فراكســیۆنی گــۆڕان بــە )رووداو(ی راگەیاند 
"بەم دۆخە و بەو دەســتەی ســەرۆكایەتییەی 
كە دوایین دانیشــتنی كرد، ئێمە ناگەڕێینەوە 
دانیشــتنەكان بە تایبەت تا پرســی سەرۆكی 
پەرلەمــان بــە الیەكــدا نەكەوێــت، پرســی 
مانەوەی ســەرۆكی پەرلەمان لە پۆستەكەی و 
گەڕانەوەی ئێمــەش پەیوەندی بە دوا بڕیاری 

جڤاتی نیشتمانییەوە هەیە".
ئەبوبەكر هەڵەدنی، ســەرۆكی فراكسیۆنی 
یەكگرتووی ئیسالمی لە پەرلەمانی كوردستان 
بــە  یەكێتییــەوە  ســەرچاوەیەكی  لــەزاری 
محەممــەد  "یوســف  كــە  گــوت  )رووداو(ی 
ســەرۆكی پەرلەمانــی كوردســتان ئامــادەی 
واژۆكردنی دانیشتنی كاراكردنەوەی پەرلەمان 
بووە، بەاڵم عومەری ســەید عەلی، رێكخەری 
گشتی بزووتنەوەی گۆڕان لەدوایین ساتەكاندا 
هەڵەدنــی  بێــت".  بەشــدار  نەیهێشــتووە 
گوتیشــی: "ئێمە حەزمان دەكرد بە دەستەی 
ســەرۆكایەتی ئێستا پەرلەمان كارا كرابایەوە، 

بەاڵم رێز لە بڕیاری الیەنەكان دەگرین".
زۆرینەی جڤاتی نیشتمانی 

لەگەڵ ئۆپۆزسیۆنن

)رووداو( لە سەرچاوەیەكی بااڵی گۆڕانەوە 
زانیویەتی زۆرینــەی رەهای ئەندامانی جڤاتی 

نیشــتمانی بزووتنەوەی گۆڕان لە ماوەی سێ 
كاراكردنــەوەی  پێــش  كۆبوونەوەیــان  رۆژی 
پەرلەمــان، لەگــەڵ ئەوە بوون كە د.یوســف 
محەممــەد نەچێتەوە ســەرۆكایەتی پەرلەمان 
و فراكســیۆنی گــۆڕان ببێتە ئۆپۆزیســیۆن و 

وەزیرەكانیش دەست لەكاربكێشنەوە.
كاروان هاشم، ئەندامی جڤاتی نیشتمانی 
گــۆڕان لەبــارەی بڕیــاری بزووتنەوەكــەی 
بوونــە  "بــژارەی  گــوت  )رووداو(ی  بــە 
ئۆپۆزســیۆن زۆر بەهێــزە، بــەاڵم گــۆڕان 
بە وردی حســاب و چاودێریی هاوكێشــە و 

گۆڕانكارییــە ئیقلیمــی و نێودەوڵەتییــەكان 
دەكات، بــەالی ئێمــەوە ئــەم كابینەیــەی 
حكومــەت هیچ بنەمایەكی مانەوەی نەماوە، 
گــۆڕان دژی درێژكردنــەوەی تەمەنــی هەر 
سێ سەرۆكایەتییەكەی هەرێمی كوردستانە 

بۆ دوو ساڵ".
هەڵســوڕاوێكی بااڵی بزووتنەوەی گۆڕان 
بــە  باڵوبكرێتــەوە  نــاوی  نەیویســت  كــە 

)رووداو(ی گوت "ئەگــەر ریفراندۆم بكرێت 
كە بــەالی ئێمــەوە زۆر زەحمەتــە بكرێت، 
ئــەوا دەبینە ئۆپۆزیســیۆن، ئەگەر نەكرێت 
دۆخێكــی نوێ دێتە ئــاراوە، بۆیە نامانەوێ 
بــە پەلــە بڕیار بدەیــن، بەڵكــو چاودێریی 

دەكەین". دۆخەكە 
بەبێ  پەرلەمان  سكرتێری 

گۆڕان و پارتی ناگەڕێتەوە

كۆمەڵی ئیسالمی كە لە پرسی گشتپرسی 

و كاراكردنــەوەی پەرلەمان هاوهەڵوێســتی 
بــارەی  لــە  بــوو  گــۆڕان  بزووتنــەوەی 
بەشــداریكردنی لە دانیشــتنەكانی داهاتوو، 
مەرجــی هەیە. مــەروان گەاڵلی، ســەرۆكی 
فراكســیۆنی كۆمەڵی ئیسالمی بە )رووداو(
ی راگەیاند "ئەگەر دەســتەی سەرۆكایەتی 
وەكــو  دانیشــتنەكان  نەگەڕێتــەوە  ئێســتا 
فراكســیۆنی كۆمەڵ بەشداری دانیشتنەكانی 

دانیشــتنی  هیواداریــن  ناكەیــن،  داهاتــوو 
ئــەوەی رووبــەری  بــۆ  دیكــەش نەكرێــت 
كێشــەكان فراوانتــر نەكرێــت، هەڵوێســتی 
ئێمە روون هەر یەك لە كاك یوســف، كاك 
جەعفــەر و شــێخ فەخرەدین ســەرۆكایەتی 
پەرلەمــان بكــەن هەر یــەك لەمانە نەبێت، 

ئێمە بەشــداری دانیشتنەكان ناكەین".
ســەبارەت بە گەڕانەوەیان بۆ پەرلەمام. 
بــە  "ئەگــەر  گوتــی:  گەاڵڵــی  مــەروان 
رێككەوتنــی دوو حیزب دانیشــتنەكان بەم 
شــێوەیەی ئێســتا بكرێــت ئێمە بەشــداری 

ناكەین". تێدا 
ســكرتێری پەرلەمــان كــە الی كۆمەڵی 
كۆبوونــەوەی  بەشــداری  ئیســالمییە، 
بــۆ  نەكــرد.  پەرلەمانــی  كاراكردنــەوەی 
15ی  رۆژی  دانیشــتنی  بەڕێوەچوونــی 
ئەیلول بۆ كاراكردنەوەی پەرلەمان، بێگەرد 
تاڵەبانی ســەرۆكی فراكســیۆنی یەكێتی بە 
رێككەوتنــی پێشــوەختە لە نێــوان یەكێتی 

و پارتی وەكو ســكرتێری كاتی راسپێردرا، 
دەڵێــت  كۆمــەڵ  فراكســیۆنی  ســەرۆكی 
ئــاگادار  ئەوانیــان  یەكێتــی  فراكســیۆنی 

كردووەتەوە.
ســەرۆكی  جێگــری  ماوەتــی،  دلێــر 
پەرلەمانــی  لــە  یەكێتــی  فراكســیۆنی 
كوردســتان بــە )رووداو(ی راگەیاند "ئێمە 
چاوەڕێــی گۆڕان و كۆمەڵ دەكەین، بێگەرد 
تاڵەبانیــش تەنیــا بۆ یەك دانیشــتن وەكو 
سكرتێر راســپێردراوە، بۆیە ئومێد دەكەین 

بگەڕێنەوە". سەرۆكایەتی  دەستەی 

پارتی: پەرلەمان بۆ یەك 
نەكراوەتەوە كارا  دانیشتن 

ئومێد خۆشــناو، ســەرۆكی فراكســیۆنی 
بــە  كوردســتان  پەرلەمانــی  لــە  پارتــی 
)رووداو(ی راگەیانــد "پەرلەمــان بــۆ یەك 
دەبــێ  بەڵكــو  نەكــراوە،  كارا  دانیشــتن 

وەكــو دەزگایەكــی چاودێری و یاســادانان 
زۆر  ئێمــە  بــكات،  جێبەجــێ  ئەركەكانــی 
هەوڵمانــدا بــە تەوافــوق و بــە رەزامەندی 
كارا  پەرلەمــان  الیەنــەكان  ســەرجەم 
بكەینــەوە، بەاڵم الیەنەكانی دیكە نەهاتن".
"دەســتەی  گوتیشــی  خۆشــناو  ئومێــد 
و  ســەرۆك  بــە  پەرلەمــان  ســەرۆكایەتی 
ســكرتێرەوە دەتوانن ئەركەكانیان جێبەجێ 
بكــەن بەاڵم ئەگەر گۆڕان و كۆمەڵ قســەی 
كۆتایــی خۆیان لەســەر نەگەڕانەوە بكەن، 
ئێمــە دەســتەیەكی نــوێ بۆ ســەرۆكایەتی 

هەڵدەبژێرین". پەرلەمان 
پەرلەمان داهاتووی  دانیشتنی 

چەنــد   2017/9/18 رۆژی  بڕیــارە  وا 
پەرلەمــان،  پەیوەندیــداری  لێژنەیەكــی 
مامەڵەكــردن  چۆنیەتــی  بــە  ســەبارەت 
مووچــە  پاشــەكەوتی  دۆســیەی  لەگــەڵ 
كۆببنــەوە. ئەمــەش وەكــو ئامادەكارییەك 

بۆ كۆبوونەوەی داهاتووی پەرلەمان.
دلێــر ماوەتــی گوتی: "لێژنــەكان لەگەڵ 
پرســی  باســی  پەرلەمــان  ســەرۆكایەتی 
مووچــە و قووتــی خەڵــك دەكــەن، ئومێد 
دەكەیــن فراكســیۆنی گــۆڕان و كۆمەڵیش 
بەشــداری بكــەن و دانیشــتنی داهاتــووی 
بــە ئامادەبوونــی  پەرلەمانــی كوردســتان 
تەواوی ئەندامانی دەســتەی ســەرۆكایەتی 

بێت بە ســەرۆك و سكرتێرەوە".
بەاڵم حاجی كاروان، ئەندامی فراكسیۆنی 
یەكگرتوو لە پەرلەمانی كوردســتان ئاماژە 
بە گرفتێكی یاسایی دەكات لە كۆبوونەوەی 
یاســایی  "كێشــەیەكی  دەڵێــت  داهاتــوو 
دروســتبووە كە ئاخــۆ پەرلەمان بــە بڕیار 
سیستەمی پاشــەكەوتی مووچە الببات یان 
بە راســپاردە، بڕیار هێزی یاســایی زیاترە، 
بەاڵم پێویســتی بە واژۆی سەرۆكی هەرێمی 
كێشــەی  هێشــتا  كــە  هەیــە  كوردســتان 
لەســەرە. ئەگەر راســپاردە بێت پێویســتی 
بە واژۆی ســەرۆك نییە، بــەاڵم كاریگەریی 
وەكــو بڕیار نییــە و حكومەت پابەند ناكات 

جێبەجێكردنییەوە". بە 

گشتپرسی بكرێت گۆڕان دەبێتە ئۆپۆزیسیۆن 

سەرۆكی فراكسیۆنی پارتی

 ئەگەر الیەنەكان نەگەڕێنەوە دەستەی 

سەرۆكایەتیی پەرلەمان هەڵدەبژێرین

عومەری سەید عەلی رێگەی نەداوە 

یوسف محەممەد بگەڕێتەوە پەرلەمان

ئەندامێكی جڤاتی نیشتمانی

بوونە ئۆپۆزسیۆن 

بژارەیەكی بەهێزە

سەرۆكی فراكسیۆنی كۆمەڵ

سكرتێری پەرلەمان بەبێ 

گۆڕان و پارتی ناگەڕێتەوە
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كاپتن عەبادی.. 
بەڵێن شیرینی كردار تاڵ

حەیدەر  فەرمییەكــەی  پەیجە  لە 
الیك   )1،247،882( كــە  عەبادیدا 
و )1،236،737( فۆڵــۆوەری هەیە، 
حەز و ئارەزووەكانــی خۆی بەیان 
حەزی  كتێبانــەی  ئــەو  كــردووە. 
لێیانە بریتین لە: بازرگانی ڤینیس 
 1984 لە نووســینی شكســبیر. 
لــە نووســینی جــۆرج ئۆروێــل. 
نووسینی  لە  ئێمە  فەلســەفەی 
هەروەها  ســەدر،  باقر  محەممەد 
الل  جەواهیــر  نێــوان  نامەكانــی 
نەهرۆ بۆ گانــدی. عەبادی حەز لە 
بینیــی فیلمەكانــی )مەتریكس، 
گادفــازەر، پاكبوونــەوە لە گوناه، 
بەرنامە  لە  دەكات،  شەوشــانك( 
تەلەفزیۆنییەكانیش )جەاللەددین 

ئەفغانی(. 
"خاڵی سەرەكی بۆ سەركردەیەك 
ئەم  بێــت"  فراوان  دڵــی  ئەوەیە 
گوتەیــە بــە دڵــی عەبادییــە و 
بریتین  گشتییەكانیشــی  حــەزە 
لــە: ئەدەبیــات، چوونــە دەرەوە 
بۆ نێــو سروشــت، پرۆگرامینگی 

كۆمپیوتەر و مێژوو.

حەز و 
ئارەزووەكانی 

شیعە هەڵوێستیان 
بەرامبەر مافەكانی 
كورد رۆشن نییە

عەبادی وەكو 
مالیكی 
پەرچەكرداری 
نییە و راوێژ بە 
ئەمریكییەكان 
دەكات

غالب شاهبەندەر

مالیكی دەزانێت 
مانەوەی كورد لە 
عێراق دەبێتە هۆی 
مانەوەی عەبادی لە 
پۆستەكەی

پەرلەمانتارێكی پارتی لە بەغدا 

 بەڵێنی شیرین 
دەدات، بەاڵم 
جێبەجێی ناكات

سامی ئەتروشی

نەوشیروان مستەفا 
بە عەبادیی گوتبوو 
جیانەبوونەوەی 
كورد لە عێراق 
بەدەستی تۆیە

بە ئەندازیاری شكستپێهێنانی رێككەوتنەكانی نێوان هەولێر و بەغدا دادەنرێت

مەحموود یاسین كوردی
رووداو- هەولێر

حەیدەر جەواد ئەلعەبــادی، ئەو پیاوەی لە 
كوردستانەوە پێش شوێنەكانی دیكەی عێراق، 
دەستنیشانكردنی وەكو سەرۆكوەزیرانی عێراق 
پێشوازیی گەرمی لێكرا، بەاڵم هەر لە سەردەمی 
ئــەودا خەریكــە یــەك لەســەر ســێی عێــراق 
جیادەبێتەوە و واڵتەكە لەبەریەك هەڵدەوەشێ. 
عەبادی كە خۆی بەرهەمی هاوكێشــەیەكی 
ورد و زۆر هەســتیاری سیاسییە، چارەنووسی 
بە شــێوەیەك لە شێوەكان بەو گشتپرسییەوە 
بەســتراوە كــە وا بڕیــارە 25ی ئــەم مانگە لە 

هەرێمی كوردستان بەڕێوەبچێ. 

  لە كاپتنی تۆپی پێوە 
     بۆ كاپتنی حكومەت

 ســاڵی 1952 لــە بەغدا لــە بنەماڵەیەكی 
ناسراو لەدایكبووە. بەپێی پرۆفایلەكەی كە لە 
پەیجە فەرمییەكەیدا باڵوكراوەتەوە، لە تەمەنی 
14 و 15 ســاڵیدا كاپتنــی تیپێكــی تۆپی پێ 
بووە لە گەڕەكی كەڕادەی رۆژهەاڵت، بەشداریی 
چەندین پاڵەوانێتی لە بەغدا و دیالە كردووە. 

 عەبــادی هــەر لــە تەمەنــی 15 ســاڵیدا 
بووەتە ئەندامی حیزبی دەعوە، ســاڵی 1975 
بكالۆریۆســی لە ئەندازیاریی كارەبا لە زانكۆی 
تەكنۆلۆژیــی بەغــدا بەدەســتهێناوە. ســاڵی 
1977 دەبێتە بەرپرسی رێكخستنەكانی حیزب 
لــە بەریتانیا، ســاڵی 1979 دەبێتــە ئەندامی 
سەركردایەتی گەورەترین حیزبی ئۆپۆزسیۆنی 

عێراق، حیزبی دەعوە.
عەبادی تەنیا چاالكی نێو خێزانەكەی نەبووە 
لەنێــو حیزبــی دەعوەدا، بەڵكو ســێ براشــی 
ئەندامــی ئــەو حیزبە بــوون، دوو لــە براكانی 
لەالیەن ئەمنی عێراقەوە دەســتگیركران و دوو 
ســاڵ لە زیندان مانەوە، دواتر لە ساڵی 1980 
لەســێدارە دران، برای سێیەمیشی بە 10 ساڵ 

بەندكردن سزا درا.

  عەبادی راستگۆ نییە
عــارف تەیفــوور كــە دوو خــول جێگــری 
ســەرۆكی ئەنجوومەنــی نوێنــەران بــووە و لە 
هــەردوو خولەكەش حەیدەر عەبــادی ئەندامی 
پەرلەمان بووە، لە هەڤپەیڤینێكی پێشــووتری 
لەگەڵ )رووداو( باسی عەبادی دەكات و دەڵێت 
"هاوارم كرد گوتم عەبادی راستگۆ نییە، هەموو 
ئامانجی خزمەتی حیزبەكەی خۆی و شەخسی 
خۆیەتــی، من ئەزموونــی زۆرم لەگەڵی هەیە، 
ســەرنەكەوتنی هەمــوو رێككەوتنەكانی نێوان 
هەولێر و بەغدا خەتای عەبادی بوو، كاتێك لە 
كۆبوونەوەكان دەگەیشتینە رێككەوتن، شیعەكان 
دەیانگــوت دەچینەوە رای عەبادی وەردەگرین، 
كەچی ئەو شكستی بە رێككەوتنەكان دەهێنا و 

بیانوویەكی دەدۆزییەوە".
عەبادی لە حكومەتی ســەردەمی مەجلیسی 
بریمــەر،  پــۆڵ  ســەرۆكایەتی  بــە  حوكمــدا 
حاكمــی مەدەنیی عێــراق، لــە 2003 وەزیری 
پەیوەندییەكان بوو، بەگوێرەی پرۆفایلەكەشی 
بێت لە فەیســبووك، لــە لەندەن داهێنانێك لە 
بواری گەیاندنی خێرا لە ساڵی 2001دا بەناوی 
ئــەوەوە تۆمار كراوە بەوپێیەی دكتۆراكەشــی 

هەر لەو بوارەدایە. 

لەدەستدا. سەرۆكایەتی هەرێمی كوردستان لە 
روونكردنەوەیەكدا جگە لەوەی پێشوازی لە هەر 
چاكسازییەك كرد، لە هەمانكاتدا رایگەیاند كە 
ئەو چاكسازییانە بەبێ ئاگاداری و هاوئاهەنگی 
بووە لەگــەڵ بارزانی. كەچی بــەدوای ئەوەدا، 
ئەمجــارە هۆشــیار زێبــاری وەزیــری دارایی و 
چەندیــن بریكاری وەزیر و بەڕێوەبەری گشــتی 
لە پۆســتەكانیان دوورخرانەوە و تا ئێســتاش 

شوێنی زۆربەیان بەتاڵە.
عارف تەیفوور دەڵێ: "عەبادی چاكســازیی 
پێ ناكرێت، من زۆر باش دەیناسم، چونكە دوو 

خــول لە پەرلەمان بەیەكــەوە بووین، پیاوێكی 
زۆر درۆزنە و خاوەن بەڵێنی خۆی نییە، زۆرتر 

بەدوای دەستكەوتەوەیە بۆ حیزبەكەی".

   نەوشیروان مستەفا و عەبادی
لە ئەیلولی 2014دا، حەیدەر عەبادی سەردانی 
شاری سلێمانی كرد و لەگەڵ هەریەك لە گۆڕان 
و یەكێتی كۆبووەوە، لە یەكەم دیداریشدا وەكو 
ســەرۆكوەزیرانی عێراق، نەوشــیروان مستەفا 
رێكخــەری كۆچكــردووی بزووتنــەوەی گۆڕان 
ئامۆژگاریی كردووە و پێیگوتووە كە "مانەوەی 
كورد لە عێراق بەدەست تۆیە، دەتوانی پاڵ بە 
كوردەوە بنێیت لە عێراق جیاببنەوە، دەشتوانی 

بیانهێڵیتەوە".

  ئەوەی بۆ حەشدی كرد 
     بۆ پێشمەرگەی نەكرد

تێپەڕبوونــی هێــزە عێراقییــەكان بــە نێو 
سەنگەرەكانی پێشــمەرگەدا بۆ دەستپێكردنی 
ئۆپەراســیۆنی كۆنترۆڵكردنــەوەی مووســڵ و 
ئاوێتەبوونی خوێنی پێشمەرگە و سوپای عێراق 
لە شەڕێكی هاوبەشدا وەكو رووداوێكی مێژوویی 
لێكدرایــەوە. هەرچــی  لەالیــەن عەبادییــەوە 
مەسعود بارزانی فەرماندەی گشتیی هێزەكانی 
پێشــمەرگەی كوردســتانە، لــە ســەروبەندی 
بانگەشەی گشتپرسیدا چەندینجار باسی ئەوەی 
كــرد كە بەغدا یەك فیشــەكی بۆ پێشــمەرگە 
نەنــاردووە، 10 ســاڵە مووچە و پێداویســتیی 
پێشــمەرگە نانێرێ، بەاڵم بە دوو كاژێر یاسای 
حەشدی شەعبی پەسەند كرد و ملیاران دۆالری 

خستە بەردەستی ئەو هێزە.
شاخەوان عەبدوڵاڵ، ئەندامی لیژنەی ئاسایش 
و بەرگــری لــە ئەنجوومەنــی نوێنەرانی عێراق 
دەڵێت: "عەبادی جیاوازییەكەی لەگەڵ مالیكی 
ئەوەیە هەڕەشە ناكات و زمانی توندوتیژ نییە، 
مالیكی هێشتا 16Fی بۆ نەهاتبوو هەڕەشەی لە 
كوردستان دەكرد، خۆ دەیتوانی لەگەڵ یاسای 
حەشــدی شەعبی حەقی پێشــمەرگەش بدات، 

بەاڵم نەیكرد".

   پێگەی 
       لەنێو حیزبەكەیدا الوازە

ئەگەرچــی عەبــادی لەنێو حیزبــی دەعوە، 
بەرپرســی نووســینگەی رێكخســتنی لوبنان، 
بەریتانیــا و گوتەبێــژی فەرمیــی حیزب بووە، 
بەاڵم وەكو شــاخەوان عەبدوڵاڵ باسی دەكات، 
پێگــەی لەنێو دەعــوە الوازە "عەبــادی لەنێو 
حیزبەكــەی خۆی و شــیعەكاندا الوازە، ئەگەر 
ســەیری ژمــارەی دەنگەكانیشــی بكــەی، ئەو 
راســتییەت بۆ دەردەكەوێ، بەاڵم لەبەر ئەوەی 
پشتگیریی ئەمریكای هەبوو، توانی ئەو پۆستە 
وەربگرێت، ئێســتاش گوشــاری زۆری مالیكی 
و شــیعەكانی لەســەرە بــۆ ئــەوەی دژایەتیی 

كوردستان بكات".
عەبادی بە پێچەوانەی هاوڕێیەكانی، خەباتی 
چەكداری لە باشــوور و چیاكانی كوردستان لە 
دژی حیزبی بەعس نەبووە، بەردەوام لە بواری 
تەكنۆلۆژیا كاری كردووە. لە زانكۆی برۆنیل لە 
كۆلیژی ئیســالمی لە لەندەن لە بواری زانستی 
قورئان وانەبێژ بووە، لە پسپۆڕییەكەی خۆیشی 
ســەرقاڵی كاری بزنس بووە. عزەت شابەندەر، 

بــە ئەمریــكا و رۆژئــاوا دەكات، وەكو مالیكی 
پیاوی پەرچەكردار نییە، دەزانێت چۆن مامەڵە 
لەگەڵ هاوكێشــەكان بكات، بۆیە شەڕی نێوان 

هەولێر و بەغدا بە دوور دەزانم".
غالــب شــابەندەر كە دەیــان لێكۆڵینەوە و 
نووسنی دەربارەی شیعەو حیزبی دەعوە و كاری 
ئیسالمی هەیە، ئاماژە بەوە دەكات كە هەستی 
نیشتمانی لە عێراق بەهۆی ملمالنێی سەفەوی 
و عوســمانی الواز بــووە، بەاڵم كورد هەســتی 
نیشــتمانییان هەیە، بۆیە داوای كۆنفیدراڵی لە 
نێوان كوردستان و عێراق دەكەن و دەڵێ "كاك 
مەسعود پیاوێكی سیاسی و خاوەن ئەزموونە، 
دەزانێــت ناوچەكــە هەموو دژی ســەربەخۆیی 
كوردســتانی عێراقن، بۆیە پرۆژەی كۆنفیدراڵی 
باشترین چارەسەرە كە عێراقیش بەهێز دەكات 
و هەرێمی كوردستانیش بەهێز دەكات و پێگەی 

هەردووال لە ناوچەكەدا بەهێزتر دەكات".
بڕینی مووچە و قووتی خەڵكی كوردســتان 
لەالیــەن مالیكییــەوە، بــەالی بارزانییــەوە لە 
"ئەنفــال" ترســناكتر بــوو، بــەاڵم عەبــادی 
نەیتوانی مووچە و بژێویی خەڵكی كوردســتان 
بگەڕێنێتــەوە، بەڵكــو لــە هەمــوو گفتوگۆ و 
دانوســتاندنەكاندا حیســابی بەرمیلــە نەوتێك 
لەگەڵ شــاندی كوردســتان دەكات، ئەگەرچی 
حكومەتی هەرێمی كوردستان ئامادەیی تەواوی 
دەربــڕی بۆئــەوەی هەموو نەوتەكە رادەســتی 
بەغدا بكات لــە بەرامبەر دابینكردنی مووچەی 
ملیۆنێك و 400 هەزار مووچەخۆر، بەاڵم بەغدا 
ئامادەیــی دەربڕی تەنیا مووچــەی 750 هەزار 
مووچەخۆر بدات، بەمەش بڕینی قووتی خەڵك 

لە سەردەمی عەبادیشدا بەردەوام بوو.

  عەبادی رۆڵی هەرێمایەتی 
     بۆ عێراق گەڕاندەوە

لــە  دوور  هەوڵیــدا  عەبــادی  ئەگەرچــی 
تائیفەگــەری مامەڵــە لەگەڵ شــەڕی داعش و 
عێراقــی دوای مالیكــی بــكات، بــەاڵم رێگرتن 
لــە چوونــی ئاوارەكانــی ئەنبــار و فەللوجــەو 
ناوچــە ســوننییەكانی دیكە بۆ شــاری بەغدا 
و گواســتنەوەیان بــە فڕۆكــە بــۆ هەولێــر و 
پێشێلكارییەكانی حەشدی شەعبی لە مووسڵ، 
هەمــوو ئەمانــە ئامــاژە بوون بــۆ بەردەوامیی 
سیاسەتی تائیفی لە عێراق، بەاڵم عەبادی خۆی 
بە بەشێك لەو ناكۆكییە تائیفییە نەزانیوە. لە 
بەرامبەر پێشێلكارییەكان لیژنەی جۆراوجۆری 
پێكهێنــاوە، لــە لێدوانەكانیشــیدا بــەردەوام 

   بەڵێن شیرینی كردار تاڵ
لــە ســاڵی 2006 ـــەوە ناوی عەبــادی بۆ 
وەرگرتنی پۆســتی سەرۆكوەزیران دەهێنرا، لە 
دوای ئەو ســاڵەوە بەردەوام ســەرۆكی لیژنەی 
دارایی و لیژنەی ئابووری و وەبەرهێنان بووە لە 
ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق. سامی ئەتروشی، 
پەرلەمانتاری پێشــووی عێراق كە ماوەی چوار 
ســاڵ لەگەڵ عەبادی كاری كــردووە، لەبارەی 
ئەوەوە بە )رووداو(ی گوت: "عەبادی پیاوێكی 
دیبلۆماسییە و زۆر ئاگای لە قسەكانیەتی، واتە 
قســە فڕێ نادات، بەاڵم كێشــەی زۆری لەگەڵ 
بودجەی ماددەی 140 و مووچەی پێشــمەرگە 
هەبــوو، بە قســە بەڵێنی شــیرینی پێدەداین، 
بەاڵم بە نووســین شــتێكی دیكە بوو، بودجە 
پەیوەندی بە لیژنەی داراییەوە هەبوو، بەاڵم لە 
رێگای لیژنەی ئابوورییەوە دەســتی لە یاسای 
بودجە وەردەدا و هەموو ســاڵێك لەسەر مافی 
پێشمەرگە و بودجەی ماددەی 140 كێشەی بۆ 

دروست دەكردین".
عەبادی لەســاڵی 2005 بووە پەرلەمانتاری 
حیزبی دەعــوە، جگە لەوە راوێــژكاری نووری 
عێــراق  پێشــووی  مالیكــی ســەرۆكوەزیرانی 
بــوو. دواجــار لــە 8ی ئەیلولــی 2014 ، دوو 
رۆژ پێــش كۆتایــی مــاوەی یاســایی كابینەی 
حكومــەت كە نــووری مالیكی ســەرۆكی بوو، 
عەبادی وەكو سەرۆكوەزیران راسپێردرا، لەگەڵ 
دەستبەكاربوونی ئەو لە شوێنی مالیكی، داعش 
بــە هێزێكی زەبەالحەوە نزیكی بەغدا بوونەوە، 
پاش ئەوەی لە ســەردەمی مالیكیدا مووسڵ و 

ئەنبار و تكریتیان كۆنترۆڵ كرد.

   مانگی هەنگوینیی كورد و 
    عەبادی

دانانــی عەبادی بە ســەرۆكوەزیرانی عێراق، 
لــە  لێكــرا و  لەالیــەن كــوردەوە پێشــوازی 
پەرلەمانیش پەرلەمانتارانی كورد متمانەیان بە 

كابینەكــەی دا. عەبادی بە پێچەوانەی مالیكی 
كە بە بڕینی بودجە لە شــوباتی 2014 ســزای 
كــوردی دا، كەوتە دانوســتاندن لەگەڵ كورد، 
دانوستاندنەكە لە كۆتایی 2014 رێككەوتنێكی 
لێكەوتــەوە و بڕیــار درا لەبەرامبەر فرۆشــتنی 
نەوتی كوردســتان، بودجــە بڕاوەكەی هەرێمی 
كوردســتان بگەڕێتــەوە، بــەاڵم رێككەوتنەكە 
تەنیــا دوو مانگــی خایانــد، بەغــدا و هەولێر 
یەكدییــان تۆمەتبار كرد بــە جێبەجێنەكردنی 

رێككەوتنەكە.
بەاڵم هێشــتا عەبــادی پێویســتی بە كورد 
بوو، چونكە شــارێكی گەورەی وەكو مووســڵ 
كــە لەالیەن داعشــەوە داگیركرابــوو، لە كۆی 
پێنج دەروازەی رزگاركردنی، سێیان بە دەست 

پێشمەرگەوە بوون.
یەكەمین دیداری مەسعود بارزانی، سەرۆكی 
عەبــادی  حەیــدەر  و  كوردســتان  هەرێمــی 
ســەرۆكوەزیرانی عێراق لە پەراوێزی كۆنگرەی 
ئاسایشــی جیهانیی میونشــن لــە 2014 بوو. 
عەبادی دوو جاریش سەردانی هەولێر و سلێمانی 
كردووە، لە بەرامبەردا بارزانی لە 2017/1/29 
بە ســەرۆكایەتی شــاندێك ســەردانی بەغدای 
كرد. هەڵوەشاندندنەوەی نووسینگەی تایبەتی 
فەرماندەی گشــتی هێــزە چەكدارەكانی عێراق 
لەالیــەن عەبادییەوە كە پێشــتر مالیكی وەكو 
جێگرەوەی وەزارەتە ســەربازی و ئەمنییەكان 
دروســتی كردبوو، پێشــوازی گەرمــی لەالیەن 

بارزانییەوە لێكرا. 
كەمتر لە ســاڵێك لە دەســتبەكاربوونی لە 
ئابــی 2015، عەبادی دەســتی بە زنجیرەیەك 
چاكســازی كرد، بەهۆیەوە هەر یەك لە پارتی، 
یەكگرتووی ئیسالمی و كۆمەڵ، پۆستی جێگری 
دەوڵەتیــان  وەزیــری  دوو  و  ســەرۆكوەزیران 

یەكێــك لــە سیاســەتمەدارە 
كــە  شــیعە  ناســراوەكانی 
ماوەیەكــی زۆر لــە ریزەكانی 
حیزبی دەعوەدا كاری كردووە، 
لە بەرنامەیەكی تەلەفزیۆنیدا 
گوتــی: "گەمژەتریــن مرۆڤ 
لــە نێــو رێكخســتنی حیزب 

عەبادییە".

 بەربەستی
   بەردەم گەڕانەوەی

  مالیكی
كۆبوونــەوەی  دواییــن  لــە 
ئەنجوومەنــی وەزیرانــی عێراقدا 
وشــەی  جــار  ســێ  عەبــادی 
"گفتوگــۆ"ی بۆ چارەســەركردنی 
كێشــەو گرفتەكانی نێوان هەولێر 
و بەغــدا بەكارهێنــا، پێشــتریش 
ئامــاژەی بــەوە كــردووە كە بۆ 

رێگرتــن لە گشتپرســی تانك 
نانێرنە ســەر كوردستان. 

بە بۆچوونی شاخەوان 
"عەبادی  عەبدوڵــاڵ 
لە  كــورد  دەیــەوێ 

عێراقــدا بمێنێتەوە، چونكە بە هاوكاریی كورد 
بووە ســەرۆكوەزیران، مالیكیش پێیوایە ئەگەر 
كور لە عێراق بمێنێتەوە عەبادی جارێكی دیكە 
دەبێتــەوە ســەرۆكوەزیران، بۆیــە زۆربەی ئەو 
بڕیارانــەی لە پەرلەمانی عێــراق لە دژی كورد 
و بەرپرســانی كــورد دەگیرێنەبــەر هەمــووی 

جەماعەتی مالیكی لە پشتییەوەن".
غالب شــابەندەر، گەورە سیاسەتڤانی شیعە 
كــە تەمەنێكــی زۆری لــە ریزەكانــی حیزبــی 
دەعوەدا بەســەربردووە، پێیوایە جیابوونەوەی 
باشــووری كوردســتان لــە عێــراق، ناوچەكــە 
بــەرەو ئاڵۆزییەكی زۆر دەبــات و رەخنەش لە 
دەسەاڵتی شیعە لە مامەڵەكردن لەگەڵ هەرێمی 
كوردســتان دەگرێت. ئەو بە )رووداو(ی گوت: 
"شــیعە كە لــە دوای 2003 وە دەســەاڵتدارن، 
روانگەیەكی روونیان بــۆ مافەكانی گەلی كورد 
نییــە، كەمتەرخەمن و رەخنەی زۆرم لێگرتوون 
بەهۆی خراپ بەڕێوەبردنی واڵت، حیزبی دەعوە 

وەكو حیزبەكەی جاران نەماوە، بووەتە حیزبی 
دەسەاڵت و حیزبی خێزان".

غالــب شــابەندەر كــە هەندێــك بــە عەلی 
شــەریعەتیی شــیعەكانی عێراق ناوی دەبەن، 
لەبارەی دروســتبوونی گــرژی لە نێوان هەولێر 
و بەغدا گوتی: "عەبادی حیســابی هاوكێشــە 
هەرێمــی و نێودەوڵەتییــەكان دەكات، بۆیە لە 
پرسی گشتپرسی كوردستان توند نییە، بەڵكو 
ئــەوەی زۆر تونــد و دژە، ئێــران و توركیــا و 
كۆمەڵگەی نێودەوڵەتیــن. عەبادی راوێژی زۆر 

دژی باڵوبوونــەوەی چــەك بووە لــە دەرەوەی 
ســوپای عێــراق و دژی تێكەڵبوونی حەشــدی 
شــەعبییە بە پرۆسەی سیاســی و هەڵبژاردن، 
بــەاڵم ئەمری واقیع ناچاری كرد لە دابینكردنی 
بودجەی زەبەالحدا بۆ حەشدی شەعبی، وەكو 
فەرماندەی گشــتیی هێزە چەكــدارەكان واژۆی 
لەســەر بكات. عەبــادی لە ناكۆكیــی ئێران و 
سعودیەدا بێالیەن بوو، پاشان بووە نێوبژیوان، 
هەروەهــا لە كێشــەی نێوان واڵتانــی كەنداو و 
میسردا لەگەڵ قەتەر بە هەمانشێوە بێالیەنیی 
خۆی پاراست، بەپێی لێكدانەوەی شرۆڤەكارانی 
سیاسی، عەبادی بەوە توانی رۆڵی هەرێمایەتی 

تا ئاستێكی باش بۆ عێراق بگێڕێتەوە.
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ئێران هەڕەشەی هەڵوەشاندنەوەی رێككەوتننامە ئەمنی و سەربازییەكانی لەگەڵ هەرێمی كوردستاندا دەكات                 )فۆتۆ: رووداو(

حدكا هاتە نێو كەمپینی گشتپرسی

رووداو- هەولێر
حیزبی دیموكراتی كوردستانی ئێران )حدكا( كەمپینێكی پشتیوانی لە سەربەخۆیی باشووری كوردستان لەژێر ناوی "بەرەو دەوڵەتی كوردستان" راگەیاند. 

بەپێی هەواڵێكی ماڵپەڕی فەرمی حدكا، ئەم كەمپەینە بە دروشمی "گشتپرسی بۆ سەربەخۆیی كوردستان، بوژانەوەی كۆماری كوردستانە"، واژۆ بۆ پشتیوانی 
لە "سەربەخۆیی كوردستان" كۆدەكاتەوە..حدكا داوای لە ئەندامان و الیەنگرانی خۆی لە دەرەوەی واڵت و باشووری كوردستان كردووە، لە ئاهەنگ و هاندانەكان 

بۆ پشتیوانی لە گشتپرسی و سەربەخۆیی باشووری كوردستان بەشداری بەرچاویان هەبێت. حدكا هەروەها داوای كردووە لە رۆژی بەڕێوەچوونی گشتپرسیشدا 
ئااڵی كوردستان بەرزبكەنەوە و جلوبەرگی كوردی لەبەربكەن و لە شوێنە گشتییەكاندا ئامادەبن.

كوردستانی

جوگرافیای کوردســتان لەگــەڵ ڕێککەوتننامەی 
لەالیــەن  شــیرین  قەســری  و  پیکــۆت  ســایکس- 
نەتــەوە سەردەســتەکانەوە کەوتــە بــەر هەژموونی 
دابەشــکارییەکی کردەیــی، باجــی ئەم دابەشــکاری 
و داگیرکارییــەش لــەم ســەد ســاڵەی دواییــەدا بە 
ســەدەی  ســەرەتای  لــە  درا.  شــێوە  قورســترین 
بیستەمدا دوای پارچەبوونی ئیمپراتۆریی عوسمانی، 
کــورد کــە نەیتوانی دەوڵەتی خۆی دروســت بکات، 
دروســت هاوشــێوەی کۆڵۆنییــەک تــااڵن کــرا. بە 
شــیاوی کۆمەڵکــوژی، زۆرلێکــردن و ســووکایەتی 
دانرا. هەڵبەت بیرهێنانەوەی ســەرجەم ئەم ڕاستییە 
تراژیدیانــە پێویســت نییە، بەاڵم کــورد لە دژی ئەو 
سیاســەتی زوڵــم و داگیرکارییە، لەگــەڵ هەموو ئەو 
ئیمکانیەتانــەی لەژێر دەســتیاندا بــوو، بە باجدانی 
زۆرەوە بەرخودانێکــی قارەمانانەیــان کــرد و وەک 
گەلێــک کە لە خۆڵەمێشــی خۆیان هەســتاونەتەوە، 

توانییان پێ بنێنە سەدەی بیست و یەکەوە.
چ لــە پێشــهاتەکانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســت یان 
پێشهاتە جیهانییەکاندا بێت، بەرخودانی کورد لەسەر 
خاکــی خۆیان بۆ ئازادی بووەتــە وەرچەرخانێک بۆ 
ناوچەکە و جیهانیش. ئیدی کورد وەک ئیتنیک تەنیا 
بــۆ کورد نــا، بەڵکو بۆ هەموو گەلە چەوســاوەکانی 

ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست بووەتە پێشەنگ و هیوا.
لە نەمر مەال مستەفا بارزانییەوە بۆ شەهید قازی 
محەممــەد، لە بەڕێز عەبدوڵــاڵ ئۆجەالنەوە بۆ بەڕێز 
جــەالل تاڵەبانی تا دەگاتە بەڕێز مەســعود بارزانی، 
هەمــوو ســەرکردە و پێشــەوا کــوردەکان خەباتــی 
مەیدانخوازانەیــان بــۆ بــە ئامانجگرتنــی دەوڵەتــی 
سەربەخۆ بووە بۆ گەلی کورد. لە کاتێکدا گەلی کورد 
بەرخودانی درێژمەودای سەربەخۆیی درێژە پێدەدەن، 
گۆڕانکارییەکانی جیهان بە خێرایی ڕوویاندا. هەڵبەتە 
نایەن بڵێن با هەموو دونیا لە شوێنی خۆی بوەستێ 
تا کورد واڵتــی خۆیان دەخەنە ڕیزی گەل و واڵتانی 

دیکە و دواتر بەیەکەوە پێشدەکەوین.
کاتێــک کــە کوردســتان دابەشــکرا چەمکگەلی 
وەک: "نەتــەوە، دەوڵــەت، دیموکراســی، ئــازادی، 
کۆمەڵگە، تاک، ئابووری، دیپلۆماســی، سوپا، شەڕ، 
ئاشــتی، پــەروەردە، تەندروســتی، ژن، سروشــت، 
سنوور، ئاســایش، دەســەاڵتدارێتی، سەربەخۆیی و 
تــاد، دەکرێت بــەراورد بە ئەمڕۆ چیتــر هەمان مانا 
نەگەیەنــن. درێژبوونــەوەی خەبات بۆ ســەربەخۆیی 
کوردســتان تــا بــە دواییــن ســەدە دەگات، ڕێگەی 
لەبەردەم بەرەوڕووبوونەوەمان لەگەڵ ڕاســتینەیەکی 

ئاوا خۆشکرد.
دەســتپێک و کۆتایــی خەباتی ســەربەخۆیی بە 
درێژایی مێژووی جیهان هاوشێوەی نەبووە، لە دەیان 
هــەزار ســاڵەی مێــژووی کەڵەکەبــووی مرۆڤایەتیدا 
گۆڕانــکاری و پێشــهاتی زۆر روویانــدا. پێشــەوا و 
نوێنەرانــی گەلــی کــورد بــە لەبەرچاوگرتنــی ئــەو 
راســتییە، کارکردنیان بۆ ڕەچاوکردنی ئاسۆیەک بۆ 
داهاتوو باشتر دەبێت. پێویست دەکات سەربەخۆیی 
و ڕزگاریــی درەنگکەوتەی کوردســتان بــە مۆدێل و 
مانای ســەد ســاڵی ڕابــردوو نەبێــت، بەڵکو دەبێت 
بــە ڕوانگەی پێشــکەوتووترین مۆدێل وتێگەیشــتنی 
ســەدەی داهاتووەوە بینا بکرێت. هاوشێوەی هەموو 
گەالنــی دونیــا گەلــی کوردیش شایســتەی ئەمەیە، 

شایانی ئەمەیە و لەمەشدا سەردەکەوێت.
لەم قۆناغە مێژووییەدا ئەوە بە ڕوونی دەبینرێ کە 
هیچ الیەنێکی کوردستانی دژی بزاڤی کوردستانێکی 
ســەربەخۆ نییە. لە ســەرەتاوە ئەو گەنگەشــەیەی 
ئێستا لەنێوان “الیەنگرانی سەربەخۆیی” و “دژبەرانی 
ســەربەخۆیی”دا هەیــە، دەبێ ئەوە بســەلمێنرێ کە 
ناچێتــە ڕێوە. نابێ هیچ بزووتنەوەیەکی کوردی ئەم 
گەنگەشــانە مۆنۆپۆڵ بکات و وای نیشــان بدات کە 
جیاوازییەکــی ئــاوا لە ئــارادا هەیە. ئەو گەنگەشــە 
فرەڕەهەندییــە ماندووکەرانە ســوودی بۆ هیچ الیەک 

نابێت.

ڕەخنە و ڕێز

هاوشــێوەی هەموو گەالنی دونیا، گەلی کوردیش 
لەسەر خاکی خۆیان مافی ئەوەیان هەیە چارەنووسی 
خۆیان دیــاری بکەن، هەروەها چۆنیش ئەو مافەیان 
بــەکار دەهێنن ئــەوە تەنیا ئــەو خەڵکەیە بڕیارێکی 
وەها دەدەن. لە ئەنجامی ئەزموونی ســەدان ســاڵە، 
هەوڵــدان و کەڵەکەکردن، ڕێککەوتننامەی مافەکانی 
مــرۆڤ بــووە نۆڕمێک، بۆ ڕێزنەگرتنیــش لەو نۆڕمە 
تەنیــا و تەنیا پێویســت دەکات فاشیســت بیت. بە 
تایبەت کە بنەما و ڕیشەی گەنگەشەی نێوان حیزب 
و بزووتنــەوە کوردییەکان ئەمە نییە. ســەربەخۆیی 
بــۆ گەلی کورد وەک شــیری دایــک حەاڵڵە. هەموو 
کەســێکیش پێویســتە ڕێز لە هەر بڕیارێك کە گەلی 

کورد بە ئیرادەی هاوبەش داویەتی، بگرێت.
لەگــەڵ هەمــوو ئەمانەشــدا ئــەوەی پێویســتە 
پشــتگوێ نەخــرێ و بــە هەنــد وەریبگــرن، چەند 
نیگەرانــی و پێشــنیارێکن، کــە نابــێ خەڵکی کورد 
و حیزبــە کوردییــەکان فەرامۆشــی بکــەن. بنەمای 
ئــەم نیگەرانییەش ئەوەیە ئەو بەرخودانەی ســەدان 
ســاڵە بەردەوامــی هەیــە و لــە کۆتاییــدا شــێوەی 
گرتووە، ئەگەری لەباربردنی دەرفەتی ســەربەخۆیی 
هەیە. چونکە ئەو مۆدێل، چەمک، دەســەاڵتدارێتی، 
پەیوەندی و ڕێککەوتنانەی بە شــێوازی سەد ساڵی 
ڕابــردوو هەنگاویــان بۆ دەنرێت، ڕەنگە لە ســاتێکدا 
کــورد بخاتە بــەردەم ســەختیی زۆر و بــەرەوڕووی 
هەڕەشەی زۆریان بکاتەوە، کە بەبێ لەبەرچاوگرتنی 
ئــەم پێشــبینی و پێشــنیارە دۆســتانانە درێژە بە 

پڕۆسەکە دەدرێت.

دەبێ پەرلەمان لەكاردابێت

ئــەو ڕەخنــە و پێشــنیارانەمان کە بــۆ هەرێمی 
فیدڕاڵیی کوردستان و خەڵکەکەیمان کردووە، ئامانج 
لێی بەهێزکردن و پشــتیوانیکردنی ڕێککەوتن بووە. 
ئەگەرنا ئێمە خۆمان ناخەینە شــوێنی ئەوان و بڕیار 
لەباتــی ئەوان نادەین و عەقڵیــان پێ نادەین. بەاڵم 
هەم لە ڕووی سیاســییەوە، هەم لــە ڕووی مێژوویی 
و ئەخالقییەوە خســتنەڕووی ئەم پێشــنیارانە ئەرک 
و مافی ئێمەیە. ئەگەر هەرێمی فیدڕاڵی کوردســتان 
پەرلەمانەکەی بخاتەوە گەڕ، هەڵبژاردن نوێ بکاتەوە 
و بەهێزی بکات، ئەگەر بڕیاری ئەنجامدانی ڕیفراندۆم 
و هاوشــێوەکانی لــە پەرلەمانــەوە دەربچــن، ئەمە 
هــەم دیموکراســی پتەوتر دەکات، هەم شــەرعیەتی 

نێودەەوڵەتــی زیاتری پێ دەدات، هەر ئەنجامێکیش 
دەربچێــت هەمــوو گــەل خاوەنــداری لــێ دەکات و 

دەیپارێزێ.
ئاشکرایە دۆخی داخستنی دوو ساڵەی )دەمیرتاش 
ســێ ســاڵی نووســیوە( پەرلەمــان، ئەنجامنەدانی 
هەڵبژاردن و دۆخی ڕێگەنەدان بە سەرۆکی پەرلەمان 
و ئەندام پەرلەمانەکانی ئۆپۆزیسیۆن بۆ گەڕانەوەیان 
بۆ پایتەخت، دۆخێكی خوازراو و دڵنیاکەرەوە نییە.

كۆنگرەی نەتەوەیی یەكیدەخات

بەتایبــەت برایانــم لــە باشــووری کوردســتان، 
پەرلەمانــی خۆجێیــی و دەســەاڵتەکەی بگەڕێننەوە 
پێــش ئەم قۆناغــە، ئەمە پێویســتییەکی حەتمیە. 

هــاوکات لەگەڵ ئەمەدا کۆنگــرەی نەتەوەیی دەبێتە 
پشــتیوانییەکی زۆر گرنگ بۆ ئەوەی هەنگاو هەڵبنێ 
تاوەکو قۆناغی ســەربەخۆیی بەشێوەیەکی دروست، 
تەناهــی و بــە شــوێنپێی قایمــەوە بەڕێوەبچێــت و 

دڵنیایی ئایندە بدات.
لە کاتێکدا کە هەرێمی کوردســتان هەنگاو بەرەو 
ســەربەخۆیی دەنێت، پێویست دەکات هەر رێکارێک 
کە دەیگرێتەبەر، بە ڕۆحیەت و ڕوانگەیەکی نەتەوەیی 
یەکگرتــووەوە لــە ڕێگــەی ئــەو کۆنگرەیــەوە بێت. 
پێویســتە وەها هەنگاوبنێت لەسەرووی هەموویانەوە 
هەروەهــا  و  ئابــووری  دیپلۆماســییەت،  تەناهــی، 

مۆدێلەکانــی بەڕێوەبردن، تەندروســتی، پەروەردە، 
کشتوکاڵ، کولتوور و هونەر، دادپەروەری، پێکهاتەی 
کۆمەڵــگای دیموکراســی، کۆمەڵگــەی مەدەنــی و 
هەموو پرسەکانی هاوشێوەی ئەمانە لە چوارچێوەی 
سیاســەتی نەتەوەییدا ڕێکبخرێن و سەرجەم حیزب- 
بزووتنەوەکان پابەند بەم بزاوتە بکرێن و کار بکەن. 
پێویســتە هــەر بڕیارێــک کــە دەدرێ بــە ڕۆحیەتی 
پاراســتنی هاوبەش، بە هێزی هاوبەشی دیپلۆماسی 
و هێــزی ئابووری هاوبەشــەوە جێبەجــێ بکرێ. بە 
بۆچوونی ئێمە کارکردن بەمشێوەیە بەخێری هەرێمی 
کوردســتانە. پێویست دەکات سەرجەم ئەو ناسنامە 
و بڕوا جیاوازە کەڤنارانەی لە کوردستان دەژین وەک 
پێکهاتەیەکی سەرەکی لەو کۆنگرەیەدا بە ناسنامەی 
خۆیانەوە بەشداری بکەن. گەرەکە یەکێتی نەتەوەیی 
بــەو تێگەیشــتنەوە کە لەیــەک جیانابنــەوە، بەرەو 

سەربەخۆیی بچن.
ئاگادارین کە هەرێمی کوردســتان هاوکات لەگەڵ 
خەڵکی کەتەلۆنیا لە ئیسپانیا چوونەتە نێو قۆناغی 
ڕیفرانــدۆم بۆ ســەربەخۆیی. ئەگــەر تێبینی بکەین، 
دەبینین ســەرجەم کارەکانی ڕیفرانــدۆم، پەرلەمانی 
کەتەلۆنیــا و زێدەتــر لــە 600 شــارەوانی بەڕێوەی 
دەبــەن. بێگومــان هەرێمــی کەتەلۆنیــا و هەرێمــی 
کوردســتان لــە ڕووی سۆســیۆلۆژی و سیاســییەوە 
بەیــەک بەراورد ناکرێن، بــەاڵم بە رەچاوکردنی وەک 

نموونەیەکی سەردەم سوودی هەیە.

نزیكبوونەوەی بێ پێشداوەری

لــەم چوارچێوەیەدا گرنگە ئــەوەش بڵێم، پارتی 
دیموکراتــی کوردســتان بزووتنەوەیــەک، حیزبێکــە 
کــە خــودان ڕەگوڕیشــەیەکی بەهێزە لە باشــووری 
کوردســتان. بــە ڕێبەرایەتی مەال مســتەفا، خەڵکی 
کوردســتان و پێشــمەرگە بە فیــداکاری، قارەمانانە 
هەمیشە پێگەی شــکۆ و ڕێزداری خۆی دەپارێزێت. 
بەڕێز مەسعود بارزانی کە میراتی ئەوی وەرگرتووە و 
درێژە بە خەباتی ئەو دەدات، ســەرکردەیەکی رێزدار 
و شــکۆمەندی کوردە. هیچ گومانێک لەوەدا نییە کە 
ئەویش بە نییەتێکی باشەوە کار دەکات بۆ پاراستنی 
دەســتکەوتەکانی گەلــی کورد. بەاڵم لــەو بڕوایەدام 
ئەگــەر خــۆی و حیزبەکەی پشــتیوانی و هێز بدەنە 
کاری هاوبەشــی نەتەوەیی، پەرلەمان کارا بکرێتەوە 
و بخرێتــەوە کار بۆ رێچکەی ســەربەخۆیی، پێموایە 

پێشــنیار و ڕەخنەی دۆستانە و رەوا وەربگرن باشتر 
بێت. ئەم پێشــنیارانە نە هێزی خۆی نە ڕێزی کەم 
دەکاتــەوە، بە پێچەوانەوە رێز و هێزی لەالی خەڵک 
زیاتر دەکات. هەروەها نابێتە هۆکاری لەدەســتدانی 
هەلــی ڕیفرانــدۆم، دروســت بەپێچەوانــەوە دەبێتە 
هۆکارێک بۆ هەڵنانی هەنگاوی بەهێزتر، کاربۆکراوتر 

و عەقاڵنیتر.
دواجــار هەرێمــی فیدراڵیــی عێــراق و ڕۆژئاوا لە 
مانــگ و ســااڵنی داهاتــوودا لەبــەردەم پێشــهاتی 
ئۆجــەالن  عەبدوڵــاڵ  بەڕێــز  گرنگــدان.  مێژوویــی 
لەبارەی ســەد ســاڵی داهاتووی ژیانی دیموکراسی، 
کۆمەڵگــەی دیموکراســی، نەتەوە و دیموکراســی و 
هەروەها مۆدێلی دەســەاڵتە دیموکراتییەکان ڕوانگە 
و پێشنیار و دەستنیشانکاریی گرنگی هەن، وەالنانی 
پێشــداوەرییەکان شــەنوکەوکردن و تێگەیشتن لێی 
تەنیــا بۆ گەلی کــورد نا، بەڵکو بــۆ هەموو گەالنی 
ناوچەکــە و بۆ پێکەوەژیانێکی ئازادانە، یەکســان و 

ژیان لە ئاشتەواییدا ئاسۆیەکی فراوان دەکاتەوە.
لــە کاتێکــدا کــە کوردســتان هەنــگاو بــەرەو 
ســەربەخۆیی دەنێــت، بــە درێژایــی پڕۆســەکە و 
هەروەها بــۆ تێرکردنی ناواخنی ئەو ســەربەخۆییە، 
بۆ بەدیهێنانی ئەو دیموکراسیە بەهێزەی کە خەڵکی 
کوردستان شایستەیەتی، پێویستە بۆ هەر بۆچوونێک 
کراوە بین و بەبێ بەکارهێنانی هیچ ئاکارێکی شکێنەر 
و بێزارکــەر، بەبێ ئــەوەی یەکدی مەحکوم بکەین و 

خەتابار بکەین، گفتوگۆ بکەین.
ئەنجامــی ئــەم بەرخودانــە بــۆ کــورد و گەالنی 
دیکــەش بــە خێر کۆتایــی دێت. لــە دڵــەوە بڕوام 
بــەوە هەیــە و هەموو سیاســییەکانی کوردســتان، 
حیزبەکان، بزووتنەوەکان بانگهێشــت دەکەم تاوەکو 
لە چواردەوری کاری هاوبەشــی نەتەوەیی کۆببنەوە. 
پــڕ بــە دڵ ســاڵو و ڕێزی خــۆم لە پێــش هەمووان 
بۆ خەڵکەکەمان کە لە باشــووری کورستان دەژین و 
گەلی باکوور، رۆژاڤا، ڕۆژهەاڵت و کوردی دیاســپۆڕا 
دەنێــرم، لــە کانگای دڵــەوە درێژە بە پشــتیوانی و 

هاوشانیمان دەدەین لەگەڵ خەڵک و براکانمان.
سەالحەدین دەمیرتاش

زیندانی ئەدیرنە

وەرگێڕانی لە تورکییەوە: فەرهاد چۆمانی

*ئــەم وتــارە لــە رۆژنامــەی ئۆزگورجیولــوک 
دیموکراسی لە 2017/9/16 باڵوکراوەتەوە.

ناسر پیرۆتی
رووداو- هەولێر

ســووربوونی سەركردایەتیی سیاسی باشووری 
كوردســتان لەســەر بەڕێوەبردنی گشتپرســی بۆ 
ســەربەخۆیی لە 25ی ئەیلول، بەرپرسانی ئێرانی 
ناچار كرد، زووتر لــەو وادەیەی چاوەڕوان دەكرا، 
كارتەكانیــان بــۆ پێشــگرتن لە ســەربەخۆبوونی 

هەرێمی كوردستان لە عێراق جیابێتەوە، پێداچوونەوە 
بــە ســەرجەم رێككەوتنەكانیــان لەگــەڵ هەرێمــی 

كوردستان دەكەن. 
 رێككەوتنەكانی ئێران لەگەڵ هەرێمی كوردستان 
لەبواری ئابووری و ئەمنین. شــەمخانی گوتی "ئەگەر 
هەرێمی كوردســتان لە عێراق جیابێتەوە، ســەرجەم 
دەروازە و رێــوڕەوە ســنوورییەكان دادەخەیــن". ئەو 
بابەتە ئەوەندەی وەك كارتی گوشار بۆ ئێران گرنگە، 

پالنە ئابوورییەكانی حكومەتــی ئێرانە، بە )رووداو(
ی گوت: "ئێران نە دەتوانێ و نە دەشبێ سنوورەكان 

دابخات".
 رۆستەمی هەروەها دەڵێت: "داخستنی سنوورەكان 
بــۆ ئێران تێچووی زۆری هەیە، چونكە بەشــی زۆری 
شــارەكانی رۆژهەاڵتــی كوردســتان بــە چاالكییــە 

ئابوورییەكانی ئەو سنوورانەوە بەستراوەتەوە". 
بەگوتــەی رۆســتەمی، ئــەو هەڕەشــەیە تەنیا بە 
مەبەستی دروســتكردنی كارتی گوشارە و ئەگەریش 
سنوورەكان دابخرێن بۆ ماوەیەكی كاتی و كەم دەبێت. 
دەشڵێت: "ئەگەر رێژەی دەنگی بەڵێ لە گشتپرسیدا 
زۆر بێت، ئێران بەشێوەیەكی جیاواز لە هەڕەشەكانی، 
هەڵســوكەوت لەگەڵ پرسی ســەربەخۆیی باشووری 
كوردســتان دەكات. گوشارەكانی ئێران بۆ وەرگرتنی 

ئیمتیازی زیاترە ئەگەر سەربەخۆیی رابگەیێندرێ".
یــەك لەو كارتانەی دیكە كە ئێران هەڕەشــە پێ 
لە باشــووری كوردســتان دەكات، هەڵوەشاندنەوەی 
رێككەوتننامەی ئەمنییە بۆ كۆنترۆڵكردنی جموجۆڵی 
كوردســتان.  رۆژهەاڵتــی  حیزبەكانــی  چەكداریــی 
هەرێمی كوردستان لە كۆتاییەكانی سەدەی رابردوو، 
رێككەوتننامەیەكــی لەالیەك لەگەڵ ئێران و لەالیەكی 
دیكــە لەگــەڵ بەشــێك لــە حیزبەكانــی رۆژهەاڵتی 
كوردســتان هەیــە. بەپێی ئــەو رێككەوتنــە، ئێران 
نابێ لە خاكی باشــووری كوردســتان هێــرش بكاتە 
ســەر بــارەگا و بەرپرس و پێشــمەرگەی حیزبەكانی 
رۆژهــەاڵت. لەبەرامبەریشــدا ئــەو حیزبانــە نابێ لە 
باشــووری كوردســتانەوە هێرش بكەنە ســەر ئێران. 
عەلی شــەمخانی دەڵێت "لە ئەگــەری جیابوونەوەی 
هەرێمــی كوردســتان ئــەو رێككەتننامەیــە چیــدی 
بــەردەوام نابێ و كۆماری ئیســالمی ئێــران خۆی لە 
هیچ هەنگاوێــك ناپارێزێت بۆ نەهێشــتنی دڵەڕاوكێ 

باشــووری كوردســتان بخەنەڕوو، بە تایبەتی كارتی 
ئابــووری، بەاڵم شــارەزایانی ئابــووری دەڵێن ئەگەر 
ئێران دەســت بۆ كارتی ئابــووری ببات، خۆی زەرەر 

دەكات. 
ئەنجوومەنــی  ســكرتێری  شــەمخانی،  عەلــی 
بااڵی ئاسایشــی نیشــتمانی ئێران رۆژی یەكشــەممە 
2019/9/19 رایگەیانــد: "ئێــران تەنیــا حكومەتــی 
یەكپارچە و فیدراڵی عێراق بە فەرمی دەناسێ. ئەگەر 

ئەوەندەش هەڕەشــەیە لەســەر ئاسایشی نیشتمانیی 
ئــەو واڵتە. لــە 2009ـ وە كــە گەمارۆكانــی رۆژئاوا 
لەسەر ئێران زیادبوون، بەشێك لە پێداویستییەكانی 
ئێران كە بەهــۆی گەمارۆكانەوە راســتەوخۆ ناتوانێ 
هاوردەیــان بــكات، لــە رێگــەی ســنوورە فەرمی و 
نافەرمییەكانــی هەرێمــی كوردســتانەوە دەگەنە ئەو 
واڵتە و ئــەو ئاڵوگۆڕە تاوەكو ئێســتاش بەردەوامە. 
هەروەها بابەتی گرنگتر، پەیوەستبوونی بژێویی ژیانی 
بەشێكی زۆر لە دانیشــتووانی رۆژهەاڵتی كوردستانە 
بە داهاتی ســنوورەكان و هــەركات حكومەتی ئێران 
بۆ ماوەی كاتیش، ئاســتەنگی لەبــەردەم جموجۆڵی 
كۆڵبــەری و بازرگانی لە دەروازەكان دروســتكردبێ، 
ناڕەزایەتــی لــە شــارە ســنوورییەكانی رۆژهەاڵتــی 

كوردستان لێكەوتووەتەوە.
هۆشیار رۆستەمی كە شارەزای ئابوورییە و بەهۆی 
كاركردنــی لە رۆژنامە ناســراوەكانی ئێــران ئاگاداری 

ئەمنییەكانی".
محەممــەد نەزیف قــادری، ئەندامی دەفتەری 
سیاســی حیزبــی دیموكراتی كوردســتانی ئێران 
كــە حیزبەكەی نزیكەی 3 ســاڵە دەســتپێكردنی 
قۆناخێكــی نوێی چاالكی چەكــداری راگەیاندووە، 
ئەگەری هێرشــكردنە ســەر بنكە و بارەگاكانیان 
لە باشووری كوردســتان لەالیەن ئێرانەوە بەدوور 
نابینێ و دەڵێت: "هیچ شتێك لە كۆماری ئیسالمی 

بەدوور نابینین". 
دەشڵێت ئەگەر لە خاكی باشووری كوردستان 
هێرشیان بكرێتە ســەر، بە واتای "دەستپێكردنی 
شەڕ"ـــە و ئەوەش دەستی ئەوان بۆ بەرگریكردن 
لــە خۆیــان و وەاڵمدانــەوەی هێرشــەكانی ئێران 

دەكاتەوە لە خاكی رۆژهەاڵتی كوردستاندا.

بەرەو ریفراندۆمی باشوور
سەربەخۆیی بۆ گەلی كورد وەك شیری دایك حەاڵڵە

سەاڵحەدین دەمیرتاش

هیچ گومانێك لەوەدا 
نییە كە بارزانی بە 
نییەتێكی باشەوە 
كار بۆ پاراستنی 
دەستكەوتەكانی 
گەلی كورد دەكات

ئەنجامی ئەم 
بەرخودانە بۆ كورد 
و گەالنی دیكەش 
بە خێر كۆتایی دێت

ئێران كارتی سووتاو 
بۆ دژایەتی سەربەخۆیی بەكاردێنێ

داخستنی سنوور 
لەسەر ئێران قورس 
دەكەوێ

پسپۆرێكی ئابووری

ئێران لە باشووری 
كوردستان 
هێرشمان بكاتە 
سەر، دەستمان لە 
رۆژهەاڵت وااڵ دەكات

بەرپرسێكی حدكا 
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بەڕێوەبەری گشتیی بەنداو و كۆگاكان لە وەزارەتی كشتوكاڵ:

راپۆرت

حەیدەر عەبادی بە بەلەمێكی كۆن لە هۆرەكانی قەزای جەبایش لە پارێزگای زیقار دەسووڕێتەوە

سااڵنە   25   ملیار مەتر سێجا ئاو بە 
هەرێمی كوردستاندا بۆ عێراق دەڕوات

ساڵح قادر
رووداو- هەولێر

هەفتــەی رابــردوو چەنــد وێنەیەكــی حەیــدەر 
عەبــادی، ســەرۆكوەزیرانی عێــراق لەنێــو كۆنــە 
بەلەمێكی بچووكدا لە نێو هۆڕەكانی قەزای جبایش 
لە پارێزگای زیقار باڵوبوونەوە. بەشــێكی ئاوی ئەو 
هۆڕە لەو 25 ملیار مەتر سێجا ئاوەوە دابین دەبێت 
كە سااڵنە لە رووبار و زێیەكانی هەرێمی كوردستاندا 
دەگاتە شارەكانی باشووری عێراق تاوەكو دەڕژێتە 
كەنداوەوە، بەاڵم هەرێمی كوردســتان نەیتوانیوە و 
لەم كاتەشدا ناتوانێ ئەو ئاوە وەكو كارتێكی گوشار 
بەرامبەر بەغدا بەكاربهێنێ. شارەزایەكی سەرچاوە 
ئاوییەكان دەڵێت دروســتكردنی بەنداوی بێخمە لە 
داهاتــوودا دەبێتــە كارتی بەهێزی كــورد بەرامبەر 

بەغدا.
بەغدا رۆژ بەڕۆژ كارتی تازە لە دژی كوردســتان 
بەكاردێنێ، نوێترین كارت كە كۆتایی هەفتەی رابردوو 
بەكاریهێنــا، الدانی نەجمەددیــن كەریم، پارێزگاری 
كەركــووك بــوو لــە پۆســتەكەی بە دەنگــی 173 
ئەندامــی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق. هەرچەندە 
هەرێمی كوردستان بەبێ كارت نییە بەرامبەر بەغدا 
و خاوەنــی بەهێزترین كارتە كە ئەویش ئاوە، بەاڵم 
بەكارهێنانی ئەو كارتە لەم كاتەدا لە رووی تەكنیكی 

و سیاسی و مرۆییشەوە رێی تێناچێ.
بەپێی دواییــن توێژینەوەی رێكخــراوی نەتەوە 
یەكگرتووەكان 40%ی دانیشتووانی جیهان بەدەست 
كێشەی كەمئاوییەوە دەناڵێنن. پێشبینی دەكرێت 
لە 15 ســاڵی داهاتوودا، نزیكەی دوو لەسەر سێی 
دانیشــتووانی جیهان بەرەوڕووی كێشەی كەمئاوی 
یــان نەبوونــی ئــاوی پێویســت بــۆ كشــتوكاڵ و 
پیشەســازی ببنــەوە. زۆربەی واڵتانــی رۆژهەاڵتی 
نێوەڕاســت لــەو واڵتانەن كــە قەیرانــی ئاویان بۆ 
دروست دەبێ. هەرێمی كوردستان خاوەنی چەندین 
ســەرچاوەی دەوڵەمەنــدی ئاوە، بەاڵم شــارەزایان 
دەڵێن كوردستانیش بەدەر نابێ لەو قەیرانە، چونكە 
وەكو پێویست كۆنترۆڵی سەرچاوەكانی ئاوی خۆی 

نەكردووە.

كوردستان دەبێتە خاوەنی 

100 بەنداو
هەرێمی كوردستان خاوەنی دوو بەنداوی گەورەی 
ئــاوە، یەكەمیان بەنداوی دووكان كە شــەش ملیار 
مەتــر ســێجا ئــاو دەگرێ و لەســەر زێــی بچووك 
دروســتكراوە. دووەمیان بەنداوی دەربەندیخانە كە 
سێ ملیار مەتر سێجا ئاو دەگرێ و لەسەر رووباری 

سیروانە.
ئەكرەم ئەحمەد رەســوڵ، بەڕێوەبەری گشتیی 
بەنــداو و كۆگاكانی ئاو لە وەزارەتی كشــتوكاڵ بە 
)رووداو(ی گــوت: "ئێســتا هەرێمــی كوردســتان 
خاوەنــی 14 بەنــداوە كە بە ســەرجەمیان توانای 

لەخۆگرتنی 10 ملیار مەتر سێجا ئاویان هەیە".
بە گوتەی ئەو بەرپرســەی وەزارەتی كشتوكاڵ، 
زیاتــر لــە 250 شــوێن بــۆ دروســتكردنی بەنداو 
دیاریكــراون و لــە 100 لــەو شــوێنانە دیراســەی 
دروســتكردنی بەنداو كــراوە. لە مــاوەی رابردوودا 
كاریــان لــە 22 بەنــداودا كــردووە، بــەاڵم بەهۆی 
قەیرانــی داراییەوە كاركردن لەو بەنداوانە وەســتا. 
ئێســتا تەنیا چــوار بەنــداو كاریان تێــدا دەكرێ، 
بەاڵم زۆر بە سســتی. هەروەها دەڵێت: "57 بەنداو 
ئامادە دەكرێ بۆ لێكۆڵینەوە و 13 بەنداویش لەژێر 

لێكۆڵینەوەدان".
دوای تەواوبوونی ئەو 100 بەنداوە، وەك ئەكرەم 
ئەحمەد دەڵێــت، توانای گلدانــەوەی بەنداوەكانی 

عێراقــەوە كــە تەنیــا 8%ی لە ناوخــۆی عێراقەوە 
ســەرچاوە دەگــرێ. ئــاوی عێــراق بەشــێكی لــە 
كوردســتانەوە دێــت، 71%یشــی لەڕێــی هــەردوو 
رووبــاری دیجلــە و فوراتەوە دێت كــە بە توركیادا 
دێن. بۆیە ئاسایشی ئاوی عێراق لە دەست توركیا، 

سووریا و هەرێمی كوردستاندایە.
بەڕێوەبــەری گشــتیی بەنــداو و كۆگاكانی ئاو 
لەبارەی ئەو ئاوەی كە لە كوردستانەوە دەڕژێتە نێو 
عێراق، دەڵێت: "سااڵنە 25 ملیار مەتر سێجا ئاوی 
رووبارەكانی كوردستان دەڕوات بۆ عێراق، 13 ملیار 
مەتر ســێجا لەو ئاوە، ئــاوی زێی گەورەیە كە هیچ 

بەنداوێكی لەسەر دروستنەكراوە".

كوردستان دەتوانێ عێراق 
بخنكێنێ؟

ئــاو و هەوای هەرێمی كوردســتان بەســەر دوو 

ناوچەدا دابەشــبووە، یەكەم: ئــاو و هەوای دەریای 
ناوەڕاســت كــە بەشــەكانی باكــوور و باكــووری 
خۆرهەاڵتی هەرێمی كوردستان دەگرێتەوە، تێكڕای 
بارانی سااڵنەی دەگاتە 600 – 1300 ملم. دووەم: 
زۆربــەی بەشــەكانی دیكــەی هەرێمی كوردســتان 
دەگرێتەوە و بە هەرێمی ئاو و هەوای نیمچە وشك 
ناســراوە و تێكڕای بارانی سااڵنەی لە نێوان )200 
- 500( ملمە، ئەم ناوچەیە دەكەوێتە بەشی باشوور 
و باشووری خۆرئاوای هەرێمی دەریای ناوەڕاستەوە. 
جگە لە چوار رووبارە سەرەكییەكەی كوردستان، 
ســااڵنە بڕێكــی زۆری بەفر و باران لە كوردســتان 
بــە تایبەتی لە ناوچە شــاخاوییەكان دەبارێ و لە 
جۆگەلەی بچووكدا كۆدەبنەوە و دەڕژێنە نێو رووبارە 

سەرەكییەكانەوە.

كوردســتان لە 10 ملیار مەتر سێجاوە زیاد دەكات 
بۆ 15 ملیار مەتر سێجا.

سااڵنە 25 ملیار مەتر سێجا 
ئاو بۆ عێراق دەڕوات

لە هەرێمی كوردســتان چوار رووباری سەرەكی 
هەن )زێی گەورە، زێی بچووك، سیروان و ئەڵوەن(. 
كــە بەپێی هەندێك ســەرچاوە داهاتی ســااڵنەیان 
دەگاتــە نزیكــەی 45 ملیار مەتر ســێجا و هەرێمی 

كوردستان وەكو پێویست سوودی لێوەرناگرێ.
نزیكەی 50%ی ئاوەكانی كوردستان لە ناوخۆی 
كوردســتان هەڵدەقوڵێــن، بــە پێچەوانــەی ئاوی 

لە سنووری دیالە لە جەلەوال و خاڵسەوە تاوەكوو 
حەمرین، لەوێشەوە تا دەگاتەوە بەغدا، هەموو ئەو 
ناوچانە بۆ ئاوی خواردنەوە و بەراوكردنی كشتوكاڵ، 
هەروەها لە كەركووك  و حەویجە، خورماتوو سامەڕا 
 و تكریت تا دەچێتەوە بەغدا و خوارووتریش، هەموو 

ئەو ناوچانە پشت بە ئاوی كوردستان دەبەستن. 
ئەكرەم ئەحمــەد، بەڕێوەبەری گشــتیی بەنداو 
و كۆگاكانــی ئــاو دەڵێــت ســااڵنە %30ی ئاوی 
بەنداوی دووكان و دەربەندیخان بۆ خوارووی عێراق 
بەردەدەنەوە، بەاڵم ئایا هەرێمی كوردستان دەتوانێ 
لە كاتی قوڵبوونەوەی قەیرانی سیاسیی نێوان بەغدا 

و هەولێر پەنا بۆ كارتی ئاو ببات؟
ئەكــرەم ئەحمــەد دەڵێــت "ئێمــە ناتوانین ئاو 
بگرینەوە، چونكە بە گوێرەی دەستووری عێراق، ئاو 
بابەتێكی سیادییە، بە تایبەتی ئاوە هاوبەشەكانی 
نێوان توركیا و عێراق و ئێران بەشی هەموو عێراقە 

نەك تەنیا خەڵكی كوردستان".
هۆكارێكــی دیكەش بۆ دەستەوەســتانیی كورد 
بەرامبــەر بەكارهێنانــی كارتی ئاو لــە دژی بەغدا 
ئەوەیە كــە هەندێك لەو ناوچانەی دەكەونە ســەر 

و عێراقــەوە كار لــە پرۆژەكەدا راگیــرا. كاركردن لە 
پرۆژەكــە لە ســاڵی 1987 لەالیــەن دوو كۆمپانیای 
توركی و یوگۆسالڤی )ئینكا و ئینێرجی پڕۆجێكت( 
دەستی پێكردەوە، بەاڵم لە ساڵی 1990 بەهۆی سزا 
ئابوورییەكانی ئەنجوومەنی ئاسایش بۆ سەر عێراق، 

پرۆژەكە وەستێندرا.
بەپێــی ئــەو دیزاینــەی بــۆ بەنداوەكە كــراوە، 
 100 رووبەرەكــەی  و  مەتــرە   230 بەرزییەكــەی 
كیلۆمەتــر چوارگۆشــەیە، توانــای گلدانــەوەی 18 
ملیار مەتر ســێجا و بەرهەمهێنانــی 1500 مێگاوات 
كارەبــای هەیە، هەروەها دەبــووە گەورەترین بەنداو 
لەسەر ئاستی عێراق. تەحسین قادر یەكێك بووە لەو 
كەسانەی ئەوكاتەی وەزیری سەرچاوەكانی ئاو بووە، 

هەوڵیداوە مەسەلەی بەنداوی بێخمە بورووژێنێ.
تەحســین قــادر دەڵێــت: "ئــەو كاتــەی من لە 
ئــاو  ســەرچاوەكانی  وەزارەتــی  بــووم،  وەزارەت 
لــە عێراق هەر بەدەســت كوردەوە بــوو، بەڕێز مام 
جەالل ســەرۆك كۆمار بوو، كــورد لەوێ پێگەیەكی 
زۆر بەهێزتری هەبوو لەوەی ئێستا، پەیوەندییەكانی 
هەرێمی كوردســتان لەگەڵ عێراق زۆر باشــتر بوو، 
ئــەوكات عێراق ئامادەیی خۆی نیشــاندا -5 7 ملیار 
دۆالر بهێنــێ بــۆ تەواوكردنــی ئەو بەنــداوە، بەاڵم 
بەداخــەوە لەبەر هەندێك بیانــووی بچووك لەالیەن 
ســەركردایەتی سیاسی كوردســتان، بە دیاریكراوی 
لەالیــەن ســەرۆكایەتی هەرێمی كوردســتانەوە، ئەو 

پرۆژەیە رەزامەندی لەسەر نەدرا".
بە گوتەی تەحســین قــادر، ئەگەر لــەو كاتەوە 
كار لە پرۆژەكە كرابا، ئێســتا تەواو دەبوو، ئەوكات 
هەرێمی كوردســتان ئاسایشــی ئاوی خۆی مسۆگەر 
دەكــرد، هەروەهــا دەبــووە كارتێكــی بەهێزیش بۆ 

دانوستاندن لەگەڵ بەغدا.
تەحســین قادر دەڵێت: "ئەو پرۆژەیە زۆر گرنگ 
بوو بۆ ئاسایشی ئاوی كوردستان، هەروەها ئاسایشی 
خۆراك، دەشــمانتوانی زۆر ســوودی لێوەربگرین لە 
دانوســتاندنەكانمان لەگەڵ بەغدا، بــەاڵم بەداخەوە 
بەهۆی كورتبینی ســەركردایەتیی ئێمە لەبەرئەوەی 
ناوچەیەك دادەپۆشێ و خەڵكی ناوچەكە رازی نین، 

ئەو پرۆژەیە تەواو نەكرا".
هەرچەنــدە بەرپرســانی وەزارەتــی كشــتوكاڵ 
بــەردەوام باســی دروســتكردنی ژمارەیــەك بەنداو 
دەكەن، بەاڵم تەحســین قادر دەڵێت ئەو بەنداوانەی 
دروســتكراون، ســتراتیژی نین و بەنداوی بچووكن و 

نابنە كارتی گوشار بە دەست كوردەوە.
بەنداوانــە  "ئــەو  دەڵێــت  قــادر  تەحســین 
كاریگەرییەكەیــان زۆر زۆر كەمە، چونكە هەموویان 
بەنــداوی بچووكــن. كاریگەریــان بــۆ ئــەو ناوچانە 
هەیە كە تێیدا دروســت كــراون. بۆ نموونە بەنداوی 
دووكان شــەش ملیار مەتر سێجا ئاو گل دەداتەوە. 
دەربەندیخان ســێ ملیار مەتر ســێجا، بەاڵم هەموو 
بەنداوەكانــی دیكــە ملیارێــك مەتر ســێجا ئاو گل 

نادەنەوە".

ئاوی كوردستان مەترسی 
لەسەرە؟

شارەزایان دەمێكە هاوار دەكەن دەست بە ئاوەوە 
بگــرن، چونكــە شــەڕی داهاتوو لە زێڕی رەشــەوە 
دەگوازرێتەوە بۆ زێڕی سپی، هەرچەندە زێڕی رەش 

بەدیلی هەیە، بەاڵم بەدیلی زێڕی سپی تەنیا ئاوە.
بەپێی داتاكان، تەنیا 3%ی ئەو ئاوەی لە جیهاندا 
هەیە، ئاوی شیرینە، هەرچەندە كوردستان لەو رووەوە 
گرفتــی نییــە و ئەو ئاوەی هەیەتی شــیرینە، بەاڵم 
شــارەزایان هۆشــداری دەدەن لەوەی كوردستانیش 
بەدەر نابێ لە قەیرانی ئاو كە لە داهاتوودا بەرەوڕووی 
جیهان دەبێتەوە، ئەگەر نەتوانێ پرۆژەی ستراتیژی 

لەسەر ئاوەكانی دروست بكات.
بەپێی داتاكان هەر تاكێكی كوردســتان ئێســتا 

تەحســین قــادر پێیوایــە وەكــو پێویســت كار 
نەكراوە بۆ كۆنترۆڵكردنی ئەو ئاوەی لە كوردســتان 
هەیــە: "ئەوەنــدەی بایەخمان داوە بە نــەوت و گاز 
و وەبەرهێنان لەبەرئەوەی قازانجی خێرایان تێدابوو، 
نەهاتین بناغەی دەوڵەت دروست بكەین كە ئاسایشی 
خۆراك سەرەكیترینیانە و لەڕێی دروستكردنی بەنداو 

و گلدانەوەی ئاو مسۆگەر دەبێ".
تەحســین قادر بە ژمــارە بەفیڕۆچوونــی ئاو لە 
كوردستان بەنموونە دێنێتەوە و دەڵێت: "زێی گەورە 
داهاتی ســااڵنەی 13-15 ملیار مەتر ســێجایە، یەك 
بەنداوی لەســەر دروســت نەكراوە. زێی بچووك 6-7 
ملیار مەتر سێجا ئاوی هەیە، تەنیا بەنداوی دووكانی 
لەســەرە، رووباری سیروان خاوەنی پێنج ملیار مەتر 
سێجا ئاوە و تەنیا بەنداوی دەربەندیخانی لەسەرە".

ئەوە كوردســتان تەنیا دوو بەنداوی بچووكی هەیە، 
ئاو لە ناوچەكانی دیكەی عێراق دەگرێتەوە".

بەنداوی بێخمە... 
كارتە بەهێزەكە

لە سییەكانی سەدەی رابردوودا رژێمی پاشایەتیی 
عێــراق بڕیاری دروســتكردنی بەنــداوی بێخمەی دا 
لەســەر زێی گەورە كە دەكەوێتە ســنووری ناحیەی 
خەلیفانی ســەر بە قــەزای ســۆران. لێكۆڵینەوە و 
توێژینەوەكان لەالیەن پســپۆڕانی نێوخۆیی و بیانی 
لەبــارەی دروســتكردنی ئەو بەنداوە تاوەكو ســاڵی 
1979 بــەردەوام بــوون و بڕیــاری دانانــی بــەردی 
بناغــەی بەنداوەكە درا. بەاڵم بەهۆی شــەڕی ئێران 

رێــڕەوی ئــەو ئاوانــەی بۆ عێــراق دەچــن، خاكی 
كوردســتانن. وەك ئەكرەم ئەحمــەد دەڵێت "ئاوی 
خواردنەوەی كەركووك، خورماتوو، پردێ، دبس لە 
رێگــەی بەنداوی دووكانەوە دابین دەكرێ، هەروەها 
ئــاوی دەربەندیخان و كەالر و پێبــاز و جەلەوال لە 
بەنــداوی دەربەندیخانــەوە دەڕوات، بۆیە ئەگەر ئاو 
لەســەر عێراق بگرینــەوە، ئەو ناوچانــەش بێ ئاو 

دەبن".
كوردستان نەك تەنیا لە رووی سیاسی و مرۆیی، 
تەنانەت لە رووی تەكنیكیش لەو كاتەدا ئامادە نییە 
بۆ بەكارهێنانــی ئەو كارتە. بەڕێوەبەری گشــتیی 
بەنــداو و كۆگاكانــی ئاو لــە وەزارەتی كشــتوكاڵ 
ئاماژە بە هەردوو بەنــداوی دووكان و دەربەندیخان 
دەكات و دەڵێــت "بــۆ بەنــداوی دووكان دەتوانین 
بــۆ مــاوەی ســاڵێكیش ئــاو گل بدەینــەوە، بەاڵم 
بەنــداوی دەربەندیخان بچووكە و زۆر ســاڵ ئەگەر 
باران زۆر ببارێ، سەرڕێژ دەكات و ناچارین ئاوەكە 

بەربدەینەوە".
تەحســین قــادر كــە لــە كابینــەی پێنجەمــی 
وەزیــری  كوردســتاندا،  هەرێمــی  حكومەتــی 
سەرچاوەكانی ئاو بوو، دەڵێت لەڕووی هونەرییەوە 
حكومەتی هەرێمی كوردســتان پرۆژەی ستراتیژی 
لەسەر ئاوەكانی دروست نەكردووە بۆ ئەوەی توانای 

بەسەر ئاوەكانیدا بشكێ.
تەحسین قادر دەڵێت: "بەكارهێنانی ئاو، وەكو 
كارتێكی گوشار لەالیەن واڵتانەوە لە واقیعدا هەیە، 
بــەاڵم راناگەیەنرێ، بە پێچەوانەوە ئەوانەی ئاویش 
وەكــو كارتــی گوشــار بەكاردێنن، لــە راگەیاندندا 
باســی ناكــەن. ئێمــە وەكو كورد باســی دەكەین، 
بەاڵم بەكاری ناهێنین، چونكە لە رووی هونەرییەوە 
كوردســتان ئەوەندە پرۆژەی ســتراتیژیی گەورەی 
نەكردووە لەسەر ئاوە هاوبەشەكان، ئەوەی كە هەیە 
بەشی ئەوە ناكات كۆنترۆڵی ئاوەكانی خۆمانی پێ 

بكرێ".
بەنــداوی  دوو  تەنیــا  كوردســتان  هەرێمــی 
بەدەســتەوەیە كــە بتوانێ ئاوی پــێ گل بداتەوە، 
ئەویــش دووكان و دەربەندیخانن كە لە ســەردەمی 
رژێمی پاشایەتی دروستكراون. بەاڵم تەحسین قادر 
دەڵێت: "كاریگەرییەكی دیاریكراویان دەبێ. چونكە 
زۆرجار خۆمان پێویستمان بە بەردانەوەی ئاوی ئەو 
دوو بەنــداوە هەیە، بە تایبەتــی بۆ بەرهەمهێنانی 
كارەبــا. بــەاڵم لەبەر ئەوەی ئێســتا ســەرچاوەی 
بەدیلمان هەیــە و كارەبا لەالیەن كەرتی تایبەتەوە 
بەرهەمــدێ، دەكــرێ ئاوەكە گل بدرێتــەوە، بەاڵم 
كاریگەرییەكــەی دیســان هــەر دیاریكراوە لەســەر 

ناوچەكانی دیكەی عێراق". 
تەحســین قــادر كارتی ئاو بــە كارتێكی الوازی 
هەرێمی كوردستان دەبینێ بەرامبەر بەغدا، چونكە 
وەك ئــەو دەڵێ، جگە لەوەی لە رووی هونەرییەوە 
ئامادەكاری بۆ ئەو كارتە نەكراوە، لە رووی مرۆییش 
بە گران لەســەر هەرێمی كوردســتان دەكەوێ. ئەو 
دەڵێــت: "ئەگەر بــەكاری بهێنین رەنگــە لە رووی 
مرۆییەوە هەڵمەتێكی گەورەمان لە دژ بكرێ و بڵێن 

ســااڵنە 2000 مەتر ســێجا ئاوی بەردەكەوێ، بەاڵم 
دەكرێ ئەو ژمارەیە بۆ 4000 مەتر سێجا لە ساڵێكدا 

بەرز بكرێتەوە.
تەحســین قادر، وەزیری پێشووی سەرچاوەكانی 
ئــاو لــە هەرێمــی كوردســتان لەبــارەی مەترســی 
لەســەر ئاوی كوردســتان دەڵێت: "ئێمە هەرێمێكی 
دەوڵەمەندین لەڕووی ئاو، بەاڵم چەند فاكتەرێك هەیە 
كە ئەو دەوڵەمەندییە دەگۆڕێ. یەكەمیان كەشوهەوا 
كە بە گشتی جیهان رووبەڕووی بووەتەوە بە تایبەتی 
رۆژهەاڵتی ناوەڕاســت. هەموو ئاوەكان بەرەو كەمی 

دەچن".
تەحســین قادر ئاماژە بە فاكتەری دووەم دەدات 
و دەڵێــت "لەبەر ئەوەی بەشــێك لە ئاوەكانی ئێمە 
لــە واڵتانی دراوســێوە دێــن، دەتوانــم بڵێم 60%ی 
ئەو ئاوانەی لە كوردســتان هــەن لە واڵتانی توركیا 
و ئێرانــەوە دێــن. ئەو واڵتانە خۆشــیان بەرەوڕووی 
كێشەی كەمئاوی بوونەتەوە. بۆ چارەسەری كێشەی 
خۆیــان، بۆ كۆنترۆڵكردنی ئاوەكانیــان بەنداوی زۆر 
گەورەیــان دروســتكردووە. ئــەوەش وا دەكات كــە 

ئاوەكانی كوردستان كەم بكەن". 
ئــەو دروســتكردنی بەنــداوی ئەلیســۆ لەالیــەن 
توركیاوە لەسەر رووباری دیجلە بە نموونە دێنێتەوە 
و دەڵێت: "سااڵنە 20 ملیار مەتر سێجا ئاوی رووباری 
دیجلە دەڕژێتە هەرێمی كوردستانەوە، ئەگەر بەنداوی 
ئەلیســۆ بكەوێتە كار، توركیا 11 ملیار مەتر سێجا 

ئاوی رووباری دیجلە دەگرێتەوە".

هەرێمی كوردستان دەتوانێ عێراق تینوو بكات؟

داهاتی سااڵنەی 

زێی گەورە 13 
ملیار مەتر سێجا 
ئاوە و یەك بەنداوی 
لەسەر نییە

بەنداوەكانی 
كوردستان توانای 

گلدانەوەی 10 
ملیار مەتر سێجا 
ئاویان هەیە

ئەگەر بەنداوی 
ئەلیسۆ بكەوێتە 

كار، توركیا 11 
ملیار مەتر سێجا 
ئاوی رووباری دیجلە 
دەگرێتەوە

لە رووی 
هونەرییەوە 
هەرێمی 
كوردستان ناتوانێ 
ئاو لەسەر عێراق 
بگرێتەوە

حكومەتی عێراق 

ئامادەبوو تا 7 
ملیار دۆالر لە 
بەنداوی بێخمە 
خەرج بكات

ئەگەر ئاو لەسەر عێراق 
بگرینەوە چەندین ناوچەی 
كوردستانیش بێ ئاو دەبن

بە نیازی دروستكردنی 100 بەنداوین

وەزیری پێشووی سەرچاوەكانی ئاو لە هەرێمی كوردستان:

تەواوكردنی بەنداوی بێخمە دەبێتە 
بەهێزترین كارتی دانوستاندنی 

هەولێر لەگەڵ بەغدا
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لە رواندز كارگەیەكی دروستكردنی شەراب دەكرێتەوە
رووداو - رواندز 

هاوواڵتییەك كارگەیەكی دروستكردنی شەرابی لە رواندز كردووەتەوە، بەو هۆیەشەوە نرخی ترێ لە رواندز بەرزبووەتەوە، بەجۆرێك ئەو جووتیارانەی پارساڵ 
كیلۆی ترێیان بە 250 دینار بۆ نەدەفرۆشرا، ئێستا بە 750 دینار بۆ كارگەكەی دەبە..مەال كەمال، خاوەنی كارگەكەیە، چەندین ساڵە لە رواندز شەراب دروست 

دەكات، بەاڵم ئەمساڵ نیازیەتی زیاتر لە 10 هەزار لیتر شەراب بخاتە بازاڕەكانەوە، بۆیە پەرەی بە كارگەكەی داوە. مەال كەمال شەرابەكەی بەراورد دەكات بە شەرابی 
بیانی و دەڵێ "شەكرەكەی لە پێنج كەمترە و نۆرماڵە، كحولیشی لە 21ـدایە لەكاتێكدا شەرابی بیانی ناگاتە 12، هەقە بەرهەمەكەی من ناوێكی تایبەتی هەبێت".

ئابووری

رەوا عەبدوڵاڵ
رووداو- هەولێر 

جۆشوخرۆشــی خەڵــك، كۆمپانیــا، حیزبەكان، 
ســەنتەر و رێكخــراوە مەدەنییــەكان لە بانگەشــەی 
گشتپرســیدا بۆ سەربەخۆیی باشــووری كوردستان، 
كاری چاپخانەكانــی بووژاندووەتــەوە، بــە جۆرێــك 
خاوەنەكانیان دەڵێن كاركردنیان بە رێژەی 35% زیادی 
كــردووە. بەهۆی ئەو خواســتە زۆرەی لەســەر ئااڵی 
كوردستانیش هەیە، نرخەكەی دوو هێندە زیاد بووە.

لــە  ئەمســاڵ،  حوزەیرانــی  حەوتــی  رۆژی 
كۆبوونەوەیەكی مەســعود بارزانی، سەرۆكی هەرێمی 
كوردستاندا لەگەڵ 17 حیزبی كوردستانی، بڕیاریان دا 
كە رۆژی 25ی ئەیلولی ئەمساڵ گشتپرسی لە هەرێمی 
كوردســتان و ناوچە ناكۆكی لەسەرەكان بەڕێوەبچێ. 
دواتر ســەرۆكایەتی هەرێمی كوردستان، كۆمیسیۆنی 
بااڵی ســەربەخۆی هەڵبــژاردن و راپرســیی هەرێمی 
كوردستانی راسپارد كە ئامادەكاری بۆ بەڕێوەچوونی 

گشتپرسی بكات.
كۆمســیۆنی بــااڵی ســەربەخۆی هەڵبــژاردن و 
راپرســی، رۆژی 5ی ئەیلول تاوەكو 22 ئەیلولی وەك 
وادەی هەڵمەتی بانگەشە بۆ گشتپرسی دیاری كردووە، 
لەگەڵ دیاریكردنی ئەم وادەیەش بازاڕی چاپخانەكانی 

دروستكردنی رێكالم لەسەر فلێكس گەرم بووە.
فكــری نامیــق، بەڕێوەبــەری بەشــی دارایــی لە 
چاپخانەی هلند بۆ چاپكردنی فلێكس و ســتیكەر و 
برۆشۆر لە شاری هەولێر، دەڵێت "لەوەتەی بانگەشەی 
گشتپرسی دەستیپێكردووە، فرۆشی چاپخانەكەمان بە 

وەزارەتی كشتوكاڵ و سەرچاوەكانی ئاو ئامارێكی 
تــەواوی لەبــارەی ژمارەی داری فســتق لــە هەرێمی 
كوردستان نییە، بەاڵم بەگوێرەی داتا سەرەتاییەكانی 
هەرێمــی  لــە  باخــداری  گشــتیی  بەڕێوەبەرایەتــی 
كوردســتان، زیاتر لە 300 هەزار داری فســتق هەن، 
400 جووتیاریش باخی فســتقیان هەیە كە رووبەری 

هەندێكیان دەگاتە 100 دۆنم.
وەزارەتــی كشــتوكاڵ رووبــەری 5 دۆنــم زەوی لە 
نەمامگەی باخی بازیان بۆ دروستكردنی نەمامگەیەكی 
تایبــەت بــە بەرهەمهێنانــی نەمامــی فســتق بــە 
شارەزایەك بەخشیوە، ئێستا لەم نەمامگە و نەمامگە 

حكومییەكانی دیكەش سااڵنە نزیكەی 30 هەزار نەمام 
بەنرخی پاڵپشــت بە جووتیاران دەفرۆشرێ، هەروەها 
لە نەمامگە ئەهلییەكانیش نەمامی فســتق خواســتی 

زۆری لەسەرە.
نەمامگەیەكــی  خاوەنــی  شــەریف،  ســەباح 
بەرهەمهێنانی نەمامی فســتقە لە پارێزگای هەڵەبجە، 
تاوەكــو ئێســتا 13 هــەزار نەمامــی بــە جووتیاران 
فرۆشتووە، زیاتر لە 7 هەزار نەمامیشی بۆ جووتیاران 
موتووربە كردووە. ئەو دەڵێت: "لە هەرێمی كوردستان 
بەگشــتی و پارێزگای هەڵەبجە و سلێمانی بەتایبەتی 
خواستێكی زۆر لەسەر چاندنی فستق هەیە، بۆ وەرزی 

چاندنی ئەمساڵ 5 هەزار نەمامم ئامادە كردووە".
هەردوو ناوچەی رەفســنجان و كرمان لە ئێران بە 

رێژەی 35% زیادی كردووە".
پێشــتر بەشــێكی زۆری ئــەو كەرەســتانەی بــۆ 
رێكالمكــردن بەكاردەهێنران، لــە دەرەوە دەهێنران، 
بــەاڵم ئێســتا زۆربەیان لە چاپخانەكانی كوردســتان 

دروست دەكرێن.
جگــە لە هەڵكردنی ئااڵی لە كوردســتان لەســەر 
باڵەخانە و شوێنە گشــتییەكان و سەر شەقامەكان، 
زۆر كــەس لەزگــەی ئااڵی كوردســتان و پۆســتەری 
سەركردەكان لە جامی ئۆتۆمبێلەكانیان دەدەن كە لە 

چاپخانەكانی كوردستان چاپ دەكرێن.
فكری نامیق ، گوتی "بانگەشەكە سەرەتا لەالیەن 
گەنجانەوە دەســتیپێكرد كە زیاتر خواستیان لەسەر 
لێدانی جۆرە لەزگەیەك بوو لە جامی ئۆتۆمبیلەكانیان 
كە پێیدەگوترێ مێش، بەاڵم بۆ پاراستنی ئاسایشی 
شــار، بە بڕیارێك لەالیــەن پارێــزگاری هەولێرەوە، 
فرۆشــتنی ئەم جــۆرە لەزگەیە قەدەغە كرا، ئێســتا 

زۆرترین رێكالمەكان لەسەر فلێكس چاپ دەكەین".
 رۆژ بــە رۆژ خواســت لەســەر كەرەســتەكانی 
پروپاگەندە زیاتر دەبێ، بۆیە پێشبینی دەكات لەگەڵ 
نزیكبوونــەوەی رۆژی گشتپرســی بازاڕەكــە گەرمتر 
ببێت. چونكە دەڵێت ســەرەتا بانگەشــەكە تەنیا لە 
شــارەكان گەرم بوو، ئێســتا قەزا و ناحیەكانیشــی 

گرتووەتەوە.
ســەبارەت بەو كەســانەی زۆرتریــن پروپاگەندە 
دەكەن، فكری نامیق گوتی "زۆر خاوەن كۆمپانیاكانن، 
دوای ئەوانیــش ســەنتەر و رێكخراوەكانی كۆمەڵگای 

مەدەنی و خەڵكی ئاسایی". 
جگــە لە چاپخانەكان، فرۆشــی نووســینگەكانی 
خۆشنووسیش جوڵەیان تێكەوتووە، ئێستا زیاتر لە 

جاران كڕیاریان هەیە. 
نووســینگەی  خاوەنــی  محەممــەد،  مەهــدی 
خۆشنووسی مەهدی بۆ كاری ریكالم و خۆشنووسی 
و چاپكردنــی فلێكس، دەڵێت "لــەدوای راگەیاندنی 
وادەی بانگەشە بۆ گشتپرسی، جوڵەیەك كەوتووەتە 
كاری نووسینگەكانی خۆشنووسی بە تایبەت لەسەر 
فلێكس، فرۆشــمان بەراورد بە پێشــتر 25% زیادی 

كردووە". 
بەشێك لەچاپخانەكان جگە لە چاپكردنی رێكالم 
لەســەر فلێكس، رێكالمی ســەر كاڵو و تیشــێرت و 
قوماشــیش چاپ دەكەن، بەمەش ســەرنجی زیاتری 
كڕیارەكانیان بەالی خۆیاندا راكێشــاوە و فرۆشــیان 

چاندنی فستق ناوبانگی جیهانییان دەركردووە، بەاڵم 
سەباح دەڵێت "بەگوێرەی ئەو بەدواداچوونەی بۆ باخی 
جووتیارانم كردووە، دەركەوتووە خاك و كەشــوهەوای 
كوردســتان بــۆ فســتق زۆر گونجاوترە لە هــەر دوو 

ناوچەی رەفسنجان و كرمانی ئێران". 
لەكــۆی ئەو 33 باخە نموونەییــەی لە پرۆژە 100 
باخییەكەی وەزارەتی كشتوكاڵ ماونەتەوە، 15 باخیان 
لەپارێزگای دهۆكن و بەشێكیان گەیشتوونەتە قۆناغی 
بەرهەم، سەركەوتنی ئەم باخانەش خواستی چاندنی 
نەمامی فستقی الی جووتیارانی پارێزگای دهۆك زیاد 

كردووە.
رەجەب حەســەن، بەڕێوەبــەری باخداریی دهۆك، 
دەڵێــت: "چاندنــی فســتق لــە پارێــزگای دهــۆك 
خواســتێكی زۆری لەســەرە، بەگوێرەی دوایین ئامار 
ئێســتا زیاتر لە 970 دۆنم باخی فســتقمان هەیە كە 
بەشــێكی تازە چێندراون و بەشــێكی دیكەشــیان لە 
قۆناغی موتووربەكردندان، هەروەها 25%ی باخەكانیش 

گەیشتوونەتە قۆناغی بەرهەم".
 بــە گوتەی رەجەب حەســەن، گەورەترین گرفتی 
فســتق لــە كوردســتان موتووربەكردنیەتــی، چونكە 

پسپۆڕی ئەو بوارە لە كوردستان نییە.
ئێران بە یەكێك لە گەورەترین واڵتانی بەرهەمهێنی 
فســتق دادەنرێت، بــە جۆرێك داهاتی ســااڵنەی لەو 

بەرهەمە دەگاتە یەك ملیار دۆالر.
هەرچەنــدە بەهــۆی بەرزبوونەوەی پلــەی گەرما، 
بەرهەمی ســاڵی رابردووی فســتق لە ئێران بە رێژەی 
15% دابــەزی و تێكڕای بەرهەم 170 هەزار تۆن بوو، 
بەاڵم بەهۆی بەرزبوونەوەی نرخی فستق، داهاتەكەی 
بە رێژەی 3% زیادبوو، لە رێگەی هەناردەكردنی 130 
هەزار تۆن بۆ 70 واڵتی جیهان، ملیارێك و 240 ملیۆن 

دۆالر داهاتی دەستكەوت.
نزیكەی 30 ســاڵە ئاگری جەنگی فســتق لەنێوان 
ئەمەریكا و ئێران هەڵگیرســاوە. ئێرانییەكان شانازی 
بــەوە دەكــەن كــە لەكواڵیتــی و تامی فســتق هیچ 
واڵتێك ناتوانێ كێبڕكێیان بكات، ئەمەریكاش شانازی 
بەوەوە دەكات كە هەمیشە لە هەناردەكردندا لە پلەی 

یەكەمدایە و فستقی كالیفۆرنیا هاوتای نییە. 

زیاتر بووە. 
حوســێن عەلی، خاوەنی چاپخانــەی نبراس، بۆ 
چاپكردنی فلێكس و ستیكەر و برۆشۆر و چاپەمەنی 
دیكە، دەڵێت "كڕیار هەر دیزاین و شێوازێكی بوێت، 
لەسەر فلێكس و قوماش و كاڵو و تیشێرت بۆی چاپ 
دەكەین، تەنیا لەزگەی مێشی سەر ئۆتۆمبیل نەبێت 

كە ئاسایش چاپكردنی قەدەغە كردووە".
 بــە گوتەی حوســێن، بانگەشــەی گشتپرســی 
جوڵەیەكی باشــی خســتووەتە كارەكەیان. حوسێن 
گوتی "بەراورد بە وادەی پێش گشتپرســی فرۆشمان 
بــە رێژەی 50% زیادی كــردووە، رۆژ لەدوای رۆژیش 
لەگەڵ نزیكبوونەوەی كاتی گشتپرسی فرۆشمان زیاتر 

دەبێت".

رەوا عەبدوڵاڵ
رووداو- هەولێر 

 
لەو 100 باخە فستقەی كە وەزارەتی 
كشتوكاڵ لە هەرێمی كوردستان پاڵپشتیی 
كــردن، تەنیــا 33 یــان مانــەوە و ئەوانی دیكە 
فەوتان. بەرپرســێكی وەزارەتی كشتوكاڵیش خەتاكە 
دەخاتە ئەستۆی ئەو كۆمپانیایەی ئەركی كڕینی 
نەمامەكان و موتووربەكردنی پێ سپێردرابوو.

تەمەندرێــژە،  رووەكێكــی  فســتق 
بەرزییەكەی دەگاتە چوار مەتر، فستق نێرە 
و مێیەی هەیە. حەوت داری مێ، پێویستیان بە 
دارێكی نێرە، بۆیە پێویستە زۆر بەهەستیارییەوە بچێنرێت. فستق 
لە تەمەنی 7 - 10 ســاڵیدا بەرهەمەكەی زیاد دەكات و ســوودە 

ئابوورییەكەی ئەوكات دەردەكەوێ.
توێژینەوەكان دەریانخســتووە كەش و خاكی كوردســتان زۆر 
گونجاوە بۆ چاندنی فستق، چونكە ئەم درەختە بەرگرییەكی 
باشــی بۆ نەخۆشــییەكان و پلەی گەرمی و سەرما هەیە، 
بەرگەی پلەی گەرمای 45 پلەی ســەدی و 15 پلەی ژێر 

سفری سەدی دەگرێ.
وەزارەتــی كشــتوكاڵ بــۆ گەشــەپێدانی ئــەم 
بەرهەمە ستراتیژییە لە ساڵی 2009 بە پاڵپشتیی 
75%ی تێچوو، بڕیاری دروســتكردنی 100 باخی 10 
دۆنمیی نموونەیی بۆ جووتیاران دا، بەاڵم بەهۆی هەندێ گرفت لە 

پرۆژەكە، لەكۆی ئەو 100 باخە، تەنیا 33 باخ ماونەتەوە.
حوســێن حەمە كەریم، بەڕێوەبەری گشتیی باخداری و پاوان 
و دارســتان لە وەزارەتی كشــتوكاڵ دەڵێت "بەر لە دروستكردنی 
باخەكانی ئێمە، باخی بچووكی فســتق هەبوون، ئێمە ویســتمان 
لەڕێی ئەم 100 باخە نموونەییە گەشە بەم بەرهەمە بدەین، بەاڵم 
ئەو كۆمپانیایەی گرێبەستمان لەگەڵی هەبوو، لە هێنانی نەمامەكان 
و موتووربەكردنیان ســەركەوتوو نەبوو، بۆیە پڕۆژەكە لەئاســتی 

داخوازیی ئێمە جێبەجێ نەكرا".
حوسێن حەمەكەریم پێیوایە ئەگەر حكومەت بۆ گەشەپێدانی 
ئەم بەرهەمە پاڵپشــتیان بێت، دەتوانن لەڕێی داڕشتنی پالنێكی 
تۆكمــەوە بــە هاوكاریــی پســۆڕان ئــەو بەرهەمە تا ئەو ئاســتە 
گەشەپێبدەن كە هەرێمی كوردستان پێویستی بەفستقی هاوردە 

نەبێ و لە داهاتووشدا بتوانێ هەناردەی بكات.

نرخی ئااڵی كوردستان فڕیوە

لەو بانگەشــەیەدا زۆرتر ئااڵی كوردستان بەكاردەهێنرێ، بۆیە 
ئێستا زۆرترین خواستی لەسەرە و نرخەكەشی بەرزبووەتەوە.

ئاری شــوان ئەحمەد، خاوەنی نووســینگە و چاپخانەی ئاری بۆ 
دروستكردنی ئااڵ، لە شاری هەولێر دەڵێت "لەوەتەی بانگەشەی 
گشتپرســی دەستی پێكردووە فرۆشمان بە رێژەی %100 زیادی 
كــردووە، رۆژانــە 5 تاوەكو 7 هــەزار ئااڵ بە هەمــوو قەبارەكانی 

دەفرۆشم".
 بەشێك لە ئااڵكان، خۆی دروستی دەكات و بەشێكی دیكەشی 
لە چینەوە هاوردە دەكات. ئەو دەڵێت :"بەهۆی ئەو خواستە زۆرەی 
لەســەر هەڵكردنی ئااڵ هەیە، نرخی ئااڵ بۆ دووبەرامبەری نرخی 
پێشــووی بەرزبووەتــەوە، بۆنموونە پێشــتر جــۆرە ئااڵیەك كە 

قەبارەكەی 100 بە 70 ســانتیمەتر بوو، بە 950 دینارمان دەكڕی 
و بە 1250 دینار دەمانفرۆشــت، ئێستا نرخەكەی بۆ 2500 تاوەكو 

3000 دینار بەرز بووەتەوە لە بازاڕیش كەم دەستدەكەوێت".
بانگەشــەی  هەڵمەتــی  پێچەوانــەی  ئــاری  بەگوتــەی 
هەڵبژارندنەكانــی دیكە، لەبانگەشــەی گشتپرســیدا زۆرترین 
خواست لەســەر هەڵكردنی ئااڵی كوردســتانە، ئااڵی حیزبەكان 

بەگشتی فرۆشیان كەمبووەتەوە. 
ئاری شوان گوتی :"بازرگان و كۆمپانیاكان پێشبینیان نەدەكرد، 
لەكاتی بانگەشەی گشتپرســی ئەوەندە ئااڵیە بفرۆشرێ، بۆیە 
زۆریان هاوردە نەكردووە، بەهــۆی كەمیی ماوەش هاوردەكردنی 

سوودی نابێت، بۆیە نرخی زیاد بووە".

گشتپرسی بازاڕی چاپخانەكانی گەرم كردووە

لە 100 باخە فستقەكەی وەزارەتی 
كشتوكاڵ تەنیا 33 یان مانەوە

رۆژانە 7000 
ئااڵ دەفرۆشم

ئااڵفرۆشێك 

فرۆشی ئااڵ %100 زیاد بووە

لە هەرێمی كوردستان 
چەندین كارگەی ئامادەكردنی 

چەرەزات هەن، سااڵنە بە 
هەزاران تۆن فستق لە ئێران 

و توركیا و ئەمەریكاوە 
هاوردە دەكەن، كارگەی 

چەرەزاتی بەتام بە گوتەی 
بەڕێوەبەرەكەی سااڵنە 300 

تاوەكو 400 تۆن فستق 
هاوردە دەكات. محەممەد 

عەواڵ، بەڕێوەبەری گشتیی 
كارگەی چەرەزاتی بەتام 
دەڵێت: "سااڵنە تەنیا بۆ 

پێداویستی هەرێمی كوردستان 
كارگەكان 2000 تاوەكو 2500 
تۆن فستق لە ئێران و توركیا 
و ئەمەریكاوە دەهێننە هەرێمی 

كوردستان".
محەممەد عەواڵ زۆر 

پەسنی فستقی ئێرانی دەدات 
و دەڵێت: "فستقی ئێرانی لە 
فستقی توركی و ئەمەریكی 
باشترە، نرخی كیلۆیەكی 

لەنێوان 7 تاوەكو 12 دۆالرە، 
فستقی توركیش نرخی لەنێوان 

8.5 تاوەكو 9.5 دۆالردایە، 
ئەمریكییەكەش بە نۆ دۆالرە".

سەبارەت بە خواست 
لەسەر فستق، محەممەد عەواڵ 

گوتی: "پێشتر لە هەرێمی 
كوردستان خواستێكی زۆر 
لەسەر فستق هەبوو، بەاڵم 

بەهۆی قەیرانی دارایی 
فرۆشی فستق بە رێژەی %50 

دابەزیوە". 

لە كوردستان 300 هەزار داری هەیە
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رووداو - هەولێر

رۆژی هەینــی رابــردوو 15ی ئەیلــول، نرخــی 
نەوتی برێنت گەیشــتە سەرووی 55 دۆالر بۆ هەر 
بەرمیلێك، بەمەش لە بازاڕەكانی جیهاندا ئاستێكی 
تۆمــار كرد كە لــە مانگی تەمووزی ئەمســاڵەوە 
وێنەی نەبووە. شــارەزایانی بازاڕی وزە پێیانوایە 
بەرزبوونەوەی ئاستی داوا و دەستبەكاربوونەوەی 
پااڵوگەكانــی ئەمریــكا، هــۆكاری ســەرەكین بۆ 

بەرزبوونەوەی نرخی نەوت.
هەفتەی رابردوو، رێكخراوی واڵتانی هەناردەكاری 
نەوت ناسراو بە )ئۆپێك( لە راپۆرتێكدا پێشبینی 
كرد كە لە ســاڵی 2018 دا ئاســتی داوا لەســەر 
نەوت لە بازاڕەكانی جیهاندا بەرز ببێتەوە. ئاماژەی 
بۆ ئەوەش كرد كە رێككەوتنەكەی ئۆپێك لەگەڵ 
10 واڵتی دەرەوەی ئۆپێك، نەوتی بەكارنەهاتووی 

ئەمبارەكانی كەم كردووەتەوە.
هــەر دوای راپۆرتەكەی ئۆپێكیش، ئاژانســی 
نێودەوڵەتیی وزە )IEA( راپۆرتی مانگانەی خۆی 
باڵوكردەوە كە تێیدا هاتــووە: "زیادەباری نەوتی 
بازاڕەكانی جیهان خەریكە كەم دەبێتەوە"، ئەوەش 
بەهۆی بەرزبوونەوەی ئاســتی داوا لەسەر نەوت و 
لە پاڵ ئەوەشدا دابەزینی بەرهەمی رۆژانەی ئۆپێك 

هۆكارێكی دیكەی بەرزبوونەوەی نرخی نەوتە.
لــە راپۆرتەكەی ئاژانســی نێودەوڵەتــی وزەدا 
هاتــووە كە ئاســتی گەشــەی داوا لەســەر نەوت 
لە ســاڵی 2017 زیاترە لەوەی پێشــتر پێشبینی 
دەكرا و ئێســتا لە 1.5 ملیۆن بەرمیل لە رۆژێكدا 
گەیشــتووەتە رۆژانە 1.6 ملیــۆن بەرمیل، ئاماژە 
بــۆ ئەوەش دەكرێت كە ئاســتی داوای ئەوروپا و 

ئەمریكا لەسەر نەوتی ئۆپێك روو لە زیادبوونە.
بــە گوێــرەی راپۆرتەكــەی )IEA( ، ئاســتی 
گەشــەی داوا لەســەر نەوت لــە چارەكی دووەمی 
2017 هەتــا 2.3 ملیــۆن بەرمیــل لــە رۆژێكــدا 
بەرزبووەتەوە، ئەمەش بەرزترین ئاســتی گەشەی 

داوایە لە نێوەڕاستی ساڵی 2015ەوە.

لە مانگی ئایاری ئەمســاڵدا 12 واڵتی ئەندامی 
ئۆپێــك و 10 واڵتــی دەرەوەی ئۆپێــك لەســەر 
درێژكردنــەوەی رێككەوتنەكەی كانوونی یەكەمی 
2016 گەیشــتنە رێككەوتــن. بــە گوێــرەی ئەو 
رێككەوتنــە واڵتانــی ئۆپێــك و دەرەوەی ئۆپێك 
رۆژانە 1.8 ملیۆن بەرمیل لە ئاستی بەرهەمهێنانی 
رۆژانەیان كەم دەكەنەوە. لە كۆبوونەوەكەی مانگی 
ئایــاردا هەردوو الیەن لەســەر ئەوە رێككەوتن كە 

ئەو هەنگاوە هەتا ئاداری 2018 درێژ بكرێتەوە.
لەسەر ئاســتی بەرهەمهێنانیش ئاستی نەوتی 
جیهــان دابەزیــوە، بــە جۆرێك لە مانگــی ئابی 
ئەمساڵ بە رێژەی 720 هەزار بەرمیل لە بەرهەمی 
نەوتی جیهان كەمبووەتەوە، بەشــێك لە هۆكاری 
ئەمەش بــۆ چاككردنــەوەی پیشەســازیی نەوت 
لــە هەندێــك لە واڵتانــی وەكوو لیبیا، رووســیا، 
كازاخستان، مەكســیك دەگەڕێتەوە. بە گوێرەی 
ئاژانســی نێودەوڵەتیی وزە، ئــەوە یەكەمجارە لە 
چــوار مانگی رابردوودا ئاســتی بەرهەمهێنان بەو 

جۆرە دابەزێ.
جگە لەمە، ئاستی پابەندی واڵتانی ئۆپێك بە 
رێككەوتنــە نەوتییەكەش لە مانگی ئابدا بۆ %82 
بەرز بووەوە، لە مانگی تەمووزدا واڵتانی ئۆپێك بە 
رێژەی 75% پابەندی رێككەوتنەكەی نێوان ئۆپێك 

و 10 واڵتی دەرەوەی رێكخراوەكە بوون. 
خاڵێكــی دیكە كە لــە راپۆرتەكەی ئاژانســی 
نێودەوڵەتــی وزەدا جەختی لەســەر دەكرێتەوە، 
بەكاركەوتنــەوەی قۆناغ بــە قۆناغی پااڵوگەكانی 
ئەمریكایــە كــە بەهۆی باهــۆزی هارڤــی زیانیان 
بەركەوتبوو. ئاژانســە نێودەوڵەتییەكە پێشبینی 
دەكات لەگەڵ دەستبەكاربوونەوەی هەموو پااڵوگە 
نەوتییەكانی ئەمریكا، گوشــاری ســەر كۆگاكانی 
نەوتیش كەم دەبێتەوە. كاریگەریی ئەو باهۆزەش 
بــەرە بەرە خەریكە لەســەر پااڵوگەكانی ئەمریكا 

كەم دەبێتەوە.
چوارشــەممەی رابردوو لە كــۆی 20 پااڵوگەی 
ناوچەكانی باشــووری ئەمریــكا 13یان لە قۆناغی 

دەستبەكاربوونەوەدا بوون، پێنج پااڵوگەی دیكەش 
ماویانە دەست بەكار بكەنەوە. گەورەترین پااڵگەی 
نەوتیی ئەمریكاش كە لە ویالیەتی تێكساســە بە 
نیوەی توانای جارانی دەستی بەكار كردووەتەوە. 
لــە كاركەوتنــی پااڵوگەكانی ئەمریــكا كاریگەری 
راستەوخۆ لەسەر نرخەكان دادەنێت، لەبەر ئەوەی 
نەوتــی خــاوی ناو پااڵوگــەكان بــەرز دەكاتەوە. 
بەدەر لەمەش ژمارەی بلۆكە نەوتییەكانی ئەمریكا 
بــە خێراییەكی كەمتر لە چەند مانگی ســەرەتای 
دەســتبەكاربوونی ئیــدارەی نوێــی ئەمریكا بەرز 

دەبێتەوە. 
هەرچەندە واڵتانی ئۆپێك نزیك ســاڵێكە 1.2 
میۆن بەرمیل لــە بەرهەمی رۆژانەی نەوتیان كەم 
كردووەتەوە، بەاڵم ســعودیە پێیوایە هەتا ئێستا 
هیــچ رێوشــوێنێك بــۆ كەمكردنــەوەی هەناردە 
نەگیراوەتەبــەر و بگــرە هەناردەكــردن بەرزیــش 
بووەتــەوە، لەبەر ئەوەی ژمارەیەكی زۆری واڵتانی 
ئەندامــی رێكخراوەكــە لە نەوتــی ئەمبارەكانیان 
قەرەبــووی ئــەو كەموكورتییــە دەكەنــەوە كــە 
لــە بەرهەمهێنانــدا تووشــیان بــووە، ژمارەیەك 

لــە واڵتانیــش ئاســتی بەكارهێنانــی نێوخۆییان 
كەمكردووەتەوە. 

ریاز دانوســتاندنەكانی لەگــەڵ واڵتانی ئۆپێك 
دەســتپێكردووە تاوەكــوو دەســتكاری ئاســتی 
هەناردەی واڵتەكانیان بكەن، لەبەر ئەوەی بە بازاڕ 
بەشێوەیەكی سەرەكی مامەڵە لەگەڵ پێنوێنەكانی 

هەناردە دەكات.
 جۆن هۆڵ، راوێژكار لە كۆمپانیای وزەی ئالفا 
ئێنێرجی پشــتیوانی لە تێڕوانینەكەی سعودیە 
دەكات و پێیوایــە "كەمكردنــەوەی هەنــاردەی 
واڵتانــی ئۆپێك كاریگەری راســتەوخۆ و گەورە 

لەسەر نرخەكانی نەوت دادەنێت".
شارەزایان پێیانوایە سەرەڕای ئەو كێشەیەی 
بــۆ پااڵوگەكانی ئەمریكا دروســتبووە، ســاڵی 
2017 دەكرێت ساڵێك بێت كە تێیدا نرخەكانی 
نەوت هەناســەیەكیان بە بــەردا بێتەوە. گروپی 
بانكەكانی هۆنگ و شانگهای )HSBC( پێشبینی 
دەكات نرخــی نەوتــی برێنت لە ســااڵنی 2018 
بــۆ 2019 لــە نێــوان 56 بــۆ 70 دۆالر بۆ هەر 

بەرمیلێك بێت.

رووداو - هەولێر

كاتێك ڤالدیمیر پوتین، ســەرۆكی رووســیا، 
لە ناوەڕاســتی ســااڵنی دوو هــەزارەكان بناغەی 
دەســەاڵتی خــۆی پتەو دەكــرد، كەرتــی وزەی 
رووسیاشــی بەهێــز كــرد. بۆیــە دوو كۆمپانیای 
زەبەالحــی بــواری وزەی دامەزراند كە یەكێكیان 
رۆزنەفت بوو بۆ كاركردن لە بواری نەوتدا و ئەوەی 
دیكەیان گازپرۆم بوو بۆ گاز. لەو كاتەوە ئەو دوو 
كۆمپانیایە تاجی زێڕینی ئابووریی رووســیان، بە 
جۆرێك نزیكەی 50%ی بودجەی رووسیا و 25%ی 
تێكــڕای بەرهەمــی ناپوختەی نێوخۆی رووســیا 
پێكدەهێنن، بەاڵم ئەو دوو كۆمپانیایە مێژوویەك 

لە ملمالنێی قووڵیشیان لە نێواندا هەیە. 
سەرهەڵدانی رۆزنەفت

بەگوێــرەی راپۆرتێكــی شــیكاریی ناوەنــدی 
ئەمریكیی )ستراتفۆر(، هەر لە سەرەتاوە كریملین 
خۆی یەكالكردەوە و گازپرۆمی وەكوو كۆمپانیای 
ســەرەكیی كەرتی وزەی رووســیا پێناســە كرد. 
ئەو كۆمپانیایە دەســەاڵتێكی بێ ركابەری بەسەر 
تــۆڕی بۆڕییەكانی گازی سروشــتیی رووســیادا 
هەبوو، كاریگەریی ئەرێنیشــی لەســەر ئیدارە و 
ئاراســتەكردنی پەیوەندییەكانی مۆســكۆ لەگەڵ 
كۆمارەكانی پێشووی سۆڤیەت و ئەوروپا و توركیا 
هەبووە، بەاڵم دابەزینی نرخەكانی گازی سروشتی 
و نوێكردنــەوەی پڕۆژەكانــی بەرهەمهێنانــی وزە 
لــە ئەوروپا، ئۆڕاســیا و رۆژهەاڵتی نێوەڕاســت، 

دەسەاڵتی گازپرۆمی كەم كردەوە.
ناوەندی ســتراتفۆر پێیوایە ئــەو دۆخە نوێیە 
دەرفەتێكی نوێی بۆ رۆزنەفت رەخساند. بۆیەش 
ئــەو كۆمپانیایــە لــە تشــرینی یەكەمــی 2016 
دا ســەرەڕای ناڕەزایەتیــی پوتیــن، كۆمپانیــای 
باشــنەفتی رووســی كڕییــەوە، كــە شەشــەم 
گەورەترین كۆمپانیای نەوتی رووسیا بوو. رۆزنەفت 

بۆ رازیكردنی كریملین ئامادە بوو بەشێكی گەورە 
لە پشــكەكانی كۆمپانیاكەیان بە خەڵكانی دیكە 

بفرۆشن.
بەپێی راپۆرتەكەی )ستراتفۆر(، پوتین پالنی 
ئــەوەی هەبــوو كۆمپانیاكانی دژبــەری رۆزنەفت 
هانبدات پشــكەكانی رۆزنەفت بكڕنەوە، لەوانەش 
كۆمپانیــای لوكئۆیڵی رووســی و كازمونای گازی 
كازاخســتان. بەاڵم ئیگۆر ســاچین، بەڕێوەبەری 
گشــتیی كۆمپانیاكە، بیری لــەوەش كردبووەوە، 
بۆیــە لەگەڵ كۆمپانیــای گلێنكۆر و دەســەاڵتی 
وەبەرهێنانی قەتەری رێككەوت، هیچكام لەو دوو 
كۆمپانیایە كێشەی سیاســییان لەگەڵ رۆزنەفت 

نەبوو.
كەرتی گازی سروشتیی رووسیا بەشێوەیەكی 
نەریتی لەدەســتی گازپرۆمدا بووە، بەاڵم ئێســتا 
رۆزنەفت چاوی لەو كەرتەشــە. لە ســاڵی 2012 
رۆزنەفــت ســااڵنە دوو ملیــار مەتر ســێجا گازی 
بەرهەمدەهێنا. ساڵی رابردوو بەرهەمی گازی ئەو 
كۆمپانیایە بۆ 67 ملیار مەتر ســێجا بەرزبووەوە. 
گازی  بەرهەمــی  ئێســتایان،  پالنــی  بەپێــی 
كۆمپانیاكــە هەتا 2020 دەگاتە 100 ملیار مەتر 
سێجا. ئەگەرچی ئەمە چارەكێكی بەرهەمی گازی 
سروشــتیی گازپرۆمە، بەاڵم ئەو گەشــە خێرایە 
ئاماژەیەكە بۆ ئەوەی رۆزنەفت چاوی لە پشكێكی 

گەورەتری گازی سروشتیی رووسیایە.
رۆزنەفت و سیاسەت

بەرپرسانی رۆزنەفت دەزانن ئەگەر دەسەاڵتی 
وەرنەگێڕنــە ســەر  وزەدا  بــواری  لــە  خۆیــان 
دەسەاڵتێكی سیاسی، ئەوە ناتوانن لە درێژخایەندا 
درێژە بە بەرەوپێشچوونی خۆیان بدەن. لە چەند 
ســاڵی رابردوودا رۆزنەفت لەگەڵ ژمارەیەك واڵتدا 
پەیوەندیی نزیكی دروستكردووە، لەوانەش میسر، 
لیبیا، هیندســتان، ڤەنزوێال، ئەڵمانیا، ســووریا، 
چین و هەرێمی كوردستان. هەموو ئەو واڵتانەش 

بە هۆكاری جیاواز جێگەی بایەخی مۆسكۆن. 
ئامانجی ســەرەكیی رۆزنەفــت ئەوەیە كۆتایی 
بــە مۆنۆپۆڵــی گازپــرۆم بەســەر كەرتــی گازی 
رووسیادا بهێنێت. یەكێك لەو رێگایانەش كە بیری 
لێكردووەتەوە ئازادكردنی رێگەكانی گواستنەوەی 
گازە بــۆ دەرەوەی رووســیا. حكومەتی رووســیا 
ئامــاژەی بۆ ئــەوە كردووە كە ئەو پرۆســەیە لە 
2018 یان 2020ەوە دەســتپێدەكات. بەگوێرەی 
راپۆرتەكەی )ســتراتفۆر( ئەگەر ئــەو بەرنامەیە 
ســەر بگرێت، ئەوروپییەكان، چیــن و توركیاش 
قازانجێكــی زۆر دەكــەن، لەبەر ئــەوەی ركابەری 
نێــوان رۆزنەفت و گازپرۆم پێ دەنێتە قۆناغێكی 
نوێــوە و ئــەوەش كاریگــەری لەســەر نرخەكان 

دەبێت.
شەڕی ئیگۆر ساچین

راپۆرتەكــەی ناوەنــدە ئەمریكییەكــە ئەوەش 
دەخاتەڕوو كە ســەركەوتنە داراییەكانی رۆزنەفت 
متمانەیەكــی زۆری بــە ئیگــۆر ســاچین داوە. 
بۆیەش ســاچین هەوڵدەدات دژبەرەكانی خۆی لە 
كریملین بكاتە ئامانج. لە تشرینی دووەمی 2016 
ئالێكسێی ئولیوكایەڤ، وەزیری ئابووریی رووسیا، 
بــە تۆمەتی بەرتیــل و گەندەڵی دەســتگیركرا. 
ئولیوكایەڤ یەكێك بوو لەو نوخبە سیاسییانەی 
نزیك لە پوتین كە سااڵنێكە دژایەتیی ساچین و 

رۆزنەفت دەكەن.
دژایەتیی ساچین لەگەڵ الیەنگرانی پوتین هەر 
لە مۆسكۆ نەماوەتەوە و گەیشتووەتە چیچانیش. 
رەمەزان كادیرۆڤ، ســەرۆكی چیچان، رۆزنەفتی 
بــەوە تۆمەتبار كردووە كــە لە بەڵێنەكانی خۆی 
لەگــەڵ چیچــان پاشــگەز بووەتــەوە. رۆزنەفت 
لــە بەرامبــەردا دەڵێت ئەوان هێشــتا لە قۆناغی 

لێكۆڵینەوە لە كێڵگەكانی چیچانن. 
بــە گوێرەی راپۆرتەكەی ســتراتفۆر، هەنگاوە 
خێرا و گەورە ئابووری و سیاســییەكانی ساچین 

وایكردووە زۆربەی شارەزایان پێیانوابێت ساچین 
لــە پاش پوتین دەســەاڵتی دووەمی رووســیایە، 
بــە جۆرێك ســاچین بە یەكێك لــە هۆكارەكانی 
ســەرهەڵدانی ناكۆكــی و دووبەرەكیــی گەورە لە 

مۆسكۆ دەزانرێ.
پوتیــن لە ماوەی نزیك دوو دەیە دەســەاڵتی 
خۆیــدا ســەلماندوویەتی بێ دوو دڵــی دەتوانێت 
كەســانی كێشەســازی نــاو كریملین البــدات، لە 
نێوانیشــیاندا كەسانێك هەبوون كە بۆ ماوەیەكی 
دوورودرێژ الیەنگری پوتین و ئەجێنداكەی بوون. 
بــەاڵم )ســتراتفۆر( پێیوایە ســاچین پاروویەكی 
گەورەتــرە لەوەی پوتین پێی قوت بدرێت، لەبەر 

ئەوەی تێكشــكاندنی ســاچین و رۆزنەفت تەنیا 
كەســێك و كۆمپانیایەكــی زەبــەالح ناگرێتەوە، 
بەڵكو هەموو ئەو تۆڕە زەبەالحەش دەگرێتەوە كە 
ساچین چەند ساڵێكە دایدەمەزرێنێ، بۆیەش ئەو 
هەنگاوە هەڕەشەی گەورە لە سەقامگیریی هەموو 

رووسیا دەكات. 
چاودێــران و دەزگا میدیاییــە نێوخۆییەكانی 
رووســیا ئاماژە بــۆ كۆمەڵێك هــەوڵ دەكەن كە 
پوتین بۆ فراوانكردنەوەی بنكەی دەسەاڵتی خۆی 
لە كریملین دەســتی پێكردووە. بەپێی ستراتفۆر 
بەشی زۆری ئەو كەسانە توانای ساچینیان نییە، 
بــەاڵم دەتوانــن كۆمەڵێــك ئەلتەرناتیــڤ بخەنە 

بەردەستی پوتین، سەرەكیترین كەسەكانیش لەو 
بازنەیەدا كادیرۆڤی ســەرۆكی چیچان و دیمیتری 

مێدڤێدیڤ، سەرۆك وەزیرانی رووسیایە. 
راپۆرتەكەی ســتراتفۆر ئەوەش دەخاتەڕوو كە 
ساچین و رۆزنەفت بەشێكن لەو ملمالنێ بەرفراوان 
و هەمە الیەنەیەی دەســەاڵت كە لە ناو كریملین 
روودەدات، بەاڵم ترسی سەرەكی پوتین ئەوەیە كە 
لە رووسیایەكی ناسەقامگیردا ركابەرێكی سیاسی 
گەورەی لێ زەق ببێتەوە. پرســیارەكەش ئەوەیە 
ئــەو ملمالنێ سیاســییە قووڵــە چ كاریگەرییەك 
لەســەر كەرتی وزە و ملمالنــێ قووڵەكانی نێوان 

رۆزنەفت و گازپرۆم دادەنێ.

نرخی نەوت بەرەو هەڵكشانە
پێشبینی دەكرێ نرخی بەرمیلێك نەوتی برێنت لە دوو ساڵی 

داهاتوودا لە نێوان 56 بۆ 70 دۆالر بێت

رێككەوتنەكەی ئۆپێك نەوتی بەكارنەهاتووی ئەمبارەكانی كەمكردووەتەوە

بەرهەمی گازی كۆمپانیای روزنەفت لە 2020 دا دەگاتە 100 ملیار مەتر سێجا، ئەمەش چارەكێكی بەرهەمی گازپرۆمە
 

- زیادبوونی ئاستی داوا لەالیەن ئەوروپا و ئەمریكا

- بەگەڕكەوتنەوەی پااڵوگەكانی ئەمریكا دوای باهۆزی هارڤی

- بەرزبوونەوەی ئاستی پابەندی واڵتانی ئۆپێك بە رێكەوتننامەكەیان

- دابەزینی ئاستی بەرهەمهێنانی نەوت

هۆكارەكانی بەرزبوونەوەی نرخی نەوت

ملمالنێی سیاسەت و وزە لە رووسیا

رۆزنەفت چاوی لە دەسەاڵتە و پوتینیش دەیەوێ 
پشتی لە زەوی بدات



10 ژمارە ) 473 ( - دووشەممە 2017/9/18
ریكالم



11 ژمارە ) 473 ( - دووشەممە 2017/9/18
ریكالم



12
ژمارە ) 473 ( - دووشەممە 2017/9/18

كچە قوتابییەك خۆی دەخنكێنێ
رووداو - هەریر

رۆژی 2017/9/16 كچە قوتابییەكی تەمەن 16 ســاڵ بەناوی هەورین شــەهاب عەبدوڵاڵ، دانیشــتووی شــارۆچكەی حەریری سەر بە قەزای شەقاڵوە خۆی 
خنكاند. شەهاب عەبدوڵاڵ باوكی هەورین بە )رووداو(ی گوت "كچەكەم پۆلی نۆی بنەڕەتی بوو، لە خوێندن زۆر باش نەبوو، ئەمساڵ لە خولی یەكەم لە سێ وانە 

كەوتبــوو، تاقیكردنــەوەی خولــی دووەمی دایەوە. ئەو رۆژە براكەی لە رێگەی ئینتەرنێتەوە ئەنجامی تاقیكردنەوەكانی بۆ وەرگرتەوە، بەاڵم دەرنەچوو بوو، ئەویش 
زۆر خەمی خواردبوو، بۆیە رۆژی دواتر لە نێو باخچەی ماڵەكەمان بە لەچكەكەی خۆی، خۆی خنكاند، بۆیە خۆخنكاندنی كچەكەم تەنیا پەیوەندی بە دەرنەچوونی 

بووە لە وانەكانی".

ژنان

تاقانەی شەش برا ئاگری لەخۆی بەردا
عومەر چاوشین
رووداو - پشدەر

ئەندامانی خێزانەكەی بڕیاریاندابوو رۆژی عەرەفە 
)رۆژێك پێش جەژنی قوربان( بە رۆژوو ببن، تریفە 
گوتبــووی كە ئەو خواردنیان بــۆ ئامادە دەكات و 
پارشێویش بانگیان دەكات، بەاڵم ئەو كاتەی ئەوان 
لە خەودا بوون، ئاگری لە جەستەی خۆی بەردا. 

قسەی )تریفە.ق(ی تەمەن 33 سااڵنیش وەكو 
زۆربــەی ئەو كچانەی دوای خۆســووتاندن بەهۆش 
دێنەوە، پەشــیمانبوونەوە بوو، بەاڵم پەشــیمانی 
دادی نەدا و گیانی ســپارد و خۆشــیی جەژنی لە 

خێزانەكەی كرد بە شین.
تریفــە كە دانیشــتووی ناحیەی ژاراوەی ســەر 
بە قەزای پشــدەر بــوو، تاقانەی شــەش برا بوو. 
بەرەبەیانی 2017/8/31 ئاگری لە جەستەی خۆی 

بەردا و رۆژی 2017/9/4 گیانی سپارد. 
كەســوكاری تریفــە، وەكو زۆربەی هــەرەزۆری 
ئەو خێزانانەی كە ئافرەتێك لە ماڵەكانیاندا خۆی 
دەسووتێنێ، دەڵێن كچەكەیان نەخۆشیی دەروونی 

هەبووە، بۆیە خۆی سووتاندووە. 
كاروان كــە دوو ســاڵ لــە تریفــەی خوشــكی 
بچووكتــرە، بە )رووداو(ی گوت: "تریفە بە منداڵی 
هیچ كێشــەیەكی نەبــوو، تەمەنی 14 ســااڵن بوو 
كــە لە نــاكاو تووشــی نەخۆشــیی دەروونی بوو، 

نەخۆشییەكەی رۆژ بە رۆژ پەرەی دەسەند، بردمانە 
الی چەندین پزیشــك و شــێخ و مەال، بەاڵم هیچ 

سوودی نەبوو".
بە گوتەی كاروان، نەخۆشییەكەی تریفە سەخت 
بــووە، بۆیە باوكی بەردەوام چاودێریی كردووە، بە 
تایبەتی دوای ئەوەی جارێك نەوتی بەخۆیدا كردووە 
و ویســتوویەتی خۆی بسووتێنێ، بەاڵم زوو فریای 
كەوتبوون. كاروان دەڵێت: "باوكم بۆ یەك شەویش 
غافڵ نەدەبوو لێی، ئەگەر سەفەرێكیشی بكردایە، 

كەسێكی رادەسپارد چاودێریی تریفە بكات".
كاروان باســی ئەو كاتە دەكات كە تریفە خۆی 
ســووتاندووە: "شــەوی عەرەفــە گوتمــان بەیانی 
هەڵدەســتینەوە بــەڕۆژوو دەبین، تریفە پێیگوتین 
ئێــوە بخەون، مــن خواردنتان بۆ حــازر دەكەم و 
پارشێویش خەبەرتان دەكەمەوە. بەاڵم لە حەوشە 
نەوتــی بەخۆیدا كردبوو، بەبێ دەنگی دەســووتا، 
باوكــم لەگــەڵ بۆنــی دووكــەڵ و رووناكیی ئاگری 

جەستەی بە ئاگا هاتبوو".
هەر ئەو شەوە تریفە دەگەیەنرێتە نەخۆشخانەی 
گشــتیی قــەاڵدزێ، لــەوێ هەندێك چارەســەری 
ســەرەتایی بۆ دەكــرێ و رەوانەی نەخۆشــخانەی 
فریاكەوتنی ســلێمانی دەكرێ، كاروان دەڵێت "كە 
لە رێگا بردمان بۆ قەاڵدزێ بەهۆش خۆی هاتەوە و 
گوتی پەشیمانم، گەردنم ئازاد بكەن، نازانم بۆچی 

خۆم سووتاند".

نەخۆشــخانەی  لــە  رۆژێــك  چەنــد  تریفــە 
فریاكەوتنی سلێمانی مایەوە، بەاڵم كەسوكارەكەی 
لەسەر بەرپرســیارێتی خۆیان بردیانەوە ماڵەوە. 
كاروان دەڵێت: "لە نەخۆشــخانە تەنیا دەرزییان 
لێدەدا و ئاویان لەسەر دادەنا، ترسمان هەبوو بە 
دەرزی و ئاو بیكوژن، بۆیە بردمانە ماڵەوە، لەوێ 
بــە دەرمانی كــوردەواری چارەســەرمان دەكرد، 
بــەاڵم دوای دوو رۆژ مــرد". بە گوتــەی كاروان، 
هۆكاری رووداوەكە تریفە خۆی بووە، بۆیە تریفە 

سكااڵی نەبووە.
عوســمان محەممەد، یاریــدەدەری بەڕێوەبەری 
نەخۆشخانەی شــەهیدانی قەاڵدزێ بە )رووداو(ی 
گــوت: "بەرەبەیانی ئەو رۆژە ســووتاوێكی كچیان 
هێنا بۆ بەشــی فریاكەوتنی نەخۆشخانەكەمان كە 
رێژەی ســووتانەكەی 65% بوو، ئێمە الی خۆمان 
چارەســەری ســەرەتاییمان بۆ كرد، لەبەر ئەوەی 
بەشی سووتاوی لە نەخۆشخانەكەمان نییە، بۆیە 
بەڕێمان كرد بۆ نەخۆشخانەی فریاكەوتنی سلێمانی، 
بەاڵم دوای دوو رۆژ مانەوە لە نەخۆشخانە، لەسەر 
بەرپرسیارێتی خۆیان، كەســوكارەكەی بردیانەوە 
بۆ ماڵەوە، لە كاتێكدا نەخۆشــی لەو جۆرە نابێت 
لە شوێنی خۆی بجوڵێنرێ و لە نەخۆشخانە بێتە 
دەرەوە، چونكــە برینەكانی ژەهــراوی دەبن، ئەو 
نەخۆشە تووشــی ژەهراویبوونی خوێن بوو، بۆیە 

دوای دوو رۆژ مانەوە لە ماڵەوە، مرد".

نەوزاد مەحموود
رووداو - خورماڵ

هەرچەندە باخەكەیان چەند ســەد مەترێك لە 
ماڵەكانــی شــارۆچكەكەوە دوورە، بەاڵم شــیرین 
دەڵــێ "ســێ مانــگ جارێــك خورمــاڵ نابینــم، 
چونكە هەموو ژیانمان داوە بە كارەكەمان، من و 
خوشكەكەم، جاری وا هەیە تاوەكو رۆژ دەبێتەوە 

ناخەوین بۆ ئەوەی باخەكەمان ئاو بدەین".
لە شارۆچكەی خورماڵ، باخ و باخەوان زۆرن، 
بــەاڵم دوو خوشــكی باخەوان كە ئێســتا بەهۆی 
پێگەیشــتنی بەروبوومەكانیانەوە ناپەرژێنە سەر 
هیچ شتێك، كەس نییە لەو ناوچەیە نەیانناسێت. 
12 ساڵ لەمەوبەر شیرین و فاتیمەی خوشكی 
بڕیاریانــدا ئــەو 18 دۆنــم زەوییەی كــە هەیانە، 
بیكەنــە باخ. ئــەوە بڕیارێكی ئێجگار قورســیش 
بــوو، چونكــە ئیــدی دەبــوو دوو كــچ شــەڕی 
ســەوزكردنی زەوییــە رووتەڵەكــە بكــەن لەنێــو 
كۆمەڵگەیەكــدا كە باخەوانەكانی پیاون. شــیرین 
دەڵێت: "لەسەرەتاوە بۆ ئێمە خۆش نەبوو، بەاڵم 
دەســتمان بە چاندن و رواندنی نەمامەكان كرد و 

خزمەتمان كردن، تاوەكو بەو شێوەیە بووە باخ".
شیرین حەمەخورشید، كێشەی ئەوەیە كە دوو 
رۆژ جارێك سەرەئاوی هەیە بۆ ئاودانی باخەكەی، 
بەاڵم باخەكەیان گەورەیە و ئاویش لەنێوان چەند 
باخەوانێكی ناوچەكەدا دەبێ بەڕێككەوتن دابەش 
بكرێ. شــیرین دەڵێــت "زۆر جار پیاوەكان لەناو 
خۆیان دەبێتە شــەڕ و قڕەیان لەســەر ئاو، بەاڵم 
ئێمە ناچارین شــەو تاوەكــو بەیانی نەخەوین بۆ 

ئەوەی فریای ئاودانی باخەكەمان بكەوین".
شــیرین، لــەوە ماندووتــر دەردەكــەوێ كــە 
پێشــبینی دەكەی، چونكــە كاتی وا هەیە لەگەڵ 
فاتیمــەی خوشــكی 24 كاژێــر زیاتــر لــە نێــو 
باخەكەیان دەمێننەوە، بەاڵم شــیرین هەركاتێك 
ســەر بەرز دەكاتەوە و درەختە بەبەرهاتووەكان 
دەبینــێ، بڕێــك ئــارام دەبێتــەوە "بەرهەمیــش 
ئێســتە پارە نــاكات، پێش ئــەو قەیرانە، رۆژی 
وا هەبــوو بایی 100 هەزار دینار بەس خەیارمان 

دەفرۆشت، ئێستا بایی 20 هەزار دەفرۆشین".
فاتیمــە لــە شــیرینی خوشــكی ماندووتــرە. 
ئــەو دەڵێ حــەزی لەهەموو كارێكــی باخدارییە، 
بــەاڵم زۆر رقــی لــە هەنــار رنیــن دەبێتــەوە، 

چونكــە هەنارەكەیــان زۆرە. بۆیە زۆربەی ســاڵ 
هەنارەكەیان لە گۆترە دەفرۆشن تەنیا بۆ ئەوەی 

لە رنین رزگاریان ببێ".
ئــەو دوو خوشــكە تەمەنیان لەســەرووی 45 
ساڵە، هیچیان شوویان نەكردووە، ئەوان خاوەنی 
دوو بران، بەاڵم براكانیان نایەن بەالی باخەكەوە، 
بۆیە خۆیــان ناچاربوون ببنە باخــەوان. فاتیمە 
دەڵــێ "لەســەرەتای بەهــاردا چەنــد كرێكارێك 
دەگریــن گۆلەكان پــاك بكەنەوە، لە پایزیشــدا 
هەندێك پیاو بەكرێ دەگرین دارەكان هەڵپاچن، 
بەاڵم هەموو كارەكانی دیكە خۆمان دەیكەین".

هەنار، ســێو، هەنجیــر، هەرمێ، خۆخ، ترێ، 
خەیــار، تەماتــە، بامیــە و باینجــان و زۆر جۆر 
سەوزە لە باخەكەی ئەواندا دەستدەكەوێ. چەند 
ســەر مانگایەك و مریشــك و قــاز و پەلەوەری 

دیكەش بەخێودەكەن.
جەمــال عەلــی كــە رۆژانــە بەرهەمــی باخی 
ئــەو دوو خوشــكە دەباتە عەلــوە و لە دووكانی 
خۆشــیدا هەر سەوزە و میوەی ئەوان دەفرۆشێ، 
زۆر پەســنی بەرهەمەكانیان دەدات "میوەكەیان 

زۆر جوانە، باشترین جۆری ترێ هی ئەوانە". 

جەمال عەلی، هەروەها دەڵێ: "ئێستا ئەم دوو 
خوشكە بوونەتە قسەوباسی نێو خەڵك، بەهۆی 
جوانیی باخەكەیان و باشیی بەرهەمەكەیانەوە".

"باخداریــی زۆر خۆشــە، كاتێــك بەروبووم 
پێدەگات هەر كەس بێتە ســەردانت ســەبەتە 
میــوەی وەك دیاری پێــدەدەی، هەرچیت بوێ 
هەیە و خۆت بەرهەمت هێناوە"، بەاڵم شــیرین 
بەردەوام بەدەســت كەمیی ئــاوەوە دەناڵێنێ. 
چونكە دەبێ هەموو هەفتەیەك دووجار لەگەڵ 
باخەوانە پیاوەكان تووشــی دەنگە دەنگ ببێ، 
هەر بۆیە بەردەوام دەیگوت كەمئاویی خەریكە 
خۆشەویســتیم بــۆ باخەكــە ناهێڵــێ: "ئەگەر 
ســاڵێكی دیكە ئاو ئاوا كەم بێت، دەیفرۆشــم 

چونكە ئەو شەڕە بە من ناكرێ".
وەزیــری  لەالیــەن  فاتیمــە  و  شــیرین 
كشــتوكاڵەوە وەكــوو دوو باخەوانی نموونەیی 
دەڵێــن،  خۆیــان  وەك  بــەاڵم  خەاڵتكــراون، 
باشــترین خــەاڵت كــە حكومەت پێشكەشــی 
ئەوانــی بكات، رێگەگرتنە لە هێنانی ئەو میوە 
و ســەوزەیەی ناهێڵــێ بەرهەمــی باخەكەیان، 

نرخی گونجاو بكات.

دوو خوشك 18 دۆنم زەوی دەكەنە باخ

رووداو - سوید

زیان یوســف، مامۆســتای زومبا و پیلۆكسینگ، 
بــە نیازە وەكوو یەكەم ئافرەتی كورد بەشــداری لە 

پاڵەوانێتییەكی لەشجوانی لە سوید بكات.
زیان كە خەڵكی دهۆكە و رەگەزنامەی ســویدیی 
هەیە، دەڵێت "من یەكەم ئافرەتی كوردم و پێشــتر 
هیچ ئافرەتێك ئەمەی نەكردووە. لەو پاڵەوانێتییەدا 
10 واڵت بەشداری دەكەن. بێگومان ئااڵی كوردستان 
لەگــەڵ خــۆم دەبەم، بــەاڵم چونكە رێگــە نادرێت 
كوردستان لەو پاڵەوانێتییەدا بەشداری بكات، دەبێ 
پاسپۆرتە سویدییەكەم بەكاربهێنم بۆ ئەوەی رێگەم 

بدەن بەشدار بم".
وەرزشــوانە كوردەكە لە ئێــران لەدایكبووە و لە 
تەمەنی 8 ســااڵندا لەگەڵ خێزانەكــەی گەڕاونەتەوە 
باشــووری كوردستان. بەاڵم لە بیستەكانی تەمەنیدا 
بڕیار دەدات بچێتە ســوید و بۆ ماوەی 10 ساڵ لەو 

واڵتە دەمێنێتەوە. 
حــەزی بۆ زومبــا لە یەكێــك لە گەشــتەكانیدا 
بــۆ كوردســتان دروســت بــوو، كاتێــك هاوڕێكانی 
پێیانگوتبــوو زۆر قەڵــەو بــووە. لەكاتــی گەڕانەوە 
بۆ ســوید بڕیــاری دا ژیانی خۆی بگــۆڕێ، بۆیەش 
بەشداری لە كۆرسەكانی زومبادا كرد. دوای چەندین 
مانگ راهێنانی زومبا كێشی زیان لە 97 كیلۆگرامەوە 
بۆ 67 كیلۆگرام دابەزی، وەكوو خۆی دەڵێت "زومبام 
خۆشدەوێ چونكە ژیانمی گۆڕی، هەر ئەمەش وایكرد 

بڕیار بدەم ببمە مامۆستای زومبا".

زیان، تەمەن 35 سااڵن، لەساڵی 2012 بڕوانامەی 
راهێنانــی زومبای وەرگرت، ســاڵێك دواتر گەڕایەوە 
كوردســتان و بڕیاری دا ئەو وەرزشە دانسییە فێری 
ئافرەتانــی هەرێمی كوردســتان بــكات. بەاڵم ئەمە 
كارێكی ئاســان نەبوو. وەكوو خۆی دەڵێت "كاتێك 
گەڕامەوە كوردســتان، كەس نەیدەزانی زومبا چییە، 
دەیانگــوت ئەمە وەكوو دیســكۆیە و ئافرەتی كورد 
ناتوانێت بەشداری تێدا بكات، چونكە كولتووری ئێمە 

ئەمە قەبووڵ ناكات".
 Esporta( زیان ستۆدیۆیەكی بچووكی بە ناوی
Fitness Center( لــە هەولێــر كردەوە. ســەرەتا 
تەنیــا چەنــد قوتابییەكــی هەبــوو. ئــەو ئێســتا 
بڕوانامــەی پیلۆكسینگیشــی هەیــە كــە ئەویــش 
تێكەڵەیەكە لــە وەرزش و دانس، لەگەڵ تێپەڕینی 
كاتیشدا ژمارەی قوتابییەكانی بەرز بوونەوە. ئێستا 
35 قوتابــی هەیە، بۆیەش هەندێكجار ناچارە نۆرە 

بۆ قوتابییەكانی دابنێ.
زیان یوسف دەڵێت زۆر لە ئافرەتانی كوردستان 
ئارایش، برژانگی ســاختە و دەرمانــی گەورەكردنی 
ماسولكە بەكاردەهێنن بۆ ئەوەی جوان دیار بن، بەاڵم 

ئەو هانیان دەدات رێگەیەكی دیكە تاقی بكەنەوە. 
هەوڵەكانــی زیــان لە كوردســتان بێ كێشــەش 
نەبــووە، خەڵكانێكی زۆر بەهــۆی چاالكییەكانیەوە 
رەخنــەی لێدەگــرن، بــەاڵم دەڵێــت "مــن دەمەوێ 
ئافرەتانی كوردستان بزانن كە نابێ شەرم لەوە بكەن 
لەشی خۆیان نمایش بكەن، چونكە بەمە هیچ كارێكی 

هەڵەیان نەكردووە". 

ئەو وێنەكانی راهێنان و فیتنێســی خۆی لەسەر 
الپەڕەی تایبەتی فەیســبووك و ئینستاگرامی خۆی 
نمایــش دەكات و دەڵێــت "هیــچ فۆتۆیەكم لەســەر 
ئینستاگرامەكەم دانەناوە كە جەستەمی تێدا نمایش 
كرابێت، بەڵكو هەموو فۆتۆكان بە جلی وەرزشــین. 
بەاڵم خەڵكانێكی زۆر دێن و كۆمێنتم بۆ دەنووسن و 
دەڵێن هیچ جلی لەبەر نییە و لەشوالری خۆی نمایش 
دەكات". ســەرەڕای ئــەو رەخنانەش، زیان ســوورە 
لەســەر درێــژەدان بە چاالكییەكانــی خۆی، چونكە 

دەیەوێت خەونەكانی خۆی بهێنێتەدی".
گوشارەكان تەنیا لەالیەن خەڵكی دەرەوە نەبووە، 
بەڵكو خێزان و كەســوكاری خۆیشــی سەرەتا دژی 
كارەكــەی بوون. بــەاڵم دەڵێت "بــۆم روونكردنەوە 
كــە من هیــچ كارێكی هەڵە ناكــەم و ئەمە تەنیا بۆ 

تەندروستیی خۆمە". 
ئێستاش خێزانەكەی بۆ پاڵەوانێتیی لەشجوانی لە 

سوید پاڵپشتیی دەكەن. 
زیــان رۆژی 24ی ئەیلــوول دەگەڕێتەوە ســوێد، 
بۆ ئەوەی پێــش پاڵەوانێتییەكە راهێنانێكی چڕوپڕ 
بــكات. بڕیاریشــە لــە ســوید راهێنەرێكــی تایبەت 
ئاســتی ئامادەیی جەســتەیی زیان تاقیبكاتەوە، بۆ 
ئــەوەی بزانن لە كام بەشــی پاڵەوانێتییەكەدا مافی 
بەشــداریكردنی هەیە. پاڵەوانێتییەكە لە رۆژی 29ی 
نیســانی ســاڵی داهاتوو دەســتپێدەكات. زیان كە 
ئااڵیەكی كوردستانی بەدەستەوەیە، دەڵێت "خەونی 
من ئەوەیە بەم ئااڵیەوە بەشداری كێبڕكێیەكان بكەم، 

بۆیەش ئەمە دەكەم".

كچێكی كورد بەشداری پاڵەوانێتییەكی 
نێودەوڵەتی دەكات

تريفە لە ماڵەوە چارەسەری برینەكانی سووتانەكەی دەكرا بەو هۆیەش تووشی ژەهراویبوونی خوێن بوو

بەرهەمی باخەكەی شیرین و فاتیمە رەواجێكی زۆری پەیدا كردووە                  )فۆتۆ: رووداو(

زیان ئێستا خاوەنی 35 قوتابییە و فێری زومبایان دەكات    
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تەرمی شوانێك دەدۆزرێتەوەكۆمەاڵیەتی
رووداو – سلێمانی

هێزەكانی پۆلیسی سلێمانی تەرمی شوانێكیان لە بەرزاییەكانی قەیوان ماوەت هەڵگرتەوە و رەوانەی پەیمانگەی دادپزیشكی سلێمانی كرد.
بەپێی راگەیەنراوێكی پۆلیســی پارێزگای ســلێمانی كە لە پەیجەكەیان لە تۆڕی كۆمەاڵیەتیی فەیسبووك باڵوكراوەتەوە "پاش نیوەڕۆی رۆژی 12ی ئەیلولی 

2017، تەرمی هاوواڵتییەكی دانیشتووی شاری سلێمانی لە بەرزاییەكانی قەیوان ماوەت دۆزرایەوە ". دوای گەیشتنی هێزەكانی پۆلیسی پارێزگای سلێمانی تەرمی 
هاوواڵتییەكە رەوانەی پزیشكی دادوەری لە شاری سلێمانی كرا و پەڕاوی لێكۆڵینەوەش بۆ ڕوداوەكە كراوەتەوە بە گوتەی پۆلیس "هاوواڵتییەكە ناوی )ر، م،ئا(یە 

و لە دایكبووی 1969یە، دانیشتووی گەڕەكی برایم ئەحمەدە لە شاری سلێمانی و پیشەی شوان بووە .

ژیلەمۆ عەبدولقادر

* بەڕێوەبەری بەرەنگاربوونەوەی 
توندوتیژی دژی ئافرەتان/ هەولێر

موقەدەمی مافپەروەر

قســەیەك لەناو كــورد هەیە دەڵێت: 
"پیــاوی كــورد ئەگەر پــارەی زۆر بوو، 
یــان ژنێكــی دیكە دێنێ، یان كەســێك 
دەكــوژێ". دۆســیەی ئــەو ژنــەی لەو 
گۆشــەیەدا باســی دەكەیــن، رێــك ئەو 
ئیدیۆمەی لەســەر دەچەســپێ، چونكە 
هاوژینەكەی لە رووی مەعنەوییەوە ئەوی 
كوشــت و دووریــش نییــە ژنێكی دیكە 

بهێنێ.
پارێزەرێــك تەلەفۆنــی بــۆ كردین و 
گوتی ئێوە پەیوەندیتان بە بریكاردارەكەم 
كردووە، چ كێشەیەكی لەالی ئێوە هەیە، 
ئێمــەش پێمانگــوت ژنەكەی ســكااڵی 
هەیە لەســەری، ئێمــەش دەمانەوێ بۆ 
ئاشــتەوایی بانگی بكەیــن. ئەو ئافرەتە 
داوای لێكردین بانگی هاوژینەكەی بكەین، 
بە گوتەی خۆی چەند مانگێكە پشــتی 
تێكــردووە، زۆر بە ناڕێكــی خەرجییان 
دەكێشــێ، هەر شــتێكی هەبێ قســەی 
لەگــەڵ ناكات لە رێگەی منداڵەكانییەوە 
نەبێ. بە ئاشكرا دەڵێت با جیاببینەوە، 
ئەو رازییــە خەرجییان بكێشــێ، بەاڵم 
دەیــەوێ منداڵــەكان لەالی خــۆی بن. 
بەاڵم ژنەكە دەیگوت بە هیچ شــێوەیەك 
ناتوانێ لێــی جیاببێتەوە، چونكە كاتی 
خۆی بە خۆشەویستی شووی پێكردووە، 
ســەرەتای ژیانیــان زۆر ناخــۆش بووە، 
بەاڵم دواتر گوزەرانیان باش بووە، ئێستا 
پیاوەكە كارێكی باشــی هەیە و مانگانە 

داهاتێكی باشی دەستدەكەوێ.
كاتێك بانگی پیاوەكە كرا و قســەی 
لەگــەڵ كــرا، پیاوەكە هیچ پاســاوێكی 
بەهێــزی نەبــوو بــۆ جیابوونــەوە لــە 
هاوژینەكەی، هەر باســی شــتی بچووك 
بچووكــی دەكــرد، بــە هیــچ جۆرێــك 
نەیدەســەلماند كە ئەگەر كێشــەیەكیان 
هەبــێ بە دیالــۆگ چارەســەری بكەن، 
بەڵكــو ژنەكــەی بێمەنت كــرد و داوای 
لێكرد با بچێ لە دادگا داوای جیابوونەوە 
بكات. بەاڵم ژنەكە بیانووی دیكەی هەبوو 
بــۆ جیانەبوونەوە، ئــەو دەیگوت ماڵی 
باوكم لە شارێكی دیكەیە، منداڵەكانم لە 
قوتابخانەی ئەهلی دەخوێنن، من ناتوانم 
كرێی خوێنــدن بدەم. پیاوەكە لەســەر 
ئــەوەش رازی بوو، گوتی خەرجی تۆ و 

خوێندنی منداڵەكانیشت دەدەم.
روون  ئافرەتەكــە  بــۆ  هەرچەنــدە 
كرایــەوە كــە تــەاڵق بەدەســت پیاوە، 
تــۆ رازی ببــی یان نــا دەتوانێ تەاڵقت 
بــدات، تۆ تەنیــا دەتوانــی داوای ماف 
و حەقــە مارەیــی خۆت بكــەی و داوای 
نەفەقــەی منداڵەكانت بكەی، بەاڵم ئەو 
هەر دەیگوت جیانابمەوە. بۆیە پیاوەكە 
یەكسەر دانیشتنەكەی جێهێشت، چونكە 
ئــەو خــۆی یەكالیی كردبــووەوە كە لە 

ژنەكەی جیادەبێتەوە.
پەیوەنــدی  ژنەكــە  رۆژ  دوو  دوای 
پێوەكردیــن و گوتــی هاوژینەكــەم بــە 
یەكجاری ماڵی جێهێشــتووە، مادام ئەو 
بــە مــن رازی نییــە با بــڕوات، بەاڵم با 
خەرجی من و كرێی خوێندنی منداڵەكان 
بــدات. پەیوەندیمان بە پیاوەكەوە كرد، 
ئەویش گوتی باشــە ئێستا تەلەفۆن بۆ 
كوڕەكــەم دەكــەم، بــەاڵم زۆری نەبرد 
پارێزەرەكەی تەلەفۆنی كرد و گوتی ئەوە 
بریكاردارەكــەم دەڵێت یەك فلسیشــی 
نادەمێ، با بچێ بۆ خۆی لە دادگا سكااڵ 
تۆمار بكات، بــەاڵم ژنەكە دەپاڕایەوە و 
دەیگوت :"ئەی هــاوار دادگای چی، من 
بــە چی بچم بــۆ دادگا، خۆ مــن پارەم 
نییە تەنانەت پارێزەرێكیش بگرم"، بەاڵم 
دواتر لەالیەن رێكخراوێكەوە پارێزەرێكی 
خۆبەخشی بۆ دابین كرا. كاتێك پیاوەكە 
زانی ژنەكەی ســكااڵی تۆمــار كردووە و 
پارێــزەری هەیــە، رازی بــوو مافەكانی 

ژنەكەی بدات. 
بەپێی یاســای باری كەســی، مافی 
دراوە  مێــرد  و  ژن  بــە  جیابوونــەوە 
لــە حاڵەتێكــدا ئەگــەر لەگــەڵ یەكدی 

نەگونجان.

ژنەكەی 
سەرگەردان كرد 

دیمەن بورهان
رووداو - هەولێر

بە پێچەوانــەی هەندێك مێرمنداڵ كە دەبنە 
بارگرانی بۆ خێزانەكانیان و تووشــی كێشــەی 
هاوكارێكــی  بیــالل  دەكــەن،  جۆراوجۆریــان 
باشــی باوكی بوو، ئــەو تەنیا چەند خولەكێك 
لەبەرچــاوی باوكی ونبوو، دواتر تەرمەكەی لەو 
ماڵــە دۆزرایەوە كە لەگــەڵ باوكی كاریان تێدا 

دەكرد.
بیالل حەســەن غــازی، تەمەن 12 ســاڵ و 
دانیشتووی شارۆچكەی كەالر، قوتابی قۆناغی 
حەوت بوو، لە وەرزی هاویندا بەردەستیی باوكی 

دەكرد كە بیناسازە. 
بیالل لــە بەرەبەیانی رۆژی 13ی ئەم مانگە 
لەگەڵ باوك و مامی بەڕێدەكەوێت بۆ كاركردن. 
حەســەن غازی باوكی بیالل كە ئێســتا لەسەر 
جێگەیە و چەند ئەندامێكی جەســتەی و باری 
دەروونیشی تێكشكاوە، تەنیا باس لەوە دەكات 
كوڕەكەی لە پێــش چاوی چەند خولەكێك ون 

بوو، دواتر بە خنكاوی بینییەوە.
عاســی غازی كە مامی بیاللە، زۆر پەســنی 
بیاللی برازای دەدات و دەڵێت "بیالل منداڵێكی 
هێمن و لەســەرخۆ بوو، نــە دایكی و نە باوكی 
هیچ كێشــەیان لەگەڵ كوڕەكەیان نەبوو، بیالل 
بۆ خۆشــی هیچ كێشــەیەكی دەروونــی نەبوو، 
لە ژیانیشــیدا هیچ كێشــەیەكی نەبــووە، بۆیە 
هەموومــان ســەرمان ســوڕماوە و نازانین چی 

بڵێین".
عاســی لــەو بــاوەڕەدا نییــە، بیــالل خۆی 
كوشــتبێ و پێیوایە رووداوەكــە قەزا و قەدەرە 
"بڕواناكەین رووداوەكە خۆكوشــتن بێت، بەڵكو 
قەزا و قەدەر بووە، چونكە كوڕێكی منداڵكارە، 
هێشــتا نەگەیشــتبووە تەمەنێــك كــە خــۆی 
ناســیبێت تا خەمێكی هەبووبێت، یان دەستی 

بچێتە گیانی خۆی".
مامــی بیــالل باســی ئــەو رۆژە دەكات كە 

رووداوەكــەی تێــدا رووداوە و دەڵێت "ئەو رۆژە 
دوای بانگی نیوەڕۆ بیالل لە حەوشــەی ماڵێك 
كــە كاریــان تێدا كــردووە، یاری بــە حەبلێك 

كردووە، دواتر لە ژوورێكی پشتەوە، حەبلەكەی 
لە فەردەیەكی چیمەنتۆ گیر كردووە، پاشان لە 
گەردنــی گیر كردووە، واتە نەیكردووەتە هەموو 

ملی، تەنیا بە ئەڵقەی پێشی حەبلەكە لە بەشی 
پێشەوەی ملی گیر كردووە و خنكاوە".

لــەو خانووەدا باوكی بیالل و مامێكی و دوو 
كرێــكاری دیكــە كاریان كــردووە. بیالل چەند 
خولەكێــك دیــار نامێنێ، بۆیــە باوكی و مامی 
بەدوایــدا دەگەڕێن، بەاڵم لە نێو خانووەكەدا بە 

خنكاوی دەیدۆزنەوە.
عاسی دەڵێت "باوك و براكەم لەوێ خەریكی 
كاربــوون. دوای چەند خولەكێك لە دیارنەمانی 
بیــالل، براكەم )باوكی بیالل( چــووە بەدوایدا 
بگەڕێــت، بــەاڵم بــە حەبلەكــەوە دەیبینێت، 
جەستەی ساردبووەتەوە و گیانی لەدەستداوە، 
براكــەم ئەژنۆی شــكابوو، هــاواری كــردووە، 
خاوەنی ئەو ماڵەی كاریان لێی دەكرد لە دیوی 
پشتەوەی خانووەكە بووە بەرە و هاواری براكەم 
دەچێــت و خێــرا تەرمی بیــالل هەڵدەگرێت و 

بەرەو نەخۆشخانەی دەبات".

بە گوتەی عاســی، باوكی بیالل بەو رووداوە 
زۆر پەشــۆكاوە، بۆیــە لــە كاتــی چوونــی بۆ 
نەخۆشــخانە تووشــی رووداوی هاتوچۆ بووە. 
عاسی گوتی "براكەم بە ئۆتۆمبێلی خۆی دوایان 
دەكەوێت، لەتاوی بیالل خۆی بە دوو ئۆتۆمبێلی 
دیكەدا دەكێشــێت و شــان و دەســت و چەند 
ددانێكی دەشــكێت، ســوپاس بۆ خودا ئێستا 
تەندروستی بەرەو باشــتر دەچێت، بەاڵم باری 

دەروونی زۆر ناجێگیرە".
ماڵەكــە  خــاوەن  رووداوەكــە  دوای  لــە 
دەستگیركراوە، بەاڵم عاسی رەتیكردەوە خاوەن 
ماڵەكە هیچ تاوانێكی هەبێ. عاسی گوتی "ئێمە 
سكااڵمان لەسەر هیچ كەسێك نییە، كوڕەكەمان 
بەدەســتی كەس نەڕۆیشتووە و بەزووترین كات 
دەچیــن تەنــازول بــۆ ئازادكردنی ئــەو خاوەن 
ماڵەش دەكەین كــە بەپێی پەتی كوڕەكەمانی 

گەیاندۆتە نەخۆشخانە".

مێرمنداڵێكی 12 سااڵن خۆی دەخنكێنێ

خۆكوشتن لە گەرمیان زیادی كردووە
بەپێی ئاماری بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیســی گەرمیان، لە ماوەی هەشت مانگ و 
نیوی رابردوودا 10 حاڵەتی خۆكوشتن لە سنووری گەرمیان تۆماركراوە، ئەمەش 
بە بەراورد بە نۆ مانگی یەكی رابــردوو زۆر زیادی كردووە كە تەنیا چوار حاڵەت 

بووە.
رائیدی مافپەروەر عەلی جەمال قدوری، گوتەبێژی پۆلیسی گەرمیان لەبارەی 
خۆخنكاندنی ئەو گەنجە بە )رووداو(ی گووت "پاش ئاگاداركردنەوەمان لەالیەن 
بنكەی پۆلیسی نەخۆشخانەی شەهید هەژار لە قەزای كەالر بە هێنانی تەرمی 
مێردمنداڵێكی تەمەن 12 ســااڵن كە بە پەت خۆی خنكاندبوو لە ماڵی كەسێك، 
كە لەگــەڵ باوكی كاری تێیدا دەكرد، پــەراوی لێكۆڵینەوەمان بۆ كردووەتەوە و 
خاوەن ماڵەكەشــمان دەســتگیر كردووە، هەروەها باوكی منداڵەكەش هەمان 
رۆژ تووشــی رووداوی هاتوچۆ بووە، لێكۆڵینەوەی پۆلیس لە رووداوەكە هێشتا 

بەردەوامە".

دیمەن بورهان
رووداو - هەولێر

لــە هەولێر باندێكی فێڵ و تەڵەكەبازی كە 
لە شەش كەس پێكهاتوون، سێیان دەستگیر 

كران.
ئەو باندە نووســینگەیەكی وەهمیی دراو و 
پێشــانگایەكیان بەناوی فرۆشــتنی كاشی لە 
شــەقامی شۆڕشــی هەولێر دانابــوو، بەناوی 
كــرێ ســێ ئۆتۆمبێلیان وەرگرتــووە و دواتر 

فرۆشتوویانە.
)ئا.م( تۆمەتباری ســەرەكیی دۆســیەكە 
كە باوكی چوار منداڵە، بە )رووداو(ی گوت: 
"ســەرەتا كاری مۆبایلــم دەكرد، لــە دوبەی 
دەمهێنا و دەمفرۆشــت، بــەاڵم بەهۆی چەند 
كەســێكەوە ملیۆنێــك دۆالرم فەوتــا، دواتر 
چەند كەسێكم ناســی، ئەوان كاری فائیزیان 
دەكــرد، مامەڵــەم لەگەڵ كردن، بــۆ ئەوەی 
بتوانــم ئیشــی خۆمــی پێبكــەم، ئۆتۆمبێل 
و دەمانچــە و شــتی دیكــەم لێوەردەگرتــن 
بۆ ماوەیــەك كە بۆیان دیاریدەكــردم، دواتر 
دەبووایە پــارەی زیاتریان بدەمێ، بۆ نموونە 
دەمانچەیەكیــان بە دوو هەزار دۆالر دەدامێ، 
بەاڵم دەبوو دوای مانگێك 3500 دۆالریان بۆ 

بگەڕێنمەوە".
)ئــا( بڕیــار دەدات واز لــەو كارە بهێنێ، 
دەچێ پێشانگایەكی فرۆشتنی كاشی دادەنێ، 
ئــەو دەڵێت "بــەاڵم پارەكەم بەشــی نەكرد، 
لەبەرئــەوە دووبارە كەوتینەوە ناو كەســانی 
فائیزخۆر، بۆیە لەگەڵ چەند كەســێكی دیكە 
بڕیارمانــدا بەناوی كاركــردن و پێدانی كرێی 
مانگانــە ئۆتۆمبێــل لــە خەڵــك وەربگریــن، 
ئۆتۆمبێلێكــی جۆری ترێلــە و دوو پیكابمان 
وەرگرت، هەروەها 200 دەرگا لە كەســێك لە 
كەالر و زیاتر لە 75 سپلیتیشمان لە كەسێك 

لە هەولێر وەرگرت".
)ئا.م( پێشــتریش دوو جار لەسەر قەرز و 
فێڵكردن دەســتگیركراوە، لەبارەی چۆنیەتی 

متمانەپێكردنــی ئــەو كەســانەی كااڵكانیان 
"نووســینگەیەكی  دەڵێــت  لێوەردەگرتــن، 
دۆالرفرۆشــانی  بــازاڕی  لەنــاو  وەهمیمــان 
هەولێــر دانابوو، كەسێكیشــمان بەناوی )ه( 
لەوێ كردبــووە وەكیل، هەروەها )مام . ئە(
یش كــە پیاوێكی بەتەمەن بــوو، دەمانكردە 
بــۆ  كاشــییەكە،  پیشــانگای  بەڕێوەبــەری 
ئەوەی خاوەنــی كااڵكان متمانەمان پێبكەن، 
دوای ئــەوەی متمانەیــان دەكرد و كااڵكانیان 
پێدەداین، وەرماندەگرت و دەمانفرۆشتەوە".

)ئا.م( دەشڵێت "ئێمە شەش كەس بووین، 
هەڵەمان كردووە و ماڵی خەڵكمان خواردووە، 
قــەرزاری خەڵكین. هەمــوو قەرزەكان كە 70 
هــەزار دۆالرە كەوتووەتە ســەر من و دەبێت 
بیدەمــەوە، بۆیە دوا قســەم بــۆ هەموو ئەو 
كەســانەی ئەو كارانە دەكەن ئەوەیە تەمەنی 
فێڵكــردن و ســاختەكاری كورتــە، بــا هیــچ 

كەسێك پەنای بۆ نەبات".
)ئــە.ق( تەمــەن 63 ســاڵ، خێزانــدارە 
بەتەمەنتریــن  ئــەو  هەیــە،  منداڵــی   8 و 
كەســی نــاو باندەكەیە، دەڵێت "ســاڵی پار 
لەڕێگــەی هاوڕێیەكمــەوە )ئا( و كەســێكی 
دیكــەم بەنــاوی )ك( ناســی، دواتر بەناوی 
ئیشــكردنەوە داوای پارەیان لێكردم، منیش 
8 ملیــۆن دینار لەگــەڵ 900 دۆالرم پێدان، 
بەمەرجی ئەوەی قازانجم بدەنێ، بەاڵم ئەوان 
پارەكەیــان نەدامەوە، لەبری ئــەوە گوتیان 
الی ئێمە كار بكە و پارەكەت دەدەینەوە".

)ئە(یــش یەكەمجــاری نییــە دەســتگیر 
دەكرێت. پێشــتریش لەســەر ســاختەكاری 
ساختەكارییەكەش  لەبارەی  دەستگیركراوە، 
دەڵێــت "لەگــەڵ چەنــد كەســێكی دیكە بە 
ناســنامە و رەگەزنامــەی ســاختە و بەناوی 
دیكەوە ئۆتۆمبێلمان لە كۆمپانیای ئۆتۆمبێل 

وەردەگرت و دەمانفرۆشتەوە".
مــام )ئــە( وەك خــۆی باســی دەكات، 
بەهۆی ئــەوەی پارەی دابوو بەم كەســانە، 
ناچــار بــووە لەگەڵیــان بێت، ئــەو دەڵێت: 

كاری  و  بــووم  چایچــی  كۆمپانیــا  "لــە 
خاوێنكردنەوە و گواســتنەوەی كاشــییەكانم 
دەكــرد، نەمدەزانی ئیشــی ئەوانە فێڵكردنە 
لــە خەڵك، مــن ئاگاداری ئــەوە نەبووم، بۆ 
نموونە جارێك خــاوەن ئۆتۆمبێلێكی جۆری 
ترێلــە هاتە پێشــانگاكە و گوتی ترێلەكەتان 
بەكــرێ دەدەمێ، لەبەرامبەردا مانگانە ســێ 
هــەزار دۆالرم دەوێــت، )ئــا( رازی بوو، بە 
منی گوت تۆ واژۆ لەســەر گرێبەستەكە بكە، 
دواتر خاوەنی نووســینگەیەكی دۆالرفرۆشی 
هەبــوو، ئەویان كرد بە كەفیل، بەبێ ئەوەی 
مــن یەك دینــار وەربگرم". بــەاڵم )ئا( ئەو 
قســانەی مام )ئە( رەتدەكاتــەوە و دەڵێت 
"هەموومان بەشداربووین و بەیەكەوە كارمان 
دەكــرد، تەنانەت بــە رەزامەندی خۆی، مام 
)ئە(مان لە چەند كارێكدا وەك بەڕێوەبەری 

پێشانگاكە دەناساند".
مــام )ئە( 3 كــوڕ و 5 كچی هەیە، وەك 
خۆی باسی دەكات منداڵەكانی نەیاندەویست 
لەگەڵ كەســی خراپ دەســت تێكــەڵ بكات 
"منداڵەكانــم نەیاندەزانی ئەو كارانە دەكەم، 
بەردەوام دەیانگوت تۆ لە ماڵەوە دابنیشە و 
لەگەڵ كەســانی خــراپ مامەڵە مەكە، چیت 

دەوێت بۆت جێبەجێ دەكەین".
لەبــارەی ئــەم بانــدەوە رائیــدی پۆلیس 
رێبوار عەبدولڕەحمــان، بەڕێوەبەری بنكەی 
گــوت:  )رووداو(ی  بــە  ئاشــتی  پۆلیســی 
"ماوەیەك لەمەوبەر چەند كەسێك سكااڵیان 
تۆمار كرد لە دژی چەند كەسێك كە فێڵیان 
لێكردوون، ئێمەش پــەڕاوی لێكۆڵینەوەمان 
بۆ كردنەوە. لە ماوەیەكی كەمدا تۆمەتباری 
دیكەمــان  تۆمەتبــاری  دوو  و  ســەرەكی 
دەســتگیركرد كە فێڵیان لە چەند كەســێك 
كــردوو، لەوانــەش وەرگرتنــی بارهەڵگرێك 
لــە هاوواڵتییەك بەنــاوی كارپێكردن، بەاڵم 
هەروەهــا  فرۆشــتبوو،  بارهەڵگرەكەیــان 
زیاتــر لــە 200 دەرگایان لــە هاوواڵتییەكی 
دانیشــتووی كــەالر كڕیوە، هــەر دەرگایەك 

بە 200 دۆالر فرۆشــتبوویان بە كەســێك لە 
هەولێــر، ئەویش فرۆشــتبووی بە كەســێك 
لە قەزای ســۆران، بەاڵم ئێمە گەڕاندمانەوە 
بــۆ خاوەنەكەی. جگە لــەوە فێڵیان لە دوو 
كەســی دیكەش كردبوو، بەناوی كارپێكردن 
بــەاڵم  لێوەرگرتبــوون،،  ئۆتۆمبێلەكانیــان 

ئۆتۆمبێلەكانیان فرۆشــتبوون. هەروەها 76 
سپلیتیان لە هەولێر بە فێڵ لە كۆمپانیایەك 

وەرگرتبوو". 
لــەو  دوو  رێبــوار،  رائیــد  گوتــەی  بــە 
و  دەستبەســەرن  ئێســتا  تۆمەتبارانــە 

یەكێكیشیان بە كەفالەت ئازادكراوە.

لە هەولێر باندێكی فێڵكردن لە خەڵك 
دەستگیر دەكرێن

فێڵیان لە كۆمپانیا و لە شۆفێران كردووە
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پشتگیری ئەمریكا بۆ كورد زیاتر دەبێت

راپۆرت

رووداو- هەولێر

بڕیارە هەفتەی داهاتوو گشتپرسیی سەربەخۆیی 
باشووری كوردستان بەڕێوەبچێت، حكومەتی عێراق 
دژی گشتپرســییەكەیە و بە "یاریكردن بە ئاگر" و 
"نادەستووری"ی دەزانێ، بەاڵم پرسیارێكی سەرەكی 
ئەوەیە ئایا كوردســتان بەپێی یاسای نێودەوڵەتی 
مافی گشتپرسی و راگەیاندنی سەربەخۆیی هەیە؟ 
ناڕەزایەتییەكانــی حكومەتــی ناوەنــدی چ بایــەخ 
و ســەنگێكیان هەیە؟ دوو شــارەزای سیاســەت و 
پەیوەندییــە نێودەوڵەتییــەكان بــە گەڕانــەوە بۆ 
نموونــە مێژووییــەكان هەوڵی وەاڵمدانــەوەی ئەو 

پرسیارە دەدەن.

ســەربەخۆیی...  رادگەیاندنــی 
كەیسی كۆسۆڤۆ وەكوو نموونە

پــۆڵ ویلیامز، مامۆســتای پەیوەندی و یاســا 
نێودەوڵەتییــەكان لــە زانكۆی ئەمریكــی و مارگۆ 
جەی دەی، راوێژكاری گرووپی یاســا و سیاسەتی 
نێودەوڵەتی و شارەزای عێراق و سووریا و یەمەن، 
لە وتارێكدا لە ماڵپەڕی )هافینگتن پۆست( ئاماژە 
بۆ بڕیارێكــی دادگای نێودەوڵەتیی داد دەكەن كە 
چۆن لە كەیســی سەربەخۆیی كۆســۆڤۆدا بڕیاری 

داوە. 
ئەنجوومەنــی  ئەندامانــی   ،2008 ســاڵی 
نیشــتمانیی كۆســۆڤۆ تاكالیەنە و بێ گەڕانەوە بۆ 
ســربیا ســەربەخۆییان راگەیاند. حكومەتی سربیا 
دژی ئــەو بڕیــارە وەســتایەوە و بە پێشــێلكردنی 
یاســای نێودەوڵەتی لەقەڵەمی دا. هەمان ســاڵ و 

لەســەر داوای سربیا، كۆبوونەوەی گشتیی نەتەوە 
یەكگرتووەكان پرسی مەشــروعیەتی سەربەخۆیی 
كۆســۆڤۆی رادەســتی دادگای نێودەوڵەتیــی داد 
كرد و دادگا نێودەوڵەتییەكەش دوو ساڵ دواتر لە 
راپۆرتێكدا بۆچوونی خۆی لەوبارەیەوە خستەڕوو. 
وەكــوو لــە راپۆرتــی دادگا نێودەوڵەتییەكەدا 
هاتــووە "ئەنجوومەنــی گشــتی و ئەنجوومەنــی 
ئاسایشــی نەتەوە یەكگرتووەكان دەشــێت داوا لە 
دادگای نێودەوڵەتیی داد بكەن بۆچوونی راوێژكاریی 
خۆی سەبارەت بە هەر پرسێكی یاسایی بخاتەڕوو"، 
بــە تایبەتیش لــەو كاتانــەی روانگەیەكی روونیان 
ســەبارەت بە الیەنــە یاســاییە نێودەوڵەتییەكەی 

كێشەكە نییە.
نەتــەوە  گشــتیی  ئەنجوومەنــی  پرســیاری 
یەكگرتــووەكان لــە دادگای نێودەوڵەتیی داد )كە 
بــە ICJش ناســراوە( ئەوەیــە "ئایــا راگەیاندنــی 
تاكالیەنــەی ســەربەخۆیی لەالیــەن دامــەزراوەی 
خۆبەڕێوەبەریــی كاتیی كۆســۆڤۆ لەگەڵ یاســای 

نێودەوڵەتیدا یەك دەگرێتەوە یان نا؟". 
)ICJ( وەكــوو لــە بەشــێك لــە وەاڵمەكــەی

نەزمی یاســای نێودەوڵەتــی"دا هیچ كاریگەرییەك 
دروست ناكات.

كوردستان و كۆسۆڤۆ
دادگای نێودەوڵەتیی داد لە وەاڵمی پرسیارەكەی 
ئەنجوومەنــی گشــتیی نەتــەوە یەكگرتووەكانــدا 
دەنووســێت "یاســای گشــتیی نێودەوڵەتــی هیچ 
قەدەغەیەكــی لەســەر راگەیاندنــی ســەربەخۆیی 
دانەنــاوە". وەكوو ویڵیامز و جەی دی ئاماژەی بۆ 
دەكەن، دادگا نێودەوڵەتییەكە بە تایبەتی لەسەر 

كەیسی كۆســۆڤۆ دەوەستێت و جەخت دەكاتەوە 
كە راگەیاندنی ســەربەخۆیی كۆســۆڤۆ لە ســربیا 

یاسای نێودەوڵەتی پێشێل ناكات.
دادگای نێودەوڵەتی بۆ بەرگری لەو بۆچوونەی 
خۆیــان دەگەڕێنــەوە بۆ حاڵەتەكانــی راگەیاندنی 
ســەربەخۆیی لە ســەدەكانی 18، 19 و سەرەتای 
ســەدەی بیســتەم كــە لــە زۆربــەی حاڵەتەكاندا 
دەوڵەتە پەیوەندیدارەكە بە توندی دژی راگەیاندنی 
دەوڵەت بووە. راپۆرتەكەی )ICJ( جەخت لەوەش 
دەكاتەوە كە لە نیوەی دووەمی سەدەی بیستەمدا 
"یاسای نێودەوڵەتیی سەبارەت بە مافی بڕیاردانی 
چارەنووس بە جۆرێكی لێهات، مافی سەربەخۆیی 
بەو گەالنەش دا كە خاوەنی ناوچەیەكی خودموختار 
نیــن، وەكوو چۆن ئــەو مافە بەو گەالنەش درا كە 
لە هەمبەر چەوسانەوە، داگیركاری و بەكارهێنانی 

ناڕەوان".
وەكوو لــە وتارەكەی )هافینگتن پۆســت(دا 
هاتووە، لە نێوان ســااڵنی 1905 - 1991دا 52 
ئەكتەری نادەوڵەتی گشتپرسیی سەربەخۆییان 
كردووە. لەساڵی 1991یشەوە 53 گشتپرسی 
كــراون. بڕیاریشــە هەتــا كۆتایــی 2019 
چوار گشتپرســی لەسەر ئاســتی جیهان 
بەڕێوەبچــن كــە بریتین لە گشتپرســی 
ســەربەخۆیی كوردســتان، گشتپرسی 
گشتپرســی  كاتالۆنیا،  ســەربەخۆیی 
ســەربەخۆیی كالیدۆنیــای نــوێ و 
گشتپرسی سەربەخۆیی بۆگەینڤیل، 
كە هەردووكیان دەكەونە باشووری 

زەریای هێمن.
وەكــوو وتارەكــەی هافینگتن 

پۆســت ئامــاژەی بــۆ دەكات، لــە كۆی ئــەو 53 
گشتپرســییەی لــە ســاڵی 1991ەوە كــراون، 26 
یــان بــێ رەزامەنــدی حكومەتی ناوەنــدی بوون. 
ژمارەیەكیــش لــەو هەرێمانــەی بــێ رەزامەنــدی 
دەوڵەت گشتپرسییان كردووە، دواجار خۆیان بوون 

سەربەخۆ نییە كە یەكێكیان هەڕەشە لە سەروەری 
و یەكپارچەیــی ئــەوەی دیكەیــان بــكات، بەڵكو 
كێشــەی نێوان ئەكتەرێكــی نادەوڵەتی )هەرێمی 

كوردستان( و ئەكتەرێكی دەوڵەتییە.
خاڵێك كە لــە گوتارەكەی دوو نووســەرەكەدا 
جەختی لەسەر دەكرێتەوە، ئەوەیە كە راپۆرتەكەی 
دادگای نێودەوڵەتــی داد بــۆ حاڵەتــی راگەیاندنی 
ســەربەخۆییە نەك گشتپرسی یان سەربەخۆییەك 
كە لە رێگەی گشتپرســییەوە بەدەســت هاتبێت، 
بۆیــەش ئــەو دۆخــەی راپۆرتەكەی ئــەو دادگایە 
قورســترە  زۆر  دەدات،  روونكردنــەوەی  هەوڵــی 
لــەو دۆخەی كــە كوردســتان ســەربەخۆیی تێدا 
رادەگەیەنێــت، لەبەر ئەوەی "لە كوردســتان پێش 
راگەیاندنی ســەربەخۆیی گشتپرسییەك دەكرێت"، 
بەم حاڵەشەوە هەر دوو كەیسەكە لە چوارچێوەی 
هەمــان بنەمــادا لێكدانەوەیــان بــۆ دەكرێــت، لە 
كاتێكدا سەربەخۆییەكەی كۆسۆڤۆ بەبێ گشتپرسی 

راگەیەندرا.
یەكێك لەو رەخنانەی ئاراســتەی جیابوونەوەی 
كۆسۆڤۆ لە سربیا دەكرێت، ئەوەیە كە باشتر بوو 
پێش راگەیاندنی سەربەخۆیی گشتپرسییەك بكرێت 

بۆ ئەوەی ویستی خەڵك هەڵبسەنگێنرێ.
راپۆرتەكــە ئاماژە بــەوەش دەكات لە هەندێك 
نموونــەدا بڕیارنامەكانــی ئەنجوومەنــی ئاســایش 
ژمارەیەك راگەیاندنی سەربەخۆییان ئیدانە كردووە، 
لەوانــەش ســەربەخۆییەكەی قوبرســی باكــوور و 
كۆمــاری سرپســكا. بەبۆچوونــی دەی جــەی و 
ویڵیامز گشتپرسی و سەربەخۆییەكەی كوردستان 
ناچێتــە خانــەی ئــەو حاڵەتانەی كــە بڕیارنامەی 

قەدەغەكردنیان بۆ دەرچووە.
بەاڵم راپۆرتەكەی )ICJ( جەخت لەوە دەكاتەوە 
كە لە هەموو حاڵەتەكانی ئیدانەدا نایاســاییبوونی 
راگەیەندراوی سەربەخۆیی پەیوەندی بەوەوە نییە 
كە تاكالیەنە و بێ گەڕانەوە بۆ حكومەتی ناوەندی 
راگەیەنــدراون، بەڵكــو بــۆ ئــەوە دەگەڕێتەوە كە 

دا هاتــووە، پرســیارەكە ئەوە نییــە ئاخۆ ئاكامە 
یاســاییەكانی ئەو راگەیەندنــە چی دەبێ، یان ئایا 
كۆســۆڤۆ بووە بــە دەوڵەت یان نــا، وەكوو چۆن 
ئامــاژەش نییــە بۆ ئــەوەی ئاكامی یاســایی ئەو 
راگەیاندنە بۆ ئەو واڵتانە چی دەبێت كە دانیان بە 

سەربەخۆیی كۆسۆڤۆدا ناوە.
دادگای نێودەوڵەتیــی داد لــە بەشــی یەكەمی 
وەاڵمەكەیــدا رەخنــە لە داڕشــتنی پرســیارەكە و 
بەتایبەتی بەكارهێنانی دەســتەواژەی "دامەزراوەی 
خۆبەڕێوەبــەری كاتیی كۆســۆڤۆ" دەگرێت، لەبەر 
ئــەوەی راگەیەندراوەكە لەالیەن ئەو دامەزراوەیەوە 
نەبووە، بەڵكو ئەنجوومەنی نیشــتمانیی كۆسۆڤۆ 
راگەیەندراوەكەی باڵوكردەوە و ئەو ئەنجوومەنەش 

لەالیەن خەڵكی كۆسۆڤۆوە هەڵبژێردرابوو. 
حكومەتــی  پێیوایــە  نێودەوڵەتییەكــە  دادگا 
الیەنــی  لــەوەی  هەبــووە  دەســتی  ســربیا 
بەرپرســیاری راگەیەندراوەكــە بگۆڕێــت، چونكــە 
دەســەاڵتە كاتییەكەی كۆســۆڤۆ لەالیــەن نەتەوە 
یەكگرتووەكانــەوە دانرابــوو، بۆیــەش ئەگەر ئەو 
دەســەاڵتە كاتییە ئەو كارەی كردبێت، رووبەڕووی 

لێپرسینەوەی كۆمەڵگای نێودەوڵەتی دەبێتەوە. 

)ICJ( زەمینەی راگەیەندراوەكە و بڕیارەكەی
لە نێوان ســااڵنی 2005 هەتا سەرەتای 2007 
زنجیرەیــەك دانوســتاندنی راســتەوخۆ لــە نێوان 
حكومەتــی ســربیا و ئیــدارەی كاتیــی كۆســۆڤۆ 
ســەبارەت بە پەیوەندییــە ئیدارییەكانــی هەردوو 
الیەن و المەركەزیكردنەوەی سیســتەمی سیاسیی 
ســربیا بەڕێوەچوون. وەكوو لــە راپۆرتی نێردەی 
تایبەتی ئەمینداری گشتیی نەتەوە یەكگرتووەكاندا 
بــۆ كۆســۆڤۆ هاتووە "پــاش زیاتر لە یەك ســاڵ 
گفتوگــۆی راســتەوخۆ و دانوســتاندنی دوو الیەنە 
و راوێــژی شــارەزایان، بۆمــان روون بووەتەوە كە 
الیەنــەكان ناتوانن ســەبارەت بە پێگەی داهاتووی 
كۆسۆڤۆ )لەناو ئیدارەی سربیا(دا بە هیچ ئاكامێك 

بگەن".
نێــردەی تایبەتــی نەتــەوە یەكگرتــووەكان لە 
درێژەپێدانــی دانوســتاندنەكان بــێ هیــوا ببــوو، 
بۆیەش پێشــنیاز دەكات كە "كاتــی ئەوە هاتووە 
پێگەی داهاتووی كۆســۆڤۆ یەكالیــی بكەینەوە". 
بــە لەبەرچاوگرتنــی مێــژوو و واقیعــی ئەوكاتــی 
كۆســۆڤۆش تاكــە رێگە بــۆ ئەمە "ســەربەخۆیی 
كۆســۆڤۆیە" كــە كۆمەڵــگای نێودەوڵەتــی دەبێ 
چاودێریــی بكات. لــە دوای ئەو راپۆرتە، ئەمریكا، 
رووسیا و یەكێتیی ئەوروپاش گەیشتنە ئەو بڕوایەی 
الیەنەكان ناتوانن لەسەر پێگەی سیاسی و ئیداریی 

كۆسۆڤۆ رێكبكەون.
رۆژی 17ی تشرینی دووەمی 2007 هەڵبژاردنی 
ئەنجوومەنەكانی شارەوانیی كۆسۆڤۆ بەڕێوەچوون 
و كۆبوونەوەی دەستبەكاربوونی ئەنجوومەنەكەش 
لــە رۆژانــی 4 و 9ی كانوونــی دووەمــی 2008 
دادگای  راپۆرتەكــەی  لــە  وەكــوو  بەڕێوەچــوو. 
نێودەوڵەتیــی داددا هاتووە "لــە زەمینەیەكی لەم 
جــۆرەدا بڕیاری راگەیاندنی ســەربەخۆیی لە 17ی 

شوباتی 2008 راگەیەندرا".
راپۆرتەكەی دادگای نێودەوڵەتیی داد رەتیشی 
دەكاتەوە ئەنجوومەنەكە وەكوو قەوارەیەكی یاسایی 
سەر بە سربیا ئەمەیان كردبێت، بەڵكو تەنیا وەكوو 
نوێنەری هەڵبژێردراوی خەڵك هەنگاوەكەیان ناوە، 
بۆیەش كۆســۆڤۆ ناتوانێت بە پێشێلكردنی یاسا و 
قۆستنەوەی دەسەاڵتێك كە نەتەوە یەكگرتووەكان 
و حكومەتی سربیا پێیداون، ئەو هەنگاوەی نابێت.
راگەیەندراوەكــە رادەســتی نوێنــەری تایبەتی 
نەتەوە یەكگرتــووەكان نەكرابوو، لــە باڵوكراوەی 
فەرمیــی ئیــدارەی خۆبەڕێوەبەریی كۆسۆڤۆشــدا 
چاپ نەكرابوو. حكومەتی سربیا لە یاداشتێكدا بۆ 
ئەمینداری گشتیی نەتەوە یەكگرتووەكان جەختی 
لــەوە كردەوە كــە راگەیەندراوەكەی ســەربەخۆیی 
كۆســۆڤۆ "زۆرەملێ"یــە و "نــە لە ســربیا و نە لە 

بە دەوڵەتی ســەربەخۆ. هەردوو پسپۆڕەكە ئاماژە 
بۆ كۆمارەكانی یەكێتیی سۆڤیەتی پێشوو دەكەن 
كە بەبێ وەرگرتنی رەزامەندنی یەكێتی ســۆڤیەت 
گشتپرســیی سەربەخۆییان رێكخست و لە قۆناغی 
بەراییشدا مۆسكۆ دژی هەرچەشنە هەنگاوێكی لەو 
جۆرە بوو، بەاڵم هەموو ئەو كۆمارانە ئێستا بوون 

بە دەوڵەتی سەربەخۆ.
بە هەمانشێوەش چوار دەوڵەت لە یۆگوسالڤیای 
پێشــوو گشتپرســیی ســەربەخۆییان ئەنجامــدا، 
ســەرەڕای ئــەوەی دەســەاڵتدارانی یۆگوســالڤیا 
ئەوپــەڕی دژایەتیــی خۆیان لەگەڵ ئــەو هەنگاوە 
دەربڕی كە هەموویان ئێستا دەوڵەتی سەربەخۆن. 
سەبارەت بە ســەربەخۆییەكەی كۆسۆڤۆش، هەتا 
ئێستا 111 واڵت دانیان بە سەربەخۆیی ئەو واڵتەدا 

ناوە.
لــە راپۆرتــی دادگا نێودەوڵەتییەكــەدا ئاماژە 
بــۆ ئەوەش دەكرێت كــە "ژمارەیەكی زۆر دەوڵەت 
بەهۆی مومارەسەكردنی ئەو مافەوە لەدایكبوون". 
جەخت لەوەش دەكاتەوە كە هەڵسوكەوتی هەندێك 
دەوڵــەت لــەو حاڵەتەدا بۆ دژایەتی ســەربەخۆیی 
ئامــاژە نییە بۆ ئەوەی "یاســایەكی نوێی تایبەت 
بە قەدەغەی سەر راگەیاندنی سەربەخۆیی هاتبێتە 
ئــاراوە"، لەبەر ئــەوەی كێشــەی نێوخۆیی نێوان 
الیەنــەكان و یاســای نێودەوڵەتی لــە خۆیدا دوو 

پرسی جیاوازن.
ژمارەیەكــی زۆر لــە واڵتــان بانگەشــەی ئەوە 
دەكــەن كــە قەدەغــەی راگەیاندنــی تاكالیەنەی 
ســەربەخۆیی )واتــە بــێ هاوئاهەنگــی لەگــەڵ 
حكومەتی ناوەندی( بەشێكی دانەبڕاوە لە "بنەمای 
پاراستنی یەكپارچەیی خاك". دادگای نێودەوڵەتیی 
داد ئامــاژە بــۆ ئــەوە دەكات كــە ئــەو بنەمایــە 
بەشــێكی گرنگە لە نەزمی یاسایی نێودەوڵەتی و 
لە جاڕنامەی نەتەوە یەكگرتووەكانیشــدا هەیە، بە 
تایبەتیش لە مادەی دووەم، پەرەگرافی چوارەم كە 
دەڵێت "پێویســتە هەموو ئەندامان لە پەیوەندییە 
نێودەوڵەتییەكانیانــدا خۆیــان دوور بگرن لەوەی 
هەڕەشــە لە یەكپارچەیی خاك یان ســەربەخۆیی 

هەر دەوڵەتێك بكەن.
نووسەرانی وتارەكەی هافینگتن پۆست پێیانوایە 
ئەم خاڵە لە هەموو خاڵەكانی دیكە گرنگترە، بەاڵم 
بنەمای پاراســتنی یەكپارچەیی خاك پرسێكە كە 
پەیوەندیی بە "پەیوەندییەكانی نێوان دوو واڵتەوە 
هەیــە" واتە ئــەوە دوو واڵتی جیاوازن 
كە دەبێ رێز لــە یەكپارچەیی خاكی 
یەكــدی بگرن، بۆیــەش هەوڵەكانی 
ئەكتەرێكــی ناحكومی یان نیمچەـ 
حكومی ناگرێتەوە كە دەیەوێت 

سەربەخۆیی رابگەیەنێ.
هەرێمی  نێوان  كێشەی 
كوردستان و حكومەتی 
دژی  كــە  عێــراق 
ســیی  گشتپر
ســەربەخۆییە، 
ی  كێشــە
دوو  نێوان 
دەوڵەتی 

"بەشێوەیەكی نایاسایی هێز تێیاندا بەكارهاتووە و 
زۆر بە زەقی یاســای نێودەوڵەتی پێشێل كراوە". 
بۆیــەش دادگا نێودەوڵەتییەكــە ســوورە لەســەر 
ئەوەی "هیچ قەدەغەیەكی گشتی لەسەر راگەیاندنی 

تاكالیەنەی سەربەخۆیی نییە".
هەردوو یاساناســەكە لە كۆتایــی وتارەكەیاندا 
ئامــاژە بــۆ ئــەوە دەكــەن كــە "ئەگــەر ئاكامــی 
بەرژەوەنــدی  لــە  كوردســتان  گشتپرســییەكەی 
ســەربەخۆیی بێت، هەنگاوی داهاتوو دانوستاندن 
ئــەو  پــاش  ئەگــەر  دەبێــت".  بەغــدا  لەگــەڵ 
دانوستاندنەكانی نێوان هەولێر و بەغدا، كوردستان 
ســوور بێت لەســەر ئەوەی هەوڵی ســەربەخۆیی 
بدات، ئەوە ئەو پرســیارە دێتە پێشەوە كە "ئاخۆ 
كوردســتان پێوەرەكانــی یاســای نێودەوڵەتی بۆ 
بەدەوڵەتبــوون پەیــڕەو كردووە یان نــا، ئایا ئەو 
پێوەرانە رەچاو كراون كە لە پرۆســەی دانپێدانان 
بە دەوڵەتێك لە كۆمەڵگای نێودەوڵەتی پێویستە".
لــە وەاڵمــی ئــەم پرســیارەدا دوو لێكۆڵەرەكە 
جەخت لەوە دەكەنەوە كە "لە كاتێكدا كوردســتان 
بــەو پرۆســەیەدا تێدەپەڕێت، پێویســتە ئەوەمان 
لەبــەر چاو بێت كە هەنگاوی یەكەمی كوردســتان 
بۆ رێكخســتنی گشتپرســیی ســەربەخۆیی لەگەڵ 
یاســای نێودەوڵەتیــدا ناتەبــا نییــە، ئەمەش بە 
پێچەوانەی ئەو تێڕوانینە باو و بااڵدەســتەیە )كە 
پێیوایە گشتپرسییەكەی كوردستان پێشێلی یاسای 

نێودەوڵەتی دەكات(".
لە كۆتایی راپۆرتەكەی دادگای نێودەوڵەتی داد 
ســەبارەت بە راگەیاندنی سەربەخۆیی كۆسۆڤۆش 
هاتووە "مادام راگەیاندنەكە لەالیەن دامەزراوەكانی 
خۆبەڕێوەبەریی كاتیی كۆســۆڤۆ و لە چوارچێوەی 
كاتییــەوە  دامــەزراوەی  یاســاییەكانی  فەرمانــە 
دەرنەكراون، بۆیە راگەیاندنی سەربەخۆیی كۆسۆڤۆ 
هیچ یاســایەكی كارپێكراوی نێودەوڵەتیی پێشێل 

ناكات".

"گشتپرسییەكەی باشووری كوردستان 
لەگەڵ یاسای نێودەوڵەتیدا ناتەبا نییە"

لێكۆڵینەوەیەكی بەراوردكاری لە نێوان كوردستان و كۆسۆڤۆ

گۆڤاری )تایم(ی ئەمریكی راپۆرتێكی لەســەر ئەو هەڵبژاردن و گشتپرســیانەی لە 
ماوەی داهاتوودا دەكرێن، باڵوكردووەتەوە.

لە بەشــێكی راپۆرتەكــەی گۆڤارە ئەمریكییەكــەدا هاتووە "كــورد لە دوای 
جەنگــی یەكەمــی جیهانییــەوە هەوڵــی دامەزراندنــی دەوڵەتێــك دەدەن بۆ 
خۆیــان. دەســتووری 2005ی عێــراق هەنگاوێــك بوو بەرەو ئــەو ئامانجە، 
بەپێی دەستووری عێراق كورد هەرێمێكی ئۆتۆنۆمی دامەزراند كە لەالیەن 

حكومەتی هەرێمی كوردستانەوە ئیدارە دەكرێت". 
بــەاڵم لە ســاڵی 2014ەوە هەوڵە سیاســییەكان بــۆ دامەزراندنی 
واڵتی كوردستان كاڵ بوونەوە. وەك تایم ئاماژەی پێدەدات "بەهۆی 
شــەڕی داعشەوە بوو". تایم دەڵێت: "هێزە سەربازییە كوردییەكان 
لــە بەرەی شــەڕی دژی داعــش رۆڵی ســەرەكییان هەبوو، بەبێ 
بەشــداریی ئــەوان شــاری مووســڵ نەدەگیرایــەوە. الیەنگرانی 
ســەربەخۆیی كوردستان ئاماژە بۆ ئەوە دەكەن كە بەشداریی 
كورد لە مەیدانەكانی شەڕدا بەڵگەیەكە بۆ ئەوەی كورد بوون 
بە خاوەنی نیشــتمانی خۆیان. ئەمریكا )هاوشــان لەگەڵ 
یەكێتیــی ئەوروپــا( كێشــەیان لەگەڵ گشتپرســییەكەدا 
هەیــە، بــەاڵم كێشــە ســەرەكییەكەیان پەیوەنــدی بە 
كاتی گشتپرســییەكەوە هەیە. شــەڕی داعش هێشتا 
تــەواو نەبووە و جیابوونەوەی كورد لە عێراق پێگەی 
عەبادی لە هەڵبژاردنەكانی ساڵی داهاتووی عێراقدا 
الواز دەكات، بــەاڵم لــە درێژخایەنــدا پشــتگیری 
ئەمریــكا بۆ كورد زیاتر دەبێــت، ئەمەش رەنگە 
وابــكات دەوڵەتی كوردســتان دواجــار لەدایك 
ببێت. ئەمەش پەیوەندییەكانی ئەمریكا لەگەڵ 
توركیا، سووریا و ئێران ئاڵۆزتر دەكات، لەبەر 
ئەوەی هەموویان دژی دەوڵەتی كوردستانن".

دادگای نێودەوڵەتیی 
داد: هیچ قەدەغەیەك 
لەسەر راگەیاندنی 
یەكالیەنەی 
سەربەخۆیی نییە

هەنگاوی یەكەمی 
كوردستان بۆ 
رێكخستنی 
گشتپرسیی 
سەربەخۆیی لەگەڵ 
یاسای نێودەوڵەتیدا 
ناتەبا نییە

داو
روو

ۆ: 
فۆت
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ته ندروستی

سەروەر ساالر
رووداو - سلێمانی

كارزان سێ ساڵی تەواوە بەدەست مایەسیرییەوە 
دەناڵێنــێ، ئەو ئێســتاش ئەو ســاتەی لەبیرە كە 
ترسێكی گەورە لەگەڵ نەخۆشییەكەدا بووە میوانی 
"كە بینیم پیساییەكەم خوێنی پێوەیە، زۆر شڵەژام، 
ترسام تووشی شێرپەنجە بووبم، بۆیە بە پەلە خۆم 
گەیاندە تاقیگەیەكی شیكردنەوەی نەخۆشییەكان".

هەرچەنــد هــەر ئــەو رۆژە دڵنیاكرایــەوە كــە 
نەخۆشــیی ترســناكی نییە و تووشــی مایەسیری 
بــووە، بــەاڵم لــەو رۆژەوە كارزان لەگــەڵ ئــازار و 
خوێنــی مایەســیری لەالیــەك و شــەرم و ترســی 

ئاشكرابوونەكەی لەالیەكی دیكە دەژی.
ســاڵێكی تەواو نیشــانەكان بــەردەوام بوون و 
كارزان ئامادە نەبوو سەردانی پزیشك بكات، دواتر 
كە حاڵەتەكە پەرەی سەند و تەواو بێزاری كرد، بە 
ناچاری سەردانی پزیشــكی كرد "سەرەتا هەندێك 
دەرمانــی پێــدام، دوای ســێ مانــگ گوتــی دەبێ 

نەشتەرگەری بكەی، بەاڵم ئیدی نەچوومەوە".
مایەســیری بریتییە لە هەڵئاوسانی بۆرییەكانی 
خوێــن لــە كۆتایی ریخۆڵــە ئەســتوورە و رێكەدا، 
ئەم بەشــە بە بەشێكی دەوڵەمەند بە بۆڕیی خوێن 
دە ناسرێت، ئەو بۆڕییانەش پاڵپشتی ماسولكەكان 
دەكەن، ئەوەش بە مەبەستی داخستن و كردنەوەی 

كۆم. 
مایەســیری لەالیەنی پزیشــكییەوە لەو ساتەوە 
دەســتپێدەكات كە خوێنهێنەرەكان، خوێن تێیاندا 
پەنگدەخواتەوە و بەشــێوەیەكی ئاســایی تەوژمی 

خوێن بەناویاندا تێپەڕ نابێت.
د.فایەق گوڵپی، پسپۆڕی نەشتەرگەریی گشتی 
و كۆئەندامــی هــەرس دەڵێت: "مایەســیری چوار 
قۆناغی هەیە، لە قۆناغی یەكەمدا كەســەكە تەنیا 
خوێن دادەنێ لەڕێگەی كۆمەوە. لە قۆناغی دووەمدا 
هەندێــك لە مایەســیرییەكە لەكاتی پیســاییكردن 
دێتە خوارەوە، بەاڵم خۆی دەگەڕێتەوە، لە قۆناغی 
ســێیەمدا مایەســیرییەكە دێتە خــوارەوە و دەبێ 
كەســەكە خــۆی بە دەســت بیباتەوە نــاوەوە، لە 
قۆناغی چوارەمدا بەدەســتیش ناچێتەوە ناوەوە و 

هەر لە دەرەوە شۆڕ دەبێتەوە".
بەگوتەی د.فایەق كە پشــتی بە توێژینەوەكان 
بەســتووە: "لە واڵتانی پێشكەوتوو نیوەی خەڵكی 
تووشــی مایەســیری دەبن، بەاڵم چونكــە هەر لە 
ســەرەتاوە راوێژ بە پزیشك دەكەن، تووشی گرفت 
نابن، بەاڵم لە كۆمەڵگەی ئێمەدا خەڵكی تەنیا كاتێك 
ســەردانی پزیشــك دەكەن كە مایەســیرییەكەیان 

گەیشــتووەتە قۆناغی ســێ و چوار و لەو بارەشدا 
دەبێ نەشتەرگەری بكەن".

كەم جواڵن، خواردنی شــیرین و چەور و گۆشت 
بــە راددەیەكی زۆر، پشــتكردنە ســەوزە و میوە و 
دانەوێڵــەكان، بوونەتە هۆی ئەوەی مایەســیری لە 

جاران بەرباڵوتر بێ.
پزیشكە پسپۆڕەكەی كۆئەندامی هەرس دەڵێ بۆ 
دووربوون لە مایەسیری دەبێ خۆراكێكی هاوسەنگ 
و پڕ ریشاڵی خۆراكیتان هەبێ و زۆریش بجووڵێن. 
ئەوانەی زوو بەدەم نەخۆشــییەكەیانەوە دەچن، 
دوورتــر دەبــن لە نەشــتەری پزیشــك و ئاســانتر 

چارەسەر دەكرێن.
د. هەرمان ســابیر نانەكەلی، پزیشكی پسپۆڕی 
نەشتەرگەریی گشتی لە هەولێر دەڵێت "لە قۆناغی 
یەك و دوودا داوایان لێدەكەین شێوازی ژیان بگۆڕن 
و لە قەبزی دووربن، بەاڵم لە قۆناغی سێ و چواردا 

ناچارین نەشتەرگەرییان بۆ بكەین".
هەموو قۆناغەكانی چارەسەری مایەسیری، دەبێ 
هاوكات بێ لەگەڵ چارەسەری قەبزی. چونكە قەبزی 
هــەم هۆكارێكی تووشــبوونە بە مایەســیری، هەم 
ئەوانەش كە چارسەر دەكرێن، ئەگەر قەبزییەكەیان 

بەردەوام بێ، ئەوە جارێكی دیكە تووش دەبنەوە.

قەبــزی گرفتــی ژمارەیەكی بەرچــاوی خەڵكە، 
دەكرێ كورتخایەن یان درێژخایەن بێت. بەگوێرەی 
بەدەســت  ئەمریكییەكــەكان  27%ی  ئامــارەكان 
قەبزییــەوە دەناڵێنن و تووشــبووان زیاتر خانمان 
و پیاوانــی تەمەن 65 ســاڵ و ســەرووترن. لەگەڵ 
ئەوەی كەم بەكارهێنانی ریشاڵە خۆراكییەكان رێگا 
خۆشــدەكات بۆ قەبزبوون، حاڵەتی قەبزی دەكرێ 
چەندین هۆكاری هەبێــت، وەكو: تەمبەڵیی رژێنی 
دەرەقی، شــەكرە، كاریگەریی نەخوازراوی دەرمانی 
پزیشكی. لە حاڵەتی دەگمەنیشدا لەوانەیە نیشانەی 
شێرپەنجەی كۆڵۆن بێت. بۆیە گرنگە ئەگەر تووشی 
قەبزی بوویت و بە زیادكردنی ریشاڵە خۆراكییەكان 
و شلەمەنییەكان لە خۆراكدا و وەرزشی رۆژانە باش 

نەبووی، سەردانی پزیشك بكەی.

خوێنی پیسایی مایەسیرییە 
یان شێرپەنجە؟

هەریەكە لە شــێرپەنجەی ریخۆڵــە، هەوكردنی 
درێژخایەنــی كۆڵۆن، مایەســیری، قڵیشــانی كۆم 
و دوومەڵــی كــۆم، هەندێكجار خوێن لە پیســایی 

دروستدەكەن.

پزیشكەكان دەڵێن پێویستە هەر كەسێك هەستی 
بە ئازار و خوێن كرد لەكاتی پیساییكردن، سەردانی 

پزیشك بكات بۆ یەكالكردنەوەی هۆكارەكەی.
د.فایەق گوڵپی دەڵێ "خوێنی مایەسیری تەواو 
لەگەڵ پیساییەكە تێكەڵ نییە، خوێنێكی گەشە و 
لە كۆتایی پیساییكردنەكە دادەبەزێ، بەاڵم خوێنی 
شــێرپەنجە لەگەڵ پیســاییەكە تێكەڵە و بڕەكەی 

زۆرترە و گەش نییە".

رێنمایی بۆ رووبەڕووبوونەوەی 
مایەسیری

زاری  لــە  ئەڵمانــی  دۆیچەڤیللــەی  پێگــەی 
پســپۆڕانەوە دەڵــێ ئەگــەر تووشــی مایەســیری 
بوویــت، ئــەم رێنماییانــە ســوودت پێدەگەیێنن، 
ئەگەر تووشــیش نەبووی ئەوە هەندێكیان ئەگەری 

تووشبوونت كەمدەكەنەوە:

چۆن دەتوانی خۆت لە نەشتەرگەریی 
مایەسیری بپارێزی؟

ئاسایی قۆناخی یەكەم قۆناخی دووەم  قۆناخی سێیەم قۆناخی چوارەم

پسپۆڕێك

خەڵكی تەنیا كاتێك سەردانی 
پزیشك دەكەن كە مایەسیرییەكەیان 
گەیشتووەتە قۆناغی سێ و چوار و ئیدی 
دەبێ نەشتەرگەری بكەن

DW - رووداو

گورچیلەكان زۆر فرمانیان لەســەرە جێبەجێی 
بكەن، لەوانەش فڕێدانی پاشەڕۆكان و رزگاركردنی 
لەش لە شلەی زیادە، هەروەها هاوسەنگیی خوێ 
و پۆتاســیۆم لە لەشــدا رادەگرن كــە پەیوەندی 
راســتەوخۆی بــە گوشــاری خوێنــەوە هەیــە، 
هۆرمۆنێك دروستدەكەن هانی دروستبوونی خڕۆكە 
ســوورەكانی خوێــن دەدات. هــەردوو گورچیلــە 
لە شــێوەی فاســۆلیادان، قەبارەی هەر یەكەیان 
هێندەی مشــتێكە، دەكەونە بەشــی خــوارەوەی 

قەفەزەی سنگ، بە الی راست و چەپدا.
هــەر رۆژێــك گورچیلــەكان پڕ بــە حەوزێكی 
خۆشووشــتن، خوێــن دەپاڵێــون، دوای ئــەوەی 
لەش پێویستی خۆی لێوەردەگرێت، گورچیلەكان 
پاشــماوە و ئــاوی زیــادە دەكەنــە میــزەوە و بۆ 
دەرەوەی لــەش فڕێدەدرێــت كــە رۆژانــە دەگاتە 

نزیكەی دوو لیتر.
بــۆ ئــەوەی فرمانەكانی گورچیلەت بە باشــی 

بەردەوام بن، ئەم رێنماییانە جێبەجێ بكە:

1 - وەرزش بكە:
وەرزش و چاالكیی جەســتەیی گوشاری خوێن 
رێكدەخەن و دژی تووشــبوون بە شەكرەن. دەبێ 
بڵێین بەرزەپەستانی خوێن و شەكرە، لە هۆكارە 

هەرە سەرەكییەكانی تووشبوون بە شەكرەن.

 -2 ئەگەر شەكرەت هەیە، كۆنترۆڵی بكە:
گورچیلــە لە چەندین لوولــەی بچووكی خوێن 
پێكهاتووە كە وەكوو پااڵوگە وان و كارێك دەكەن 
مــاددە پێویســتەكان بۆ نێو لــەش بگەڕێنەوە و 
زیانبەخشــەكانیش فڕێ بدرێنە دەرەوە. شــەكرە 
ئــەم پااڵوگانە تێكــدەدات و وادەكات هیچكام لەو 

دوو كارە سەرەكییەیان وەك پێویست نەكەن.

3 - ئەگەر گوشــاری خوێنت بەرزە، كۆنترۆڵی 
بكە:

بەرزەپەستانی خوێن دووەم هۆكاری سەرەكیی 
پەككەوتنی گورچیلەیە، بۆیــە دەبێ زۆر جەخت 

لەوە بكەیتەوە كە گوشــاری خوێنــت لە مەودای 
ئاساییدا بمێنێتەوە و زیاد نەكات.

4 - خواردنی تەندروست و فرەجۆر:
ژەمەكانت با سروشتیی و فرەجۆر و هەمەڕەنگ 
بــن و زێدەخــۆری مەكــە. نموونــەی خۆراكــە 
تەندروســتەكان بریتین لــە ســەوزە، دانەوێڵە و 
رێشاڵە خۆراكییەكان. ئەم نەریتە دژی قەڵەوییە، 

دیارە قەڵەوی لە دوژمنە دیارەكانی گورچیلەیە.

5 - ئاو زۆر بخۆرەوە:
ژەهــرە  لــە  جەســتە  پاككردنــەوەوی  بــۆ 
جۆراوجۆرەكان، جەســتە پێویستی بە بڕێكی زۆر 
لە ئاوە. كەســێكی ئاسایی دەبێ رۆژانە دوو لیتر 
ئــاو بخواتەوە، ئەگەر وەرزش بكا لەو بڕە زیاتری 

پێویستە.

6 - جگەرە مەكێشە:
جگــەرە ئەو لوولە خوێنە وردانە تێكدەدات كە 
كاریان پااڵوتنی خوێنە. بەوەش نە دەتوانن خوێن 
وەك پێویست بپاڵێون، نە ژەهرە زیانبەخشەكانیش 

لە میزەوە فڕێبدەنە دەرەوە.

7 - ئازارشكێن زۆر مەخۆ:
خواردنی دەرمانە ئازارشــكێنەكان بەشــێوەی 
درێژخایەن، گورچیلەكان سست و تەمبەڵ دەكات. 
ئەگەر گورچیلەكان خۆیان لە خۆیاندا سست بن، 

ئەوە دەیانباتە قۆناغی پەككەوتن.

8 - ئەگــەر گوشــاری خوێنــت جێگیــر نییە، 
شەكرەت كۆنترۆڵ نییە، یان تەمەنت سەرووی 60 
ساڵە، ئەوە باشترە سااڵنە لەالی پزیشكی پسپۆر، 

پشكنین بۆ گورچیلەكانت بكەی.

 Anadolu - رووداو

توێژینەوەیەكــی نوێــی ئەمریكــی دەڵێ ئەگەر لەكاتی دانیشــتندا هەر 30 خولەك جارێك دەســت بە 
جموجوڵێكی كورت بكەی، لە بەشــێكی زۆر لەو نەخۆشــییانە رزگارت دەبێ كە بەهۆی زۆر دانیشــتنەوە 

تووشت دێن.
توێــژەرەكان لە نێوەندی پزیشــكیی زانكــۆی كۆڵۆمبیای ئەمریكا ئەنجامــی توێژینەوەكەیان لە جۆرناڵی 

زانستی"annals of internal medicine" باڵوكردووەتەوە.
بۆ گەیشــتن بە ئەنجامەكان، توێژەرەكان بۆ ماوەی چوار ســاڵ بەدواداچوونیان بۆ باری تەندروستیی 8000 

كەس كردووە كە تەمەنیان لەسەرووی 45 سااڵن بووە.
بۆ چاودێریی چاالكیشیان ئامێرێكی ئەلیكترۆنیی پێوانی جووڵەیان لە قاچی 

بەشداران دەبەست كە تۆماری دەكرد كەسەكە چەند دانیشتووە و چەندیش 
جواڵوە.

بە تێكڕا بەشــدارەكان لە شــەو و رۆژێكدا 16 كاژێر بەخەبەر بوون و لەو 
ماوەیە 12.3 كاژێریان بە دانیشتنەوە بەسەر بردووە.

توێژینەوەكە دەریخســت ئەگەر رۆژانە ماوەی دانیشــتن بۆ ماوەی تەنیا 21 
خولەك كەمبكرێتەوە، ئەوە رۆڵێكی كارا دەگێڕێت لە پاراستنی تەندروستیی ئەو 

كەسە.
لەمــاوەی توێژینەوەكــەدا 340 كــەس لــە بەشــداران مردن. دەریشــكەوت 
زۆر دانیشــتن رۆڵێكــی دیــاری هەبووە لە مردنیــان، بە تایبەت مــردن بەهۆی 

نەخۆشییەكانی دڵ و شێرپەنجە و قەڵەوی.
جێــی  ســەرنجی توێــژەرەكان بــوو، ئــەو كەســانەی نۆرە ئــەوەی 

لــە 30 خولــەك كەمتــر بــوو، رێــژەی مردنیــان دانیشــتنەكانیان 
كی  یە ە شــێو بەرچاو كەمیكرد.بە
ن  كا ە ر ە ێــژ تو
هەندێــك  دەڵێــن 
ســادە  رێوشــوێنی 
هەن بۆ كەمكردنەوەی 
ماوەی زۆری دانیشتن، 

بۆ نموونە بە رۆیشتنەوە تەلەفۆن 
بكە و قادرمە بەكاربهێنە نەك ئاسانسۆر.

پێشــووتریش توێژینەوەیەكی زانســتی كە لە 54 
واڵت كرابوو، دەریخستبوو دانیشتن بۆ ماوەی زۆر، رێگا 
خۆشدەكات بۆ تووشبوون بە قەڵەوی و نەخۆشییەكانی 

دڵ كە دەبنە هۆی زوو مردن.

هەر 30 خولەك هەشت رێنمایی بۆ پاراستنی گورچیلە
جارێك جووڵەیەك بكە

1 - جووڵە و چاالكی: 
چونكــە كەم جوواڵن دەبێتە هۆی تەمبەڵیی 

ریخۆڵەكان و دروستبوونی قەبزی و قەڵەوی. 

2 - ریشاڵە خۆراكییەكان بخۆ:
 سەوزە، میوە، پاقلەمەنییەكان و دانەوێڵەكان 
دەبنــە هــۆی چاالككردنــی پرۆســەی هەرس و 

دووربوون لە قەبزی و مایەسیری.

3 - لە كحوول دووربە: 
هــۆی  دەبنــە  كحولییــەكان  خواردنــەوە 
هەاڵوســانی بۆرییەكانی خوێــن لە رێكە و كۆم، 

ئەوەش خودی مایەسیرییە.

4 - ئاو زۆر بخۆرەوە:
 ئاو یارمەتی هەرس دەدات و كردنەدەرەوەی 
پیســایی لە ریخۆڵــەوە خێــرا دەكات، ئەوەش 

قەبزی و سەرەنجام مایەسیری كەمدەكاتەوە.

5 - زێدەڕۆیــی مەكە لــە خواردنی بەهارات: 
بەهــارات ســوودی تەندروســتی زۆرن، بــەاڵم 
لەوانەی مایەسیرییان هەیە، سووتانەوەیەكی زۆر 
لە كۆم و لە شوێنی مایەسیرییەكە دروستدەكات.

6 - كلینیكسی تەڕ بەكارمەهێنە:
 بەكارهێنانی كلینیكســی تــەڕ دەبێتە هۆی 
كزانــەوە و خرۆشــان لــە كــۆم و لــە شــوێنی 

مایەسیرییەكە.

7 - هەموو قەبزییەك بە دەرمان چارەســەر 
مەكــە: حاڵەتەكانی قەبزیی ســادە دەكرێت بە 
خواردنــی میوە وشــككراوەكان، رەگی كەتان و 

خواردنەوەی ئاو و جووڵە چارەسەربكرێن.

8 - بەروبوومی ئاژەڵ كەم بكەرەوە:
چــەوری  بــە  ئاژەڵییــەكان  بەروبوومــە 
دەوڵەمەنــدن كــە زۆر لــە كۆئەندامی هەرســدا 
دەمێنێتەوە و چاالكی ریخۆڵەكان كەمدەكاتەوە 

و قەبزیی دروست دەكات.

9 - ماوە ماوە پزیشك ببینە:
ئەگەر یەكەمجارە تووشــی مایەســیری ببی، 
یان پیساییەكەت خوێنی زۆرتری پێوەیە، یاخود 
خوران و ئازارت زیادی كردووە، سەردانی پزیشك 

بكە.
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رووداو - هەولێر

نزیكــەی 12 ســاڵ بەســەر شــەڕی یــەك 
مانگەی نێوان ئیســرائیل و حیزبوڵاڵی لوبنانیدا 
تێدەپەڕێت. هەرچەندە پێناچێت هیچكام لەو دوو 
الیەنە شەڕێكی دیكەی لەو جۆرەیان بوێت، بەاڵم 
شارەزایان پێیانوایە روودانی شەڕێكی سەخت لە 
نێوان ئیسرائیل و رێكخراوە شیعە لوبنانییەكەدا، 
ئەگەرێكــی بەهێزە و دەكرێت ســووریا مەیدانی 

نوێی ئەو شەڕە بێ.
شــەڕی یەك مانگــەی 2006 ژمارەیەكی زۆر 
كوژراوی مەدەنی لێكەوتەوە و زیانێكی گەورەشی 
بــە ژێرخانــی ئابووریی لوبنــان گەیانــد، بەاڵم 
ئیسرائیلیش هەم لەســەر ئاستی نێودەوڵەتی و 
هەم لەســەر ئاستی ســەربازی تووشی شكستی 
قورس بوو. دانیەل كورتسەر، توێژەر لە سكوڵی 
پەیوەندییــە نێودەوڵەتییەكانــی ودرۆ ویڵســن، 
پێیوایــە هەردوو الیــەن لە 10 ســاڵی رابردوودا 
خۆیــان بۆ ســیناریۆی شــەڕێكی دیكــە ئامادە 

كردووە. 
بەبڕوای كورتســەر، ئیســرائیل لە ماوەی 10 
ســاڵی رابــردوودا تەكنۆلۆژیای نوێــی بەرگریی 
بەدەستهێناوە و سەنگەرەكانی لەسەر سنوورەكانی 
لوبنــان بەهێزتر كــردووە، جگــە لەمەش هێزی 
بەرگریی ئیسرائیل مەشقی پێویستیان پێكراوە بۆ 
ئەوەی لە ناو خاكی لوبناندا ئۆپەراسیۆن بكەن.

لەالیەكــی دیكەوە حزبوڵاڵ بــووە بە خاوەنی 
سیســتەمی دژەـــمووشەكی كــە لــە رێگەیەوە 
كاریگەریی هێرشــە ئاســمانییەكانی ئیســرائیل 
كەمتر دەبێتــەوە، چەكدارانی ئــەو رێكخراوەش 
ئەزموونێكی باشــیان لە شــەڕی شەش ساڵەی 
سووریا بەدەســتهێناوە. بەگوێرەی راپۆرتەكەی 
كورتســەر، ئێــران هەزاران مووشــەكی دووربڕ و 
نزیكبڕی بە حیزبوڵاڵ داوە، بە جۆرێك حیزبوڵاڵ 
ئاراســتەی  رۆكێــت  رۆژانــە 1500  دەتوانێــت 
ئیســرائیل بكات. لەالیەكی دیكەشەوە ئیسرائیل 

دوو سیستەمی دژە مووشەكی نوێی داناوە.

چارەنووسی شەڕی سووریا و 
نیگەرانییەكانی تەلەڤیڤ

لــە مــاوەی یــەك ســاڵی رابــردوودا هێڵــە 
گشتییەكانی چارەنووسی شەڕی نێوخۆی سووریا 
دەركەوتوون. بەشداریی راستەوخۆی رووسیا لەو 
شــەڕەدا بووە هــۆی ئەوەی حكومەتی ســووریا 
بتوانێت دەســەاڵتی خــۆی بەســەر ناوچەكانی 
ناوەڕاســتی سووریادا بسەپێنێ. دەیڤید شێنكر، 
بەڕێوەبەری پێشووی ئۆفیسی كاروباری سووریا 
لە پێنتاگۆن، پێیوایە هەرچی شــەڕی ســووریا 
لــە یەكالبوونــەوە نزیكتــر بێتــەوە، كێشــەی 
ئیسرائیلیش گەورەتر دەبێت، لەبەر ئەوەی "ئێران 
و هاوپەیمانەكانــی فۆكەســیان دەكەوێتە ســەر 

ئیسرائیل".
بە بۆچوونی شــێنكەر، پرســیاری ســەرەكی 
بەرپرســانی ئەمنــی و ســەربازیی ئیســرائیل 
ئەوە نییە لە كاتی تەواوبوونی شــەڕی ســووریا 
و دەركەوتنــی هەڕەشــەی حیزبوڵــاڵ چۆن لەو 
رێكخراوە بدەن، بەڵكو پرسیارەكە ئەوەیە ئاخۆ 
دەبێ ئێســتا لــەو رێكخراوە بدەن، لــە كاتێكدا 
هەموو فۆكەس و وزەی حیزبوڵاڵ و ئێران لەسەر 

پاراستنی دەسەاڵتی ئەسەدە؟ 
شــینكەر لــە راپۆرتێكــی هاوبەشــدا لەگەڵ 
رەندە ســەلیم، توێژەر لە پەیمانگای رۆژهەاڵتی 
نێوەڕاست، جەخت لەوە دەكەنەوە كە "حیزبوڵاڵی 
ئێستا لەوەی شەڕی 2006 بەهێزترە"، نەك هەر 
لەبەر ئەوەی شەڕی سووریا و هاوكاریكردن لەگەڵ 
رووســیا ئەزموونێكی گەورەی شــەڕی بەرەیی و 
هاوئاهەنگــی لەگــەڵ هێــزی ئاســمانی پێداون، 
بەڵكو لەبەر ئەوەش كە بەهۆی لێكنزیكبوونەوەی 
حكومەتی عێراق و ســووریا، حیزبوڵاڵ بەكردەوە 
دەبێتــە خاوەنــی كۆریدەرێكی شــیعی كە هەتا 
تــاران درێژ دەبێتەوە و دەكرێت بۆ لۆجســتیك 
و هێرشــی ئاسمانی لە دژی هێزەكانی ئیسرائیل 

بەكاربهێنرێ. 

جگــە لەوانەش، حیزبوڵاڵ بەهۆی بەشــداریی 
كارای لە شــەڕی ســووریا توانیویەتی رێگەیەك 
بــەرەو بەرزاییەكانــی جۆالن بكاتــەوە و وەكوو 
بەرەیەكــی نــوێ بــۆ شــەڕی دژی ئیســرائیل 
بەكاریبهێنێ. كورتســەر پێشــبینی دەكات هەر 
هەنگاوێكــی حیزبوڵــاڵ لــە ناوچەكانــی نزیــك 
بەرزاییەكانی جۆالن كاردانەوەی توندی سەربازیی 

ئیسرائیلی بەدواوە بێت.
ئامادەكارانــی راپۆرتەكــە بــە دووری دەزانن 
لەو دۆخەی ئێســتادا حیزبوڵاڵ دەستپێشخەری 
شەڕەكە بێت، لە كاتێكدا هێشتا شەڕی سووریا 

بەردەوامــە و بەهۆی بوونی داعش لە رۆژهەاڵتی 
سووریا و رۆژئاوای عێراق دروستكردنی كۆریدۆرە 

شیعییەكە تەواو نەبووە.
هێزی بەرگریی ئیســرائیل 175 هەزار ستافی 
چاالك و 445 هەزار هێزی یەدەگی هەیە. سوپای 
ئیســرائیل خاوەنــی پێشــكەوتووترین چــەك و 
سیستەمی بەرگرییە لە جیهاندا. لە ساڵی 2014 
وە سیستەمی بەرگریی ئیسرائیل رێگەی لە 1400 
رۆكێت گرتووە. وەكوو تۆنی بەدران، لە ناوەندی 
بەرگریــی لە دیموكراســی ئاماژەی بــۆ دەكات، 
بەرپرسانی ئیســرائیل بیر لەوە دەكەنەوە كە لە 

كاتێكدا دوژمنەكەیان ســەرقاڵی یەكالكردنەوەی 
كێشەكانی سووریایە، ئەوان دەتوانن بااڵدەستی 

سەربازیی خۆیان لەدژی حیزبوڵاڵ بەكاربهێنن. 
لە چەند مانگــی رابردوودا حیزبوڵاڵ زمانێكی 
گرژتر بەرامبەر ئیسرائیل بەكاردەهێنێ و تەنانەت 
هەڕەشەی ئەوە دەكات كە لەناو خاكی ئیسرائیلدا 
ئۆپەراســیۆن بكــەن. بەرپرســانی ســەربازیی 
ئیســرائیل لــە بەرامبەردا هۆشــداری شــەڕێكی 

وێرانكەریان بە حیزبوڵاڵ داوە.
یەاڵم شــێنكەر دەڵێت هــەم حیزبوڵاڵ و هەم 
تەلەڤیڤ دەزانن شەڕەكەی 2006 بۆ هەردووالیان 

شكســت بووە، ئیســرائیلییەكان دەزانن شەڕی 
لــە  حیزبوڵــاڵی  جەماوەریــی  پێگــەی   2006
نێوخــۆی لوبنــان و هاوســۆزیی عەرەبی بۆ ئەو 
رێكخــراوە زیاتــر كــرد، حیزبوڵــاڵش دەزانێــت 
شــەڕەكە زیانێكی مرۆیی و دارایی و ســەربازیی 
گەورەی لێــداوە، بۆیەش چــاوەڕێ دەكرێت "لە 
كورتخایەندا هەوڵەكانــی بەهێزكردنی هێڵەكانی 
بەرگــری لە هەردووال بــەردەوام بێت، لە كاتێكدا 
ئەگەری شــەڕێكی قورس لە ئانوساتدایە، لەگەڵ 
نزیكبوونەوەی كۆتایی شەڕی نێوخۆی سووریاش 

هەڕەشەكانی ئەو شەڕە گەورەتر دەبن".

كوڕەكەی بنالدن سەركردەی 
داهاتووی قاعیدەیە

رووداو - هەولێر

حەمــزە بنالدن تەنیا بۆ ئەوە ئامادە نەكراوە 
كە ســەركردایەتی رێكخراوەكــەی باوكی بگرێتە 
ئەستۆ، بەڵكو خەونێكی گەورەتریشی لەسەردایە 
كە یەكخستنی بزووتنەوە سەلەفییە جیهادییەكانی 

جیهانە.
دوو مانگ دوای هێرشەكانی 11ی سێپتەمبەر، 
لە باشووری جەالل ئاباد لە ئەفغانستان، ئوسامە 
بنالدن، ســەركردەی پێشــووی ئەلقاعیدە، سێ 
كوڕەكەی خۆی كۆكردەوە و سێ تەسبیحی پێدان 
و داوای لێكردن ئاگایان لە بڕوا ئاینییەكەیان بێت. 
دواتریش بەرەو ئەشــكەوتی رەش )تــۆرا بۆرا( 
ماڵئاوایــی لێكردن. لەو كاتەوە ســێ كوڕەكەی 
بنالدنیش تووشی سێ چارەنووسی جیاواز بوون: 
بەكر پــاش ماوەیەك لە قاعیــدە دووركەوتەوە. 
خالید لە كاتی هێرشــەكەی ئەمریكادا بۆ ســەر 
حەشارگەی بنالدن لە پاكستان كوژرا، حەمزەش 
بۆ ماوەی چەند ســاڵێك لەبەرچاوان دیار نەما، 
تاوەكــوو لە 2015 جارێكی دیكــە دەركەوتەوە، 
ئەمجارەیــان وەكــوو كاندیــدی ســەرەكی بــۆ 

جێگرتنەوەی ئەیمەن زەواهیری. 

لەدایكبوونێكی سەخت

بنالدن خۆشەویستییەكی تایبەتی بۆ خەیرییە 
ســابیری دایكی حەمزە هەبووە. خەیرییە ســەر 
بە بنەماڵــەی بەناوبانگی ئەلهیندی ســعودییە. 
پێش ئــەوەی زەماوەنــد لەگەڵ بنــالدن بكات، 
دەروونشیكاری منداڵ بووە و لە كلینیكێك كاری 
دەكــرد. نەجوا غانــم، هاوژینی یەكەمی بنالدن، 
هۆكاری یەكدی ناسینیان بووە. ئەوكات نەجوا بۆ 
چارەسەری نەخۆشی دەروونیی سەعدی كوڕی، 

سەردانی كلینیكەكەی خەیرییەی دەكرد. 
ئەوكات خەیرییە تەمەنی 30 ســاڵ و بنالدن 
تەمەنی 32 ساڵ بوو. لە سێ ساڵی یەكەمی ژیانی 
هاوبەشیاندا بنالدن بەردەوام لە نێوان سعودیە و 
ئەفغانستاندا لە هاتوچۆدا بوو، خەیرییەش چەند 
جارێك منداڵی لەبارچوو. رێك لەو كاتەدا بنالدن 
بۆ چوارەمجار هاوسەرگیری كرد، ئەمجارەشیان 
لەگەڵ ئافرەتێكی خوێندەواری سعودی بە ناوی 
سوهام سەبار. ساڵی 1989، هەم خەیرییە و هەم 

ســوهام كوڕیان بوو. كوڕەكەی سوهام بە خالید 
ناونرا. حەمزەش وەكوو یەكەمین و دوایین منداڵی 

ئوم حەمزە مایەوە.
تەمەنــی حەمــزە دوو ســاڵ بــوو، كاتێك 
بنالدن ناچار بوو بنكەی چاالكییەكانی قاعیدە 
لە ســعودیەوە بۆ ســوودان بگوازێتەوە. لەوێ 
ئوم حەمزە ناوبانگێكی زۆری بەدەســتهێنا. بە 
گوێرەی راپۆرتێكی ناوەندی بەرەنگاربوونەوەی 
زۆربــەی  ئەمریكــی )CTC( ، الی  تیــرۆری 
فەرماندەكانــی قاعیــدە ئــوم حەمــزە رۆڵــی 

راوێژكاری بنالدنی دەبینی.
كاتێــك حەمزە تەمەنی تەنیا حەوت ســااڵن 
بــوو، عومــەر حەســەن ئەلبەشــیر، ســەرۆكی 
ســوودان، لەژێر گوشاری نێودەوڵەتیدا قاعیدەی 
لــە واڵتەكــەی دەركــرد. بزووتنــەوەی تاڵیبان 
ئامادەیی دەربڕی بۆئەوەی قاعیدە بحەوێنێتەوە، 
بۆ ئەوەش هەندێ ناوچەی ئاوەدان و پڕداهاتیان 
خســتە ژێردەســتی بنالدن، بەاڵم ئــەو ناوچەی 
شــاخاوی و ســەختی جەالل ئاباد و كێڵگەكانی 
تەرناكی لە ویالیەتی قەندەهار هەڵبژارد كە ژیان 

تێیاندا ســەخت بوو. هەموو كەس بە بڕیارەكەی 
بنــالدن دڵخــۆش نەبوو، بۆ نموونــە نەجوا لێی 
جیابــووەوە، بــەاڵم ئــوم حەمزە و ئــوم خالید 

مانەوە.

سااڵنی تاران

رۆژێك بەر لە هێرشەكانی 11ی سێپتەمبەر، 
بنــالدن فەرمانــی بــە خێزانەكــەی دا قەندەهار 
جێبهێڵن و بــەرەو جەالل ئاباد بــڕۆن، لە دوای 
هێرشــەكانیش فەرمانی پێكردن ئاودیوی خاكی 
پاكستان ببن، بەاڵم هێرشەكانی 11ی سێپتەمبەر 
هەڵوێســتی پاكستانیشــی بەرامبــەر قاعیدە و 
تاڵیبــان گۆڕیبــوو. بۆیە ســەركردایەتی قاعیدە 

بڕیاریان دا خێزانەكانیان رەوانەی ئێران بكەن.
 قۆناغــی یەكەمــی ژیانی حەمــزە و دایكی 
لــە ئێــران نهێنــی بــوو، بــەاڵم وەكــوو دواتر 
دەردەكەوێت، ئیتاڵعاتی ئێران هەر لە سەرەتاوە 
ئاگاداری جموجۆڵەكانی قاعیدە بووە لە ئێران. 
بۆیــە دوای ماوەیەك كوڕ و هاوژینەكەی بنالدن 

لەالیــەن ئیتالعاتــەوە دەستبەســەركران و لــە 
بنكەیەكی سەربازی راگیران.

قۆناغــی پــەروەردەی ئاینیــی حەمزە هەر 
لــەو كاتەدا بــووە. خەیرییە خــۆی ژمارەیەك 
وانــەی ئایینــی بە كوڕەكەی دابــوو، داوای لە 
فەرماندەكانــی دیكــەی قاعیدەش لــە هەمان 
بنكەی سەربازی كردبوو كە قورئان و حەدیس 
فێــری كوڕەكــەی بكەن. هــەر لــەو قۆناغەدا 
حەمزە لەگەڵ كچی ئەبو محەممەد ئەلمیســری 
هاوســەرگیری دەكات و دەبێــت بــە خاوەنــی 
كوڕێــك بــە ناوی ئوســامە و كچێــك بە ناوی 

خەیرییە.
حەمــزە نۆ ســاڵ دوور لە باوكــی ژیا، لەو 
ماوەیەشــدا ئێــران بەهــۆی ژمارەیەكــی زۆر 
بارمتەی قاعیدەوە دەســەاڵتێكی زۆری بەسەر 
ئەو رێكخراوەدا هەبوو. بەاڵم لە 2010 قاعیدە 
كۆمەڵێــك دیپلۆماتی ئێرانی دەگرێت. لە ئابی 
2010، حەمــزە لەگەڵ دایكــی و هاوژینەكەی 
و منداڵەكانــی ئازادكــران و رێگــەی ویالیەتی 
وەزیرســتانیان لە باكووری رۆژئاوای پاكستان 

گرتەبەر. 
هەرچەنــدە خالید بەشــێوەیەكی بەرچاو لە 
بنالدن نزیك بووە و لەگەڵی ژیاوە، بەاڵم بنالدن 
هەر زوو زانیبووی كوڕەكەی ســوهام بە كەڵكی 
ســەركردایەتی نایەت. بۆیە لە 2010 بڕیاری دا 
خالید بچێتە پیشــاوەر لە پاكســتان و حەمزە 
بێتەوە وەزیرستان و پاش ماوەیەكی زۆر چاوی 

بە كوڕەكەی خەیرییە بكەوێ.
 خەیرییــە لــە نامەیەكــدا بــۆ حەمــزەی 
نووســیبوو "باوكــت زۆر كاری پێتــە". بــەاڵم 
بنــالدن لــە 2008 لــە هێرشــێكی ئاســمانیی 
ئەمریــكادا، ســەعدی كــوڕی لە وەزیرســتان 
لەدەســت دا. بــە گوێــرەی )CTC( بنــالدن 
فەرمانــی بــە چەكدارانی قاعیــدە دابوو "رێگە 
نەدەن حەمزە لە ماڵ دەربچێت، مەگەر ئەوەی 

كارێكی یەكجار پێویستی هەبێت".
لە نیســانی 2011 دا پالنێك بۆ گەشتەكەی 
حەمزە بۆ الی باوكی رێكخرا، بەشێك لەو پالنە 
بە ئوتۆمبێل و بەشــێكی بە فڕۆكە بوو. وەكوو 
لە راپۆرتــە هەواڵگرییەكانی ئەمریكادا هاتووە، 
حەمزە چاوەڕێی كاتی گونجاوی دەكرد بۆ ئەوەی 
پالنەكە جێبەجێ بكەن، بەاڵم هێرشەكەی سەر 
حەشــارگەكەی باوكــی و لــە ئاكامــدا كوژرانی 

بنالدن، پالنەكەی هەڵوەشاندەوە.
 

 میراتگری باوك

بنــالدن و خالیــدی كــوڕی لــەو هێرشــەدا 
كوژران، حەمــزەش بە رێكەوت زیندوو مایەوە. 
ئــوم حەمزە و ئوم خالیــد و ژمارەیەكی زۆر لە 
ئەندامانــی خێزانی بنالدن لــە 2012 دیپۆرتی 
ســعودیە كران، چارەنووسی حەمزە هەتا ئابی 
2015 دیار نەبوو، كاتێك ئەیمەن زەواهیری لە 
تۆمارێكی دەنگیدا ستایشــی ئوســامەی باوكی 
حەمزەی كرد، لە بەشی دووەمی هەمان تۆماردا 
حەمــزە ستایشــی هێرشــبەرانی قاعیــدەی لە 

یەمەن، عێراق و سووریا كرد.
خاڵی ســەرنجڕاكێش لە گرتــە دەنگییەكەی 
حەمــزە بنالدندا ئــەوە بوو كــە دژی بیرۆكەی 
چەكــداری بیانییــە، بۆیــە داوا لــە الیەنگرانی 
قاعیــدە لــە دەرەوەی رۆژهەاڵتی نێوەڕاســت و 
ئەفریقا دەكات روو لە بەرەكانی جەنگ نەكەن، 

بەڵكــو داوایان لێدەكات "لە واڵتانی جوولەكە و 
خاچپەرستان" چاالكی بكەن. كوڕەكەی بنالدن 
بایەخێكی زۆر بە دۆســیەی فەڵەستین دەدات، 
بۆیەش پێیوایە ئیســرائیل و بەرژەوەندییەكانی 
جــوو دەبێــت ئامانجــی یەكەمی هێرشــەكانی 

قاعیدە بن.
لــە تۆمــارە دەنگییەكانی پێشــتردا حەمزە 
بــە "بــرای موجاهیــد" ناودەبــردرا، بــەاڵم لە 
بــە  2017دا  ئایــاری  دەنگییەكــەی  تۆمــارە 
"شــێخ" نــاوی دەهێنرێ، ئەوەش بــە گوێرەی 
راپۆرتەكــەی)CTC( ئاماژەیــە بۆئــەوەی كــە 
"پلەكــەی بۆ دەســتەی ســەركردایەتی قاعیدە 

بەرزكراوەتەوە".
لــە قۆناغێكدا كــە داعش روو لە شكســتە 
و هێزەكانــی ســەر بــە قاعیــدە لــە واڵتــە 
جیاجیاكان جۆرێك لە سەربەخۆیی بڕیاردانیان 
بەدەستهێناوە، بازنەی سەركردایەتی ناوەندیی 
قاعیــدە بەدوای كەســایەتییەكدا دەگەڕێت كە 
توانــای بەڕێوەبردنــی رێكخراوەكــەی هەبێت. 
دەركەوتــووە  رابــردوودا  ســاڵی  چەنــد  لــە 
زەواهیری ناتوانێت ئەو كەســە بێت. ناوەندی 
بەرەنگاربوونــەوەی تیرۆر پێیوایــە زەواهیری 
بــە  و  نییــە  كاریزماتیــك  كەســایەتییەكی 
حوكمی میســریبوونەكەی ناتوانێت ســەرنجی 
ســەلەفییەكانی واڵتانــی كەنــداو بۆ الی خۆی 

رابكێشێ.
حەمزە هەم لە دایك و هەم لە باوكەوە سەر بە 
بنەماڵەیەكی ناسراوی سعودیەیە، هاوژینەكەی 
كچی یەكێك لە ئەندامانی بااڵی ســەركردایەتی 
قاعیدەیــە، جگــە لەمەش حەمــزە هیچكات لە 
پەیامەكانی خۆیدا بە ئاشكرا هێرشی نەكردووەتە 
ســەر داعش و ســەركردایەتی ئــەو رێكخراوە. 
وەكــوو عەلی ســوفان، بەڕێوەبــەری ناوەندی 
سوفان بۆ لێكۆڵێنەوە لە گرووپە جیهادییەكان 
ئاماژەی بۆ دەكات، حەمزە دەزانێت "چەكداران 
و سەركردایەتی داعش رێزیان بۆ باوكی هەیە". 
بۆیەش حەمزە لە داهاتوودا دەتوانێت فاكتەری 
یەكگرتنــەوەی قاعیدە و داعش بێت. ســوفان 
پێیوایــە "سیاســەتمەدارانی رۆژئــاوا و واڵتانی 
جیهانــی ئیســالمی دەبــێ بــە نیگەرانییــەوە، 
چاودێری دەركەوتنی ئەستێرەی بەختی حەمزە 

لە قاعیدەدا بكەن".

حەمزە بنالدن دژی بیرۆكەی راكێشانی چەكدارانی بیانییە بۆ نێو قاعیدە

ئایا سووریا دەبێتە مەیدانی شەڕی نێوان 
ئیسرائیل و حیزبوڵاڵ؟

دوای شەڕی سووریا فۆكەسی ئێران و هاوپەیمانەكانی دەكەوێتە سەر ئیسرائیل
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رووداو ـ هەولێر

لــە كاتی یەكگرتنــەوەی ئەڵمانیــادا لە 1990، 
خەمی سەرەكیی هۆرســت كاسنەر، باوكی ئانگێال 
دۆرۆسیا میركڵ كاسنەر، ئەوە بوو چۆن سیستەمی 
یەكــدی  لەگــەڵ  مەســیحییەت  و  ســەرمایەداری 
بگونجێنێ، ئەو نەیدەزانی 15 ساڵ دواتر دەبێ ئەو 

پرسیارە ئاراستەی كچەكەی خۆی بكات.
تێڕوانینــە  بــۆ  كاســنەر  نیگەرانییەكانــی   
ئایدیۆلۆژییەكانــی دەگەڕایــەوە. ئــەو لــە 1954 و 
ســێ مانگ دوای لەدایكبوونی راوێژكاری ئێســتای 
ئەڵمانیــا، خێزانەكەی لە هامبورگــەوە بۆ كۆماری 
رۆژهــەاڵت(  )ئەڵمانیــای  ئەڵمانیــا  دیموكراتــی 
گواستەوە و لە شاری تێمپلین جێگیربوون، كە 90 
كیلۆمەتــر لە باكووری رۆژهەاڵتــی بەرلینەوە دوور 

بوو .
بەرپرســانی كەنیســەی لۆســەر لــە ئەڵمانیای 
رۆژهــەاڵت بە "كاســنەری ســوور" ناویــان دەبرد، 
هــۆكاری ئــەم ناوبانگــەش بەشــێكی بــۆ مــاڵ 
گواستنەوەكەی بۆ ئەڵمانیای رۆژهەاڵت دەگەڕایەوە 
و بەشێكیشــی پەیوەنــدی بــە بڕوای كاســنەر بە 
بەرنامــە ئابوورییەكانــی سۆســیالیزمەوە هەبــوو. 
كاسنەر پێیوابوو بنەما كۆمۆنیستییەكان بناغەیەكی 
ئینجیلییان هەیە و كۆمۆنیزم دەیەوێت لەسەر زەوی 
جێبەجێیــان بــكات، لەوانــەش "یەكماڵــی لەگەڵ 

دراوسێیەكانمان".
مەســیحییەتی  بــوو  بەنیــاز  مێــركڵ  باوكــی 
زینــدوو  ئەڵمانیــا  رۆژهەاڵتــی  لــە  پرۆتســتانتی 
بكاتــەوە و دەســەاڵتی دەوڵــەت و كەنیســە لــەو 
ناوچەیــە جیابكاتەوە، بەاڵم ئــەوكات ملمالنێیەكی 
ســەخت لە نێوان حكومەتــی ئەڵمانیای رۆژهەاڵت 
و كەنیســەكاندا هەبــوو، ســاڵی 1970 قەشــە و 
كەســایەتییە ئاینییــەكان ملیــان دا، لەبەر ئەوەی 
دەیانزانــی ئامانــج دامەزراندنــی سۆســیالیزمە و 
هەموو بەرنامەكانی دیكە دەبێت لەو چوارچێوەیەدا 
رێكبخرێنەوە. كەسانی نزیك لە كاسنەر باس لەوە 
دەكەن كە باوكی مێركڵ بە باوەشێكی ئاوەاڵوە ئەو 

ئامانجەی قبووڵ كردبوو.
مێركڵ لە چەندین دیمانەدا باس لەوە دەكات كە 
ئەو پەیوەندییەكی نزیكی لەگەڵ هێرلیند كاسنەری 
دایكی هەبووە كە مامۆســتای زمانــی ئینگلیزی و 
التینی بوو "چونكە باوكم بەردەوام خەریكی الهوت 
و سیمینارگێڕان بوو". وەكوو لە دیمانەكانی ئانگێال 
مێركڵــدا دەردەكەوێت، باوكیان زۆر وشــك بووە و 
بــەردەوام داوای پاراســتنی دیســیپلینی لە ئەو و 
ماركۆســی برای و ئێرنێی خوشكی كردبوو. مێركڵ 
نەیدەزانی ئەو پێشــینە مەزهەبییــەی خێزانەكەی 

یارمەتیدەری دەبێت لە سیاسەتدا.

ئافرەتە سادەكە

هەرچەندە مێركڵ وەكــوو یادەوەرییەكی خۆش 
باســی باوكــی نــاكات، بــەاڵم كــورد گوتەنــی لە 
هەڵســوكەوتدا "كچــی باوكــی خۆیەتــی". مێركڵ، 
تویــت نانووســێت. دەنگۆی ســەیر و ســەمەرەی 
بــەدواوە نییــە. هەڵچوونی لەخــۆڕای نییە. وێنەی 
ســەیر و سەمەرە ناگرێ. سادەپۆشە. یەك مۆدێلی 
جلــی هەیــە بــە 50 رەنگــی جیــاواز و دوگمــەی 
چاكەتەكەشــی هەتــا بینەقاقا دادەخــات. ئەمە لە 
رواڵەتــدا بۆ ئافرەتێــك كە بیەوێت لەنــاو دونیای 
پیاوانەی سیاسەتدا جێی خۆی بكاتەوە ناوازەیە. 

پێش سیاســەت، مێركڵ لەناو دونیای زانســتدا 
دەژیــا. لــە ســەرەتای هەشــتاكاندا لــە زانكــۆی 
الیپتســیگ دەســتی بە خوێندنی فیزیــا كرد، هەر 
لــەو كاتەدا لەگەڵ ئولریخ مێــركڵ زەماوەندی كرد 
و لە 1982 لەیــەك جیابوونەوە. پاش تەواوكردنی 
خوێندنەكــەی، رووی لە بەرلین كرد و دەســتی بە 
خوێندنــی كیمیای كوانتۆم كرد. مێــركڵ زانایەكی 
تیــۆری بووە نــەك ئەزموونگــەرا، واتە بــڕوای بە 
پێشبینیی ریسكەكان و سیناریۆ جیاوازەكان بەپێی 
لێكدانــەوەی تیۆری هەبووە پێش ئەوەی جێبەجێ 
بكرێــن. ئەمە ئــەو مۆركەیە كە دواتــر لە مێركڵی 

سیاسەتكاریشدا دەبینرێ.
ســەرەتای ئاشــنابوونی مێركڵ لەگەڵ جیهانی 
سیاســەت هاوكات بوو لەگەڵ رووخانی كۆمۆنیزم. 
یەكــەم ئەزموونــی سیاسیشــی لــە بزووتنــەوەی 
بەخەبەرهاتنــی دیموكراتی بوو كە هــەر زوو بووە 
بەشــێك لــە هاوپەیمانێتیی ئەڵمانیــا و بە باڵێكی 
یەكێتیــی مەســیحییە دیموكراتەكانــی ئەڵمانیای 
رۆژئــاوا لەقەڵــەم دەدرا. ئــەو كات هێلمۆت كۆڵ، 
لــە  قۆڵــی  ئەڵمانیــا،  كۆچكــردووی  راوێــژكاری 
یەكخســتنەوەی دوو ئەڵمانیاكــە هەڵكردبــوو. لــە 
یەكەم هەڵبژاردنی ئەڵمانیای یەكگرتوودا لە 1990، 
میركڵ توانی كورسییەك لە بوندستاگ )پەرلەمانی 

ئەڵمانیا( بۆخۆی بگرێ. 
مێــركڵ كچێكی بەتوانای ســەر بــە خێزانێكی 
مەزهەبیی ئاڵمانیای رۆژهەاڵت بوو كە هیچ مەلەفێكی 
هاوكاریی لەگەڵ دەزگا هەواڵگرییەكانی ئەو بەشەی 
ئەڵمانیا نەبوو، بۆیەش كۆڵ هەرزوو هەســتی كرد 
كە جێگەی مێركڵ لەســەر كورسییەكانی كابینەی 
حكومەتە، نــەك پەرلەمان، بۆیــە مێركڵی تەمەن 
36 ســاڵی كــرد بە وەزیــری الوان، بەمــەش بووە 
یەكەم ئافرەتی ئەڵمانیای رۆژهەاڵت كە لە كابینەی 
حكومەتی ئەڵمانیای یەكگرتوودا پۆستی هەبێت. 

خــۆم"  "كچــی  بــە  جــاران  زۆربــەی  كــۆڵ 
بانگــی مێركڵــی دەكــرد، ســاڵی 1994 پۆســتی 
وەزارەتــی ژینگــەی بە مێركڵ دا. مێــركڵ، وەكوو 
شارەزایەكی زانســتە سروشتییەكان، لەو پۆستەدا 
درەوشــایەوە. لە ســاڵی 1995 یەكەم كۆنفرانسی 
گۆڕانــی كەشــوهەوای نەتــەوە یەكگرتووەكانی لە 
بەرلیــن ســازدا، دوو ســاڵ دواتر رۆڵی ســەرەكی 
لە پەســندكردنی پەیماننامــەی كیۆتۆدا هەبوو كە 
تاوەكوو ئێســتاش تاكە پەیماننامەی كەشوهەوایە 

رێككەوتنێكی جیهانی لەسەر بێت. 
ساڵی 1998 كۆڵ لە هەڵبژاردنەكانی پەرلەماندا 
شكســتی هێنا، 14 مانگ دواتر ســكانداڵی دارایی 
یەكێتیی مەسیحییە دیموكراتەكان )CDU( ئاشكرا 
بوو. مێركڵ لەو كەســە دەگمەنانە بوو كە هێرشی 
توندی كردە ســەر كۆڵ. لە نیســانی 2000 مێركڵ 
 . )CDU( بوو بە یەكەم ســەرۆكی ئافرەتی پارتی
هێلمــۆت كۆڵ هیچــی پێنەمابوو جگە لەوەی بڵێت 
"من بكوژەكەی خۆمم لە خۆم نزیك كردەوە، خۆم 

مارەكەم خستە سەر قۆڵم". 
 )CDU( لە هەڵبژاردنی ســاڵی 2005 دا پارتی
ســەركەوتنی بەدەســتهێنا و مێركڵ وەكوو یەكەم 
ئافرەتی راوێژكاری ئەڵمانیا متمانەی پێ بەخشــرا، 
لەو كاتەشەوە دووجاری دیكە متمانەی پێبەخشرا و 

ئێستاش چاوەڕێی دەرفەتی چوارەم دەكات. 

مێركڵی سەركردە

بــە دەركەوتنــی پوتیــن، ترەمــپ و ئەردۆغان 
جیهانی نوێی سیاسەت هێندەی دیكە رووخسارێكی 
پیاوانەی وەرگرتووە، بەاڵم لە نێو هەموویان مێركڵ 
بــە ســەركردەی جیهانی ئازاد لەقەڵــەم دەدرێت و 
رووبەڕووبوونــەوەی توندیشــی لەگــەڵ هــەر ســێ 

سەركردەكە هەبووە.
ی  نــە ا و پێچە بە
پێشــتری  راوێژكارەكانــی 
)بــەو  مێــركڵ  ئەڵمانیــا، 
ئەڵمانیــای  لــە  پێیــەی 
بــووە(  گــەورە  رۆژهــەاڵت 
هیــچ هەســتێكی تایبەتــی 
بۆ یەكێتیــی ئەوروپا نییە، 
بۆیەش مامەڵــەی راوێژكارە 
مامەڵەیەكــی  ئافرەتەكــە 
كــە  بــووە  واقیعگەرانــە 
یــۆرۆ  بەهێزبوونــی  تێیــدا 
و ئاشــتی رۆڵــی بەرچــاوی 
لــە پێشــكەوتنی ئابــووری 

ئەڵمانیا دەبێت.

بەاڵم 2015 ســاڵی تاقیكردنەوە ســەختەكەی 
و  عەرەبــی  بەهــاری  شكســتی  بــوو.  مێــركڵ 
قووڵبوونەوەی شــەڕی نێوخۆیی سووریا، زیاتر لە 
یەك ملیــۆن كۆچبــەری پەلكێشــی ئەوروپا كرد. 
مێركڵ دەرگای واڵتەكــەی بۆ كۆچبەران كردەوە و 
هەتا كۆتایی ئەو ساڵە زیاتر لە 800 هەزار كۆچبەر 
روویــان لەو واڵتە كرد. چاودێران پێیانوابوو مێركڵ 
بەو هەنگاوە پەڵەی رەشی نازییەت لەسەر ئەڵمانیا 
البدات، لە كاتێكدا دەشیزانی بازاری كاری ئەڵمانیا 

توانای هەزمی ئەو ژمارە خەڵكەی هەیە.
بەاڵم پێش لێشــاوی كۆچبــەران، مێركڵ لەگەڵ 
بڕیارێكی قورســتردا بەرەوڕوو بــووەوە كە لەڕووی 
مێژووییــەوە رێچكەشــكێنی بــوو. لــە رۆژی یەكی 
ئەیلوولــی 2014، مێركڵ لە گوتارێك بۆ پەرلەمانی 
ئەڵمانیــا رایگەیاند حكومەتەكــەی بەنیازە چەكی 
قورس و راهێنەری سەربازیی بۆ پێشمەرگە بنێرێ. 
بــە گوێــرەی وەزارەتــی بەرگریــی ئەڵمانیــا هەتا 
ئابــی 2016 ئەڵمانیا 70 تــۆن چەكی بۆ هەرێمی 
كوردســتان ناردبوو. چەكەكانی ئەڵمانیا نەك هەر 
لــەڕووی قەبارەوە بەڵكو لەڕووی جۆریشــەوە پاش 
هێرشە ئاسمانییەكانی ئەمریكا زیاترین كاریگەرییان 
لــە یارمەتیدانــی پێشــمەرگە بــۆ تێكشــكاندنی 

ئوتۆمبێلە بۆمبڕێژكراوەكانی داعش هەبووە. 
لە دوای كۆتاییهاتنی جەنگی جیهانی دووەمەوە 
ئەڵمانیا هەوڵی دابوو خۆی لە بەشداری راستەوخۆ 
و ناڕاســتەوخۆ لە شــەڕەكانی دەرەوەی ســنووری 
دووربگرێــت، بۆیــەش هاوكارییەكانــی حكومەتــی 

ئەڵمانیا بۆ پێشمەرگە رەچەشكێنی بوو. 

رووداو - هەولێر

رێككەوتنــە  رەخنەگرانــی  لــە  ژمارەیــەك 
ئەتۆمییەكەی ئێران پێشــنیازێكیان ئامادەكردووە، 
داوا دەكەن ئیدارەی ئەمریكا رایبگەیەنێت كە ئێران 
نەیتوانیوە رێككەوتنە ئەتۆمییەكە جێبەجێ بكات 
و هەڕەشــەی سزایەكی دارایی بێ وێنەش لە تاران 
بكرێت. ئەم پێشنیازە لە كاتێكدا بە ناو كۆنگرێسی 
ئەمریكادا دەستاودەست دەكرێت كە بڕیارە هەفتەی 
داهاتــوو وەزیرانــی دەرەوەی ئەمریــكا و ئێران بۆ 

یەكەمجار كۆببنەوە.
وێنەیەك لە پێشنیازەكە دەست گۆڤاری )فۆرین 
پۆڵسی(ی ئەمریكی كەوتووە كە تێیدا داوا دەكرێت 
"مانگــی داهاتوو )واتە تشــرینی یەكەم( ســەرۆك 
بە كۆنگرێســی رابگەیەنێت رێككەوتنە ئەتۆمییەكە 
چیدی لە خزمەتی پاراستنی ئاسایشی نیشتمانیی 
ئەمریكادا نییە، پاشان سەرۆك ئامادەیی ئیدارەكەی 
دەرببڕێت بۆ ســەپاندنی كۆمەڵێك سزای ئابووری، 
ئەگەرهاتوو ئێران لە 90 رۆژی دواتردا كۆمەڵێك لە 

مەرجەكانی واشتنی جێبەجێ نەكرد".
لــە بەشــێك لــە دۆكۆمێتەكــەدا هاتــووە ئەو 
پێشــنیازە هاوشــێوەی ئەو ســزا قورســانەیە كە 
جۆن كێنێدی، ســەرۆكی ئەمریكا لە شەســتەكان، 
بەســەر كوبایدا ســەپاند. ئەو پێشــنیازە لە الیەن 
ریچــارد گۆڵدبێرگ، راوێژكاریی كۆماریی پێشــووی 
كۆنگرێس، نووســراوە و رادەســتی كۆشــكی سپی 
و كۆنگرێســمانەكان كۆمارییەكانــی ئەمریكا كراوە 
و یەكێك لە ســزا قورســەكانیش ســنوورداركردنی 
بازرگانیكردنی نەوتە لەگەڵ ئێران كە سەرچاوەیەكی 

سەرەكی ئابووریی ئەو واڵتەیە.
ژمارەیەك لە بەرپرســانی بااڵی ئیدارەی ترەمپ 
هەتــا ئێســتاش جەخت لەوە دەكەنەوە پێویســتە 
رێككەوتنەكە بپارێزرێت. رێكس تیلەرسن، وەزیری 
دەرەوەی ئەمریــكا و جەیمــز مەتیــس، وەزیــری 

بەرگریــی ئەمریكا، هەوڵێكی زۆریــان داوە ترەمپ 
رازی بكــەن رێككەوتنەكەی نێــوان ئێران و گروپی 
دوو  ئــەو  هەوڵەكانــی  هەڵنەوەشــێنێتەوە.   1+5
بەرپرســەش لە كاتێكدایە كە ژمارەیەك لە دژبەرە 
توندەكانــی رێككەوتنــە ئەتۆمییەكە لە كۆشــكی 
ســپی الدراون، لەوانەش ســتیڤ بەنۆن، داڕێژەری 

ستراتیژی كۆشكی سپی.
ترەمــپ هەتا ئێســتا ســێ جــار متمانــەی بە 

بــەاڵم  داوە،  ئێــران  ئەتۆمییەكــەی  رێككەوتنــە 
ژمارەیــەك ســەرچاوە رایانگەیانــدووە ســەرۆكی 
ئەمریكا لــەو راپۆرتانە رازی نەبــووە كە وەزارەتی 
ئامــادەی  رێككەوتنەكــە  بــە  دەرەوە ســەبارەت 
كردبوون، چونكە هیچ بژارەیەكی دیكەیان بۆ ترەمپ 
نەهێشــتبووەوە، جگــە لەوەی راپۆرتەكە پەســند 
و واژۆ بــكات. ترەمــپ داوای كردبوو ئەلتەرناتیڤی 
دیكــەی بخرێتــە بەردەســت، یەكێــك لەوانــەش 

قەبووڵنەكردنی راپۆرتەكەیە.
هەفتەی رابــردوو تیلەرســن رایگەیاند ئیدارەی 
كۆشــكی ســپی تاوەكوو ئێســتا هیــچ بڕیارێكیان 
نەداوە، جەختی لەوەش كردەوە كە "سەرۆك ترەمپ 
روونیكردووەتەوە دەبێ بیر لە كۆی هەڕەشــەكانی 
ئێران بكرێنەوە، نەك ئەوەی تەنیا فۆكەس بخرێتە 
توانــا ئەتۆمییەكانی ئەو واڵتە. لە روانگەی ئێمەوە 
ئێــران هەتا ئێســتا نەیتوانیوە ئــەو چاوەڕوانییانە 

جێبەجــێ بــكات )كە ئەمریــكا هەیەتــی(". هەر 
هەفتەی پێشوو، سەرۆكی ئەمریكاش جارێكی دیكە 
رەخنەی توندی لــە رێككەوتنەكەی ڤیەننا گرت و 
گوتی "ئەمە رێككەوتنێكە كە ئەســڵەن نەدەبووایە 
بكرێــت. ئێران روحــی رێككەوتنــە ئەتۆمییەكەی 

پێشێلكردووە".
نیــك هاڵــی، باڵیــۆزی ئەمریــكا لــە نەتــەوە 
یەكگرتــووەكان، یەكێــك لــە دژبــەرە توندەكانی 
رێككەوتنەكەیە و پێیوایە "رێككەوتنەكە بەجۆرێك 
داڕێژراوە كە هەڵوەشاندنەوەكەی سەرنجڕاكێشترە لە 
پاراستنەكەی. ئەو رێككەوتنە هەموو ئەو شتانەی 
بە ئێران داوە كە داوایان كردووە و لە بەرامبەریشدا 

كۆمەڵێك بەڵێنی كاتی بە ئێمە داوە".
ســەرچاوەیەكی ئــاگادار لە مشــتومڕەكانی نێو 
كۆشكی سپی بە گۆڤارە ئەمریكییەكەی راگەیاندووە 
"ستافی ئیدارەی ئەمریكی هەتا ئێستا نەیانتوانیوە 
كۆمەڵێــك بــژارە بخەنە بەردەســتی ســەرۆك بۆ 
ئــەوەی گوشــارەكان لەســەر ئێــران زۆر بكرێن". 
بەرپرســانی كۆشكی ســپی و پێنتاگۆن نیگەرانی 
ئەوەن هەر چەشــنە گوشــارێكی قــورس لە ئێران 
و رێككەوتنــە ئەتۆمییەكە دەشــێت گیانی هەزاران 
ســەربازی ئەمریكی لە رۆژهەاڵتی نێوەڕاست بخاتە 

مەترسییەوە.

تیلەرسن لەگەڵ زەریف 
كۆدەبێتەوە

ژمارەیــەك ســەرچاوە لــە وەزارەتــی دەرەوەی 
ئەمریــكا بە )فۆرین پۆڵســی(یان راگەیاندووە ئەم 
هەفتەیە محەممەد جواد زەریف، وەزیری دەرەوەی 
ئێران لەگــەڵ هاوتا ئەمریكییەكــەی كۆدەبێتەوە، 
ئــەوەش یەكەمجارە بەرپرســێكی بــااڵی ئیدارەی 
ئێســتای ئەمریكی لەگەڵ بەرپرسێكی بااڵی ئێران 
كۆبێتــەوە. كۆبوونەوەكە لــە كاتێكدایە كە مانگی 

داهاتــوو كۆشــكی ســپی راپۆرتــی خۆی لەســەر 
رێككەوتنەكەی 2015 بۆ كۆنگرێس دەنێرێت. 

لــە  لــە رۆژی چوارشــەممە و  كۆبوونەوەكــە 
پەراوێزی دانیشــتنی ئەنجوومەنی گشــتیی نەتەوە 
یەكگرتووەكان لە نیۆیۆرك بەڕێوەدەچێت و بڕیارە 
تێیــدا ژمارەیەك دیپلۆماتی بااڵی چین، رووســیا، 
فەرەنســا، بەریتانیــا و ئەڵمانیاش تێیدا بەشــدار 
دەبــن. كۆبوونەوەكە بە دەستپێشــخەری فێدریكا 
مۆگیرینی، بەرپرســی كاروباری دەرەوەی یەكێتیی 
ئەوروپا، رێكدەخرێت. وەزارەتی دەرەوەی ئەمریكا 
ئامادەنەبووە ئەو كۆبوونەوەیە پشتڕاست بكاتەوە، 
بەاڵم ژمارەیەك سەرچاوەی دیپلۆماتیكی ئەوروپی 

جەختیان لەسەر كۆبوونەوەكە كردووەتەوە. 
چــاوەڕێ ناكرێــت زەریــف و تیلەرســن هیــچ 
بــەاڵم  هەبێــت،  قۆڵییــان  دوو  كۆبوونەوەیەكــی 
دیپلۆماتــە ئەوروپییــەكان پێیانوایــە ئامادەبوونی 
ئیدارەی ئەمریكی بۆ دانیشــتن لەگەڵ بەرپرســانی 
تاران ئاماژەیەكە بەوەی ئیدارەی ئێستای ئەمریكاش 
خوازیاری دانوستاندنە لەسەر رێككەوتنەكە و مەرج 

نییە یەكسەر هەڵیوەشێنێتەوە. 
پێشــووی  دەرەوەی  وەزیــری  كێــری،  جــۆن 
ئەمریكا، لە ســااڵنی 2014 هەتا 2015 ژمارەیەكی 
زۆر دانیشــتنی دوو قۆڵــی لەگــەڵ زەریف هەبوو. 
وەزیــری دەرەوەی ئێســتای ئەمریــكاش لە مانگی 
ئایاردا ئاماژەی بۆ ئەوە كرد ئامادەیە لەگەڵ هاوتا 
ئێرانییەكەی دانیشێ، بەاڵم چاوەڕێی كاتی گونجاو 

بۆ ئەو دانیشتنە دەكات.
هەرچەنــدە بڕیارە كۆبوونەوەكەی چوارشــەممە 
لەســەر رێككەوتنە ئەتۆمییەكەی ئێران بێت، بەاڵم 
چــاوەڕێ دەكرێت هەوڵەكانی ئێــران لە رۆژهەاڵتی 
نیوەڕاســت و سیســتەمی مووشــەكیی ئــەو واڵتە 
تەوەرێكــی ســەرەكی كۆبوونەوەكە بــن، ئیدارەی 
ترەمــپ پێیوایە ئەو دوو خاڵە روحی رێككەوتنەكە 

پێكدەهێنن، بەاڵم ئێران نەیتوانیوە بیپارێزێ.

پێشنیازێكی نوێ بۆ هەڵوەشاندنەوەی 
رێككەوتنی ئەتۆمی دەدرێتە ترەمپ

هەندێ لە بەرپرسانی ئیدارەی ترەمپ هێشتا لەگەڵ مانەوەی رێككەوتنە ئەتۆمییەكەی ئێرانن

مێركڵ چاوی لە خولی 
چوارەمی سەرۆكایەتییە

زیاتر لە %10ی دانیشتووانی ئەڵمانیا ئەو مێردمندااڵنەن، بیریان 
نییە كەی بــۆ دوایینجار پیاوێــك راوێژكاری واڵتەكەیــان بووە. ئەو 
توێژە لە كۆمەڵگای ئەڵمانیــا یەكەم هەڵبژاردنی ژیانیان كە بیریان 
بێت هەڵبژاردنی 2005ە كە تێیدا ئانگێال مێركڵ بۆ یەكەمجار بووە 
راوێژكاری ئەڵمانیا و ماوەی 12 ساڵە لەو پۆستە ماوەتەوە. بە نیازە 
لە هەڵبژاردنەكەی ٢٤ی ئەیلوولدا ماوەی دەسەاڵتی خۆی بۆ چوار 

ساڵی دیكەش درێژ بكاتەوە.

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

شرۆڤە و بۆچوون

دا  بڕیـاری  كوردسـتان  هەرێمـی  كاتێـك 
هەرێـم  پارێزگاكـەی  چـوار  لـە  گشتپرسـی 
دەرەوەی  كوردسـتانییەكانی  ناوچـە  و 
هەرێـم بكرێـت بـۆ سـەربەخۆیی، لە ئاسـتی 
ناوخـۆ و تەنانـەت لـە ناوەنـدە عەرەبـی و 
جیهانییەكانیشـدا سـەرەتا وەك جۆرێـك لـە 
موزایەدەی سیاسـی تەماشـا دەكرا، بەشێك 
لە هێزە سیاسییەكان و كارەكتەری سیاسی 
و میدیایـی ئەمەیـان بـەو جۆرە وێنا كرد كە 
تەنهـا بـۆ تێپەڕاندنـی قەیرانەكانـی ناوخـۆ 
حوكمڕانیـی  ناڕێكییەكانـی  داپۆشـینی  و 

كوردییـە. بۆیـە نـە بەغـدا و نـە لەئاسـتی 
پرسـەكەیان  بایەخـەوە  بـە  زۆر  دەرەوەش 

وەرنەگـرت. 
رێوشـوێنانەی  ئـەو  بینییـان  كـە  بـەاڵم 
گیراونەتەبـەر  پرۆسـەكە  ئەنجامدانـی  بـۆ 
رۆژ لـەدوای رۆژ كاریـان لەسـەر دەكرێـت و 
گشتپرسـیەكە  ئەنجامدانـی  میكانیزمەكانـی 
دەچەسـپێنرێن،  بەقۆنـاغ  قۆنـاغ 
بەتایبەتیـش دوای ئـەوەی بینییـان ناوچـە 
لـە  هەرێـم  دەرەوەی  كوردسـتانییەكانی 
پارێزگاكانـدا  و  قـەزا  ئەنجوومەنـی  ئاسـتی 
وەك نوێنـەری هەڵبژێـردراوی خەڵكـی ئـەو 
ناوچانـە دەچنـە پـاڵ پرۆسـەكە، ئـەوكات 

لـەوەی مەسـەلەكە موزایـەدەی  دڵنیابـوون 
بـەرەو  كوردسـتان  و  نییـە  سیاسـی 
سـەربەخۆیی دەڕوات. بۆیـە لەیـەك كاتـدا 
دەرەوەش  دونیـای  و  ناوخـۆ  ئاسـتی  لـە 
كـە  هەرێـم  سـەر  خرایـە  زۆر  گوشـارێكی 
پرۆسـەكە رابگرێـت، رۆژانـە چەندیـن وەفـد 
و نێـردەی جیاجیـای عێراقـی و هەرێمایەتی 
داوای  و  كوردسـتان  دێنـە  نێودەوڵەتـی  و 

دەكـەن.  دواخسـتنی 
هەمـوو ئەوانـەی ناڕازیـن بـە ئەنجامدانـی 
نێـوان  كێشـەكانی  دەیانـەوێ  و  ریفرانـدۆم 
و  لێكتـرازان  نەگاتـە  بەغـدا  و  هەرێـم 
بـۆ  چارەسـەر  گفتوگـۆ  بـە  دەكـەن  داوا 
لـەوەش  تەئكیـد  بدۆزنـەوە،  ناكۆكییـەكان 
دەكەنـەوە كـە كوردسـتان مافـی خۆیەتـی 
سـەربەخۆ بێـت. ئـەی كەواتـا نهێنیـی ئەوە 
چییـە كـە نایانـەوێ كوردسـتان پراكتیـزەی 
مەسـەلەكە  ئەسـڵی  بـكات؟  مافـەی  ئـەم 
هیچـكام  كەركـووك  بەبـێ  كەركووكـە، 
ناڕەزایەتیـان  ناڕازیـن،  ئێسـتا  لەوانـەی 
سـەدام  خـۆی  كاتـی  چـۆن  وەك  نامێنـێ 
بـە دەوڵەتـی  بـوو ددان  رازی  حوسـێنیش 
ئەوكاتـی  بـە سـنووری  بنێـت  كوردسـتاندا 

كوردسـتانەوە.  هەرێمـی 
كوردسـتان  لەسـەر  گوشـارەكان  ئێسـتا 
سازشـنەكردنی  و  پێداگـری  زۆرن، 
هەرێمیـش ئـەوەی لێكەوتووەتـەوە كـە لـە 
ئاسـتی نێودەوڵەتیـدا جۆرێـك لـە دڵنیایـی 
دەسـتەبەر بكرێت بۆ كورد تا بەجۆرێكی تر 
پەیوەندییەكانـی لەگەڵ بەغـدا رێكبخرێتەوە 
نێودەوڵەتـی  ئاسایشـی  ئەنجوومەنـی  و 
نێـوان  كێشـەكانی  چارەسـەركردنی  زامنـی 

ئەگـەر  بێگومـان  بـكات.  عێـراق  و  كـورد 
دەسـتكەوتێكی  بێـت،  دەسـتەبەر  ئەمـە 
یـەك جـار ئەنجوومەنـی ئاسـایش  گرنگـە، 
كۆبوونەوەكانـی،  بردووەتـە  كـوردی  دۆزی 
ئەویـش لـە دوای كۆڕەوی سـاڵی 1991 بوو 
كـە بڕیـاری ژمـارە 688ی لێكەوتـەوە. بۆیە 
ئەگـەر ئـەو زانیاریانـەی میدیا راسـت بن كە 
لەوبارەیـەوە دەگوترێن، كوردسـتان دەچێتە 
قۆناغێكـی تـرەوە كـە جۆرێـك دڵنیایـی و 
سـەقامگیریی سیاسـی و ئەمنـی و ئابـووری 

دەكات. دەسـتەبەر 
لێرەدا ئەوەی بۆ ئێسـتا دەبێتە مەترسـی 
و لـە داهاتووشـدا لێكەوتـەی جۆراوجـۆری 
كەركووكـە.  مەسـەلەی  هـەر  دەبێـت، 
بەتایبەتیـش دوای لێسـەندنەوەی متمانـە لە 
پارێـزگاری شـارەكە و دوور نییـە سـەرۆكی 
ئەنجوومەنـی پارێـزگاش بـە هەمـان رێكاری 
كارەكـەی  لـە  پەرلەمانـەوە  لـە  یاسـایی 
البدرێـت. رووداوەكانـی چەنـد رۆژی رابردوو 
هەموویان مەترسـیدارن، هێرشـی گرووپێكی 
حەشـدی شـەعبی بـۆ مەندەلـی و یەكگرتنی 
بـۆ  بەغـدا  لـە  شـیعە  و  سـوننە  عەرەبـی 
كوردسـتان  لـە  ریفرانـدۆم  رەتكردنـەوەی 
پارێـزگاری  لـە  متمانـە  لێسـەندنەوەی  و 
ئەمانـەش  هەمـوو  ئەندازیـاری  كەركـووك، 
هەڵوێسـتی  راشـكاوانە  پێشـتر  كـە  ئێرانـە 

خـۆی بـە الیەنـی كـوردی راگەیانـدووە.
زۆرە  ماوەیەكـی  یەكێتـی  لـە  بەشـێك 
لـە پارێزگارەكەیـان لـە كەركـووك ناڕازیـن 
بەهـۆی هەڵوێسـتەكانی بەرامبـەر پارتـی و 
ئـەو رێككەوتنـە نەوتیانـەی لەگەڵ هەولێر و 
توركیا كردوونی و سـیناریۆی جۆراوجۆریان 

هەبـوو بۆ لەسـەركارالبردنی، بەاڵم كۆسـپی 
دانانـی  و  البـردن  كـە  بـوو  ئـەوە  گـەورە 
فیلتـەری  بـە  بەوەیـە  پێویسـتی  پارێـزگار 
ئەنجوومەنـی پارێزگادا بـڕوات، ئەنجوومەنی 
تیایـدا  یەكێتـی  كەركووكیـش  پارێـزگای 
كەمینەیـە و زۆرینـەی ئەندامەكانـی پارتین. 
پارتـی رازی نەدەبـوو بەالدانـی نەجمەدیـن 
پـێ  دەسـت  حاڵەتێكـی  لەهـەر  و  كەریـم 
لەكاركێشانەوەشـیدا هەر دەبـوو بەدیلەكەی 
بۆیـە  پارتـی.  دڵخـوازی  بێـت  كەسـێك 
یەكێتـی  لەنـاو  خەڵكانێـك  پێدەچێـت 
سـیناریۆیەی  ئـەو  ئـاگاداری  پێشـوەختە 
لەكارالبردنـی  لەبـارەی  بووبـن  بەغـدا 

كەریـم.  نەجمەدیـن 
ئـەوەی لێـرەدا جێـی پرسـیارە، ئەوەیـە 
كـە دوای البردنـی پارێـزگار چـی دەكرێـت 
كاتێكـدا  لـە  كەركـووك  بەڕێوەبردنـی  بـۆ 
نایـەوێ  كـورد  و  عەرەبـە  جێگرەكـەی 
ناوچـەی  عەرەبێكـی  لەالیـەن  كەركـووك 
حەویجەوە بەڕێوە ببرێت؟ یەكێتیش بیەوێ 
هـەر كـەس بـكات بـە پارێـزگار پێویسـتە 
و  بداتـێ  متمانـەی  پارێـزگا  ئەنجوومەنـی 
پارتـی  لەگـەڵ  رێككەوتـن  بەبـێ  ئـەوەش 
یەكێتیـش  پێناچێـت  نابێـت.  دەسـتەبەر 
بەهێـز  هـەرە  ئەگـەری  و  بوێـت  ئـەوەی 
ئەوەیـە كـە پارێزگاری داهاتـووی كەركووك 
نەبێـت.  هەولێـر  لـە  رووی  بێـت  كەسـێك 
بگیرێتـە  تـر  سـیناریۆی  نییـە  دوور  بۆیـە 
دووبارەكردنـەوەی  یەكێكیـان  كـە  بـەر 
ئەزموونـی سـلێمانییە لەدوای دروسـتبوونی 
یەكێتـی  ئەوكاتیـش  گـۆڕان.  بزووتنـەوەی 
شـوێنی  لـە  دیكـە  كەسـێكی  دەیویسـت 

و  پارێـزگار  بكاتـە  مەجیـد  ئەحمـەد  دانـا 
زۆرینـەی ئەندامانـی ئەنجوومەنی پارێزگاش 
گـۆڕان بـوون، بۆیـە لـە دەرەوەی بڕیـاری 
ئەنجوومـەن بـە وەكالـەت پارێزگارێكـی بـۆ 
سـلێمانی دانـا تـا وادەی هەڵبـژاردن. دوور 
سـیناریۆ  هەمـان  كەركووكیـش  بـۆ  نییـە 
دووبـارە بكرێتـەوە و یەكێتـی لـە بەغـداوە 
فەرمـان بـۆ دەسـتبەكاربوونی پارێزگارێكـی 

دەربـكات.  بەوەكالـەت 
مەترسـی هـەرە گـەورە ئەوەیە كەركووك 
بـەرەو ئاقارێـك ببرێـت پێچەوانـەی قۆناغی 
كـە  سـەدام  رووخانـی  دوای  یەكەمـی 
بەسـتنەوەی  پێكـەوە  خاڵـی  كەركـووك 
یەكگرتنـەوەی  و  كوردسـتان  جوگرافیـای 
و  پارتـی  لێكنزیكخسـتنەوەی  و  ئیـدارە 
لێـرە  لەوەیـە  ترسـەكە  بـوو،  یەكێتـی 
بـۆ  هـۆكار  ببێتـە  كەركـووك  بـەدواوە 
ناكۆكییـەكان.  قوڵبوونـەوەی  و  لێكتـرازان 
ئێسـتا لەكاتێكدا كوردسـتان لە گفتوگۆدایە 
ئـەوە  ئەگـەری  و  زلهێـز  واڵتانـی  لەگـەڵ 
نـوێ  رێككەوتنـی  بەغـدا  لەگـەڵ  هەیـە 
بـۆ  كێشـەكان،  چارەسـەری  بـۆ  بكـرێ 
و  پێشـهات  ئـەو  رووبـەڕووی  ئـەوەی 
مەترسـیانە نەبینـەوە كـە دوور نییە بەهۆی 
پێویسـتە  رێمـان،  بێتـە  كەركووكـەوە 
بكەنـەوە  لـەوە  بیـر  كـورد  عاقڵمەندانـی 
مەرجـی هـەر رێككەوتنێـك لەگـەڵ بەغـدا 
ببەسـتنە بڕیاری پێشـوەختەی چارەسـەری 
كێشـەكانی كەركووكـەوە. یاخـود لە بڕیاری 
ریفرانـدۆم لـە كەركووك پاشەكشـە نەكرێت 
و دواتـر وەك ئەمـری واقیـع مامەڵـە لەگەڵ 

بكرێـت. ئەنجامەكـە 

سـه دام  سـوپای  شكسـتی  دوای  كاتێـك 
حسـێن له  سـاڵی 2003 دا، شـاری كه ركووك 
"ئیڵتـا  رۆژنامـەی  كـورد،  ده سـت  كه وتـه وه  
لەگـەڵ  وتووێژێکـی  فینالنـدی  سـانۆمات"ی 
مقۆمقـۆی  دیسـان  رۆژانـەدا  لـەو  كـرد.  مـن 
سـەر  کەوتبـووە  کوردسـتان  سـەربەخۆیی 
زاران. یەکێـک لـە پرسـیارەکانی ڕۆژنامه وانـه  
سـەربەخۆیی  پرسـی  باسـی  فینالندییه كـه  
کوردسـتان بـوو. من به  ئاوه زی ئه وسـامه وه ، 
گوتـم "بـۆ مـن سـەربەخۆیی مرۆڤی کـورد له  
سـەربەخۆیی کوردسـتان گرینگتـرە". گوتـم؛ 
نیشـتمانی  دەتوانـێ  سـەربەخۆ  "مرۆڤـی 
سـەربەخۆش بنیات بنێ، بەاڵم پێچەوانەکەی 
ئەسـتەمیش نەبـێ، بێسـوودە". ئێسـتا كـه  
بـه و بۆچوونه مـدا ده چمـه وه ، هه سـت ده كـه م 
ڕوانینـی ئه وسـام پڕاوپـڕی دۆخـی تایبه تـی 
ئێسـتاش  مـن  نه بـووه .  ئێمـه   كۆمه ڵگـه ی 
پێموایـه  كـه  پێشـمه رج و ئامانجی سـه ره كیی 
كوردسـتان   ڕاسـته قینه كانی  ڕزگاریخـوازه  
چه كـه ره ی  خه ماڵندنـی  هـه ر  ده بـێ 

ئاده میـزادی سه ربه سـت بێـت لـه  نیشـتمانی 
ئه وسـا  مـن  ئـه وه ی  هه ڵبـه ت،  ئێمـه دا. 
ئه زموونـی  ئـه وه ی  نه دابـوو،  پـێ  سـه رنجم 
ڕابـردووی  سـه ده ی  چاره كـه   هه مـوو 
سـه لماندووین،  پێـی  كـوردی  حوكمڕانیـی 
سـه ربه خۆی  مرۆڤـی  كـه   ڕاسـتییه یه   ئـه و 
لـه   ته نیـا  سـه ربه خۆ،  نیشـتمانی  و  كـورد 
فـراژۆ  ده توانـن  دیالێكتیكیـدا  پێوه ندییه كـی 
ببـن و بێنـه  دی. بێگومـان مـه رج نییه  كیانی 
سـه ربه خۆی  مرۆڤـی  ڕاسـته وخۆ  سـه ربه خۆ 
كیانـی  به بـێ  بـه اڵم  ببـێ،  له دایـك  پـێ 
سـه ربه خۆش ئه سـته مه  مرۆڤـی سـه ربه خۆی 

كـوردی پـێ بنێتـه  دنیـاوه . 
بـا سـه ره تا ئه وه  بڵێم ڕوانگـه ی من لێره دا 
پێوه ندیـی بـه وه وه  نییه  كه  ئاخـۆ گه لی ئێمه  
خـه ون بـه  سـه ربه خۆییه وه  ده بینـێ یـان نـا؛ 
گرێـی ژێرده سـته یی هه یـه یان نا ، یان ئه وه ی 
كـه  مافـی ڕه وای خۆیه تـی وه ك گه النـی تـر 
مـن  مه به سـتی  ته نانـه ت  ببێـت.  سـه ربه خۆ 
بـه دووی  نییـه  كـه  سـه ربه خۆیی و  ئـه وه ش 

سیاسـی،  سـه روه ریی  دابینبوونـی  ویشـدا 
جینۆسـایده كانی  دووپاتبوونـه وه ی  ترسـی 
ڕابـردوو له سـه ر گه لـی ئێمـه  ده ڕه وێنێتـه وه. 
مه سـه له ی سـه ربه خۆیی لـه  ڕوانگـه ی منـه وه  
بـۆ  پڕاگماتیكیانه یـه  تـه واو  پێویسـتییه كی 
ئـه وه ی مرۆڤـی سـه ربه خۆی كـورد پـێ بنێته  
بـه   لێـره دا  خـۆم  مه به سـتی  بـا  دنیـاوه  . 

كورتـی و پوختـی ده رببـڕم.
ڕاڤـه   و  ته عبیـر  لـه   واز  ئه گـه ر 
ئه بسـتراكته كان بهێنین، ''مرۆڤی سـه ربه خۆ'' 
سیاسـیی  فه لسـه فه ی  له چوارچێـوه ی 
''شـاره وار-  نییـه   هیـچ  دواجـار  مۆدێڕنـدا، 
citizen " یـان هاوواڵتێكـی وشـیار و ڕێـزدار 
سیسـتمێكی  لـه  چوارچێـوه ی  كـه   نه بـێ 
سیاسـیی ئازاد، دێمۆكراتیـك و دادپه روه ردا، 
و  مـاف  پڕۆڤـه ی  ده سـتوورمه ند  به شـێوه ی 
–ی   citizenship شـاره وارێتی  ئه ركـی 
لـه   یه كسـانانه   به شـداریی  و،  ده كا  خـۆی 
كۆمه ڵگه كه یـدا  چاره نووسـی  دیاریكردنـی 
پـاش  ئه زموونـی  ڕوانگه یـه وه ،  لـه م  ده كات. 
كـه   سـه لماندوویه تی  كوردسـتان  ڕاپه ڕینـی 
له نـاو  ئه وتـۆ  كه سـایه تییه كی  له دایكبوونـی 
ژینگه ی سیاسـیی تا ئێسـتای ئێمه دا یه كجار 
ده گه ڕێتـه وه   ئه مـه ش  هـۆی  ئه سـته مه . 
بـۆ كێشـه ی سـاختاریی سیسـتمی سیاسـی 
بـه  له دایكبوونـی  ڕێگـه   كـه   كوردسـتان 

نـادا. ئه وتـۆ  سـه ربه خۆی  مرۆڤێكـی 
لـه   سیاسـی  سیسـتمی  ده زانیـن،  وه ك 
پاوانـی  لـه   ڕاپه ڕینـه وه   دوای  كوردسـتانی 
چه نـد حیزبێكـی دیاریكراودا بووه . سروشـتی 
سیاسـیی  فه لسـه فه ی  و  حیزبانـه   ئـه م 
ئه گـه ر  ته نانـه ت  مانه وه یـان –  و  دامـه زران 
سـه ربه خۆ  كوردسـتانێكی  ئه وانیـش  هـه ر 
هه رله گـه ڵ  هێشـتاش   – دابمه زرێنـن! 
كوردیـدا  سـه ربه خۆی  مرۆڤـی  له دایكبوونـی 
جه وهه رییه كه یـه .  گرفتـه   ئه مـه   ناكۆكـه . 

مێژووییـه وه   بـاری  لـه   حیزبانـه   ئـه م 
سـه رده مانێكی  كولتـووری  میراتگـری 
كوردیـن.  كۆمه ڵگـه ی  پێشـمۆدێڕنی 
نه زمـی  و  پێكهاتـه   تـر،  به ده ربڕینێكـی 
خێاڵیه تیـی كۆمه ڵگـه ی دێرینی كـوردی له ناو 
لـه   و  ژیاندووەتـه وه   خـۆی  حیزبانـه دا  ئـه م 
بـۆ  ژێرخانێكـی كۆمه اڵیه تییـه وه  هه ڵكشـاوه  
سـه رخانی سیاسـی و ئابـووری كۆمه ڵگـه ش. 
سیاسـی،  باوكسـاالریی  به رهه مهێنانـه وه ی 
خـزم-  ئابووریـی  و  دیوه خانـی  بڕۆكراسـیی 
ته وه رانـه  لـه  تـه ك پابه ندیخوازییه كـی تـاك-

خه سـێنه رانه لـه  ئاسـت ئه ندامانـی كۆمه ڵگه  ، 
به شـێك لـه  كاره كتـه ره  سـه ره كییه كانی ئـه م 
خێڵـه  هاوچه رخانه ی كوردسـتان پێكده هێنێ 
به سـه ر  ده سـتیان  حیزبـدا  فۆڕمـی  لـه   كـه  

گرتـووه .  واڵتـدا  سیاسـیی  كایـه ی 
چه شـنه   ئـه م  تـری  تایبه تمه ندییه كـی 
شـاخ  مێـژووی  لـه   ڕیشـه ی  كـه   حیزبانـه  
ڕۆحـی  هه یـه ،  ئه وانـدا  شۆڕشـگێڕیی  و 
هه ریه كه یـان  ئه مـان  پاوانخوازییانـه . 
پێیوایـه  لـه  ڕوانگـه ی مێژووییـه وه ، له  بواری 
خۆیـدا حیزبـی یه كه م و تاقانه  و ڕچه شـكێن 
بـووه ، بۆیـه  تـا ئـه و جێیـه ی بۆیـان بلـوێ، 
مامه ڵـه   تۆتالیتاریسـتیانه وه   گیانێكـی  بـه  
هـی  لـه   جیـاواز  ده نگێكـی  هـه ر  له گـه ڵ 
خۆیـان ده كـه ن. مامه ڵـه ی هیـچ یـه ك لـه م 
كۆمه ڵگـه ی  نـاو  مرۆڤـی  له گـه ڵ  هێزانـه  
سیاسـیی ئێمـه ، وه ك مامه ڵـه ی حیزبێكـی 
شـاره وارێكی  و  هـاوواڵت  له گـه ڵ  مۆدێـڕن 

نییـه . خودموختـار 
ئـه و حیزبانـه ی ئێمـه  حیزبـی سـه رده می 
وشـه .  مانـای  تـه واوی  بـه   ژێرده سـته یین 
ئـه و  ژێرده سـته یی  دژی  ئـه وان  خه باتـی 
ڕاسـتییه  تاڵـه ی پـێ داناشـاردرێ كـه  ئـه وان 
لـه  جه وهـه ردا ژێرده سـته په روه رن. چه مكـی 
هاودژنوێنـی ''ژێرده سـته په روه ری'' ئـه و شـا- 

كۆده یه  كه  ده شـێ بمانگه یه نێته  سـه رچاوه ی 
چاره كـه  ئه زموونـی  لـه   سیاسـه ت  قه یرانـی 
هه رێمـدا.  حوكمڕانیـی  ڕابـردووی   سـه ده ی 
كێشـه ی ئـه م حیزبانـه  و ئـه و نه هامه تییانه ی 
هێنـاوه ،  كوردییانـدا  كۆمه ڵگـه ی  به سـه ر 
شـتێك نییـه  بـه  ئیـراده ی ئـه م سـه ر كرده  و 
ئـه و به رپـرس چاره سـه ر ببێـت. كێشـه كه  لـه  
حیزبانه دایـه .  ئـه م  و سـاختاری  جه وهـه ر 

مێژووییـه   پێكهاته یه كـی  حیـزب، 
ئابـووری،  پێوه ندییـه   به رهه مـی  و 
سـاته وه ختی  و سیاسـییه كانی  كۆمه اڵیه تـی 
له دایكبوونیه تـی. حیـزب وه ك پێكهاته یه كـی 
هه یـه   له دایكبوونـی  سـاتی  مێژووكـرد، 
هه یـه .  پووكانه وه شـی  و  ژاكان  سـاتی  و 
ئه وه یـه   ئێمـه   حیزبانـه ی  ئـه م  گرفتـی 
نـه ك  ببـن.  ئێكسـپایەر  قـه ت  نیـن  به ته مـا 
هـه ر ئـه وه،  به ڵكـو بـۆ ئـه وه ی پاسـاو بـۆ 
نابه وه ختـی و ناسـازگارییان له گـه ڵ ژینگـه ی 
ده وروبه ریـان بهێننـه وه ، هه وڵـی گونجاندنـی 
ئیسـتاندارده كانی  له گـه ڵ  ده وروبـه ر 
هه وڵـی  له ڕێـی  ئه مـه ش  ده ده ن.  خۆیـان 
و  كۆمه ڵگـه   كایه كانـی  دێفۆڕمیزه كردنـی 
سـه روه ختی  بـۆ  دواوه ،  بـۆ  گێڕانـه وه ی 
بوونـی نابه وەختـی خۆیـان )وه ك نموونـه ؛ 
عه شـیره ته   ژیاندنـه وه ی  فراوانـی  هه ڵمه تـی 
نیـوه  مردووه كانـی دوای ڕاپه ڕیـن، پـڕۆژه ی 
نـاوی  له سـه ر  مزگه وتسـازی  فراوانـی 
هه مـوو  به حیزبیكردنـی  سـه رۆكحیزبه كان، 
شـه ڕی  لـه   و،  حكومـه ت  داموده زگاكانـی 
ڕاپه ڕیـن  دوای  شـاره كانی  ناوخۆوه ردانـی 
و تـاد.( بـه و چاره كـه  سـه ده یه ی ڕابـردوو، 
ئـه م حیزبانـه  ئه گـه ر هیـچ فێرنه بووبن، ئه وه  
فێـر بـوون چـۆن ژینگـه ی ده وروبـه ر وا لـێ 
بكـه ن كـه  بوونایه تیـی ئه مـان تیایـدا وه ك 

بێتـه  به رچـاو. پێویسـتییه ك 
ئێسـتا ئیتر كه م كه س هه یه  له  نه خشـی 

دژه كاركـردی  و،  حیزبانـه   ئـه و  زیانبـاری 
حیزبایه تییـه ی  جـۆره   ئـه و   dysfunction
نه بێـت.  ئـاگادار  حیزبانه یـه   ئـه و  میراتـی 
ده توانـێ  كاتێـك  ته نیـا  كوردسـتان 
سیاسـییه وه   ژیانـی  نوێـی  فازێكـی  بچێتـه  
خۆبه رهه مهێنانـه وه ی  زه مینـه ی  كـه  
پارتـه   ئـه م  )دیسكورسـیڤی(  گوتـاری 
لـه و  پرسـیار.  ژێـر  بچێتـه   هه نووكه ییانـه  
چركه سـاته وه یه  كـه  به سـتێنی خه ماڵندنـی 
سیاسـی  كاره كتـه ری  لـه   تـر  جۆرێكـی 
درێژخایه نـدا  لـه   سـه ربه خۆیی  ده خه مڵـێ. 
كارتێكـی گـه وره  لـه  ده سـتی ئـه و حیزبانـه  
ژێرده سـته یی''  ''زۆنـگاوی  ده رده هێنـێ! 
ژینگـه ی خۆبه رهه مهێنانـه وه ی ئـه و گوتـاره   
به سـتێنی  كـه   پێشـمۆدێڕنه یه   و  خێڵه كـی 
حیزبـه   پاوانخوازیـی  و  خۆسـه پێنی 

پێكهێنـاوه .  ئێمـه ی  كالسـیكه كانی 
ئـه و  به رداشـی  نێـوان  لـه   كـورد  مرۆڤـی 
حیزبانه  و ئه و تایبه تمه ندییانه یان كه   شـقلی 
خۆی له  سیسـتمی سیاسـی واڵت داوه،  هیچ 
شانسـێكی بـۆ پرۆڤـه ی ئازادیی تاكه كه سـی، 
پڕاوپـڕی  هاوواڵتێكـی  و  شـاره وار  وه ك 
كۆمه ڵگه یه كـی مۆدێـڕن نییـه  . ئـه و حیزبانـه  
بـه   ژێرده سـته یی  ژێرده سـته یین.  به رهه مـی 
ده روونـی  و  ئه خالقـی  ته به عاتـه   هه مـوو 
زۆنـگاوی  تـا  كۆمه اڵیه تییه كانیـه وه .  و 
كـورد  مرۆڤـی  نه كـرێ،  وشـك  ژێرده سـتی 
لـه  بازنـه ی داخـراوی ژێرده سـته یی ده ره كـی 
نابێـت.  ڕزگاری  ناوخۆیـی  ژێرده سـته یی  و 
ده مـه وێ بڵێـم؛ ته نیـا سـه ربه خۆیی ده توانێ 
سیسـتماتیكی  پووكانـه وه ی  زه مینـه ی 
حیزبایه تیـی كالسـیك لـه  كوردسـتاندا به دی 
بهێنـێ. كه واتـه،  کیانێکی سـەربەخۆ مەرجی 
پێویسـتە بـۆ سـەربەخۆبوونی ڕاسـته قینه ی 
مەرجیـش  تاكـه   گریمـان  کـورد،  مرۆڤـی 

نەبێـت. 

نەبـووە،  دەوڵەتـی  خـۆی  كـە  كـورد   
دەوڵەتیـش  دەسـتی  قوربانیـی  گەورەتریـن 
بـووە. ئاشـنایەتی مێـژووی ئێمـە، تێگەیشـتن و 
خەیاڵدانمـان سـەبارەت بـە دەوڵـەت، شـۆڕش و 
بەرەنگاربوونەوەیەكـی ئازادیخوازانەیـە لـە دژی 

دەوڵـەت. كوردبـوون لـە ژێر چەتری سـەروەریی 
ئەنجامەكـەی  فارسـدا،  و  عـەرەب  و  تـورك 
نییـە،  قوربانیـدان  و  بەرگریكـردن  تەنهـا  بـە 
شكسـتی پێكـەوە ژیـان و ئاشـتی نییـە، بەڵكـو 
نیشـاندەری هـەزاران بەڵگـە و رێگاچارەیـە بـۆ 

سـەربەخۆیی.  بـە  گەیشـتن 
و  ناوخۆیـی  الیەنێكـی  و  هێـز  هیـچ   
دامەزراندنـی  گەرەنتـی  ناتوانـن  نێودەوڵەتیـش 
دەوڵـەت و سـەربەخۆیی و خۆشـگوزەرانی بـە 
كـورد بـدەن، ئەگـەر كـورد خـۆی شـایەنی ئەوە 
نەبێت كە بۆ جارێكیش بێت شكسـت لە رێگای 
سـەربەخۆییدا تاقـی بكاتـەوە. ئـەوەی خەونـی 
سـەربەخۆیی لەناودەبات، دژایەتـی نێودەوڵەتی 
و ئیقلیمـی نییـە، بەڵكو تـرس و فۆبیای ئێمەیە 
لە شكست و دۆڕاندن، تێكەڵكردنی دوو چەمكی 
جیـاواز و دوو خوێندنـەوەی هەڵەیـە بـۆ مێـژوو، 
چونكـە سـەربەخۆیی جەوهـەری كوردایەتییـە و 
ناسـنامەی مرۆڤـی ئـازاد و خاوەن سـەروەرییە، 
بـەاڵم دەوڵەت پرۆسـەیە، ئامـراز یان دەرئەنجام 
یـان باشـتر وایـە بڵێیـن یەكێكـە لـە باشـترین 
فۆرمەكانـی پاراسـتن و بەرجەسـتەكردنی ئـەو 
سـەربەخۆییە. بۆیـە تێكەڵكردنـی سـەربەخۆیی 
بـە پرسـی دەوڵـەت وەك ئـەوەی لـە خەیاڵدانی 
كـورددا ئامادەیـە، دەتوانێـت وامـان لـێ بـكات 
لـە داهاتـووی ئـەو دەوڵەتـە نیگـەران بیـن، یان 
هـەوڵ بدەیـن رێـكاری باشـتری بـۆ بگرینـە بەر، 
بـەاڵم نابێـت رێگـر بێت لەبـەردەم سـەربەخۆیی 

وەك حەتمیەتێكـی مێژوویـی. 
 ئێسـتا كـە هەرێمـی كوردسـتان خـۆی بـۆ 

ریفرانـدۆم ئامـادە دەكات، الیەنگران و كەمپینی 
بەڵـێ پێویسـتە پێداگیـری لەسـەر ئـەو خاڵـە 
بكـەن كـە هەمـووان بـەرەو سـەربەخۆیی دەبات 
نەك دروستكردنی دەوڵەت، خەڵك دەبێت لەوە 
تێبگـەن كـە سـەربەخۆیی ئامانجـی سـەرەكییە، 
كـە  كۆمەاڵیەتیەیـە  پەیمانـە  ئـەو  دەوڵەتیـش 
هەمـووان دوای جاڕدانـی سـەربەخۆیی لەسـەر 

شـێوە و ناوەڕۆكـی رێكدەكەویـن. 
ئـەوە  مانـای  سـەربەخۆیی،  راگەیاندنـی   
و  دەكەنـەوە  بـۆ  باوەشـت  هەمـووان  نییـە 
دەكـەن،  لـێ  پێشـوازیت  چەپڵەڕێـزان  بـە 
نییـە  ئـەوە  مانـای  دەوڵەتیـش  دامەزراندنـی 
كـە هەمـوو پێگەكانـی ئـەو دەوڵەتـە ئامادەیـە 
و دەتوانیـن شـانازی بـە مەزنایەتـی خۆمانـەوە 
بكەیـن، چونكـە هیـچ پرۆسـەیەكی سیاسـی و 
كۆمەاڵیەتـی بەبـێ كەموكوڕیـی نییـە و نابێـت 
دوای  شـانازیش  بیـن.  كەمـاڵ  چاوەڕوانـی 
و  دانپێدانـان  و  سـەربەخۆیی  بەدەسـتهێنانی 
مەزنـی هیـچ مانایەكـی نییـە، چونكـە دەبێت بە 
شـانازیكردن ئەوە بەدەسـت بهێنین، نەك دوای 

بكەیـن.  پێـوە  شـانازیی  بەدەسـتهێنانی 
نێودەوڵەتییەكانیـش،  یاسـا  بەگوێـرەی   
بـە  ببـی  ئـەوەی  بـۆ  گرنگـن  هەنـگاو  چـوار 
بـۆ  ئامادەیـی  سـەربەخۆ،  دەوڵەتـی  خاوەنـی 

سـەربەخۆیی بـە پلـەی یەكەم دێـت، بۆ ئەمەش 
جوگرافیایەكـی  و  خـاك  خاوەنـی  پێویسـتە 
هەرێمـی  بیـت.  حكومـەت  و  خەڵـك  و  دیـار 
بـێ  بـەاڵم  ئامادەیـە،  رووەوە  لـەم  كوردسـتان 
كەموكوڕیـی نییـە. هەنـگاوی دووەم كـە ئێمـە 
ئێسـتا لـە دەروازەكەیـدا وەسـتاوین، راگەیاندنی 
ئاسـان  پرۆسـەیەكی  ئەمـەش  سـەربەخۆییە. 
نییـە و مـەرج نییـە كۆمەڵـگای نێودەوڵەتـی بـە 
بایەخـەوە وەرتبگرێـت و پێشـوازیت لـێ بـكات، 
نێودەوڵەتییـەكان،  یاسـا  بەگوێـرەی  بـەاڵم 
هەمـوو قەوارەیەكـی سیاسـی دیفاكتـۆ تەنانـەت 
ئەگـەر دانپێدانراویـش نەبێت، پێویسـتە لەالیەن 
لـێ  پارێزگاریـی  نێودەوڵەتییـەوە  كۆمەڵـگای 
بكرێت و لە كاتی رووبەڕووبوونەوەی هەڕەشە و 
مەترسـیدا بەهانایەوە بچن. هەرێمی كوردسـتان 
دەمێك سـاڵە وەك دیفاكتۆ ئـەم پارێزبەندییەی 
هەیـە،  نێودەوڵەتییـەوە  كۆمەڵـگای  لەالیـەن 
دیكـە  ئەوەنـدەی  سـەربەخۆییش  راگەیاندنـی 
بـۆ  پارێزبەندییـەی  ئـەو  یاسـاییەوە  لـەڕووی 
كۆمەڵـگای  سەرشـانی  ئەركـی  و  دەكات  زیـاد 
ئـەم  پاراسـتنی  ئاسـت  لـە  نێودەوڵەتیـش 
هەرێمـە زیاتـر و بایەخدارتـر دەكات. هەنـگاوی 
لـە  بریتییـە  سـەربەخۆیی،  راگەیاندنـی  دوای 
ئاڵـۆزە  پرۆسـەیەكی  ئەمـەش  دانپێدانـان، 

یاسـا  و  سیاسـەت  بـە  پەیوەنـدی  چونكـە 
نێودەوڵەتییەكانـەوە هەیـە، چەنـد نموونەیەكـی 
واڵتـی دانپێدانەنراویـش هەیـە وەك فەلەسـتین، 
باكـووری قوبـرس و تایـوان و تـا رادەیەكیـش 
لـە  ئەندامبوونـە  بـە  قۆناغیـش  دوا  كۆسـۆڤۆ. 
پرۆسـەیەكی  بـە  كـە  یەكگرتـووەكان،  نەتـەوە 
درێژی یاسـایی و سیاسـیدا تێپەڕ دەبێت، بەاڵم 
مافێكـی دەسـتەبەركراوە و هەمـوو دەوڵەتێكـی 
دانپێدانراویـش  ئەگـەر  تەنانـەت  راگەیەنـراو 
نەبێـت، دەتوانێت بەدەسـتی بهێنێـت، نموونەی 

فەلەسـتین.  و  كۆسـۆڤۆ 
 ئەنجـام، هەڕەشـەكان هەرچییـەك بـن و بـە 
هـەر قورسـاییەك بـن، لەسـەر كـورد پێویسـتە 
لەبەرچاویـان بگرێـت، بەاڵم نابێت بیترسـێنێت. 
لـەم قۆناغـەدا گوتـاری سـەربەخۆیی دەبێت زاڵ 
بێـت بەسـەر گوتـاری دروسـتكردنی دەوڵەتـدا، 
چونكـە هـەزار رێـگا و هـۆكار هەیـە بـۆ تـرس و 
دڵەڕاوكـێ و دڕدۆنگـی لـە دەوڵـەت، ئەوەندەش 
نیـن،  ئامـادە  ئێمـە  بڵێـت  پێمـان  ئـەوەی  بـۆ 
بـەاڵم هیـچ پاسـاوێك نییـە بـۆ رەتكردنـەوەی 
سـەربەخۆیی، كورد دەبێت لەسـەر سەربەخۆیی 
یەكدەنـگ بێـت و لـە گفتوگـۆی دامەزرانـدن و 
بەڕێوەبردنی دەوڵەتی داهاتووی كوردستانیشـدا 

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

شرۆڤە و بۆچوون

گوێ لە برێت ماکگۆرکی ئەمریکا و یان کۆبشــی نەتەوەیەکگرتووەکان مەگرن. 
ئەوان دیپلۆماتکاری کارامەن و ئەوەندەی بیانناسم کەسی باشن و هەڵوێستەکانیان 
شەخســی نین و پێویســت بەو هەڵچوونە نــاکات لە دژیان، بەاڵم ئــەو بەدیالنەی 
کە بە ســەرۆکی هەرێمی کوردســتانیان داوە پێشــنیازی خۆیانە و هیچ بەڵگەیەک 
نییە کە بە هاوئاهەنگی لەگەڵ کۆشکی سپی و ئەنجوومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی 
وردەکاریەکانیــان داڕشــتبێ. ئامانجی گشــتیی ئەمریکا و ئەنجوومەنی ئاسایشــی 
نێودەوڵەتی هێشتنەوەی دۆخی ئێستای جیهانە و پاراستنی "ئاشتی و سەقامگیریی 
نێودەوڵەتیە". ئەمەش تەنها دروشم نییە. هۆکاری زۆر هەیە کە زلهێزەکان لە دژی 
گۆڕانــی رادیکالین لە جیهاندا، بەاڵم بە کورتی: بــراوە دەیەوێت هەردەم بباتەوە و 
دۆخەکە نەگۆڕێت. کەسێکی دەوڵەمەنت بینیوە پشتگیری لە سووتاندنی بازاڕ بکات؟
 بۆ ئەوان دابەشــکردنی واڵتێکی رۆژهەاڵتی ناوەڕاســت کە شــەڕ لە دژی داعش 
دەکات، پێچەوانەی ئەو ئامانجە دەردەکەوێت. لەبەرئەوە دیپلۆماتکارانیان لە عێراق 
هەرچــی پەیمــان هەیە، هەرچی پێشــنیاز هەیە بە دەم دەیڵێــن، تەنیا بۆ ئەوەی 

قەناعەت بە بارزانی بێنن گشتپرسییەکە دوابخات.
 ئەوان کاری خۆیان دەکەن. دیپلۆماتکاری باش پایتەختەکەی ئامانجەکانی بۆ 

رووندەکاتەوە و ئەویش هەموو رێگەیەک دەگرێتەبەر بۆ جێبەجێکردنی.
من لێرە لەگەڵ دیپلۆماتکارانی ئەنجوومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی قسەم کردووە 
و دەتوانم بە متمانەی تەواوەوە بڵێم ئەنجوومەنی ئاسایش لە دوور و نزیک ئاگاداری 
وردەکاریی هیچ پێشنیازێک نییە بۆ دواخستنی گشتپرسی. لە راستیدا پێچەوانەکەیم 
پێ گوتراوە. دەرچوونی بڕیارێکی ئەنجوومەنی ئاســایش کە رێگەخۆشکەر بێت بۆ 
دابەشبوونی عێراق یان شەرعیەت بە گشتپرسی بدات، ئێستا مەحاڵە. بۆ ئەو کارە، 
دەبێت الی کەمی بەغدا و ئانکەرە و واشنتن پێکەوە رازی بن و هەموومان دەزانین 

بێ تارانیش جێبەجێ نابێت.
هەر دیپلۆماتکارێک یان بەرپرســێکی نێودەوڵەتی هاتە هەولێر پەیمانی ئەوەی 
دا کە لە بەرامبەر دواخســتنی گشتپرســی ئەنجوومەنی ئاسایش ئامادەیە تەنانەت 
گفتوگۆش لەســەر شەرعیەتدان بە گشتپرســی بکات، ئەوە  راست ناڵێت. لە یەک 
حاڵەتــدا نەبێت ئەویش ئەگەر ئەنجوومەنی ئاسایشــی نێودەوڵەتی پرۆژە بڕیارێک 

دەربکات کە بۆ کورد دڵخۆشکەر بێت، بەاڵم ئەم وردەکاریانەی تێدا نەبێت:

1 -  باسی هێزی ئاشتیپارێزی تێدا نەبێت:

بــا بڵێیــن کــورد رازی دەبێت لەســەرئەوەی دوو ســاڵ گشتپرســی دوابخات. 
لەبەرامبەردا دەبێت گەرەنتی دەستبکەوێت کە لەماوەی ئەو دوو ساڵە هێزە عێراقی 
و ئێرانییەکان هەوڵی دەرکردنی پێشمەرگە نەدەن لە کەرکووک و ناوچەکانی ماددەی 
140. تاکە گەرەنتیی نێودەوڵەتی بۆ ئەو کارە باڵوکردنەوەی هێزی ئاشــتیپارێزی 
نەتەوەیەکگرتووەکانە. کورد لەو حاڵەتەدا دەبێت مەرجێکی دیکەی هەبێت و بڵێت 
هەموو ئەو سەربازانەی کە نەتەوەیەکگرتووەکان دەیاننێرێت، دەبێت لە واڵتی زۆرینە 
موسوڵمان و عەرەبییەوە نەیەن. زۆرجار لە یوئێن دەبینم کە چۆن سۆزی سەربازانی 
ئاشــتیپارێز وا دەکات الیەنێکی دیاریکراو لە شــەڕدا زەرەر بکات. وردەکاری هەموو 

شتێکە.

-2  قەڵەمهەڵگری مەلەفی عێراق لە ئەمریکاوە بگۆڕێت بۆ فەرەنسا

هــەر واڵتێک کە لە ئەنجوومەنی ئاسایشــی نێودەوڵەتــی فایلی هەبێت و پرۆژە 
بڕیاری لەسەر هەبێت یان جێگای مشتومڕ بێت "قەڵەمگرێک " Penholderی هەیە. 
ئەمــە تێرمێکی نیمچە فەرمییــە. بۆ نموونە کەنەدا قەڵەمهەڵگــری هاییتییە. واتا 
زۆربــەی ئەو پرۆژە بڕیارانەی کە لەســەر هاییتی دەردەچن، دیپلۆماتکارانی کەنەدا 
زۆربەی رەشنووســی پرۆژە بڕیارەکە دەنووســنەوە و بەرپرســیارێتی بەڕێوەبردنی 
دانوستاندنەکان دەکەن. گرنگ ئەوەیە کە وردەکاری هەر پرۆژە بڕیارێک لە دەست 
کەنەدایــە، چونکە بە کورتی هاییتــی ئەوەندە بۆ کەنەدا گرنگە کە دیپلۆماتکارانی 
کەنەدا خۆیان هیالک دەکەن و دەچنە ناو وردەکارییەکانەوە. ئەمەش بەشێوەیەکی 

ئۆتۆماتیکی دەسەاڵتێکی زۆر دەداتە کەنەدا لەسەر مەلەفی هاییتی.

نموونەی دیکەش نەرویج و فەرەنســایە لەسەر ئەفریقای ناوەڕاست و ئەڵمانیایە 
لەسەر جۆرجیا و لەهەمووی گرنگتر ئەمریکا قەڵەمهەڵگری عێراقە.

کورد کێشەی لەگەڵ ئەمریکا نییە و بە بۆچوونی من گرنگترین پەیوەندی دەرەکدی 
کوردستان لەگەڵ ئەمریکایە، بەاڵم کە دێتە سەر مەسەلەی ئەنجوومەنی ئاسایش، 
لە حاڵێکدا باس دێتە سەر پرۆژە بڕیارێک لەسەر گشتپرسی، لە بەرژەوەندیی کورد 
نییە کە ئەمریکا قەڵەمهەڵگری مەلەفی عێراق بێت، چونکە دیپلۆماتکارانی ئەمریکی 
لە کاتی نووســینەوە و دانوســتاندن وردەکارییەکانی ئەو رەشنووسەدا، زۆر ئاگادار 

دەبن لەوەی تورکیا نیگەران نەکەن. بەاڵم فەرەنسا وا نییە.

3 -  بە ئاشــکرا لە پرۆژە بڕیارەکەدا باســی مافی بڕیاردانی چارەنووسی گەالن 
نەکرێت.

ئەمە لەو باوەڕەدام پێویست بە روونکردنەوە ناکات کە بۆچی گرنگە.

4 -  پێناسەی ناوچەکانی ماددەی 140ی تێدا نەبێت.

ئەگەر ئەو پێناســەیەی تێدا نەبێت، هەولێر و بەغدا بەکەیفی خۆیان پێناســەی 
دەکەن. باسی دەقی ماددەی 140م بۆ مەکە، بەغدا و هەولێریش بە کەیفی خۆیان 
دەستوور تەفسیر دەکەن. لەبەر ئەوە دیاریکردنی ئەو ناوچانە لە هەر پرۆژە بڕیارێکی 

ئەنجوومەنی ئاسایشدا زۆر گرنگە.

5 -  نەخشــەی جوگرافیی بوونی هێزەکانی پێشــمەرگە بە پــرۆژە بڕیارەکەوە 
هەڵنەپەسێرابێت.

6 - رێگە نەدرێت نوێنەرانی کورد باجی دیپلۆماسییان هەبێت و بێنە ناو بارەگای 
یوئێن:

الی کەمی چوار بەرپرسی کورد دەبێت باجی بەردەوامی نەتەوەیەکگرتووەکانیان 
هەبێت لەژێر ناوی عێراق، بەاڵم ئەو باجانە پێویستیان بە رەزامەندیی بەغدا نەبێت. 
ئەمــە وردەکارییەکــە کە لەوانەیە بۆ تۆی خوێنەر گرنــگ نەبێت، بەاڵم لە جیهانی 
دیپلۆماســیدا زۆر جار تەنها ئامادەبوونت لە هۆڵێکــی کۆبوونەوەکاندا رێگە لە زۆر 

شت دەگرێت. 

7 -  کۆبوونەوەی دەوری نەبێت

با بڵێین پرۆژە بڕیارێکی ئەنجوومەنی ئاسایش دەرچوو لەسەر گشتپرسی و پرۆژە 
بڕیارەکە بڵێت بۆ نموونە: "گشتپرسی ئەنجام نادرێت تاوەکو بەغدا و هەولێر لەسەر 
دیاریکردنی ســنوور رێکنەکەون". ئەگەر کۆبوونەوەی دەوریی دوو یان ســێ مانگ 
جارێکی ئەنجوومەنی ئاسایش نەبێت، کێ بەدواداچوون بۆ جێبەجێکردنی دەکات؟ لە 
راستیدا ژمارەیەکی زۆری پرۆژە بڕیارەکان کۆبوونەوەی دەوری بەدواداچوونی هەیە و 
کەس جێبەجێیان ناکات، بەاڵم بوونی کۆبوونەوەی دەوری، هیچ هیوایەک ناهێڵێت 

بۆ جێبەجێکردنی هەر پرۆژە بڕیارێک دەربارەی گشتپرسی.

دەبێــت ئــەو  خااڵنــە و خاڵــی زۆری دیکەش کە لەم گۆشــەیەدا دەرفەت نییە 
هەمووی بنووسم، لە هەر پرۆژە بڕیارێکی ئەنجوومەنی ئاسایشدا دەربارەی گشتپرسی 
هەبێت بۆ ئەوەی بە ئاشتیانە کورد بگەیەنێتە سەربەخۆیی. بەاڵم وەکو لەسەرەوە 

ئاماژەم بۆ کرد، ئێستا دەرچوونی پرۆژە بڕیاری لەوشێوەیە مەحاڵە.

بەدیلی گشتپرسی

مەجید نیزامەدین گلی* 

دیپلۆماسی
بەرپرسی نووسینگەی تۆڕی میدیایی رووداوە لە نەتەوەیەکگرتووەکان

رێبوار كەریم وەلی
 rebwar.karim@rudaw.net

كاڵوەكەی ئێران دەچێتە سەری توركیاوە؟

لەسەر داوای ئێران، توركیا كۆبوونەوەی 
خــۆی  ئاسایشــی  ئەنجوومەنــی  ئاســایی 

كــە هەمــوو دوو مانــگ جارێــك و لەمانگە 
تاكەكانــی ســاڵ بەڕێــوە دەچێــت و بڕیار 

1

2
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ئێران بە هەموو شێوەیەك هەوڵ دەدات توركیا 
راكێشێتە نێو بەرەی دژایەتیكردنی گشتپرسی و 
سەربەخۆیی كوردستان. بە هەموو پێوەرێك ئەو 
جوگرافیایەی لە 26 ســاڵی رابــردوودا كەمترین 
زیانــی بۆ ئاسایشــی توركیــا هەبــووە و زیاتر 
سوودی هەبووە، كوردستانی باشوور بووە. ئێران 
دەیــەوێ بە بەڵێنی ئەوەی كــە لەگەڵ توركیادا 

ئۆپەراسیۆنی هاوبەشی سەربازی لە دژی پەكەكە 
ئەنجــام دەدەن، دەمــی توركیــا چــەور بكات و 
بــە حیســابی خۆی ئیمتیــازی بداتــێ. ئەوەش 
لەكاتێكدایــە كە بنكــە و بارەگاكانی پەكەكە و 
پاســدارانی ئێران لەسەر ســنووری كوردستانی 
باشــوور و رۆژهەاڵت تێكەڵــی یەكترن! ئامانجی 
ئێــران قەت ئــەوە نەبووە پەكەكــە لەناوبچێت، 

بــوو لە 27ی ئــەم مانگە بكرێت، بــۆ 22ی مانگ 
پێشخست و بڕیار وایە ئەردۆغانیش لە رۆژانی 23 
و 24ی مانگ، واتا راستەوخۆ دوای كۆبوونەوەكە، 

بگاتە تاران.
بژارەكانی توركیا و ئەو رێكارانەی كە بۆ گوناه 
لەخۆدەركردن لە تۆمەتی پارچەپارچەبوونی واڵتی 
بەنــاو عێــراق لەبەردەمیــدان، ســنووردارن و بــە 
زیانی توركیا تەواو دەبن، لەســەرەتای راگەیاندنی 
ئەنجامدانــی گشتپرســیدا لە كوردســتان، توركیا 
لەســەر ئاســتی سیاســەتی دەرەوە، نیگەرانــی و 
دژبوونی خۆی راگەیاند، بەاڵم زمانە نەرمەكەشــی 
لەگــەڵ كوردســتاندا هێشــتەوە. دوای ســەردانی 
وەزیــری دەرەوەی توركیــا بــۆ بەغــدا و هەولێر، 
سەرۆك وەزیرانی توركیا رایگەیاند كە ئەنجامدانی 
گشتپرسی لە كوردســتان، مانای راگەیاندنی شەڕ 
نییە، ئەوەش بە ئاماژەیەكی ئەرێنی سەیر دەكرێت 
لەالیــەك و، لەالیەكــی دیكەشــەوە توركیا بژارەی 
لەشكركێشــیی بۆ سەر كوردســتان نە لەتوانادایە 
و نە رێگەپێدراویشــە. ئەوەی دەمێنێتەوە ئەوەیە 
كــە توركیا گەمــارۆی ئابووری و هاتوچۆ بەســەر 
كوردســتاندا بســەپێنێت. ئەم بژارەیە پتر لەوەی 

تەمبێكردنی كوردســتان بێت، تاكە پێگەی توركیا 
لەناو رۆژهەاڵتی ناوەڕاستی داهاتوودا لەنێو دەبات 
و، كوردســتان لــە هاوپەیمانێكــی ســتراتیژییەوە 
دەكاتە ســەرچاوەی ئاژاوە و نائارامییەكی یەكجار 
قــووڵ بــۆ توركیــا. داخســتنی تاكــە دەروازەی 
ســنووری كــە دەروازەكــە لەگــەڵ واڵتــی بەنــاو 
عێراقیشــە، بەاڵم بەناو كوردستاندا تێپەڕ دەبێت، 
داخســتنی سنوورە بەسەر بەغدادا نەك هەولێر و، 
خیالفی هەموو بانگەشــە ئیســالمییەكانی خۆیانە 
كــە ئابڵوقــە بخەنــە ســەر گەلێكی موســوڵمانی 
هاومەزهەبــی خۆیــان )ئەوەیان تەنانــەت لەگەڵ 
دەوڵەتی تیرۆریســتی داعشیشدا نەكرد!(. ئەوەی 
دەمێنێتــەوە، كەمكردنەوە یــان راگرتنی هەندێك 
لە گەشتە ئاســمانییەكان دەبێ لەگەڵ كوردستان 
و راگرتنــی فرۆشــتنی نــەوت. لەوەشــیاندا تورك 
كــە رێككەوتنی 50 ســاڵەیان لەگەڵ كوردســتاندا 
ئیمــزا كــردووە، دەبێ زانیبێتیان كــە ئەو رێڕەوە 
ستراتیژییە لە داهاتوویەكی نزیكدا )كە كوردستان 
هەر دەبێتە دەوڵەتی سەربەخۆ( چ خێروبێرێكی بۆ 
ئەوان تێدایە. بۆیە توركیا بە كەمێك ئازارەوە ئەو 

واقیعە تازەیەش قەبوڵ دەكات.

بگرە ئەگەر ئۆپەراسیۆنیشیان لە دژ بكات، مەبەستیەتی 
پەكەكە چاوترســێن بكات و بیخاتەوە ژێر ركێفی سەت 
لەســەتی خۆی )چونكە ئێســتا لە رۆژئــاوا پتر لەگەڵ 

ئەمریكادان تا ئێران(.
ئێران تا دوێنێ توركیای بە گەورەترین مەترسی بۆ سەر 
یەكپارچەیی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست و پاوانخوازی دەزانی 
و بەردەوام بە پشــتگیریكردنی داعش )كە دەستكردی 
ئێران بوو( تۆمەتباری دەكرد، ئێستا لە بەرامبەر پێدانی 
داگیركردنــی عەفریــن لــە رۆژئاوا و لێدانــی پەكەكە لە 
باشوور، دەیەوێ رێ لە لەناوچوونی هەژموونی شیعەی 
شــۆڤینی لە ناوچەكەدا بگرێــت و توركیا هەم لەبەرەی 
ئەمریكا دەربێنێ و هەمیش شەڕێكی بە وەكالەتی دژ بە 
خواســتەكانی گەلی كورد پێ بكات. ئێران بەرپرسیاری 
یەكەمە لە شكســتی پڕۆســەی ئاشــتی لــە توركیا و، 

بەشێكی كاریگەری پەكەكەی بۆ تێكدانی ئەو پڕۆسەیە 
سەفەربەر كرد و ئامانجەكەشی پێكا. ئێستا هەمان ئەو 
بالۆرەیەی كە چەندین ســاڵە میدیای ئێران لێی دەدات، 
لە رێگەی خەڵكانی كۆنە داعشی راسپێردراوی ئێرانەوە 
گوزراوەتەوە بۆ نێو رای گشتیی توركیاش بۆ ورووژاندنی 
هەستی خەڵكی موحافەزەكار و نەتەوەپەرستی توركیا، 
هەموو دەقەیەك باس لە دروستبوونی ئیسرائیلی دووەم 

دەكەن لەسەر دەستی ئیسرائیل، بارزانی و پەكەكە.
ئــەوەش لــە كاتێكدایــە كــە توركیــا دەیان ســاڵە 
پەیوەندییەكــی بەرفراوانی لە هەمــوو بوارەكاندا لەگەڵ 
ئیسرائیل هەیە. بۆیە هەق نییە توركیا لەوەیاندا فریوی 
ئێــران بخــوات و ئەردۆغــان دەبــێ باش بزانــێ ئەگەر 
دەنگی كورد و كاریگەریی بارزانی نەبووایە، ریفراندۆم و 

خەونەكانیشی دەدۆڕاند.

راســتە بــەرەی نەخێــر لــە ســلێمانی 
هــەر ئەوەنــدە خەڵكەی پــێ خڕكرایەوە 

كــە لە رۆژی 9ی ئەم مانگــە لە یاریگای 
بــەاڵم  كردبوونــەوە،  خــڕی  ســلێمانی 

سلێمانی نەخێرە یان بەڵێ؟

توركیا لەگەڵ كوردستاندا 
چی پێ دەكرێت؟

حكومەتی عێراق و الیەنەكانی پەیوەندیداری 
لــە مــاوەی ئــەم چەنــد هەفتەیــەدا دژایەتی 
خۆیــان بە گوتــار و كردار لەمەڕ گشتپرســیی 
باشــووری كوردســتان راگەیاندووە. لە ئاستی 
ناوچەیی و نێودەوڵەتیدا هەڵمەتی گشتپرســی 
رووبــەڕووی دژایەتی هێزە ناوچەییەكانی وەكوو 
ئێران، توركیا و ســووریا بووەتەوە. ئەمریكاش 
نارەزایەتیی خۆی لەمەڕ گشتپرسیی كوردستان 
بە شــێوازی جۆرواجۆر دەربڕیوە. بەاڵم ئەوەی 
لێــرەدا جێگەی ســەرنجە، شــێوازی دژایەتیی 
ئاكتــۆرە هەرێمییــەكان و نێودەوڵەتییەكانــە. 
واڵتانی رۆژئاوا بۆچوونێكی راستەوخۆیان لەسەر 
شەرعییەت و رەوابوونی گشتپرسی دەرنەبڕیوە، 
تەنها بەوەیان ئیكتیفا كردووە كە ئێســتا كاتی 
گشتپرسی نییە. لەسەر یاساییبوون یان نەبوونی 
گشتپرســی ئــەوە حكومەتــی عێــراق و هێزە 
ناوچەییەكانن كە بە ئاشكرا باسی نایاساییبوونی 
ریفراندۆم دەكەن. لەم وتارەدا هەوڵێك دەدەین 
بۆ تاوتوێكردنی رادەی شەرعیەتی گشتپرسی لە 
كوردستان كە ئامانجی سەرەكی لێی جیابوونەوە 

و دامەزراندنی دەوڵەتێكی سەربەخۆیە. 
گشتپرسی و مافی دیاریكردنی 

چارەنووس

زۆر لە واڵتانی جیهان بە ڕێگەی گشتپرســی 

و جیابوونەوە لە واڵتێكی دیكە گەیشــتوونەتە 
ســەربەخۆیی. مەبەســت لــە ســەربەخۆیی لە 
هەمــوو حاڵەتەكانــدا دابینكردنــی ســەروەری 
لەنــاو چوارچێوەیەكــی دیاریكراودایــە. كەواتە 
لەو واڵتانە كە كێشەی جیابوونەوە پەیدا بووە، 
گرێــی ســەروەری نەكراوەتــەوە و هاوواڵتیانی 
بەشــێك لەو واڵتە لە پرۆســەی بڕیاردانی ئەو 
واڵتەدا هەستیان بە بەشداری نەكردووە. بەپێی 
چەمكــی مۆدێرنــی دەوڵــەت و بەڕێوەبــەری، 
سەرچاوەی سەروەریی خەڵك، واتە هاوواڵتیانن. 
ئەوەی كــە گۆڕانكاری لە قــەوارەی تەریتواری 
ســەروەریدا دەكات هەر هاوواڵتییە. وەكو جۆن 
ستیوارت میل دەڵێت: "لە كوێ كۆی هەستێكی 
نەتەوایەتیــی یەكدەســت هەبێــت، هەلێكــی 
گونجاوە بۆ یەكخستنی ئەندامانی ئەو نەتەوەیە 
لەبن ســێبەری یەك حكومەتــدا"، واتە خەڵك، 
یان هاوواڵتــی تەریتوارێكی دەستنیشــانكراو، 
دەبێــت خــاوەن مافــی دیاریكردنی قــەوارەی 
بڕیارەكانی سیاســەتی ئەو تەریتوارەی هەبێت. 
بە هەمان شــێوە لە قەوارەی ئــەو تەریتوارەدا 
ببێتە هاوواڵتیی راستەقینە. لێرەدایە كە مافی 
دیاریكردنــی چارەنووس لە قاڵبــی ریفراندۆمدا 
دێتــە ئــاراوە. ئاواتی بەدیهێنانــی ئەم مافە نە 
كردار یان خواستێكی ئایدیاڵیستە، بەڵكو تابعی 
لۆژیكێكــی عەقاڵنــی و خۆ-بەرژەوەندییە. هەر 

دەوڵەتی عێراق 
گشتپرسیی كوردستانی 

رەوا كرد!

ئەگەر هەمــوو پێمانوابێ ئەوە شكســتێك بووە 
بــۆ بــەرەی نەخێر، راســتییەكیش هەیــە كە تا 
ئێســتا بەرەی بەڵێ نیو ئەوەندە خەڵكەشی پێ 
كۆنەكراوەتەوە! جۆش و خرۆشــی گشتپرسی و 
سەربەخۆیی تەنها لەو ناوچانە و ئەو میدیایانەدا 
بــەدی دەكــرێ كە هــی پارتین و لــە دەرەوەی 
ئەوانەدا ئاهەنگ و كەرنەڤاڵەكان هیچ بایەخێكی 

خەبەرییشیان نییە، تەنانەت میدیای حیزبەكانی 
نــاو كۆمیتــەی گشتپرســی كەوكــوژی بــۆ ئەو 
لێدوانانــە دانیشــتوون كــە لــە دژی پڕۆســەكە 
دەدرێن و تەنیا ریكالمە بەپارەكانی كۆمیسیۆنی 
بەڕاســتی  ئەگــەر  باڵودەكەنــەوە!  هەڵبــژاردن 
ســلێمانی بەڵێ بێت، دەبــێ پێش ئەوەی دەنگ 

بدات، دەنگی بێت!

لەسەر ئەو بنەمایە ریفراندۆم كردارێكی عەقاڵنییە. 

شۆڕشی فەرەنسا پرەنسیپێكی خولقاندووە كە ئێمە 
وەكوو مافی دیاریكردنی چارەنووس پێناسەی دەكەین. 
بەپێی ئەم پرەنســیپە خەڵك دەوڵەتــە و دەوڵەتیش 
نەتەوەیە، واتە ســەروەرەكە خەڵك بۆخۆیەتی. ئەگەر 
خەڵــك ســەروەر بێت، دەبێت مافــی بڕیاردانی وەكوو 
مەرجەعــی كۆتایی هەبێت و لە چوارچێوەی دەنگدانی 
زۆرینە لە هەموو بوارێكدا بڕیار بدات. ئەو خەڵكەی كە 
بە زەبر و لە دەرەوەی خواســتی خۆی لەناو ســنووری 
دەوڵەتێكــی خاوەن ســەروەریدا راگیرابێت، لە واقیعدا 
بەشــێك لەو دەوڵەتە نییــە! واتە ئەگــەر كورد مافی 
ســەروەری هەبێت و بتوانێت لەسەر دەستنیشانكردنی 
ئیرادەی سیاســی خــاوەن بڕیار بێــت، ناتوانێ ببێتە 
بەشــێك لە عێــراق، چونكە بە زەبر و دژی خواســتی 
خــۆی بە عێراقەوە بەســتراوە. بۆیە لــە ئاكامدا مافی 
ئــەوەی هەیە لەژێر هەژموونی دەوڵەتێك كە هی خۆی 

نییە، بێتە دەرەوە.

 زۆربــەی تیۆریســیەنەكان لەســەر جیابوونــەوە و 
دامەزراندنی دەوڵەتی سەربەخۆ لەسەر دوو پرەنسیپی 

سەرەكی كۆكن:

1 - ئازادیــی هەڵبژاردنــی ئەو دەوڵەتــەی كە تاك 
یــا گرووپ دەیەوێت تێیدا بژیت. چــۆن تاك و گرووپ 
مافی دروستكردنی پێكهاتی سیاسی/ حیزبیان هەیە، 
بە هەمان شــێوەش مافی خۆیانــە بەپێی هەڵبژاردنی 

خۆیان فۆرمی دەوڵەتیش دەستنیشان بكەن.
2 - مافی ژیان لە دەوڵەتێكی بە كاركرد و پارێزمەند. 
بۆ ئەوەی دەوڵەتێك ببێتە خاوەنی شەرعیەت، دەبێت 
كاركــردی ســەرەتایی هەبێــت. ئەگــەر ئــەو دەوڵەتە 
)بۆنموونــە عێــراق( نە تەنیا كاركــردی بۆ گرووپێكی 
تەركیــز كراو لەســەر تەریتوارێك )بــۆ نموونە كورد( 
نەبێــت و نەیانپارێزێ، ئــەوا گرووپەكە مافی خۆیەتی 
دەوڵەتێك دامەزرێنێ بۆ دابینكردنی كاركرد و پاراستنی 

خۆی. 
لە باری یاســای نێودەوڵەتیشەوە، بەتایبەت بەپێی 
راگەیەندراوی ئەنجوومەنی گشتیی نەتەوەیەكگرتووەكان 
، ئەو مافە بە كورد دراوە كە ئەو مافانەی لەســەرەوە 
ئاماژەمــان بۆ كردن بەدەســت بهێنــێ. راگەیەندراوی 
ساڵی 1970 ی نەتەوەیەكگرتووەكان لەسەر پەیوەندییە 
دۆســتانەكان مافی دیاریكردنی چارەنووس وا تەفسیر 
دەكات كە ئەگەر بەشداری لە بڕیاردان یان نوێنەرایەتی 
لــە حكومەتــدا بۆ گرووپێكــی دەستنیشــانكراو لەناو 

دەوڵەتــدا ئینكار بكرێــت، ئەوكاتــە یەكپارچەیی ئەو 
دەوڵەتە لەالیەن چارتەرەكانی نەتەوەیەكگرتووەكانەوە 
ناپارێزرێــت و لێجیابوونــەوەی موجــازە. بەپێــی ئەم 
چارتــەرە، حكومەتــی عێــراق بــە دەركردنــی وەزیرە 
كــوردەكان لە پرۆســەی بڕیــار، بە الدانــی پارێزگاری 
كەركووك و نەهێشــتنی شەراكەتی كورد لە حكومەتی 
مەركەزیدا، هەر جۆرە شەرعیەتێكی بۆ جودابوونەوەی 

كورد لە عێراق دابین كردووە .

ئەگــەر دەوڵەت بــۆ هاوڕەنگكردنی كەمینە )كورد( 
لەگــەڵ زۆرینە )عــەرەب( زەبــر و زەنــگ بەكاربێنێ 
)تەعریــب( و نەتوانــێ بەرژەوەندییە شــەرعییەكانی 
كەمینە دابین بكات، هەوڵی ئەو گرووپە بۆ جودابوونەوە 
شــەرعی دەبێــت. بەرژەوەندییە شــەرعییەكان بریتین 
لــە مافــە مرۆڤییــەكان و هەمیــش مافی سیاســی و 
ئابووریــی ئەو گرووپە و ئەندامانی. دەوڵەتی عێراق بە 
پێشێلكردنی زیاتر لە 50 ماددەی دەستووری، هەم مافە 
سیاســییەكانی لە كورد سەندووە و هەمیش بە بڕینی 
مووچە و قووتــی خەڵكی بەرژەوەندییە ئابوورییەكانی 
ئینكار كردوون. بۆیە كورد لەم رووەشــەوە شەرعیەتی 
هەیە كە لە دەوڵەتێكی فاشــیل جوداببێتەوە. لەڕووی 
دابینكردنــی مافی مرۆڤەوە، ئەگــەر دەوڵەتێك لەدژی 
گرووپێكــی دیاریكراو هێز بەكاربێنــێ – داگیركردن و 
جینۆساید )یانیش گەفی جینۆساید( – مافی شەرعیی 
خۆی بۆ كۆنترۆڵی ئەو تەریتوارە و خەڵكەكەی لەدەست 
دەدات. دەوڵەتــی عێراق لــە رۆژی دامەزراندنییەوە تا 
ئێستا وەكوو هێزێكی داگیركار لە كوردستان رەفتاری 
كــردووە و تەنانــەت سیاســەتی جینۆســایدی پەیڕەو 
كردووە و ئێســتاش گەفی داگیركردن و جینۆســاید لە 

كوردستان دەكات.
كۆتایی 

حكومەتــی بەغــدا جەخــت لەســەر یەكپارچەیــی 
خاكــی عێراق دەكات، لە كاتێكدا یەكپارچەیی خاك لە 
پەیوەندییــە نێودەوڵەتییەكانــدا كاركردی هەیە و هیچ 
پەیوەندی بە كێشــەی ناوســنووری ئەو واڵتەوە نییە. 
لــە پراكتیكــی عێراقدا پێش ســەدام و پاش ســەدام 
دەركەوتــووە كە ئــەم دەوڵەتە هیچ كاتێــك نەبووە و 
نابێتە دەوڵەتی كوردانیش. بۆیە شەرعیەتی گشتپرسیی 
كوردســتان دەبێت لــە روانگەی مــاف و ئازادییەكانی 
كــوردەوە ببینرێــت، نــە لــە بۆچوونەكانــی دەوڵەتی 
مەركەزیــی عێــراق. دەوڵەتی عێراق بە كــردەوە و بە 
عەقڵیەت هەموو شەرعییەتێكی داوە بۆ جیابوونەوەی 

كورد و دامەزراندنی دەوڵەتی سەربەخۆی خۆی. 

بەهرۆز شوجاعی
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