
رووداو – هەولێر
پیاوێك لە هەولێر بەناوی شێخ عەلی، لەنێو كۆمپانیایەكی بازرگانیی گشتیدا دەڵێت چارەسەری نەخۆش دەكات، سیحر بەتاڵ 
دەكاتەوە، جنۆكە لە لەشی مرۆڤ دەردەكات، پیاوەكە لەسەر ئەوەی مۆڵەتی كاركردنی نییە، لەالیەن پۆلیسی شارەوانیی هەولێرەوە 

دەستگیركرا.
)شێخ عەلی.س( بە )رووداو(ی گوت :"لە ماڵەوە خەڵكێكی زۆر سەردانیان دەكردم و چارەسەرم دەكردن، رۆژ هەبووە 400 
كەس دەهاتنە الم، دراوسێكانم هەراسان ببوون، بۆیە بڕیارمدا لێرە چارەسەریان بكەم". شێخ عەلی هیچ مۆڵەتێكی بۆ ئەم كارە 
نییە، بەاڵم دەڵێت زۆر نەخۆشی چارەسەركردووە كە پزیشكەكان پێیان چارەسەر نەبووە. لەبەرامبەر بینینی هەر نەخۆشێك 
10 هەزار دینار وەردەگرێ. لەبارەی ئەم كەیسە نەبەز عەبدولحەمید، قائیمقامی هەولێر بە )رووداو(ی گوت :"زانیاریمان 
پێگەیشت كەسێك لە خانووێكدا كە لۆگۆی كۆمپانیایەكی بازرگانی گشتی لێداوە، نەخۆش چارەسەر دەكات. چووینە 
شوێنەكە و كەسەكەمان دەستگیركرد". قائیمقامی هەولێر گوتیشی :"ئاگاداری سەندیكای پزیشكانمان كردووەتەوە 

كە بەپێی یاسا داوا لەدژی ئەو كەسە تۆمار بكەن".
محەممەد تەها، بەڕێوەبەری كارگێڕی سەندیكای پزیشكان بە )رووداو(ی گوت :"سەندیكا لە چەند رۆژی 
داهاتوو وەاڵمی قائیمقامیەت دەداتەوە، دواتر بڕیار دەدەن لەسەر ئەوەی كە دەیدەنە دادگا یان تەنیا 

شوێنەكەی دادەخرێ و سزای ماددی دەدرێت". 

دوای مەال عەلی كەڵەك، شێخ عەلی 
لە هەولێر پەیدا دەبێ
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بازرگانان پێستەی 
قەدەغەكراو 

هەناردەی توركیا 
دەكەن

بكوژی ژنێك دوای 
ساڵێك و دوو مانگ 

دەستگیر كرا

كەیسی دەرمانخانەكانی 
سەرۆكی سەندیكای 

دەرمانسازان لە دادگایە

ئەمساڵیش لە هەولێر 
نەوت دابەشناكرێت

15 تەندروستی

12 ژنان

2 راپۆرتە هەواڵ

8 ئابووری

3

بەرهەم ساڵح 
سەردانی هەولێر دەكات 

314

وەزیرێكی پێشووی عێراق :

سااڵنە یەك ملیار دۆالر لە كەرتی 
ئاسمانیی عێراق بەهەدەر دەدرێ

4

گۆڕان بۆ بەشداری لە 
حكومەت مەرجی هەیە 

"یوسف محەممەد پارە و ئۆتۆمبێلی 
پەرلەمانی نەگەڕاندووەتەوە"

داوای سەرۆكی پەرلەمان یان جێگری 
سەرۆكی حكومەت دەكەین

بەرپرسێكی گۆڕان

حكومەتی بنكە فراوان 
دروستناكەینەوە
ئەندامێكی سەركردایەتی پارتی

پۆلیس دەستگیری دەكات
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لە گواڵڵە خێزانێكی سێ كەسی كوژران راپۆرتە هەواڵ
رووداو - گەرمیان

ئێوارەی یەكشــەممە 21-10-2018 لە هێرشــێكی چەكداریدا لە شــارۆچكەی گواڵڵەی سەر بە قەزای خانەقین خێزانێكی سێ كەسی كوژران. 
یەعقوب یوســف، بەڕێوەبەری شــارۆچكەی گواڵڵە بە )رووداو(ی رایگەیاند، كاژێر 5:00ی ئێوارە لە گەڕەكی تەجنید-ی رۆژهەاڵتی شــارۆچكەكە 

چەند چەكدارێك هەڵیانكوتاوەتە ســەر ماڵێك، بەو هۆیەوە كچێكی 16 ســاڵ و دایك و باوكیان كوشــتووە. بەڕێوەبەری شارۆچكەی گواڵڵە ئاماژەی 
بەوەشــكرد، ئەو خێزانە ســەر بە هۆزی خالیدین، تاوەكو ئێســتا هۆكاری رووداوەكە نازانرێت، چەكدارەكانیش بۆ شــوێنێكی نادیار هەاڵتوون. هێزە 

ئەمنییەكان گەیشتوونەتە شوێنی رووداوەكە و دەستیان بە لێكۆڵینەوەكانیان كردووە.

شكار ئەحمەد
رووداو - هەولێر

ئەو نەوتــەی رۆژانە حكومەتی عێــراق دەینێرێ 
بۆ كوردســتان كە 6 بۆ 7 تەنكەر دەبێ، پڕۆســەی 
دابەشــكردنی نەوتی ســپی مااڵنی دواخســتووە. لە 
ســلێمانی هەر خێزانێك سێ ساڵ جارێك بەرمیلێك 
نــەوت وەردەگــرێ. لــە هەولێــر و دهۆكیــش هیچ 
دڵنیاییــەك نادرێتە هاوواڵتیان كە ئەمســاڵ هەموو 

خێزانێك نەوتی سپی وەربگرن.
لە ســلێمانی ســێ ساڵە پڕۆســەی دابەشكردنی 
نەوتی ســپی دەســتی پێكردووە و هێشــتا تەواوی 
دانیشــتووانی پارێزگاكــە لێی ســوودمەند نەبوون. 
غالب محەممەد، ســەرۆكی پێشووی لیژنەی نەوت  و 
وزەی ئەنجوومەنی پارێزگای ســلێمانی بە )رووداو(
ی راگەیاند: "نەوتی سپی پێشتر لە قەاڵدزێ، رانیە، 
پێنجوێن، هەڵەبجــە، دەربەندیخان، چوارتا و چەند 
شــوێنێكی دیكە دابەشكراوە. ئێســتا لە مەڵبەندی 
حەوتی ناوەندی سلێمانی دابەش دەكرێت، پێشبینی 
دەكرێت ئەمســاڵ پڕۆســەكە تەواو ببێــت، واتە لە 
سنووری پارێزگای سلێمانی بە سێ ساڵ یەك بەرمیل 

نەوت دابەش دەكرێ".
غالب محەممەد گوتیشــی: "پارێزگای ســلێمانی 
482 هەزار خێزانە و پێویســتی بە 106 ملیۆن لیتر 
نەوتی ســپی هەیە بۆ ئەوەی هەر ماڵێك تەنیا یەك 
بەرمیل نەوت وەربگرێت، بۆیە ئەم بڕە كەمەی نەوت 
كــە دێت بەشــی هیچ ناكات و دەبێــت هەوڵ بدەین 
لە شــوێنی دیكەوە نەوتی سپی بۆ هاوواڵتیان دابین 

بكەین".
لە پارێزگای هەولێریش لە سەرەتای ئەم مانگەوە 

دەســت بــە دابەشــكردنی نەوتی ســپی لــە ناوچە 
شــاخاوییەكان كراوە. تاوەكو ئێستا تەنیا كەمتر لە 
600 هەزار لیتر نەوت لە ســنووری سۆران و حاجی 

ئۆمەران دابەشكراوە.
ناوچــە  لــە  پشــكنەر  ســلێمان،  موحســین 
شاخاوییەكانی سەر بە پارێزگای هەولێر بە )رووداو(
ی راگەیانــد: "دابەشــكردنی نەوتی ســپی لە ناوچە 
شــاخاوییەكان لە 2018/10/2 دەستیپێكردووە لە 
ناحیەی حاجی ئۆمەرانی ســەر بە قەزای چۆمان كە 
ساردترین شوێنە لەسەر ئاستی هەرێمی كوردستان، 
بــەاڵم بەهۆی كەمیی ئەو بڕە نەوتەی كە حكومەتی 
عێراق دەینێرێت دابەشكردنەكە زۆر سستە و تاوەكو 
ئێستا نزیكەی 2740 بەرمیل نەوتمان دابەشكردووە 

كە دەكاتە 591840 لیتر".
موحسین سلێمان دەشــڵێت :"هەندێك ناحیەی 
دوورەدەســت هەن كە نەوتی ســاڵی رابردووشــیان 
وەرنەگرتــووە و دەمانەوێت لەگەڵ ئەوانەی ئێســتا 
بەسەر ئەوانیش دابەشی بكەین، بەاڵم ئەگەر گوشار 
نەخرێتە ســەر بەغدا كە رۆژانە نەوتی ســپیمان بۆ 
بنێرێت، ئەو بڕەی ئێســتا تا كۆتایی ســاڵی 2018 
نــەك هەر بەشــی هەموو پارێــزگای هەولێر، بەڵكو 
بەشی ناوچە شــاخاوییەكانیش ناكات، بەاڵم ئەگەر 
زیاد بكرێت رەنگە بەشی ناوچە شاخاوییەكان بكات 

و بگاتە نزیك هەولێریش".
پێشــتر مســتەفا تەها، بەڕێوبەری دابەشكردنی 
ســووتەمەنی هەولێر بــە )رووداو(ی راگەیاندبوو كە 
ئەو بڕە نەوتە گەیشــتووەتە كۆگاكانی هەولێر وەك 
پێویست نییە و بازنە بە بازنە دابەشی دەكەن تاوەكو 
دەگەنــە نێو هەولێر، كــە پارێزگای هەولێر كراوە بە 
سێ بازنە. ناو شار پێویستی بە 50 ملیۆن لیترە و 

دەوروبەری شــاری هەولێریش پێویستی بە نزیكەی 
24 ملیۆن لیترە. ناوچە شــاخاوییەكان پێویستیان 
بە 25-26 هەزار لیترە، ئێســتاش رۆژانە تەنیا 3-2 

تانكەر دەگاتە هەولێر.

دهۆك پێویســتی بە 50 ملیۆن لیتر 
نەوتی سپییە

تەنیا هەفتەیەكە دەســت بەدابەشــكردنی نەوتی 
سپی لە پارێزگای دهۆك كراوە. بەرپرسانیش دڵنیا 

نین ئەمساڵ هەر خێزانێكی پارێزگاكە بەرمیلێك نەوت 
وەربگــرن. موحســین تەها محەممــەد، بەڕێوەبەری 
نــەوت و كانــزای دهۆك بــە )رووداو(ی گــوت :"لە 
ناوچە شاخاوییەكانەوە دەستمان بە دابەشكردنی ئەو 
نەوتە سپییە كردووە كە لەالیەن حكومەتی فیدڕاڵەوە 

دەنێردرێــت بــۆ پارێزگاكانی هەرێمی كوردســتان، 
ئێســتا لە ئامێدی، شــیالدزێ، كانی ماسی، باتیفا 
دابەشــدەكرێت، هەفتــەی داهاتــووش لــە دینارتە، 
بــەردەڕەش، ئەتــرووش و چەنــد ناحیەیەكی دیكە 
دابەشكردن دەكرێ. لە پالنماندایە دوای تەواوبوونی 
ناوچە شاخاوییەكان، دەست بە دابەشكردنی نەوتی 
سپی لە سەنتەری قەزای دهۆك بكرێت. ئەوەی بێت 
دابەشی دەكەین، بەاڵم هێشتا دڵنیا نین كە دەتوانین 

لە هەموو پارێزگای دهۆك دابەشی بكەین یان نا؟"
موحســین تەها دەشڵێت "لە سنووری پارێزگای 
دهــۆك 243 هــەزار خێــزان هــەن، ئەگــەر بۆ هەر 
خێزانێك بەرمیلێك دابین بكەین، نزیكەی 50 ملیۆن 

لیتر نەوتی سپیمان پێویستە".
ئەگــەر هەر ماڵێــك بەرمیلێك نەوتی بەســەردا 
دابەشبكرێ ئەوە كوردستان پێویستی بە 250 ملیۆن 
لیتر نەوتە. ئەگەر هەر ماڵێكیش بە تێكڕایی سااڵنە 
3 بەرمیل نەوت بسووتێنێ، ئەوە زستانی كوردستان 

بە 750 ملیۆن لیتر نەوت گەرم دەبێتەوە.

كوردستان بە 750 ملیۆن لیتر نەوت زستان تێدەپەڕێنێ

ئەمساڵیش لە سەنتەری شاری هەولێر 
نەوت دابەش ناكرێ

لە سلێمانی بە 
سێ ساڵ جارێك 
بەرمیلێك نەوت 
دەدرێتە هاوواڵتیان

رووداو - هەولێر

كۆمیسیۆنی بااڵی سەربەخۆی هەڵبژاردنەكان 
ئەنجامــی كۆتایی هەڵبژاردنی خولی پێنجەمی 
پەرلەمانی كوردستانی باڵوكردەوە، ئەنجامەش 
زۆر نزیكــە لــەو ئەنجامــەی كــە ناوەنــدی 

لێكۆڵینــەوەی رووداو لــە كاتــی بانگەشــەی 
هەڵبژاردن باڵوی كردەوە.

بەراوردكاریــی  لێكۆڵینەوەیەكــی  بەپێــی 
ناوەنــدی لێكۆڵینــەوەی )رووداو( كە لەالیەن 
د.چواس حوسێن ئامادە كرابوو، پێشبینی بۆ 
دەنگی لیستەكان بە جۆرێك بوو كە زۆر نزیك 

بوو لە ئەنجامی كۆتایی هەڵبژاردن.
پێشبنییەكە بەو شــێوەیە بوو: پارتی 43 
كورســی، یەكێتی 19 كورســی، بزووتنەوەی 
گۆڕان 10 كورسی، هاوپەیمانی بەرەو ئیساڵح 
5 كورسی، كۆمەڵ پێنج كورسی و نەوەی نوێ 
8 كورسی و هاوپەیمانی 6 كورسی. حیزبەكانی 

دیكەش 4 كورسی.
ئەنجامی كۆتایی هەڵبژاردنیش بەو شێوەیە 

بوو: )پارتی 45 كورسی، یەكێتی 21 
كورسی، بزووتنەوەی گۆڕان 12 كورسی، 

هاوپەیمانی بەرەو ئیساڵح 5 كورسی، 
نەوەی نوێ 8 كورسی، كۆمەڵ 7 كورسی و 

حیزبەكانی دیكەش دوو كورسی(.
پێشبینییەكەی رووداو بۆ دەنگەكانی نەوەی 
نوێ و هاوپەیمانی بەرەو ئیساڵح 100% راست 
دەرچووە، بۆ لیستەكانی دیكەش جیاوازییەكە 
لە دوو كورسی زیاتر نییە. ئەگەر هاوپەیمانی بۆ 
دیموكراسی و دادپەروەری بایكۆتی هەڵبژاردنی 
نەكردبایــە، ئەوە پێشــبنییەكە بــۆ ئەنجامی 

لیستەكانی دیكەش رەنگە 100% بووایە.
د.چــواس حوســێن لــە لێكۆڵینەوەكەیــدا 
بــەراوردی دوو هەڵبژاردنــی نزیــك لە یەكدی 

كــردووە: هەڵبژاردنــی پەرلەمانی كوردســتان 
- تەمــووزی 2009 و هەڵبژاردنــی پەرلەمانی 
عێــراق – ئاداری 2010. هەروەها هەڵبژاردنی 
پەرلەمانــی كوردســتان – ئەیلولــی 2013 و 
هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق – نیسانی 2014.
بۆ پێشــبینی ئەنجامــی هەڵبژاردنی خولی 
پێنجەمی پەرلەمانی كوردســتانیش بەراوردی 
بــە هەڵبژاردنــی پەرلەمانــی عێــراق لە 12ی 
ئایــاری ئەمســاڵ كردبــوو. لێكۆڵەر لەســەر 
بنەمای رێژەی دەنگ پێشــبینی كردبوو كە لە 
كۆی ئەو )96( كورســییەی بۆ لیستە گەورە 
و مامناوەندەكان دەمێنێتــەوە، بەپێی رێژەی 
دەنگەكانیــان، پارتی دیموكراتی كوردســتان 
)43( كورســی، بزووتنــەوەی گــۆڕان )10( 
كورســی، یەكێتی نیشتمانی كوردستان )19( 
كورســی، یەكگرتووی ئیسالمی )5( كورسی، 
كۆمەڵی ئیســالمی )5( كورسی، هاوپەیمانی 
بۆ دیموكراســی و دادپەروەری )6( كورســی، 

نەوەی نوێ )8( كورسی دەهێنن.
لێكۆڵــەر لە لێكۆڵینەوەكەیدا گەیشــتبووە 

چەند ئەنجامێك لەوانە:
پێشــبینییەكانی  لەبەرچاوگرتنــی  بــە   -

سەرەوە بۆ لیستە سەرەكییە براوەكانی خولی 
پێنجەمی پەرلەمانی كوردستان، لەبەر رۆشنایی 
وردبوونەوەی زیاتری لیســتە ســەرەكییەكانی 
پەرلەمــان و كاڵبوونەوەی بەردەوامی جیاوازی 
نێوانیان و كەمبوونەوەی جیاوازی نێوان لیستە 
گەورەكان و لیستە مامناوەندەكان، پێشبینی 
دەكرێت پرۆسەی دامەزراندنی حكومەتی نوێ 
وەكچــۆن لە خولی چوارەمدا نزیكەی شــەش 
مانگی پێچوو، ئەوا ئەمجارەشیان بخایەنێت و 

گرێ و گرفتی زۆری بێتەڕێ.
- بــە لەبەرچاوگرتنی ئەو راســتییەی كە 
ئەم لیستە سەرەكییانە لەبەر گەلێك هۆكاری 
مێژوویی و جوگرافی و سیاسی و كۆمەاڵیەتی 
و تەنانــەت كەســیی سەركردەكانیشــیان و 
هەروەها لەبەر نەبوونی جیاوازییەكی تەواوی 
هــزری و ئایدیۆلــۆژی لەنێوانیاندا )النیكەم 
لەنێوان هێــزە عەلمانیەكانــدا(، جگە لەوە، 
لەبەرئاڵــۆزی پەیوەندییەكانیان كە بەردەوام 
جۆرێك ركابەریی توندیان هەبووە، چاوەڕوان 
دەكرێــت كــە پرۆســەی یاســادانانی خولی 
پێنجەمی پەرلەمانیش سست و هێواش بێت. 
تــا ئێســتاش )النیكەم لە خولی ســێیەمی 

پەرلەمانــەوە( هەندێك لە لیســتەكان كاری 
پەرلەمانی و هۆڵی پەرلەمان بە درێژەپێدەری 
هەڵمەتەكانــی هەڵبژاردن تەماشــا دەكەن و 
بەردەوام لەو چوار ساڵەدا، بۆ كۆنترۆڵكردنی 
دەنگ و مەیلی رای گشتی و شەقام، خەریكی 
ركابــەری و موزایــەدەی سیاســین، ئەمەش 

كاریگەری لەسەر پەرلەمان دادەنێت.
- ســەرەڕای زۆربوونــی ژمــارەی لیســتە 
مامناوەندیەكانیــش كــە كاری پەرلەمانــی 
زەحمەت كردووە، شــێوازی لیســتی نیمچە 
كراوەش لــە دەنگدانــی هەڵبژاردنەكاندا، لە 
خولــی چوارەمــدا وایكردبوو كــە حیزبەكان 
تــا راددەیــەك كۆنترۆڵیــان بەســەر ئەندام 
پەرلەمانەكانیانــدا الواز بێــت. بــە مانەوەی 
هەمــان شــێوازی دەنگــدان، جارێكی دیكە 
ئــەم دیاردەیــە بــەردەوام دەبێــت و بگــرە 
توندتریــش دەبێت. ئەمــەش جارێكی دیكە 
نێــو پەرلەمــان  پرۆســەی مســاوەمەكانی 
دەكات،  زەحمەتتــر  لیســتەكاندا  لەنێــوان 
لەكاتێكدا كە پەرلەمان بە جۆرێك مساوەمە 
و لێكتێگەیشــتنی نێوان لیستەكانی، كارا و 

چاالك دەبێت.

شكار ئەحمەد
رووداو – هەولێر

پیاوێك لە هەولێر لەنێو كۆمپانیایەكی بازرگانیی 
گشــتیدا دەڵێت چارەسەری نەخۆش دەكات، سیحر 
بەتاڵ دەكاتەوە، جنۆكە لە لەشی مرۆڤ دەردەكات، 
پیاوەكە لەســەر ئــەوەی مۆڵەتــی كاركردنی نییە، 
لەالیەن پۆلیسی شارەوانیی هەولێرەوە دەستگیرکرا.

)شــێخ عەلــی.س( بــە بەڵێندەر، پێشــنوێژ و 
وتارخوێن، دەرچووی پەیمانگەی پزیشكی، خۆی بە 
)رووداو( دەناسێنێ و دەڵێت "18 ساڵە بەڵێندەرم، 

25 ساڵە پێشنوێژ و وتارخوێنم".
لە بەردەم ئەو خانووەی كە شێخ عەلی كاری تێدا 
دەكات، تابلۆیەك هەڵواسراوە و لەسەری نووسراوە 
كۆمپانیای راجی بۆ بازرگانیی گشــتیی ســنووردار، 
بەاڵم لە ژوورەوە كەســانی نەخۆش نۆرەیان گرتووە 

بۆ ئەوەی شێخ عەلی چارەسەریان بكات.
شــێخ عەلــی دەڵێــت :"مانگــی 12ی پارســاڵ 
ئــەو خانووەمان بۆ كۆمپانیا بەكرێگرتووە، هێشــتا 

كەلوپەلەكانمــان نەهێنــاوە. لە ماڵــەوە خەڵكێكی 
زۆر ســەردانیان دەكــردم و چارەســەرم دەكــردن، 
رۆژ هەبــووە 400 كەس دەهاتنە الم، دراوســێكانم 
هەراســان ببوون، بۆیە بڕیارمدا لێرە چارەســەریان 

بكەم".
شــێخ عەلی هیچ مۆڵەتێكی بــۆ ئەم كارە نییە، 
بــەاڵم دەڵێت زۆر نەخۆشــی چارەســەركردووە كە 
پزیشــكەكان پێیــان چارەســەر نەبووە "لە ســاڵی 
1988ەوە ئەو كارە دەكەم، ئەو مندااڵنەی تووشــی 
گەشــكە دەبن یان دەترســێن، ئەوانەی ئۆتیزم یان 
كێشــەیەكی دەروونیــان هەیە، ئــاوی زەعفەرانیان 
دەدەمێ كە دوعای لەســەر خوێندراوە". گوتیشــی 
"تەنانەت بەشــێك لە پزیشــكەكان نەخۆشەكانیان 

دەنێرنە الی من چارەسەریان دەكەم".
شــێخ عەلی هەر لەنێو كۆمپانیاكەدا بە قســەی 
خۆی جنۆكە لە لەشی خەڵكی دەردەكات و جادووش 
بەتاڵدەكاتەوە "ئەو خەڵكانەی شــێخەكان نوشتە و 
ســیحریان بۆ كردوون یان لێیانكــراوە، بۆیان بەتاڵ 
دەكەمەوە. خەڵك هەبووە نوشــتەی بە 100 هەزار 

دۆالر كــردووە كە تەنیا خشــتە و نــاوی تێدابووە، 
من بەتاڵم كردووەتەوە. ئەوانەشــی جنۆكە چووەتە 
لەشــیان ئــاوی زەعفەرانیــان دەدەمــێ خۆیان پێ 

بشۆن".
ئەو پیاوە وەك پزیشك مامەڵە دەكات و لەبەرامبەر 
بینینی هەر نەخۆشێك 10 هەزار دینار وەردەگرێت، 
هەروەهــا بــڕی 5 هــەزار دیناریــش لــەو كەســانە 
وەردەگرێت كە ئاوی زەعفەرانەكەیان پێدەدات. شێخ 
عەلــی گوتی: "رۆژانە 10 بۆ 40 نەخۆش ســەردانم 
دەكەن، ئەو پارەیەش كە لە نەخۆشەكانی وەردەگرم 
بۆ كرێی خانوو و كارمەندەكان و ئەو زەعفەرانەیە كە 

دەیدەم بە نەخۆش".
شێخ عەلی ئەگەرچی پێیوایە كاری چاكەخوازی 
دەكات، بــەاڵم نكۆڵــی لە هەڵەكەشــی نــاكات كە 
بەبــێ مۆڵەت كاریكردووە :"ئێمە لەو شــوێنە تەنیا 
مۆڵەتی كۆمپانیامان هەیە، بۆ ئەم كارەی خۆم هیچ 
مۆڵەتێكــم نییە، ئێمــە هەڵەبووین كە بەبێ مۆڵەت 

كارمانكردووە".
رووتكردنەوەی ژن و پیاو بەناوی چارەسەركردن 

یەكێكــی دیكەیە لــە كارەكانی شــێخ عەلی، بەاڵم 
ئەو پێیوایە ئەمە ئاســاییە "ئافرەت هەیە نەخۆشی 
و حاڵەتێكــی ئافرەتانــی هەیــە، پەڕۆیەك لەســەر 
ســكی دەبەســتین و قورئانــی لەســەر دەخوێننی 
بۆ مــاوەی 20 خولەك، تاوەكو چارەســەر دەبێت، 
ئەمــە رووتكردنەوە نییە، بەڵكو چارەســەركردنە و 
لەالیەن كارمەندی ئافرەتەوە ئەم كارەی بۆ دەكرێت، 
هەروەهــا ژنێك دێت منداڵی نابێــت، من دوعای بۆ 

دەخوێنم و شیفای دێت".
)ك.م( ژنێكــی 29 ســاڵە، كــە )شــێخ عەلی 
پێیگوتووە جنۆكە چووەتە لەشــت، بۆ چارەســەر 
هاتبــووە الی، ئەو گوتی "ســەگێك پەالماری دام، 
كەوتمە ناو ترسێكی زۆر و شەوانە قورگم دەگیرێ، 
زۆر باســی ئــەو پیاوەیان بۆ كردیــن. كە هاتین بۆ 
الی گــەرووی گرتــم و لەهۆش خۆم چــووم، ئیدی 
نازانم چیكرد، ئەوە ســێیەمجارە ســەدانی دەكەم و 

هێشتاچاك نەبوومەتەوە".
لەبــارەی ئــەم كەیســە نەبــەز عەبدولحەمیــد، 
قایمقامــی هەولێر بە )رووداو(ی گوت "دوای ئەوەی 

زانیاریمان پێگەیشت كەسێك لە خانووێكدا كە لۆگۆی 
كۆمپانیایەكــی بازرگانی گشــتی لێــداوە، نەخۆش 
چارەسەر دەكات. چووینە شوێنەكە و كەسەكەمان 
دەســتگیركرد. هەروەها چەند ئامێرێكی پزیشــكی 
سادەش لە شوێنەكە دەستیان بەسەرداگیراوە، ئەو 
كارەی ئەو كەســە دەیكات بەپێی یاسا قەدەغەیە، 
چونكە پزیشــك نییە". قائیمقامی هەولێر گوتیشی 
:"ئاگاداری ســەندیكای پزیشكانیشمان كردووەتەوە 
كە بەپێی یاسا داوا لەدژی ئەو كەسە تۆمار بكەن".
محەممەد تەها، بەڕێوەبەری كارگێڕی سەندیكای 
پزیشکان بە )رووداو(ی گوت :"قایمقامیەتی هەولێر 
داوای لە سەندیكای پزیشکان كردووە رای خۆمانیان 

لەبــارەی ئەو كەیســە بدەیــن. ســەندیكا لە چەند 
رۆژی داهاتوو وەاڵمی قائیمقامیەت دەداتەوە، دواتر 
ئەوان بڕیار دەدەن لەسەر ئەوەی كە دەیدەنە دادگا 
یــان تەنیا شــوێنەكەی دادەخرێت و ســزای ماددی 

دەدرێت". 
ماوەی چەند ساڵێكە كەسێك بەناوی مەال عەلی 
كەڵەك، نەخۆشخانەیەكی بەناوی توبی نەبەوی داناوە 
و خەڵك چارەسەر دەكات. تاوەكو ئێستا چەندینجار 
نەخۆشــخانەكەی لەالیەن وەزارەتی تەندروستییەوە 
داخراوە و بۆ ماوەیەكیش دەســتگیركرا، بەاڵم دواتر 

ئازادكرا، ئێستا درێژە بە كارەكەی دەدات.

پێشبینییەكەی ناوەندی لێكۆڵینەوەی رووداو راست دەرچوو

دوای مەال عەلی كەڵەك، شێخ عەلی 
لە هەولێر پەیدا دەبێ

پۆلیس دەستگیری دەكات

لیستەكان

رێژەی ئەنجامی 
گشتی بۆ 

پەرلەمانی 
عێراق
2018

رێژەی ئەنجامی 
پێشبینیكراو 
بۆ پەرلەمانی 

كوردستان
2018

ژمارەی كورسیی 
پێشبینیكراو 
بۆ پەرلەمانی 

كوردستان
2018 

43%43.98%45.82پارتی
10%10.64%11.09گۆڕان

19%19.44%20.26یەكێتی
5%5.22%5.44یەكگرتوو

5%4.90%5.11كۆمەڵ
6%6.54%6.82هاوپەیمانی

8%8.14%8.48نەوەی نوێ

خشتەی )4( ئەنجامە پێشبینیكراوەكان بۆ هەڵبژاردنەكانی پەرلەمانی كوردستان لە30ی ئەیلولی 2018 دا

 )فۆتۆ: رووداو( حكومەتی عێراق رۆژانە تەنیا 6 تا 7 تەنکەر نەوت بۆ هەرێمی کوردستان دەنێرێت

 )فۆتۆ: رووداو(شێخ عەلی رۆژانە نزیکەی 40 نەخۆش لە کۆمپانیاکەیدا دەبینێت
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كابینەی حكومەت بچووك دەكرێتەوەراپۆرت
رووداو -هەولێر

ئەندامێكی خولی پێشووی پەرلەمانی كوردستان بە دووری دەزانێت حكومەتی ئەمجارەی هەرێمی كوردستان، حكومەتێكی ئیئتیالفی بێت و ئاشكراشی 
دەكات پرۆژەیەك هەیە بۆ كەمكردنەوەی ژمارەی وەزارەتەكانی حكومەتی هەرێمی كوردستان. فرسەت سۆفی، ئەندامی خولی پێشووی پەرلەمانی كوردستان 

بە )رووداو(ی راگەیاند :"یەكێك لە چاكسازییە گرنگەكان كە دەبێت ئەو خولەی پەرلەمان گرنگی پێبدات؛ بچووكردنەوەی ئەو بارە قورسەی سەرشانی حكومەتە 
لــە زۆری ژمــارەی وەزارەت و بەڕێوەبەرایەتییــەكان و بنكــە و دامەزراوەكان. پرۆژەیەكی تەرشــیق و بچووكردنەوەی هەیكەلییەتی حكومــەت ئامادەكراوە بەپێی 

زانیارییەكانی من، لەچوارچێوەی 10 تاوەكو 12 وەزارەت دەبێت".

 )فۆتۆ: بڕیار نامیق(

بەرهەم ساڵح لەگەڵ خانمی یەکەمی عێڕاق لە قاوەخانەیەکی شەقامی موتەنەبی لە بەغدا

نەوزاد مەحموود
رووداو - سلێمانی

شــەوی 20 ئــەم مانگە، كۆمســیۆنی بااڵی 
ســەربەخۆی هەڵبــژاردن و راپرســی هەرێمــی 
كوردســتان، ئەنجامــی كۆتایــی هەڵبژاردنــی 
پەرلەمانی كوردســتانی راگەیاند. ئەوەش چەند 
كاژێرێــك دوای ئەو راگەیێندراوەی كۆبوونەوەی 
جڤاتی نیشــتمانی بزووتنــەوەی گۆڕان هات كە 
قســەی كۆتایی خۆی لەبارەی بەشداریكردن لە 
حكومەت، بەستبووەوە بە راگەیاندنی ئەنجامی 
كۆتایــی دەنگــدان. بەرپرســێكی بزووتنەوەكە 
دەڵــێ: "بــە مــەرج بەشــداری لــە حكومــەت 

دەكەین."
راگەیێنــدراوی  كۆتایــی  ئەنجامــی  بەپێــی 

هەڵبژاردنی 30 ئەیلوولی پەرلەمانی كوردستان، 
پارتــی 45 كورســی، یەكێتــی 21 كورســی، 
بزووتنەوەی گۆڕان 12 كورســی، نەوەی نوێ 8 
كورســی، كۆمەڵی ئیسالمی 7 كورسی و بەرەو 
ئیساڵح 5 كورسییان بەدەستهێناوە. بەرپرسانی 
پارتی دیموكراتی كوردســتان ســوورن لەســەر 
ئــەوەی ئــەم ژمارانە بنەمــان بــۆ دیاریكردنی 
روخســاری نوێــی كابینەی نۆیەمــی حكومەتی 
هەرێمــی كوردســتان و بەوپێیــەش بزووتنەوە 
نیللیەكــە لەریزبەندی سیاســیدا پلەی دووەمی 
لەدەســتداوە. لەو دۆخەدا بــژارەی بزووتنەوەی 
گۆڕان، هەڵدانەوەی چەتری ئۆپۆزســیۆنێكی بە 

ژمارە الوازە، یان بەشداریكردنە لە حكومەت.
دانا عەبدولكەریم، ئەندامی جڤاتی نیشتمانی 
و بەرپرســی حكومــەت لــە ژووری پەرلەمان و 
حكومەتــی بزووتنەوەی گۆڕان، باســی بەرنامە 

وەك  دەكات  بزووتنەوەكــەی  سیاســییەكەی 
یەكێــك لــە مەرجەكانــی بەشــداریكردنیان لە 
كابینــەی داهاتــووی حكومــەت و بــە خاڵێكی 
گرنگی نێو وتووێژەكانی رۆژانی داهاتووی نێوان 
گــۆڕان و پارتــی دەزانــێ "ئێمــە بەرنامەیەكی 
سیاســییمان هەیە لە هەڵبژاردن خستوومانەتە 
تاوەكــو چەنــد  پارتــی  پێشــچاوی خەڵــك، 
ئامادەیــە لە حكومەتی داهاتوو ئەو بەرنامەیەی 
بزووتنەوەی گۆڕان جێبەجێ بكات و كارئاسانی 
بۆ تیمــی گۆڕان لەنــاو حكومەت بــكات كاری 
لەســەر بكەن؟ دەبێ لەو بارەیەوە گەرەنتیمان 

پێ بدرێ".
گوتیشــی كە: "نابێ تەنیا چاویان لەوە بێت 
بەشــدارییەكی رووت لــە حكومەتــدا بكەیــن و 
بەرنامەی خۆمان نەبەینە نێو ئەو حكومەتەوە".
وا چاوەڕوان دەكرێ لە چەند رۆژی داهاتوودا 
دەســت بــە جموجوڵێكی سیاســی بكــرێ بە 
ئامانجی پێكهێنانی كابینەیەكی نوێی حكومەت.

پارتــی دیموكراتــی كوردســتان ســەرقاڵی 
ئامادەكردنی شــاندێكی دانوســتاندنە و بەپێی 
ریزبەندی، لە یەكێتی نیشــتمانی كوردستانەوە 

دەست بە گفتوگۆكانی دەكات.
ئەندامێكــی جڤاتی نیشــتمانی بزووتنەوەی 
گــۆڕان دەڵــێ ئێســتا دوو رای جیــاوز هەیــە 
لەنێــو ئەواندا. رایەكیان دەیــەوێ دوای ئەوەی 
جڤاتــی نیشــتمانی كۆدەبێتــەوە و ئەنجامــی 
كۆتایی تاتوتــوێ دەكات، بزووتنــەوەی گۆڕان 
بەشــداریی لە حكومەت بــكات "بەمەرجێك بە 
سەنگ و قورساییەوە بەشدار بكرێ و یەكێك لە 
پۆستە بااڵكانی لەدەست بێت، جێگری سەرۆكی 

حكومەت یان سەرۆكی پەرلەمان".
 هەرچــی رای دووەمــە، بەرژەوەندی گۆڕان 
لــەوەدا دەبینێتــەوە كــە لەگــەڵ كۆمــەڵ و 
یەكگرتــووی ئیســالمی، گفتوگــۆ بــكات و لە 
بەرنامــە و ئامانجــی ئەوان تێبــگات و دواتر لە 
كۆبوونــەوەی جڤاتــی نیشــتمانیدا بــۆ بوونــە 

ئۆپۆزسیۆن یان چوونەوە نێو حكومەت بڕیاری 
كۆتایی بدات".

نیشــتمانی  جڤاتــی  ئەندامــەی  ئــەو 
پێیوایــە پرســی هەڵبژاردنــە نێوخۆییەكانــی 
بزووتنەوەكەیان پرســێكی گرنگترە كە دەبێ لە 
چەنــد مانگی داهاتوودا ئامادەكارییەكانی تەواو 
بكرێن و گۆڕان ســەرقاڵ دەبێت بە ئامادەكاری 
بۆ ئەوەی هەڵبژاردنە نێوخۆییەكان بكرێن :"ئەو 
هەڵبژاردنە ســەرلەبەری هەیكەلی بزووتنەوەكە 
دەگۆڕێ و لە رێكخەری گشــتییەوە بۆ سەرجەم 
دامەزراوەكانی بە هەڵبژاردن دیاری دەكرێنەوە".
بەاڵم كێشــەی بزووتنەوەی گــۆڕان ئەوەیە، 
دەبێــت لەماوەی ئــەو دوو مانگــەی داهاتوودا 
لە یــەك كاتدا هــەم ســەرقاڵی گفتوگۆیەكانی 
پێكهێنانی حكومەتی نوێی حكومەت و هەڵبژاردنە 
نێوخۆییەكانیشی بێت. نزار مەحموود، ئەندامی 
جڤاتــی نیشــتمانی بزووتنەوەی گــۆڕان، دەڵێ 
هەرچەندە نوێنەری ئەوان لە كۆمســیۆن واژۆی 

لەســەر ئەنجامی كۆتایی هەڵبژاردن نەكردووە، 
بــەاڵم دەبێت جڤاتــی نیشــتمانی بزووتنەوەی 
گــۆڕان كۆبوونەوەیەكــی دیكە بكات و قســەی 
روون و راشــكاوانە بكات لەبــارەی دۆخەكەوە، 
"چونكــە ناكــرێ هەموو جارێك بەو ئاســانییە 
ســاختەكاری تێپەڕێندرێ، ئێمە هەڵسەنگاندنی 
ورد بــۆ پرســی هاوبەشــی لــە حكومەتی نوێ 
دەكەین و دەبێ لەنێو بەرنامەی حكومەتی نوێدا 

بەرنامەی خۆمان ببینینەوە".
بزووتنــەوەی گــۆڕان كە لــە 25ی تەمووزی 
2009 بــۆ یەكەمجــار بەشــداریی هەڵبژاردنــی 
پەرلەمانی كوردســتانی كرد، بووە هێزی دووەم 
لــە گۆڕەپانی سیاســی هەرێمی كوردســتاندا. 
بەدەســتهێنانی  بــە   2013 هەڵبژاردنــی  لــە 
كورسییەك كەمتر، پارێزگاری لە پلەی دووەمی 
خــۆی كرد و بە دروشــمی چوار ســاڵی ئارام، 
بڕیــاری دا بەشــداریی لــە حكومەت بــكات بە 
وەرگرتنی پۆســتی ســەرۆكی پەرلەمان و چوار 
وەزارەت )پێشــمەرگە و دارایــی و ئەوقــاف و 
بازرگانــی(، بەاڵم لە هەڵبژاردنی 2018 ژمارەی 

كورسییەكانی بۆ نیوە دابەزی.
ســەرچاوەیەكی بەرپــرس لــە بزووتنــەوەی 
گۆڕان بە )رووداو(ی گــوت: "پێش راگەیاندنی 
ئەنجامــی كۆتایــی هەڵبژاردنەكانیش گفتوگۆی 
نافەرمــی لەنێوان گۆڕان و پارتی هەبووە. ئێمە 
چاوەڕێ دەكەین پۆستەكانی سەرۆكی پەرلەمان 
یان جێگری ســەرۆكی حكومــەت یەكێكیان بۆ 
بزووتنــەوەی گــۆڕان بــن لەگــەڵ وەزارەتێكی 
گرنــگ، بــەاڵم وردەكارییــەكان دەمێننــەوە بۆ 
دەستپێكردنی گفتوگۆی پێكهێنانی حكومەت". 
گوتیشــی: "دەزانیــن یەكێتــی لــە هەوڵــی 
ئەوەدایــە لەگــەڵ پارتی رێكبكــەوێ بۆ ئەوەی 
ئێمــە  دروســتبكەنەوە،  حكومــەت  پێكــەوە 

چاودێریــی هەوڵەكانــی یەكێتــی و پارتیــش 
دەكەین".

پارتــی دیموكراتــی كوردســتان، پێداگیری 
لەسەر پێكهێنانی حكومەتێك دەكات كە توانای 
بڕیــاردان و جێبەجێكردنــی بەرنامەكانی خۆی 
هەبێت و چارەسەری ئەوەش لەوەدا دەبینێتەوە 
كــە حكومەتێكــی هاوشــێوەی ئەوەی ئێســتا 

دروستنەكرێتەوە.
ئاراس حەسۆ میرخان، ئەندامی سەركردایەتی 
پارتــی دەڵێ، پێــش كۆبوونــەوەی پەرلەمانی 
كوردســتان، پارتــی لــە چەنــد رۆژی نزیكــی 
داهاتوودا دەســت بە گفتوگــۆ لەگەڵ الیەنەكان 
دەكات "لەگــەڵ هەمــوو الیەنــەكان گفتوگــۆ 
دەكەیــن، بەاڵم بــە دڵنیاییەوە حكومەتی بنكە 
فــراوان دروســت ناكەین، چونكــە ئەزموونێكی 
شكســتخواردوومان لەگــەڵ حكومەتــی بنكــە 

فراواندا هەیە".
ئەو ئەندامەی سەركردایەتی پارتی باسی ئەو 

وردەكارییانە دەكات كە پارتی لەگەڵ الیەنەكان 
باسی دەكات: "دەبێت بە راستی لەناو حكومەت 
بــن و هەردوو پێیــان بخەنە نــاو حكومەتەوە، 
قەبارەی خۆیــان لەبەرچاوبگرن بــۆ وەرگرتنی 

پۆستەكان و بەشداریی لە حكومەت". 
ئــەو روونتر لە بارەی نیــازی حیزبەكەی بۆ 
پێكهێنانــی حكومــەت قســەی كــرد و گوتی: 
"لەگەڵ الیەنێك یان دوو الیەنی دیكە حكومەت 
دروســتدەكرێ، نــەك حكومەتی بنكــە فراوان، 
گفتوگــۆكان دەریدەخەن ئەو دوو الیەنەی دیكە 
كێ دەبن و بڕیاری پێشــوەختە نــەدراوە، واتە 
لەگــەڵ هەموو الیەنەكان گفتوگۆ دەكرێ، بەاڵم 

هەموویان بەشداریی ناكەن."

گۆڕان بۆ بەشداری لە حكومەت مەرجی هەیە 

بەرپرسێكی گۆڕان

داوای سەرۆكی 
پەرلەمان یان 
جێگری سەرۆكی 
حكومەت دەكەین

حكومەتی 
بنكە فراوان 
دروستناكەینەوە

ئەندامێكی سەركردایەتی پارتی

گەرەنتیمان لە 
پارتی دەوێ

بەرپرسی ژووری حكومەت و 
پەرلەمانی بزووتنەوەی گۆڕان

نەوزاد مەحموود
رووداو - سلێمانی

ســەرۆككۆماری عێــراق، ئامــادەكاری دەكات بۆ 
ئەوەی لە رۆژانی دادێ سەردانی هەرێمی كوردستان 
بــكات و لــە هەولێر لەگــەڵ ســەركردایەتی پارتی 
دیموكراتی كوردستان و پاشتریش لەگەڵ بەرپرسانی 
الیەنەكانی دیكە دیداری هەبێت. یەكێك لە یاریدەدەر 
و نزیكەكانی بەرهەم ســاڵح، دەڵێ :"دكتۆر بەرهەم 
ساڵح هیچ گرفتێكی نییە و نایەوێ پەیوەندییەكانی 
لەگــەڵ پارتــی تێكبچن، لە هەولێریشــەوە ئاماژەی 
ئەرێنی پێگەیشــتوون، بۆیە بەمنزیكانە ســەردانی 

هەرێمی كوردستان دەكات".
رۆژی دووی ئۆكتۆبــەر بە ســەرەتای قۆناغێكی 
گرنگــی ژیانــی بەرهــەم ســاڵح دادەنرێ كــە تێیدا 
هەڵبژێــردراوی  ســەرۆككۆماری  ســێیەمین  وەك 
عێراق دەســتبەكار بوو. بەاڵم تاوەكو ئێســتا پارتی 
دیموكراتی كوردستان پیرۆزبایی دەستبەكاربوونی لە 
بەرهەم ســاڵح نەكردووە و دەنگۆی پێشوازینەكردن 
لە سەرۆككۆمار، هێندەی دیكە تەمومژی هێناوەتەوە 

سەر پەیوەندییەكانی پارتی و یەكێتی. 
سەرچاوەیەكی نزیك لە بەرهەم ساڵح بە )رووداو(
ی راگەیاند: "دكتۆر بەرهەم ساڵح وەك سەرۆككۆماری 
عێراق بەرنامەی هەیە بەم نزیكانە بگەڕێتەوە هەرێمی 

كوردستان و دەچێتە هەولێر و سلێمانی".
لەو ماوەیەی رابردوو كە نیگەرانی و گلەیی زۆر لە 
نێــوان پارتی و یەكێتیدا هەبووە، د.بەرهەم بۆخۆی 
هیچ قســەیەكی نەكردووە. ئەو سەرچاوەیە دەڵێت: 
"بەرهەم ساڵح پێی باش نییە پەیوەندییەكانی لەگەڵ 

پارتــی و بەتایبەتــی كاك مەســعود تێكبچێت و بۆ 
ئەو مەبەســتە و بۆ مەبەستی گفتوگۆكردن لەبارەی 
پێكهێنانی حكومەتی عێراق، سەردانی هەولێر دەكات 

و پارتی پێشوازی تایبەتی لێدەكات."
گوتیشــی: "پارتی حەزی بە مامەڵەكردن لەگەڵ 
بەرهــەم ســاڵح هەیــە و ئەویــش ســەرۆككۆمارە و 
پۆســتەكەی پێویســتی كــردووە لەســەری مامەڵە 
لەگەڵ هەموو الیەنە سیاســییەكان بــكات و ناكرێ 
ســەرۆككۆمار پەیوەندی لەگەڵ الیەنێكی سیاســی 
باش نەبێ كە ئەو الیەنە سیاسییەش، الیەنێكی دیار 

و بەرچاو بێت."
دوای راگەیاندنــی ئەنجامی كۆتایــی هەڵبژاردنە 
پەرلەمانییەكــەی عێــراق، پارتی و یەكێتی لەســەر 
دیاریكردنــی بەربژێرێكــی هاوبــەش بــۆ پۆســتی 
سەرۆككۆمار كە بەشێوەیەكی نەریتی بووە بە پشكی 
كــورد، نەیانتوانی بگەنە رێككەوتــن و هەردووال بە 
دوو بەربژێــری جیاواز چوونە كێبڕكێوە، بەاڵم پێش 
دەســتپێكردنی دەنگدان لە قۆناغی دووەم، لەســەر 
داوای بارزانــی، فوئــاد حوســێن بەربژێــری پارتی 

كشایەوە.
ئەندامێكی ســەركردایەتی یەكێتی كە نەیویست 
ناوی باڵوبكرێتەوە، سەردانی بەرهەم ساڵح بۆ هەولێر 
و كۆبوونــەوەی لەگەڵ بارزانی، بە كارێكی ئاســایی 
دەزانێ و دەڵێ: "لە ماوەی داهاتوودا پەیوەندییەكانی 
پارتی و یەكێتی ئاسایی دەبنەوە و بەرهەم ساڵحیش 
حــەزی بــەوە نییە ئــەو هــۆكاری ســاردبوونەوەی 
پەیوەندییەكانــی پارتی و یەكێتی بێت. دەشــیەوێ 
بۆ خۆی ســەردانی پارتــی و بارزانی بكات و روونی 
بكاتەوە كە ئەو دەیەوێ بەڕاستی نوێنەرایەتی هەموو 

الیەنەكانی هەرێمی كوردستان بكات."
ئەندامێكــی پەرلەمانــی عێراق لەســەر لیســتی 
پارتی، رەتیدەكاتەوە پارتی بڕیاری دابێت پێشوازی 
لە بەرهەم ســاڵح نەكات و دەڵێ: "نیگەرانیی پارتی 
لەو پرسە بە هەڵە لێكدراوەتەوە. پارتی لە شێوازی 
یەكالكردنەوەی پۆســتی سەرۆككۆمار نیگەرانە نەك 
خودی بەرهەم ساڵح". دانا جەزا، باسی دانیشتنێك 
دەكات كە خۆی بەشــداریی كردووە تێیدا و بارزانی 
قســەی كــردووە و دەڵێ :"جەنابی ســەرۆك گوتی 
بەرهەم ســاڵح كەســێكی بەتوانا و خوێنــدەوارە و 
بــە رۆڵ و لێهاتوویی خۆی، خۆی دروســتكردووە و 

كەسێكی ئیدارییە."

ئــەو پەرلەمانتارەی پارتی لــە پەرلەمانی عێراق 
هەروەها دەڵــێ: "ئالیەتی یەكالكردنەوەی بەربژێری 
كورد بۆ ســەرۆكایەتی كۆمــار، پارتی نیگەران كرد 
و ئــەوەش پەیوەنــدی بەوە نییە كێ ئەو پۆســتەی 
وەرگرتــووە، چونكــە ئــەوە یەكڕیزیی كوردســتانی 
تێكدا. دەبوو خودی كاك بەرهەم ساڵح بۆ خۆی ئەو 
شــێوازی یەكالكردنەوەیەی پەسەند نەكردایە، بەاڵم 
پارتی مامەڵە لەگەڵ بەرهەم ساڵح دەكات و كێشەی 

نییە لەو بارەیەوە".
لەكاتــی پرۆســەی هەڵبژاردنی ســەرۆككۆماری 
عێراق، مەسعود بارزانی، سەرۆكی پارتی دیموكراتی 
كوردســتان پەیامێكــی باڵوكــردەوە و رایگەیانــد: 

"بەڕێوەچوونی ئێســتای هەڵبژاردنی سەرۆككۆماری 
عێــراق پێچەوانەی ئــەو نەریتەیە كە بۆ هەڵبژاردنی 
ســەرۆككۆمار لە گەڕەكانی رابردوو پەیــڕەو كراوە. 
یــان دەبــوو كاندیدێكــی كــورد لەنێــو گەورەترین 
كوتلە بەربژێر كرابا، یانیش فراكسیۆنە كوردییەكان 

یەكالییان كردباوە". 
نزیكەكانی بەرهەم ساڵح تەئكید لەوە دەكەنەوە 
كە بەرهەم ساڵح دەیەوێ لەم چوار ساڵەدا بەردەوام 
ســەردانی هەمــوو پارێزگاكانــی عێراق بــكات و لە 
نزیكــەوە چین و توێژە جیاوازەكان ببینێ. هەفتەی 
رابــردووش لەگەڵ هاوژینەكەی ســەردانی شــەقامی 
موتەنەبی لە شــاری بەغدا كرد و لە نزیكەوە لەگەڵ 

رۆشنبیران و كتێبفرۆشــییانی شەقامەكە گفتوگۆی 
كرد.

ئــەو ســەرچاوە نزیكــەی بەرهەم ســاڵح، زۆرتر 
لەبارەی ســەردانەكەی بەرهەم ســاڵح بــۆ هەرێمی 
كوردستان قسەی كرد و گوتی: "لە رۆژانی نزیكدا ئەو 
ســەردانە دەكات و لە هەولێریشەوە ئاماژەی ئەرێنی 
پێگەیشــتوون كە هێمان بۆ ئــەوەی پەیوەندییەكان 

ئاسایین". 
گوتیشی: "بەالی بەرهەم ساڵحەوە، كاك مەسعود 
ســەركردەیەكی دیــار و كەســایەتییەكی گرنگــە و 

پەیوەندییەكان لەگەڵی ئاسایی دەمێننەوە". 

بەرهەم ساڵح سەردانی هەولێر دەكات 

د. بەرهەم پەیوەندی لەگەڵ بارزانی 
ناپچڕێ و سەردانی هەولێر دەكات

یاریدەدەرێكی بەرهەم ساڵح 

گۆڕان بە مەرجی جێبەجێکردنی بەرنامە سیاسییەکەی لە هەڵبژاردن، بەشداری لە حکوومەتی داهاتوودا دەکات
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یەكێتی دوو بەربژێری بۆ پۆستی وەزارەتی داد دەبێت

رووداو- هەولێر
بڕیــارە وەزارەتــی داد لــە کابینــەی نوێی حکومەتی عێراقدا بەر یەکێتیی نیشــتمانیی کوردســتان بکەوێت، بۆیە دوو بەربژێریان پێشــکەش بە عادل 

عەبدولمەهدی، سەرۆکوەزیرانی راسپێردراو کردووە. یەکێتیی هەریەک لە سمکۆ ئەسعەد ئەدهەم، راوێژکاری یاسایی مەکتەبی سیاسی و خالید شوانی، ئەندامی 
ســەرکردایەتی حیزبەکەی بۆ پۆســتی وەزیری دادی عێراق بەربژێرکردوون. سمکۆ ئەســعەد ئەدهەم، راوێژکاری یاسایی مەکتەبی سیاسی یەکێتی هەواڵەکەی 

پشتڕاســتکردەوە و بە )رووداو(ی راگەیاند "یەکێتی من و خالید شــوانی بۆ پۆســتی وەزیری دادی عێراق بەربژێرکردوون و چاوەڕوانی عادل عەبدولمەهدین کە 
یەکێکیان هەڵبژێرێت".

راپۆرت

دۆسیەی پۆستی پارێزگاری كەركووك 
دەبردرێتە كۆشكی سەالم

پارتی دەیەوێ كەسێكی بێالیەن ببێتە پارێزگاری كەركووك

سیروان عەباس
رووداو - هەولێر

بەرپرســێكی یەكێتــی لــە شــاری كەركــووك 
ئاشكرای دەكات كە بەرهەم ساڵح، سەرۆك كۆماری 
عێراق بەنیازە هەفتەی داهاتوو لە كۆشــكی سەالم 
لە بەغدا، كۆبوونەوەیەك بە پێكهاتەكانی كەركووك 
بكات بۆ ئەوەی رازییان بكات، كەســێكی یەكێتی 
پۆستی پارێزگاری كەركووك وەربگرێ. بەرپرسێكی 
پارتیش دەڵێت ئەگەر نەتوانن پۆســتی پارێزگاری 
كەركووك وەربگرن، هەوڵ دەدەن كەسێكی بێالیەن 

ئەو پۆستە وەربگرێ.
پۆســتی پارێــزگاری كەركــووك كە لــە دوای 
وەكالــەت  بــە  عەرەبێــك  ئۆكتۆبــەرەوە  16ی 
وەریگرتــووە، بووەتە گرێكوێرەیەكی دیكەی نێوان 
پارتی دیموكراتی كوردســتان و یەكێتی نیشتمانی 
كوردســتان. یەكێتی ئەو پۆســتە بــە بەركەوتەی 
خۆی دەزانێت بەو پێیــەی بەگوێرەی هەڵبژاردنی 
پەرلەمانــی ئایــاری 2018 شــەش كورســی ئــەو 
پارێزگایەی بەدەســتهێناوە، پارتیش ئەو پۆســتە 
بە بەركەوتەی نەتــەوەی كورد دەزانێت و دەیەوێ 
ئەگەر پارتییەك نەبێتە پارێزگار، النیكەم كەسێكی 

بێالیەن ئەو پۆستە وەربگرێ.
كەمــال كەركووكــی، ســەرۆكی ئەنجوومەنــی 
ســەركردایەتی پارتــی دیموكراتی كوردســتان لە 
كەركووك - گەرمیان بە )رووداو(ی راگەیاند: "مەرج 
نییە پۆستی پارێزگاری كەركووك بۆ یەكێتی بێت، 

ئەو پۆســتە ســااڵنێك الی یەكێتی بووە و ئێستا 
پارتی پێی باشە پارێزگارێكی بێالیەن هەڵبژێردرێت 

لە دەرەوەی پارتی و یەكێتی". 
كەمــال كەركووكــی هەروەهــا دەڵێــت: "دەبێ 
پارێــزگاری داهاتــوو كەســایەتییەك بێــت هەموو 
پێكهاتــەكان و پارتــی و یەكێتــی بــە تایبەتــی 
لەسەری هاوڕابن و خزمەت بە هەموو پێكهاتەكان و 

كەركووكییەكان بكات".
ســەبارەت بــە هەوڵەكانــی یەكێتــی لەپێنــاو 
دەستخســتنەوەی پۆســتی پارێزگاری كەركووك، 
محەممەد خورشــید، بەرپرســی لقی ســێی پارتی 

دیموكراتی كوردســتان لە كەركووك بە )رووداو(ی 
گوت: "ئێمە هەست دەكەین یەكێتی زۆر جدی بێت 
لەســەر ئەوەی كە لەپێناوی وەرگرتنی پۆستێك، 

هەموو شتەكانی دیكە بكاتە قوربانی".
یەكێتی چەند جارێــك داوای لە پارتی كردووە 
كە ئەندامەكانی لە ئەنجوومەنی پارێزگای كەركووك 
بگەڕێنێتەوە سەر كارەكانیان بۆ ئەوەی كۆبوونەوەی 
ئەنجوومەن بكرێ و پارێزگارێكی كورد بۆ كەركووك 

هەڵبژێردرێ، بەاڵم پارتی هێشتا نەچووەتە ژێرباری 
داواكارییەكــەی یەكێتی و پاساویشــی ئەوەیە كە 
كەركووك لەالیەن سوپای عێراق و حەشدی شەعبی 
"داگیركراوە" و تاوەكو رەوشــی كەركووك ئاسایی 

نەكرێتەوە، ناگەڕێنەوە كەركووك. 
بەرپرســێكی بــەرەی توركمانی كە نەیویســت 
ناوی باڵوبكرێتەوە بــە )رووداو(ی گوت: "یەكێتی 
نیشــتمانی كوردســتان بە فەرمی خالید شــوانی، 

بەربژێر كردووە بۆ وەرگرتنی پۆستی پارێزگار و ناو 
و سیڤییەكەی بۆ پێكهاتەكان ناردووە، بەاڵم تاوەكو 

ئێستا وەاڵم نەدراونەتەوە".
بەاڵم رەوەند مەال مەحموود، جێگری بەرپرسی 
مەڵبەندی یەكێتی لە كەركووك دەڵێت بۆ یەكێتی 
گرنگ نییە كێ دەبێتە پارێزگار، گرنگە ئەو پۆستە 

بە هی یەكێتی بمێنێتەوە.
رەوەنــد مەال مەحمــوود بــە )رووداو(ی گوت: 

"بــۆ چارەســەركردنی ئەو گرفتە، بەرهەم ســاڵح، 
ســەرۆككۆماری عێــراق هاتووەتــە ســەر خــەت، 
هەفتــەی داهاتوو لە كۆشــكی ســەالم كۆبوونەوە 
بــە پێكهاتەكانــی كەركــووك دەكات، ئامانجــی 
بــە  پێكهاتەكانــە  رازیكردنــی  كۆبوونەوەكــەش 

بەربژێرەكەی یەكێتی".
رەوەنــد مەال مەحموود نایشــارێتەوە كە پارتی 
دەتوانێت ببێتە رێگر لەبــەردەم ئەو هەوڵە، بەاڵم 
دەڵێــت دەتوانــن بە رێككەوتن لەگــەڵ پێكهاتەی 
عەرەب و توركمان، پۆستەكانی كەركووك یەكالیی 

بكەنەوە.
بــەرەی توركمانیش كە خاوەنی دوو كورســییە 
لــە كەركووك، ئەمجارە دەیەوێ پۆســتی پارێزگار 
بۆ ئەو بێت. ئایــدن مەعرووف، ئەندامی مەكتەبی 
سیاســی ئەو حیزبە بــە )رووداو(ی گوت: "لەگەڵ 
پارتــی و الیەنــەكان كۆبوونــەوە بەردەوامە، بەاڵم 
نەگەیشــتوونەتە  و  راوێژكاریــن  كۆبوونــەوەكان 

رێككەوتنی كۆتایی". 
گوتیشــی: "ئەگەر رەوشەكە بەمجۆرە بەردەوام 
بێت لە بەرژەوەندیی عەرەبە، چونكە ئێستا كورد و 

توركمان پۆستیان نەماوە".
ئایــدن مەعرووف ئاماژەی بــەوە كرد، توركمان 
پۆســتی پارێــزگار بــە مافــی خــۆی دەزانێــت و 
سااڵنێكیشــە داوای دەكات "بــەاڵم ئەگەر پارێزگار 
توركمانیــش نەبــوو، دەبێ كەســێكی كەركووكی 
بێــت و توانــای پڕكردنــەوەی بۆشــاییە ئەمنی و 

خزمەتگوزارییەكانی هەبێت".

یەكێتی ناو و سیڤی 
خالید شوانی بۆ 
ناردووین بۆ پۆستی 
پارێزگاری كەركووك

بەرپرسێكی بەرەی توركمانی

گوڵبەهار ئاڵتاش
رووداو - هەولێر

د.ئیســماعیل بێشكچی، كۆمەڵناس و نووسەری 
تــورك و الیەنگری دۆزی كــورد، لە هەڤپەیڤینێكدا 
لەگــەڵ )رووداو( بە دووری دەزانێ ســەرۆككۆماری 
نوێــی عێــراق كارێكی ئەوتۆ بۆ كــورد بكات، بەاڵم 
پێیوایە گشتپرســییەكەی ئەیلولی پارساڵ كارتێكە 
بەدەســت كــوردەوە بــۆ داهاتوو كە كــورد لە هەر 

كاتێكدا دەتوانێ بانگەشەی بكات.
رۆژی دووى تشرینی یەكەمی ئەمساڵ د.بەرهەم 
ســاڵح، وەكــو بەربژێــری یەكێتی نیشــتمانیی 
كوردستان بە دەنگی زۆرینەی پەرلەمانتارانی 
عێراق بوو بە سەرۆككۆمار. ركابەری دكتۆر 
بەرهەم لەو پرۆسەیەدا د.فوئاد حوسێن، 
بەربژێــری پارتی بــوو كە لە دوا چركەدا 

كشایەوە.
بێشــكچی لەوبارەوە بــە )رووداو(
ی گــوت: "رۆژی 16ی ئۆكتۆبــەری 
2017 كــورد رووبــەڕووی خیانەتێك 

بــووەوە، )هێزەكانی( حكومەتی عێراق و حەشــدی 
شــەعبی هێرش دەكەنە ســەر كەركــووك و ناوچە 
دابڕێنــراوەكان، بەڕای من لــە رۆژی 2ی ئۆكتۆبەری 
2018 كورد رووبەڕووی خیانەتێكی دیكەش بووەوە".
ساڵی رابردوو بەرهەم ساڵح لە یەكێتی جیابووەوە 
و هاوپەیمانی بۆ دیموكراسی و دادپەروەری پێكهێنا، 
بەاڵم كوتلە سیاسییەكەی ئەو بەشداریی هەڵبژاردنی 
پەرلەمانــی كوردســتانی نەكــرد و زۆری نەبــرد بە 

گوێرەی رێككەوتنێك گەڕایەوە ناو یەكێتی.
وەك نەریتێكی سیاســی پۆستی سەرۆككۆماری 
عێــراق بــۆ كــوردە، لــە دوای رووخانــی رژێمــی 
بەعسیشــەوە ئەو پۆستە هەمیشــە بۆ كاندیدەكانی 
یەكێتــی بــووە، بەاڵم ئەمســاڵ پارتــی دیموكراتی 
كوردســتان رایگەیانــد كــە ئەوانیــش كاندیدیــان 
دەبــێ.. تاوەكــو رۆژی دەنگدانەكــەی پەرلەمانیش 
دەنگــۆی ئەوە هەبوو كە كاندیدەكەی پارتی بەپێی 

رێككەوتنێك لەگەڵ یەكێتی دەبێ بە سەرۆككۆمار.
بێشكچی كە ماوەی 17 ساڵ لەسەر دۆزی كورد 
لە گرتووخانەكانی توركیا بەندكراوە، لەبارەی رۆڵی 
بەرهەم ساڵح بۆ كورد لە كۆشكی سەرۆكایەتی عێراق 

گوتیك "بەڕای من هیچ شتێك نییە بۆ كوردی بكات، 
رێی تێناچێ هیچ كارێكی باش بۆ كورد بكات، عەرەب 
ئەویان هەڵبژاردووە و لە ئاكامی ئەو هەڵبژاردنەشدا 

بووە بە سەرۆككۆمار. ئەو سەرۆككۆماری عەرەبەكان 
و عێراقە".

ئیسماعیل بێشكچی، تەمەن 78 ساڵ، سااڵنێكی 
زۆرە پشتگیری لە مافەكانی كورد دەكات، بەتایبەتیش 
مافی بڕیاردانی چارەنووس. الی بێشكچی "گشتپرسی 

لە رووی دیاریكردنی چارەنووسی كورد لەالیەن كورد 
خۆیەوە زۆر گرنگ بوو". نووسەرە توركەكە جەخت 
دەكاتەوە لەوەی هەڵوێستی توندی واڵتانی ناوچەكە 
و زلهێزە رۆژئاواییەكان پێش گشتپرسییەكەی 25ی 
ئەیلولی ســاڵی رابــردوو بەو مانایە بــوو كە "ئێوە 
خاوەنی مافی دیاریكردنی چارەنووسی خۆتان نین، 
تەنیا ئێمە دەتوانین چارەنووستان دیاری بكەین. لەم 
روانگەیــەوە گشتپرســییەكەی 25ی ئەیلول بۆخۆی 

رووداوێكە".
گشتپرســییەكە،  "دوای  پێیوایــە  بێشــكچی 
هەرچییەكیــش روویدابــێ، ئەوەی گرنگــە ئەوەیە 
گشتپرســییەكە كــرا كە ئەنجامێكی گەورەشــی دا 
بەدەستەوە. ئەو دەوڵەت و دامەزراوە نێودەوڵەتییانە 
دەیانــەوێ ئەنجامــی گشتپرســییەكە بخەنــە نــاو 
زبڵدانــەوە. بەاڵم ئەوان ناتوانــن ئەو ئەنجامە فڕێ 
بــدەن، كوردیــش هەمــوو كاتێــك دەتوانــێ ئەمە 

بەكاربهێنێ و بانگەشەی پێ بكات".
لە پێش گشتپرسی رەوتێك لەدژی بەڕێوەچوونی 
دەنگدانەكە بوون، دوای بەڕێوەچوونیشی ژمارەیەك 
لــەو هێزانــەی كە لــە گشتپرســییەكەدا بەشــدار 

بــوون رەخنەیــان لــە كات و ســنووری جوگرافیی 
بەڕێوەچوونــی گشتپرســییەكە گرت. ئیســماعیل 
بێشكچی دەڵێت: "هیچ گومانی تیدا نییە ئەمە خاڵی 
الوازی كــوردە و نازانم چــۆن كورد لەو خاڵە الوازە 

دادەماڵرێ".
كۆمەڵناســە توركەكە ئەو دۆخــە بە لێكەوتەی 
سیســتەمێكی دژەكــوردی دەزانــێ كە لە ســااڵنی 
بیستەكانەوە سەریهەڵداوە و تاوەكو 1945یش هەر 
بــەردەوام بــووە، لە ســااڵنی پەنجاكانیش پەرە بە 

سیستەمێكی دژەكوردی ناوچەیی درا. 
بێشكچى دەڵێت: "سیســتەمێكی دژە كوردیش 
هەیە كە كورد دژی كورد بەكاردەهێنێ، بۆیە كورد 
هەیــە دەڵێ ئێمــە دەوڵەتمان نــاوێ، بەڵكو گرنگ 

یەكێتیی خاكی عێراقە".
دوای هەڵبژاردنەكانــی 30ی ئەیلولــی هەرێمــی 
كوردســتان، هەوڵــەكان بۆ پێكهێنانــی حكومەتی 
داهاتووی كوردستان دەستیان پێكردووە، بێشكچی 
پێیوایە لە مەســەلەی پێكهێنانی حكومەت گرنگتر 
"پێگەیاندنی هەستی نەتەوەییە" چونكە نەبوونی ئەو 

هەستە "خاڵی الوازیی كوردە".

شكار ئەحمەد
رووداو – هەولێر

پەرلەمانــی كوردســتان رۆژی 20ی ئەم مانگەی 
وەك دواكات بۆ پەرلەمانتارانی خولی چوارەم دانابوو 
تاوەكــو ئەو ئیمتیــازات و موڵك و ماڵەی پەرلەمان 
پێیداون بیگەڕێننەوە، بەاڵم دوو رۆژ بەسەر ئەو وادەیە 
تێپەڕیوە و تاوەكو ئێستا تەنیا 35 پەرلەمانتار موڵك 
و مــاڵ و ئیمتیازاتەكانیان گەڕاندووەتەوە. یوســف 
محەممەد، ســەرۆكی پەرلەمانی كوردستانیش تەنیا 
خانووەكەی رادەســت كردووە و هێشتا ئۆتۆمبێل و 

پارەی پەرلەمانی لەال ماوە.
پەرلەمانی كوردســتان لیژنەیەكی پێكهێناوە بۆ 
وەرگرتنــەوەی ئــەو موڵك و مــاڵ و ئیمتیازاتانەی 

بــە پەرلەمانتارانی خولــی چوارەم درابــوون، وەكو 
خانــوو، شــوقە، ئۆتۆمبێــل، كەلوپــەل و هەندێك 
پــارەی ســولفەش كە بــۆ كاری پەرلەمانــی داوای 
دەكــەن. هیــوا نەســرەدین، بەڕێوەبەری گشــتیی 
)رووداو(ی  بــە  كوردســتان  پەرلەمانــی  دیوانــی 
گــوت: "زۆربــەی پەرلەمانتــاران خانوو و شــوقە و 
فراكســیۆنەكانیش ئۆتۆمبێلیــان لەالیــە، هەروەها 
بەشێكی كەم لە پەرلەمانتارانیش سولفەیان پێدراوە 
بــۆ كاری پەرلەمانی، بۆیــە لیژنەیەكمان پێكهێناوە 
بــۆ وەرگرتنــەوەی موڵــك و ماڵــی پەرلەمــان لــە 
پەرلەمانتاران، ئاگاداریشمان كردبوونەوە كە دەبێت 
تاوەكــو 15 رۆژ پێــش خانەنشــینبوونیان، واتە تا 
2018/10/20 هەمووی رادەستی پەرلەمان بكەنەوە، 
ناشبێت تاوەكو ئەو وادەیە هیچ پەرلەمانتارێك هیچ 

شتێكی پەرلەمانی لەال بمێنێ".
35 پەرلەمانتار موڵك و 

ماڵەكەیان گەڕاندووەتەوە
بەپێــی ئــەو زانیاریانــەی لــە ســەرچاوەیەكی 
پەرلەمانــەوە دەســت )رووداو( كەوتــووە، تاوەكــو 
ئێســتا تەنیــا 35 پەرلەمانتار ئــەو موڵك و ماڵەی 
پەرلەمان كە لەالیــان بووە گەڕاندوویانەتەوە، چەند 
پەرلەمانتارێكیش یەكێك لە خانوو، شوقە، ئۆتۆمبێل 
و كەلوپەلەكانیــان گەڕاندووەتــەوە بــۆ پەرلەمان و 

هەندێكی دیكەیان لەال ماوە.
فرسەت ســۆفی، ئەندامی پەرلەمانی كوردستان 
لە فراكســیۆنی پارتی دیموكراتی كوردستان یەكەم 
كــەس بووە كە هەموو موڵك و ماڵەكەی پەرلەمانی 

رادەستكردووەتەوە. فرسەت ســۆفی بە )رووداو(ی 
گــوت: "ئەو موڵك و ماڵە هی پەرلەمانە و لەماوەی 
ئەو 5 ساڵەدا بە ئەمانەت لەالی ئێمەی پەرلەمانتار 
بووە، بۆیە كاتێك لیژنەكــەی پەرلەمان داوای كرد، 
دەســتبەجێ هەموو ئەو شــتانەی لەسەر ئێمە بوو 
گەڕاندمانەوە بۆ پەرلەمانی كوردستان و هیچ مافێكی 

منی پێوە نەماوە".
 

سەرۆكی پەرلەمان 
ئۆتۆمبێل و پارەی لەالیە

ســەرۆكایەتی پەرلەمانــی كوردســتانیش وەكو 
پەرلەمانتارەكان دەبێت موڵك و ماڵەكە بۆ پەرلەمانی 
كوردســتان بگەڕێننــەوە، بەاڵم یوســف محەممەد، 
سەرۆكی پێشووی پەرلەمانی كوردستان كە لە ساڵی 

2017ـەوە لە پەرلەمانی كوردستان نەماوە و ئێستا 
ئەندامی پەرلەمانی عێراقە، هێشتا نیوەی شتەكانی 
لــەال ماوە. بەڕێوەبەری گشــتی دیوانــی پەرلەمانی 
كوردســتان دەڵێت: "لــە رۆژی 2018/10/2 داوا لە 
ســەرۆكی پەرلەمان كراوە هەمــوو ئەو موڵك و ماڵ 
و پارەیەی لەالی ماوە بیگەڕێنێتەوە، بەاڵم تا ئێستا 
تەنیا خانووەكەی رادەســت كردووەتــەوە. هەروەها 
ستافێكی نووسینگەكەشی كە ئەوانیش ئۆتۆمبێلیان 
لــەال بــووە، گەڕاندوویانەتەوە، بــەاڵم ئۆتۆمبێلەكە 
هێشــتا لەالی خۆیەتــی و لەگەڵ ئــەو پارەیەی كە 

پێشتر لەگەڵ خۆی بردبووی، نەیگەڕاندووەتەوە".
هیوا نەسرەدین لەبارەی مامەڵەكردنی پەرلەمان 
لەگــەڵ ئــەو پەرلەمانتارانــەی موڵــك و ماڵــەكان 
ناگەڕێننەوە بۆ پەرلەمان دەڵێت: "ئەو مومتەلەكاتانە 

رێی تێناچێت بەرهەم ساڵح 
هیچ كارێكی باش بۆ كورد بكات

ئیسماعیل بێشكچی، كۆمەڵناس و نووسەری تورك بۆ )رووداو(:

دووى ئۆكتۆبەر 
خیانەتێكی دیكە 
بوو

تەنیا 35 پەرلەمانتار ئیمتیازاتی پەرلەمانیان گەڕاندووەتەوە

"یوسف محەممەد پارە و ئۆتۆمبێلی 
پەرلەمانی نەگەڕاندووەتەوە"

هی پەرلەمانن و ئەندامی پەرلەمان ناتوانێت موڵكی 
پەرلەمان داگیر بكات، هەرچەندە پێمانوایە كە وەكو 
خولەكانی دیكەی پەرلەمان هەموو پەرلەمانتارەكان 
موڵــك و ماڵــی پەرلەمــان رادەســت دەكەنــەوە، 
چونكە بەپێی یاسا موڵكی پەرلەمانن، بەاڵم ئەگەر 
نەشیانگەڕاندەوە بەپێی یاسا لێیان وەردەگیرێتەوە".
سەبارەت بەو پەرلەمانتارانەی كە دووبارە خۆیان 
بەربژێر كرد و دەرچوونەتەوە، بەڕێوەبەری گشــتی 
دیوانی پەرلەمانی كوردســتان دەڵێــت: "ئەوانیش 
دەبێــت موڵــك و ماڵەكانی پەرلەمــان بگەڕێننەوە 
تاوەكــو ئەوكاتەی دووبارە لە پەرلەمان ســوێندی 
یاســایی دەخــۆن، ئینجا پێیاندەدرێتــەوە، چونكە 
لــە 2018/11/6 دواییــن رۆژی پەرلەمانتارییانە و 

فەرمانی خانەنشینبوونیان بۆ دەردەچێ".
لــە خولــی چوارەمــی پەرلەمانی كوردســتاندا 
95 خانــوو و شــوقە دراون بــە پەرلەمانتــاران و 
10 ئۆتۆمبێلــی پەرلەمانیش الی فراكســیۆنەكانی 
پەرلەمانن. هەریەكە لە د.فرســەت ســۆفی و دواتر 
عەباس غەزالی میرخان و فەیروز تەها عەبدولخالق، 
لە فراكســیۆنی پارتی، ئەبوبەكــر هەڵەدنی و مەال 
غەریب مستەفا لە فراكسیۆنی یەكگرتوو، ئاواز شێخ 
جەنگی لە یەكێتی و بێستوون فایەق، پەرلەمانتاری 
بزووتنــەوەی گــۆڕان لەنێو ئــەو پەرلەمانتارانەدان 
كــە هەموو موڵك و ماڵەكانیــان گەڕاندووەتەوە بۆ 

پەرلەمانی كوردستان.

داو(
روو

ۆ: 
فۆت

( 

 )فۆتۆ: رووداو(لە دوای 16ی ئۆكتۆبەرەوە عەرەبێك بە وەكالەت پۆستی پارێزگاری كەركووك بەڕێوەدەبات
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هەڵبژاردنی خولی پێنجەمی كوردستان بە داتا..

پەرلەمانتارێكی 
پارتی بەتەمەنترین 
و پەرلەمانتارێكی 
توركمان گەنجترین 
پەرلەمانتارن

پەرلەمانتارێكی 
پارتی سەرۆكایەتی 
یەكەم دانیشتنی 
پەرلەمان دەكات

لە كۆتاكان رۆمیۆ 
هەكاری و مونا 
قەهوەچی و زۆرترین 
دەنگیان هێناوە

ساڵح قادر 
رووداو - هەولێر

دوای تێپەڕبوونی 3 هەفتە بەسەر بەڕێوەچوونی 
خولی پێنجەمی هەڵبژاردنی پەرلەمانی كوردستاندا، 
دواجار كۆمیســیۆنی بااڵی ســەربەخۆیی هەڵبژاردن 
و راپرســی بــە واژۆی پێنــج ئەندامــی ئەنجوومەنی 
كۆمیســیاران ئەنجامی كۆتایی هەڵبژاردنی پەسەند 
كرد. بەپێی ئەنجامەكە، دەنگی سەرجەم حیزبەكان 
كەمی كردووە، بەاڵم حاڵی هیچیان وەكو یەكگرتووی 
ئیسالمی و بزووتنەوەی گۆڕان خراپ نییە كە ژمارەی 

كورسییەكانیان بۆ نیوە دابەزیوە.

پارتی.. دەنگی كەم و كورسیی 
زیاد

زۆربەی راپرسییەكانی بەر لە هەڵبژاردن پێشبینی 
زیادبوونی ژمارەی كورســییەكانی پارتی دیموكراتی 
كوردستانیان بۆ سەرووی 40 كورسی كردبوو. پارتی 
كــە لــە هەڵبژاردنــی 2013دا خاوەنی 38 كورســی 
بوو، لەو هەڵبژاردنەدا ژمارەی كورســییەكانی بۆ 45 

كورسی زیاد كرد، بەاڵم دەنگی كەمی كردووە.
پارتی لە هەڵبژاردنی رابردوودا 743 هەزار و 948 
دەنگی هێنابوو، لەم هەڵبژاردنەدا دەنگەكانی بۆ 686 
هــەزار و 70 دەنــگ دابەزین، واتــە پارتی لە ماوەی 
نێوان دوو خولی هەڵبژاردندا 57 هەزار و 878 دەنگی 

كەم كردووە.

ئومێد كەمی كرد، ڤاال زیادی كرد

هێمن هەورامی كە ســەرۆكی لیستی پارتی بوو، 
لەنێــو بەریژێرەكانــی لیســتەكەدا زۆرتریــن دەنگی 
هێنــاوە كە 47 هــەزار و 434 دەنگ بووە. دووەمی 
لیســتەكەش هیڤیدار ئەحمەدە كــە 32 هەزار 322 
دەنگــی هێناوە. كەمترین دەنگیش گوڵســتان باقی 
هێناویەتــی كــە 3551 دەنــگ بــووە. بچووكتریــن 
بەربژێری پارتی پێشــەوا هەورامانی بوو كە تەمەنی 
27 ســاڵە و توانی دەنگی پێویست بهێنێ، پێشەوا 
هەورامانــی بــە 24 هــەزار و 125 دەنــگ پێنجەمی 

لیستەكەی پارتی بوو.
لــەم هەڵبژاردنەدا تەنیا دوو پەرلەمانتاری پارتی 
لە خولی رابردوو خۆیان هەڵبژاردبوو، ئەوانیش ئومێد 
خۆشــناو، ســەرۆكی فراكسیۆنی پێشــووی پارتی، 
هەروەهــا ڤاال فەرید كە ســەرۆكی لێژنەی یاســایی 

پەرلەمان بوو.
ئومێــد خۆشــناو لــە هەڵبژاردنی رابــردوودا 26 
هــەزار و 465 كــەس دەنگیان پێدابــوو، بەاڵم لەم 
هەڵبژاردنــە 12 هەزار و 536 دەنگی هێنا. واتە 13 

هــەزار و 929 دەنگی كەم كــردووە. بە پێچەوانەوە 
ڤــاال فەرید كە لــە هەڵبژاردنی رابــردوودا بە 4848 
دەنگ و بە كۆتا گەیشتە پەرلەمان، لەم هەڵبژاردنەدا 
بە بەدەســتهێنانی 8548 دەنــگ بەبێ كۆتا بوو بە 

پەرلەمانتار.

قوباد تاڵەبانی.. سوپەرمانی 
هەڵبژاردن

یەكێتی نیشــتمانیی كوردســتانیش هاوشێوەی 
پارتــی دەنگی كەمی كردووە، بــەاڵم توانی ژمارەی 
كورســییەكانی لە 18 كورسییەوە زیاد بكات بۆ 21 

كورسی.
یەكێتــی لــە هەڵبژاردنــی رابــردوودا 350 هەزار 
و 500 دەنگــی هێنابــوو، بــەاڵم لــەم هەڵبژاردنەدا 
دەنگەكانی كەمی كرد بۆ 319 هەزار و 912 دەنگ. 
واتە لە ماوەی نێوان دوو خولی هەڵبژاردندا 30 هەزار 

و 588 دەنگی كەم كردووە.
ســوپەرمانی ئــەم هەڵبژاردنە قوبــاد تاڵەبانی، 
سەرۆكی لیستی یەكێتی بوو بە بەدەستهێنانی 182 
هەزار و 551 دەنگ. ئەوەش دەكاتە 57%ی سەرجەم 
دەنگەكانی لیستی یەكێتی. كەمترین دەنگی لیستی 

یەكێتی بۆ سەلمە فاتیح چووە كە 1.719 دەنگە.
شــەش پەرلەمانتــاری یەكێتی دووبــارە خۆیان 
بەربژێــر كردبوو، بەاڵم تەنیا ســێیان گەیشــتنەوە 
پەرلەمان، ئەوانیش بێگەرد تاڵەبانی، رێواز فایەق و 

عەباس فەتاح بوون. 

بێگــەرد تاڵەبانی كە لــە هەڵبژاردنــی رابردوودا 
10 هــەزار و 698 دەنگــی هێنابوو، ئەم هەڵبژاردنە 
8097 دەنگی هێناوە. رێواز فایەق كە 5469 دەنگی 
هێنابــوو، ئەم هەڵبژاردنە زیاتر لە 500 دەنگی زیاد 

كردووە و 5982 دەنگی هێناوە.
عەباس فەتاح لــە هەڵبژاردنی رابــردوودا 4720 
دەنگی هێنا كە دەنگی پێویست نەبوو بۆ گەیشتنە 
پەرلەمان، بەاڵم بەهۆی كشــانەوەی ئەرســەالن بایز 
و دەربــاز كۆســرەت رەســوڵ لە پەرلەمــان، بوو بە 
پەرلەمانتار، لەم هەڵبژاردنەدا 3079 دەنگی هێناوە.

گۆڕان 290 هەزار دەنگی كەم 
كردووە

 ئەوە پێشــبینیكراو بوو كــە بزووتنەوەی گۆڕان 
دوای مردنــی نەوشــیروان مســتەفا دەنگەكانی كەم 
دەكات، ئەگەرچی بەرپرســانی گۆڕان پێشــبینییان 
كردبوو بتوانن پارێزگاری لە دەنگەكانیان بكەن، بەاڵم 

پلەی دووەمیان بۆ یەكێتی چۆڵ كرد.
بــە  رابــردوودا  هەڵبژاردنــی  لــە  كــە  گــۆڕان 
بەدەســتهێنانی 476 هــەزار و 736 دەنــگ بــووە 
خاوەنی 24 كورســی، لەم هەڵبژاردنەدا دەنگەكانی 
بەڕێژەیەكــی بەرچــاو كەمی كــردووە و دابەزیوە بۆ 
186 هــەزار و 903 دەنگ و 12 كورســی. گۆڕان لە 
مــاوەی نێوان دوو خولی هەڵبژاردنــدا 289 هەزار و 

833 دەنگی لەدەستچووە.
عەلی حەمەســاڵح ســەرۆكی لیســتی گۆڕان كە 
بە بەدەســتهێنانی 140 هەزار و 27 دەنگ ســوپەر 
بەربژێری هەڵبژاردنی رابردوو بوو، لەم هەڵبژاردنەدا 
91 هــەزار و 934 دەنگی هێنــاوە. واتە 48 هەزار و 

93 دەنگی كەم كردووە.
لە هەڵبژاردنی رابردوودا كەمترین دەنگی بەربژێری 
دەرچــووی بزووتنەوەی گــۆڕان 2792 دەنگ بوو بۆ 
پەری ســاڵح، بەاڵم ئەم هەڵبژاردنە كەمترین دەنگی 
بزووتنەوەی گۆڕان بۆ گوڵستان سەعید چووە كە بە 

825 دەنگ بووەتە پەرلەمانتار.

یەكگرتوو بوو بە نیوە

یەكگرتووی ئیسالمی كوردستان ئەگەرچی توانی 
بەشــێك لــە ئیســالمی و ســۆفییەكان بهێنێتە ژێر 
چەتری هاوپەیمانییەك بەناوی )بەرەو ئیساڵح( بەاڵم 
هیچ ئیزافەیەكیان بــۆ دەنگەكانی یەكگرتوو نەبوو، 
بگرە دەنگەكانی یەكگرتووش هاوشێوەی بزووتنەوەی 

گۆڕان بەشێوەیەكی بەرچاو كەمی كرد
یەكگرتووی ئیســالمی كە لــە هەڵبژاردنی خولی 
چوارەمدا، بە دەستهێنانی 186 هەزار و 741 دەنگ و 
10 كورسی چوارەم گەورەترین فراكسیۆنی پەرلەمان 
بــوو، لەم هەڵبژاردنەدا زیاتر لــە 107 هەزار دەنگی 
لەدەســتداوە و 79 هــەزار و 434 دەنگــی هێناوە و 

ژمارەی كورسییەكانی بۆ 5 كورسی دابەزیون.
شــێركۆ جەودەت كە لە خولی رابــردوودا 9037 
دەنگی هێنابوو، ئەمجارە زۆرترین دەنگی لیستەكەی 
هێنــاوە كــە 11 هــەزار و 70 دەنــگ بــووە. هەڵەز 
ئەحمەدیش بە بەدەستهێنانی 1230 دەنگ كەمترین 

دەنگی لیستەكەی بردووە.

كورسییەكەی بزووتنەوە فەوتا

لــە  كــە  كوردســتان  ئیســالمی  بزووتنــەوەی 
هەڵبژاردنی رابردوودا بە بەدەســتهێنانی 21 هەزار و 
834 دەنگ، توانی كورســییەك بۆ خۆی مســۆگەر 

بــكات، ئەمجارە لەچوارچێــوەی هاوپەیمانیی بەرەو 
ئیســاڵح بەشــداری هەڵبژاردنی كرد، بــەاڵم هیچ لە 
كاندیدەكانی نەیانتوانی دەنگی پێویست بێنن، بۆیە 

تاكە كورسییەكەشیان فەوتا.

كۆمەڵ حاڵی باشە

ئەگەرچی ســەرجەم حیزبــەكان دەنگیان كەمی 
كــردووە، بــەاڵم كۆمەڵــی ئیســالمی بــەراورد بــە 
حیزبەكانــی دیكــە دەنگــی زۆر كەمی نەكــردووە و 

كورسییەكیشی زیاد كردووە.
كۆمــەڵ لــە هەڵبژاردنی رابــردوودا 118 هەزار و 
574 دەنگــی هێنــا و خاوەنی 6 كورســی بوو، لەم 

هەڵبژاردنەشــدا كە بووەتە خاوەنی 7 كورسی، 109 
هــەزار و 494 دەنگی هێنــاوە. واتە لە ماوەی نێوان 

دوو خولی هەڵبژاردندا 9080 دەنگی كەم كردووە.
ســۆران عومەر كە سەرۆكایەتی لیستی كۆمەڵی 
دەكــرد و لە خولی رابردوودا 8331 دەنگی هێنابوو، 
لەم خولەدا دەنگەكانی بەشــێوەیەكی بەرچاو زیادی 
كــردووە و 42 هــەزار و 459 دەنگــی هێناوە. بەاڵم 
هەورامــان گەچێنەیی كە لە هەڵبژاردنــی رابردوودا 
یەكەمین دەنگی لیستی كۆمەڵی بوو بە 14 هەزار و 
261 دەنــگ، ئەم هەڵبژاردنە 4179 دەنگی هێناوە. 

واتە زیاتر لە 10 هەزار دەنگی لەدەستداوە.
كەمترین دەنگی كۆمەڵ بۆ شوكریە سمایل چووە 
كە 955 دەنگ بووە. شوكریە سمایل لە هەڵبژاردنی 

رابردوودا 1057 دەنگی هێنابوو.

لیستە نوێیەكە

نەوەی نوێ، لیســتە نوێیەكــەی ئەم هەڵبژاردنە 
بــوو. ئەگەرچــی ئەمە دووەم هەڵبژاردنە بەشــداری 
دەكات، بەاڵم دەبێتە چوارەمین فراكسیۆنی پەرلەمان 

لە ڕووی ژمارەی دەنگ و كورسییەوە.
نــەوەی نوێ ئەگەرچــی بڕیاری داوە بەشــداری 
پەرلەمــان نەكات، بەاڵم 127 هــەزار و 115 دەنگی 

هێناوە و بووەتە خاوەنی 8 كورسی.
شاســوار عەبدولواحیــد، ســەرۆكی جواڵنــەوەی 
نەوەی نوێ كە سەرۆكایەتی لیستەكەشی دەكرد بۆ 
هەڵبژاردنی پەرلەمانی كوردســتان، زۆرترین دەنگی 
لیستەكەی هێناوە كە 106 هەزار و 289 دەنگ بووە. 

شادی نەوزادیش كەمترین دەنگی لیستەكەی هێناوە 
و بە 561 دەنگ دەبێتە پەرلەمانتار.

شیوعی و سۆسیالیست 
كورسییەكەیان پاراست

هەریەك لە حیزبی شــیوعی كوردستان و حیزبی 
توانییــان  سۆسیالیســت دیموكراتــی كوردســتان 

پارێزگاری لە كورسییەكانیان بكەن لە پەرلەمان.
حیزبی سۆسیالیســتی كوردستان لە هەڵبژاردنی 
رابردوودا بە لیســتی ســەربەخۆ بەشداری كرد و 12 
هــەزار و 501 دەنگــی هێنا، بەاڵم ئــەم هەڵبژاردنە 
و  پێكهێنــا  ســەردەم  بەنــاوی  هاوپەیمانییەكــی 
هاوپەیمانییەكــە توانــی 15 هــەزار و 581 دەنــگ 
كۆبكاتەوە و كورســییەك بێنێ، كورسییەكەش بەر 
كاندیدێكی حیزبی سۆسیالیست كەوت كە عەبدوڵاڵی 
حاجی مەحموودە. عەبدوڵاڵ حاجی مەحموود كە لە 
هەڵبژاردنــی رابــردوودا 3757 دەنگی هێنابوو، ئەم 
هەڵبژاردنە 7774 دەنگی هێناوە. بەاڵم باپیر كامەال 
ســەرۆكی فراكســیۆنی ئاراستەی ســێیەم لە خولی 
رابردوودا كە حیزبەكەی لە چوارچێوەی هاوپەیمانی 
سەردەم بەشداری كردبوو، نەیتوانی دەنگی پێویست 

بهێنێ.
حیزبــی شــیوعی كوردســتان كە لە ســەرجەم 
هەڵبژاردنــەكان بەنــاوی لیســتی ئازادی بەشــداری 
هەڵبژاردن دەكات، لە هەڵبژاردنی رابردوودا 12 هەزار 
و 392 دەنگی هێنا و خاوەنی كورسییەك بوو، ئەم 
هەڵبژاردنەش بــە 8063 دەنگ توانی پارێزگاری لە 

كورســییەكەی بكات. كورســییەكەش بەر محێدین 
حەسەن كەوت كە سەرۆكایەتی لیستەكەی دەكرد و 

1222 دەنگی هێناوە.

رۆمیۆ هەكاری، یەكەمی كۆتاكان 
بوو

بەپێی ئەنجامی كۆتایی هەڵبژاردن، لە نێو پێنج 
پەرلەمانتــارە دەرچووەكەی كۆتــای توركمان، مونا 
قەهوەچی لە لیســتی چاكسازیی توركمانی زۆرترین 
دەنگــی هێنــاوە كــە 2236 دەنــگ بــووە، مونا لە 

هەڵبژاردنی رابردوودا 1024 دەنگی هێنابوو.
دوای مونــا، محەممــەد ســەعدەدین لە لیســتی 
پێشــكەوتنی توركمانــی زۆرتریــن دەنگــی هێناوە 
كــە 2187 دەنــگ بــووە. كەمترین دەنگــی كۆتای 
توركمانانیــش بــۆ ئــازاد ئەكرەم چووە لە لیســتی 

میللەت كە 346 دەنگ بووە.
بــەرەی توركمانی كــە لە هەڵبژاردنــی رابردوودا 
1753 دەنگی هێنابوو، ئەم هەڵبژاردنە 1545 دەنگی 
هێنــاوە و پارێــزگاری لە تاكە كورســییەكەی كرد. 
ئایــدن مەعروف كە هەڵبژاردنی رابردوو 733 دەنگی 

هێنابوو، ئەم هەڵبژاردنە 866 دەنگی هێناوە.
لــە نێو پێنــج كۆتــای مەســحییەكاندا زۆرترین 
كورســی بۆ هاوپەیمانی یەكێتی نەتەوەیی چوو كە 
بە 8088 دەنگ، ســێ كورســی بەدەستهێنا، رۆمیۆ 
هەكاری لە هاوپەیمانی یەكێتی نەتەوەیی، بە 3252 
دەنگ زۆرترین دەنگی كۆتای مەسحییەكانی بردووە. 
كالرا عۆدیشۆش لە لیستی ئەنجوومەنی گەلی كلدانی 
ســریانی ئاشــووری بە كەمترین دەنگ گەیشتووەتە 

پەرلەمان كە 678 دەنگ بووە.

تاكی ئەرمەن گۆڕا

ئەرمەنــەكان كــە زۆربەیــان لە ســنووری قەزای 
زاخۆ نیشــتەجێن، خاوەنی كورســییەكی كۆتان. لە 
هەڵبژاردنی رابردوو یروانت نیسان ماركۆس كە 316 
دەنگی هێنابوو، توانی كورسیی كۆتای ئەرمەنەكان 
ببــات، بــەاڵم ئەمجــارە نەیتوانــی پارێــزگاری لــە 
كورسییەكەی بكات. فاهیك كەمال بە بەدەستهێنانی 

615 دەنگ توانی كورسیی كۆتای ئەرمەن ببات.

پارتییەك سەرۆكایەتی یەكەم 
دانیشتن دەكات

بەپێی مادە سێ لە پەیڕەوی ناوخۆی پەرلەمانی 
كوردســتان، یەكەم دانیشــتنی پەرلەمان لە ماوەی 
10 رۆژ دوای پەســەندكردنی ئەنجامــی هەڵبــژاردن 
دەبەســترێ. بەپێــی مــادە 11ی پەیڕەوەكــە، بــە 
تەمەنترین پەرلەمانتار سەرۆكایەتی یەكەم دانیشتنی 
پەرلەمــان دەكات و ئەركەكەی تەنیا بریتی دەبێ لە 
بەڕێوەبردنی دانیشــتنەكە و هەڵبژاردنی دەســتەی 

سەرۆكایەتی پەرلەمان.
رێڤینگ محەممەد عەلی، پەرلەمانتاری دەرچووی 
پارتــی و لەدایكبــووی 1951/7/1 ، بە تەمەنترین 
پەرلەمانتــاری ئــەم خولــەی پەرلەمانــە و بەپێــی 
پەیــڕەوی ناوخــۆی پەرلەمان دەبێ ئــەو یەكەمین 

دانیشتنی پەرلەمان بەڕێوەببات.
بچووكترین پەرلەمانتاری ئەم خولەش سارا دڵشاد 
ئەبوبەكرە كە لەســەر لیســتی پارتی گەشەپێدانی 

توركمانی دەرچووە و 1992/7/20 لەدایك بووە.

ئەنجامی خولی چوارەم و پێنجەمی هەڵبژاردنی پەرلەمانی كوردستان

پارتی

-127115 -8

حیزبەكان
 ژ.دەنگ

خولی پێنجەم 2018خولی چوارەم 2013

ژ.كورسیژ.كورسی ژ.دەنگ

یەكێتی

گۆڕان

كۆمەڵ

یەكگرتوو

نەوەی نوێ

سۆسالیست

شیوعی

743984686070 3845

350500319912 1821

476736186903 2212

118574109494 67

18674179434 105

1250115581 11
123928063 11

گۆڕان 290 هەزار دەنگ و یەكگرتوو
107 هەزار دەنگی كەم كردووە

 )فۆتۆ: رووداو(

پارتی 58 هەزار 
دەنگ و یەكێتی

30 هەزار دەنگی 
كەم كردووە

 كۆمیسیۆنی بااڵی سەربەخۆیی هەڵبژاردن و راپرسی بە واژۆی پێنج ئەندامی ئەنجوومەنی كۆمیسیاران ئەنجامی كۆتایی هەڵبژاردنی پەسەند كرد
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بەڕێوەبەرێكی دیكەی كورد لە كەركووك دووردەخرێتەوەراپۆرت
رووداو - کەرکوووک

بە بڕیاری وەزارەتی ناوخۆی عێراق، عەقید شێرزاد ئەحمەد، بەڕێوەبەری پۆلیسی هاتوچۆی کەرکووك لە پۆستەکەی دوورخرایەوە. بڕیارەکە 
رۆژی 21-10-2018 دەرچووە و واژۆی لیوا عامر عەزاوی، بەڕێوەبەری گشــتی پۆلیســی هاتوچۆی لەســەرە، ئەو بەڕێوەبەرە کوردە لە پۆســتەکەی 

دوورخراوەتەوە، کە لە پشکی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان بوو و عەمید جەمال حەکیم محەممەد وه ك به ڕێوبه ری نوێی پۆلیسی هاتوچۆی كه ركووك 
دەســتبەکار دەبێت. عەقید شــێرزاد ئەحمەد بە )رووداو(ی راگەیاند "لە مانگی دووی ســاڵی رابردووەوە بڕیاری الدانم بۆ دەرکراوە، بەاڵم کورد هەوڵیدا 

ئەو بڕیارانە رابگرێ".

رووداو - هەولێر

لە ماوەی ســێ ســاڵی رابردوودا داعش 98%ی 
ئــەو ناوچەیــەی لەدەســتداوە كــە پێشــتر لەژێر 
كۆنترۆڵی بوو، پێشــتر ئەو ناوچانە ســەرچاوەی 
ســەرەكیی داهاتی داعش بــوون، گومانیش دەكرا 
دوای رووخانــی خەالفەت ســەرچاوە داراییەكانی 
ئەو رێكخراوە وشك بن، بەاڵم شارازایان هۆشداری 
دەدەن لەوەی داعــش دەتوانێ بێ كۆنتڕۆڵكردنی 

هیچ ناوچەیەكیش داهاتی خۆی بەرز بكاتەوە.
لە ترۆپكی دەســەاڵتی خۆیدا لە ساڵی 2015، 
ســامانی داعــش لە نێــوان 3 بۆ 6 ملیــار دۆالردا 
مەزندە دەكرا، بۆیەش بە دەوڵەمەندترین رێكخراوی 
تیرۆریســتیی جیهان لەقەڵــەم دەدرا. بەگوێرەی 
راپۆرتێكی ناوەندی لێكۆڵینەی )رەند(ی ئەمریكی، 
داعش ســێ سەرچاوەی سەرەكیی داهاتی هەبوو، 
یەكەمیــان نــەوت و غــاز بــوو كە تاوەكو ســاڵی 
2015 نزیكــەی 500 ملیۆن دۆالر پارەی رەوانەی 
گەنجینــەی داعــش كردبــوو. هەمان ســاڵ باج و 
سەرانەی زۆرەملێ ســەرچاوەی 360 ملیۆن دۆالر 
بــووە بــۆ رێكخراوەكە و لــە ئاكامــی تااڵنكردنی 
مووســڵیش، بەتایبەتی بانكەكانی ئەو پارێزگایە، 

داعش 500 ملیۆن دۆالری دەستكەوت. 
كۆڵــن كالرك، شــارەزای كاروبــاری تیــرۆر لە 
ناوەندی )رەند(، پێیوایە داعش بۆ زیندووڕاگرتنی 
بەشی دارایی خۆی چیدی پشت بە كۆنتڕۆڵكردنی 
ناوچــە نابەســتێ. بەڵكــو ئــەو پارەیــەی دوای 
پاشەكشــە لە ناوچەكان لەگەڵ خۆی بردوویەتی، 
لەناو كۆمپانیا ســێبەرەكانی ناوچەكەدا ســپییان 
دەكاتــەوە، بەتایبەتیــش لە توركیــا. بەگوێرەی 
راپۆرتەكە، بەشــێك لــەو پارەیــە دەكرێتە زێڕ و 
هەڵدەگیــرێ و لــە كاتێكی گونجاودا لــە داهاتوو 

دەخرێنە بازاڕەكانەوە.
ســەرەتای ئەمساڵ پەرلەمانتارێكی عێراقی كە 
لــە لیژنــەی لێكۆڵینەوە لــە هۆكارەكانی كەوتنی 
مووســڵ كار دەكات، بە گۆڤاری )فۆرین پۆڵسی( 

راگەیاندبــوو كــە داعــش لــە كاتی كشــانەوە لە 
ناوچەكانــی ژێر دەســەاڵتی لە عێراق و ســووریا 
نزیكــەی 400 ملیۆن دۆالر پارەشــی لەگەڵ خۆی 
بــردووە. بەشــێك لە پارەكە بە قاچــاخ لە عێراق 
دەركــراوە و بەشــێكی دیكەشــی دەخرێتەوە نێو 

بازاڕەكانی عێراق.
كالرك جەخت لەوە دەكاتەوە كە بچووكبوونەوەی 
ناوچەكانی ژێر دەسەاڵتی داعش خەرجییەكانی ئەو 
رێكخراوەشی كەمكردووەتەوە، لەبەر ئەوەی پێشتر 
بەشی زۆری داهاتی داعش بۆ مووچە و دابینكردنی 
خزمەتگوزارییەكانــی ناوچەكانــی ژێر دەســەاڵتی 
خــۆی دەچــوو، لــە كاتێكــدا ژمارەیەكــی زۆر لە 
شێوازەكانی پارەپەیداكردن كە جاران لەبەردەستی 
داعش بوون، ئێســتاش هەر هــەن، لەوانەش پارە 
وەرگرتنــی زۆرەملێ لە خەڵكی ناوچەكە، رفاندنی 
خەڵك و داواكردنی فدیە، دزین و تااڵنی، قاچاخی 

مادە هۆشبەرەكان و شوێنەوارەكان.
داعش لە ماوەی ســێ ساڵی دەسەاڵتی خۆیدا 
دامودەزگایەكی بیرۆكراتی بەرفراوانی لەناوچەكانی 
ژێر كۆنتڕۆڵی خۆی دروستكردبوو، سەرژمێری بۆ 

دانیشــتووانی ناوچەكان كرد و زانیاری وردیشــی 
لەسەر شوێنی نیشتەجێبوون و داهاتی خێزانەكان 
كۆكردەوە. كالرك پێشبینی دەكات داعش هەموو 
ئــەو زانیارییانە بــۆ راوەڕووت و وەرگرتنی پارەی 

زۆرەملێ بەكاربهێنێ.
ســااڵنێك پێش كەوتنی مووســڵ لــە 2014، 
دەوڵەتی ئیسالمیی عێراق )لقی قاعیدەی عێراق( 
تۆڕێكــی گــەورەی الیەنگــر و ئەندامانــی لەنــاو 
دامەزراوە حكومییەكانی پارێزگا سوننەنشینەكانی 
عێراقــدا هەبوو كە ئەركیان ئەوە بوو بەشــێك لە 
پــڕۆژە گەورەكانــی عێــراق بۆ كەســانی نزیك لە 
خۆیــان ببنەوە. جیــا لەمە پارەیەكی زۆریشــیان 
لــەو كۆمپانیایانــە وەردەگرت كە بــۆ پڕۆژەكانی 
خزمەتگوزاری لــەو پارێزگایانــەدا كاریان دەكرد. 
ئــەو تۆڕانە هاوكارێكــی ســەرەكیی داعش بوون 
بــۆ ئەوەی نەك هەر لە ماوەیەكی كورتدا دەســت 
بەسەر ناوچەكاندا بگرێ، بەڵكو لە چەند مانگێكی 

كەمیشدا سیستەمی ئیدارییان بۆ دابنێ.
كالرك بــە دووری نازانێ هەمان ســیناریۆ لە 
سااڵنی داهاتووشدا دووبارە ببێتەوە، بەتایبەتیش 

لەبــەر ئەوەی چــاوەڕێ دەكرێ ســەدان پڕۆژەی 
ئاوەدانكردنــەوەی نێوخۆیــی و بیانــی لە عێراق 
دەســتپێبكەن. داعــش، هاوشــێوەی قاعیــدە، 
دەتوانــێ داوای پشــكی خۆی لە گرێبەســتەكان 
بــكات، بۆ ئەم مەبەســتەش دەتوانێ "پەیوەندی 
ناوچــەكان  حكومییەكانــی  بەرپرســە  لەگــەڵ 
دروســت بــكات، بۆ ئــەوەی الیەنگرانــی خۆیان 
بخەنــە ناو پڕۆژەكانەوە و لە قۆناغە جیاجیاكانی 

جێبەجێكردنی پڕۆژەكاندا پارە دەستبخەن".
رێناد مەنســوور، شــارەزای كاروباری عێراق و 
رۆژهەاڵتی نێوەڕاست لە ناوەندی )چەسم هاوس(
ی بەریتانــی، لە راپۆرتێكدا لــە گۆڤاری )فۆرین 
پۆڵســی( پێیوایە كۆمپانیا و بزنســە سێبەرەكان 
دەتوانن ســەرچاوەیەكی سەرەكی پاراستنی باری 
دارایی داعش بن. بەشــێك لەو بزنسە لەالیەن ئەو 
ســەرۆك هۆز و بازرگانانەوە دەكــرێ كە دەتوانن 

پەیوەندییەكانی خۆیان بە داعشــەوە بشــارنەوە. 
بەگوێــرەی راپۆرتێكــی بانكی ناوەندیــی عێراق، 
سەدان بنكەی گۆڕینەوەی پارەی سەر بە داعش لە 
بەغدا هەن. ئەو بنكانە رێگە بۆ داعش خۆشدەكەن 
پارەكەی بكات بە دۆالر، بەو شێوەیەش بە ئاسانی 

بۆ ناوچەكانی دیكەی جیهان دەیگوازێتەوە.
لە ســێ ســاڵی رابــردوودا دامــەزراوە ئەمنی، 
ســەربازی و داراییەكانــی عێــراق هەوڵیــان داوە 
رێگــە لە بازرگانی و پارەپەیداكردنی داعش بگرن، 
بــەاڵم وەك رێناد مەنســوور ئامــاژەی بۆ دەكات 
"الوازیــی دامەزراوەیی، نەبوونــی هاوكاریی نێوان 
دامەزراوەكان، ملمالنێی سیاسیی نێوان پارتەكان 
و گەندەڵیــی نوخبەی سیاســی و ئیداری، رێگری 
سەرەكین لەوەی هەوڵەكانی حكومەت سەربگرن".

پێــش 2003، رژێمــی ســەدام حوســێن بــۆ 
دەوردانەوەی ئابڵوقە نێودەوڵەتییەكان ژمارەیەك 

تــۆڕی بازرگانیــی قاچاخی دروســتكرد، لە دوای 
رووخانی رژێمیش گروپە سیاســییە جیاجیاكانی 
عێــراق تــۆڕی تایبەتــی خۆیــان دروســتكرد كە 
بەشێكی زۆری چاالكییە بازرگانییەكان لە دەرەوەی 
ئابووریــی فەرمــی و حكومی دەكرێــن. ئەم تۆڕە 
نافەرمییانە سەرچاوەیەكی گەورەی داهاتی قاعیدە 
بوون، چاوەڕێش دەكرێ داعش زۆر زیرەكانەتر لە 
قاعیدە ئەو پانتاییە لە ئابووریی عێراق بەكاربهێنێ 

كە هیچ چاودێرییەكی بەسەرەوە نییە.
رێنــاد مەنســوور جەخــت لەوە دەكاتــەوە كە 
"داعش دەزانێ حكومەتی بەغدا كۆنترۆڵی بەسەر 
ئابووریی نافەرمی واڵتەكــەدا نییە، بۆیە دەتوانێ 
سوود لەوە وەرگرێ". كۆڵن كالركیش پێیوایە "ئەو 
ســامانەی ئێســتا و توانای داعش بۆ پەیداكردنی 
پــارە، رێگــە بــەو گروپــە دەدات جارێكــی دیكە 

هەستێتەوە".

ناسنامەی حەشدی شەعبی 
بۆ ئەندامانی داعش بە 500 دۆالرە

رووداو - هەولێر

تاوەكو ســاڵێك لەمەوبەر چەكدارانی حەشــدی 
شــەعبی و داعش لە ناوچەكانی پارێزگای نەینەوا 
و كەركــووك لە شــەڕێكی خوێناویــدا بوون، بەاڵم 
بەرژەوەندیی هاوبەش چەكدارانی ئەو دوو گروپەی 
كۆكردووەتــەوە. بەگوێــرەی راپۆرتێكــی گۆڤاری 
)فۆرین پۆڵســی(، میلیشیاكانی حەشدی شەعبی 
ژمارەیــەك لــە چەكدارانــی پێشــووی داعشــیان 
هێناوەتــە ریزەكانــی خۆیانــەوە، بۆ ئــەوەی لەو 
رێگەیەوە شــوێنی خۆیان لە كۆمەڵگا سوننەكانی 
ناوەڕاست و باكووری عێراقدا بكەنەوە. ئاكامی ئەم 
یەكگرتنەی حەشد و داعشیش بۆ ئاسایشی عێراق 

مایەی ترس و دڵەڕاوكێیە.
میلیشــیاكانی حەشــد كــە زۆربەیــان گروپــی 
چەكداری شــیعەن، لە ســاڵی 2014ەوە لە شەڕی 
دژی چەكدارانی داعشدا بەشــدارن، ژمارەیەكی زۆر 
لەو گروپانە پەیوەندیی نزیكیان لەگەڵ ئێراندا هەیە، 
ئــەم دوو فاكتــەرەش وایان كردبوو لــە كۆمەڵگای 
عەرەبی ســوننەی عێراقدا پێشــوازییەكی گەرمیان 
لێنەكرێ، ئەمریكا و هاوپەیمانانیش بە دوودڵییەوە 
لە هاوپەیمانێتی دژی داعشــدا جێیان بۆ بكەنەوە، 
بەاڵم لە ماوەی چوار ساڵی رابردوودا، هێزەكانی ناو 
حەشدی شەعبی لە پاڵ باڵە سەربازییەكەیان، هێزی 
سیاسیشیان پێكهێناوە، گروپەكانی سەر بە حەشد 
لــە هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراقدا 48 كورســییان 

بەدەستهێناوە.
بــە گوێــرەی راپۆرتەكــەی )فۆرین پۆڵســی(، 
حەشدی شەعبی بۆ گەورەكردنی بازنەی دەسەاڵتی 
خۆی لە عێراق ستراتیژی وەرگرتنی ئەندامی گۆڕیوە 
و ئێستا جیا لە گەنجە شیعەكان، ئەندامانی پێشووی 

داعشیش دەهێنێتە ریزەكانییەوە".
چەندیــن  لەگــەڵ  راپۆرتەكــە  ئامادەكارانــی 
بەرپرســی حكومی و چاالكڤانی عێراقی قســەیان 
كردووە و هەموویان ئەو گۆڕانكارییە لە سیاسەتی 
حەشددا پشتڕاســت دەكەنەوە و دەڵێن رێكخراوی 
بــەدر كــە یەكێك لــە گەورەتریــن گروپەكانی ناو 
حەشدە، 30 چەكداری پێشووی داعشی لە گواڵڵە 
وەرگرتووە، عەسایبی ئەهلی هەق لە هەمان ناوچە 
40 ئەندامی پێشــووی داعشی هێناوەتە ریزەكانی 
خۆیــەوە. گواڵڵــە و ناوچەكانــی دەوروبــەری بــە 
ناوچەی كێشەلەســەر لە نێوان حكومەتی عێراق و 

هەرێمی كوردستان دادەنرێن.
خەلیل خوداداد، بەرپرسێكی كورد لە شارۆچكەی 
گواڵڵە، بە گۆڤارە ئەمریكییەكەی راگەیاندووە "پاش 
ئــەوەی چەكدارانــی داعش لــە كۆتایــی 2014 لە 
ناوچەكە تێكشــكان، چەكدارە لۆكاڵییەكانی داعش 
نەیاندەتوانــی بگەڕێنــەوە گواڵڵە، بۆیــەش چوونە 
شارەكانی دیكە و لەوێ چوونە ریزەكانی حەشدەوە 

و ئێستا بە جلی سەربازیی نوێوە گەڕاونەتەوە".
گروپەكانی حەشدی شەعبی تەنیا بە وەرگرتنی 
چەكداران و ئەندامانی پلەنزمی داعش نەوەســتاون، 
بەڵكو چەندین سەركردەی داعشیش هاتوونەتە ناو 
ئەو میلیشیایانەوە. كۆمەڵێك سەرچاوە لە ئاسایشی 
هەرێمی كوردســتان بــە گۆڤــارە ئەمریكییەكەیان 
راگەیانــدووە كە یەكێك لەو فەرماندانە موتتەشــەر 
ئەلتوركییە كە لە نێوان حوزەیران بۆ ئابی 2014 لە 

باشووری گواڵڵە فەرماندەیی شەڕی لەدژی هێزەكانی 
پێشمەرگە دەكرد. زەید مەوال فەرماندەیەكی دیكەی 
داعشــە كە بە گوێرەی سەرچاوەكانی گۆڤارەكە لە 
ســاڵی 2014 قەناعەتی بە ئەندامانی بەتالیۆنێكی 
پۆلیســی عێــراق هێنــاوە چەكەكانیان رادەســتی 

چەكدارانی داعش بكەن.
راپۆرتەكە لەگەڵ ژمارەیەك ئەندام و بەرپرسی 
میلیشیاكانی حەشد قســەی كردووە كە بۆچوونی 
جیاوازیان لەبارەی وەرگرتنی چەكدارانی پێشووی 
داعش لەنــاو ریزەكانی حەشــددا هەبووە. یەكێك 
لــە بەرپرســانی عەســایبی ئەهلــی حــەق رەتــی 
دەكاتــەوە هیچ چەكدارێكی پێشــووی داعش لەناو 
گروپەكەیانــدا وەرگیرابێ، ئاماژەی بۆ ئەوەش كرد 
كە ئــەوان دەیانەوێ ســوننەكان وەربگرن :"بەاڵم 
بەو مەرجــەی هیچ پەیوەندییەكی زانراویان لەگەڵ 

داعشدا نەبووبێ".
شــێخ ئەبوو ئەحمەد، فەرمانــدەی بەتالیۆنێك 
لە باكووری پارێزگای دیالە، پشتڕاســتی دەكاتەوە 
كــە ئەندامــی داعشــیان وەرگرتــووە و دەڵێــت: 
"كاتێــك دەســتمان بە وەرگرتنی ئەنــدام لە ناوچە 
سوننەكان كرد، ژمارەیەك ئەندامی داعشیش هاتنە 
ریزەكانمان، بەاڵم دواتر بە باكگراوندیاندا چووینەوە 
و هەمــوو كەســە گوماناوییەكانمــان دەركــردن"، 
بــەاڵم بەرپرســێكی عێراقی لە ناوچەكــە كە ناوی 
داعشــەكانی ناو حەشــدی الیــە، زانیــاری هەردوو 
بەرپرسە ســەربازییەكە رەتدەكاتەوە و پێیوایە ئەو 
ئەندامە نوێیانە كە پێشتر چەكداری داعش بوون، بۆ 

درێژەپێدانی شەڕی دژی داعش پێویستن.
بەرپرسەكە لەوبارەوە بە )فۆرین پۆڵسی( گوت: 
"موتتەشــەر ئەلتوركی دوای گۆڕینی پەیمانی خۆی 

)لە داعشەوە بۆ حەشد( پیاوێكی باشی لێدەرچووە، 
ئێســتاش هەر ئەو لەبەرامبەر هەڕەشــەكانی داعش 

گەرەنتی ئاسایشی شارۆچكەی تاوق دەكات".

ئەندامانی داعش 
بۆچی دەچنە ناو حەشد؟

ئامادەكارانــی راپۆرتەكە ئاماژە بۆ ئەوە دەكەن 
كە ژمارەیەك هۆكار وادەكەن چەكدارانی پێشووی 
داعــش چوونەنــاو حەشــدی شــەعبی هەڵبژێرن. 
یەكێك لەو هۆكارانەش ئابوورییە، وەكو چۆن كاتی 
خۆیشــی هەر ئەو هــۆكارە ســەدان گەنجی ناردە 

ریزەكانی داعشەوە.
عێراقیــش هاوشــێوەی زۆربــەی كۆمەڵگاكانــی 
پــاش شــەڕی نێوخۆ، هیــچ سیاســەتێكی تایبەت 
بــە ئاوێتەكردنــەوەی چەكدارانی پێشــووی لەگەڵ 
كۆمەڵــگا نییە، بۆیە ئــەو چەكدارانــە كە جگە لە 
شــەڕ هیچی دیكــە نازانن، ناتوانن بچنــە ناو هێزە 
فەرمییەكانــی عێراقــەوە. لەو حاڵەتــەدا تەنیا دوو 
بــژارەی نیمچە فەرمی بەدەســت كۆنــە چەكدارانی 
داعشەوە دەمێننەوە: یەكێكیان چوونە ناو حەشدی 
عەشایرییە كە مووچەی مانگانەی 400 دۆالرە و بۆ 
وەرگیران لێی پێویستە كەسەكە پەیوەندیی خێزانی 
یان خێڵەكی هەبێ، بژارەی دووەمیان میلیشیاكانی 
حەشدی شەعبییە كە نەرمییەكی زیاتریان نیشانداوە 

بۆ وەرگرتنی چەكدارانی پێشووی داعش.

ناســنامەی حەشــد دوو قازانجی بۆ چەكدارانی 
پێشــووی داعش هەیە، لەالیەكەوە ئەو ناســنامەیە 
دەریدەخات كە چەكدارەكە تەنیا وەكو ســیخوڕێكی 
هێــزە عێراقییــەكان لەنــاو داعش بــووە و بەمەش 
جارێكــی دیكــە جێــی خۆیــان لەنــاو كۆمەڵــگادا 
دەكەنــەوە، لەالیەكــی دیكەش بەهۆی ناســنامەی 
حەشــدەوە، ئەو كۆنە چەكدارانــە دەتوانن ئازادانە 
بە خاڵەكانی پشــكنیندا هاتوچۆ بكەن، بێ ئەوەی 

لێپرسینەوە لە پێشینەیان بكرێ.
گەندەڵــی و بەرتیلخــۆری هۆكارێكــی دیكــەی 
ئــەو دیاردەیەیە. كۆمەڵێك ســەرچاوەی لۆكاڵی لە 
مووسڵ بە گۆڤارە ئەمریكییەكەیان راگەیاندووە كە 
بەهای یەك ناســنامەی حەشد 500 دۆالرە، بەهای 
ناســنامەكە و تۆماركردنــی نــاوی داعشــەكە لەناو 
ئەندامانــی ســوپای بەدریش بۆ چەند هــەزار دۆالر 
دەچێ. سەرچاوەیەكی ئەمنی لە مووسڵ لەوبارەوە 
دەڵێ: "دوای تەواوبوونی شــەڕی داعش لە مووسڵ، 
هیــچ هاوئاهەنگییەك لەنێوان هێــزە چەكدارەكاندا 
نەمابوو، بۆیە لە مەســەلەی دەركردنی ناســنامەدا 

كەس بە كەس نەبوو".
دانیشتووانی ناوچەكە وەرگرتنی كۆنە چەكدار و 
فەرماندەكانی داعش لە حەشدی شەعبی بە شتێكی 
خــراپ دەزانــن، چونكە ئەمە رێگەیەكــە بۆ ئەوەی 
تونــدڕەوەكان جارێكــی دیكە دەســەاڵتی ناوچەكە 

بگرنەوە دەست. 

چەكدارانی داعش دەچنە ریزەكانی حەشدی شەعبییەوە

چەكدارانی 
داعش لە بەرگی 
حەشدی شەعبیدا 
گەڕاونەتەوە 
ناوچەكە

بەرپرسێكی كورد لە گواڵڵە

لە گواڵڵە 
70 چەكداری 
داعش چوونەتە 
ریزەكانی حەشدی 
شەعبییەوە

گەنجینەكانی پڕن

داعش وازی لە بازرگانی نەهێناوە

داعش لە ساڵی 2015دا خاوەنی 3 بۆ 6 ملیار دۆالر بوو

داعش دۆالرەكانی دەكات بە زێڕ

پەرلەمانتارێكی عێراق

داعش 400 ملیۆن 
دۆالری لەگەڵ خۆی 
بردووە

داعش 
سەرچاوەكانی 
پەیداكردنی پارەی 
لەبەردەستدا ماون

شارەزایەكی ناوەندی رەندی ئەمریكی

چەندین سەرکردەی داعش چوونەتە ریزی میلیشیاکانی حەشدی شەعبی
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رووداو: لە نەوەتەكاندا ئاگربەستێك بە هەوڵی مام 
جەالل و ئۆجەالن راگەیەنرا، یەكێك لەوانەی لە كاتی 
راگەیاندنی ئاگربەســتەكە ئامادە بوو كەمال بورقای 

بوو، چۆن بوو بورقای بەشداری كرد؟
عوســمان ئۆجەالن: لەدوای نەوەتــەكان زۆربەی 
ئەندامانــی پارتەكانی وەكو پارتــی كرێكاری كورد، 
كوك، كاوە كە بێكار بوون، پەیوەندییان بە پەكەكەوە 
كرد، وەكو بڵێی یەكێتییەكی نەتەوەیی دروســتبوو. 
زۆر گروپ و كەسایەتی سیاسیی كورد خۆیان لە نێو 
پەكەكەدا بینییەوە. پێویست بوو پەكەكە گۆڕانكاری 

لە سیاسەتی خۆیدا بكات، بەاڵم ئەوەی نەكرد، بەڵكو 
گوتی من سەركەوتوو بوومە، پێویستە هەموو خەڵك 

ببنە پەكەكە.
رووداو: كەمــال بورقــای لەســەر چ بنەمایــەك 

بەشداری لە ئاگربەستدا كرد؟ 
عوســمان ئۆجــەالن: كەمــال بورقــای دۆســتی 
مــام جەالل بوو، مــام جەالل چی گوتبــا، ئەو وای 
دەكرد. ئەو دەیویست لە رێگەی مام جەاللەوە ببێتە 
بەشــدارێكی ئەو پێشــڤەچوونەی لە باكوور هەبوو. 
بــەاڵم نــە ئەو و نــە پەكەكە بۆ ئــەم بابەتە ئامادە 
نەبوون، ئەو بە پەكەكەی گوت تیرۆرست. لە دیدی 
پەكەكەشەوە كەمال كەسێكی بەكرێگیراو بوو. بۆیە 

بێ متمانەییەكی زۆر لە نێوان هەردووالدا هەبوو.
رووداو: ســاڵی 1994 شــەمدین ساكیك لەالیەن 
پەكەكەوە گیرا، بۆچی گیرا؟ پاشان لەالیەن توركیاوە 

گیرا، چۆن گیرا؟
عوســمان ئۆجەالن: لە ســایكۆلۆژیەتی شەمدین 
ساكیكدا گرفتێك هەبوو. لەنێو بنەماڵەكەیدا كەسێكی 
ئاڵۆز بوو، دایكی شــەمدین و ئەندامانی خێزانەكەی 
جودا بوون. ئەو دەویست لە نێو پەكەكەدا بەهێز ببێ 
و دەســەاڵت پەیدا بكات و لــە دژی براكانی بەكاری 

بهێنێ، ئەمە تاكە ئامانجی ساكیك بوو. 
رووداو: بەاڵم خەڵك خۆشیاندەویست و كەسێكی 

بەناوبانگ بوو لە باكووری كوردستان..
عوســمان ئۆجەالن: كەسێكی ئایدیۆلۆژی نەبوو. 
كۆمەڵێك سەربازی كوشت كە لە مۆڵەت دەگەڕانەوە، 
چەكیــان پێنەبــوو، ئەو جۆرە چاالكیانــەی دەكرد. 
جارێك چووبووە مزگەوتێك نزیكەی 10-12 كەســی 
كوشــتبوو. بتــەوێ یــان نا زۆرینــەی خەڵكی ئێمە 
موسڵمانن، بەالی موسڵمانانیشــەوە مزگەوت ماڵی 
خودایە. شــەمدین زۆرتر منداڵ و مرۆڤی بێ چەكی 
دەكوشــتن. زۆر چاالكی نایاســایی دەكرد. هەندێك 
كاری دەكرد دەنگدانەوەی هەبوو، خەڵكانێكیش كە 
نەیاندەزانی ئەو چاالكییانە چۆنن، دەیانگوت شەمدین 

كەسێكی ئازایە، بۆیە ناوبانگی دەركرد. 
رووداو: لەســەر ئــەو جــۆرە چاالكیانــە بوو كە 

پەكەكە ساكیكی گرت؟
عوسمان ئۆجەالن: لە كۆنگرەی چوارەم پێشنیاز 
كرا بكرێتە ئەندامی كۆمیتەی ناوەندی، بەاڵم هەڤااڵنی 
وەكو من رەتیانكردەوە و گوتیان كەسایەتییەكەی بۆ 
ئەو پۆستە دەست نادات. ئەو ئامانجی خۆی هەبوو، 
دەیویســت خــۆی گەورە بكات، بەاڵم لە سیســتمی 
پەكەكــەدا یــەك گــەورە هەیــە، ئەویــش عەبدوڵاڵ 

ئۆجەالنە. 
رووداو: بــەاڵم دواتــر لــە زیندانــی توركیا، هیچ 

زەرەری بۆ پەكەكە هەبوو؟
بڵێــم  دەتوانــم  بەڵــێ،  ئۆجــەالن:  عوســمان 
ئۆپەراسیۆنی گرتنی ئۆجەالن بیروبۆچوونی ئەو بوو. 

لەو ئۆپەراسیۆنەدا ساكیك وەكو راوێژكارێك راوێژی 
پێشكەش بە ئیستیخباراتی جەندرمە كرد.

رووداو: ساڵی 1995 پەكەكە بەناوی 15ی تەباخی 
دووەمەوە شــەڕێكی لە دژی پارتی دەستپێكرد. ئەو 

شەڕە لەسەر چی بوو؟
عوسمان ئۆجەالن: هەڵەی هەرە گەورەی پەكەكە 
ئــەوە بــوو كە سیاســەتی باشــووری كوردســتانی 
نەدەناســی. دەیگــوت بێجگــە لە پەكەكــە هەموو 
كەســێك هەڵەیــە. جگە لــە پەكەكە هیــچ هێزێك 
نییە بەرژەوەندییەكانی كورد و كوردستان بپارێزێ. 
ئامانجــی پەكەكــە ئەوە بــوو كە هەمــوو هێزەكان 

تەسفییە بكات. ئەوە ستراتیژی پەكەكە بوو. 
رووداو: كۆمەڵێــك كــەس لە ئەوروپــا گەڕانەوە 
نێو پەكەكە بۆ خەباتی باشووری كوردستان، لەوانە 
رێبوار رەشید و زاگرۆس، دەگوترێ زۆرجار راپۆرتی 
هەڵــە دەدرایە عەبدوڵاڵ ئۆجەالن لەســەر رەوشــی 

باشووری كوردستان. ئەمە تا چەند راست بوو؟
عوســمان ئۆجەالن: ئەوانەی باشوور دوو بەشن، 
لەوانە مستەفا شــەفیق و عەزیز وەیسی راستەوخۆ 
لەالیــەن پەكەكەوە تەنزیم كرابوون. ئەوان لە شــاخ 
پەروەردە كران بۆ ئەوەی لە باشــووری كوردســتان 
هێزێــك دروســت بكــەن. بەشێكیشــیان ئەوانــەی 
ئەوروپا بوون. راســتییەكەی ئێمە واقیعی باشووری 
كوردســتانمان نەدەناسی. پارتی و یەكێتی چەند لە 
نێو خەڵكدا جێگەی خۆیان كردووەتەوە، بۆچی لەنێو 
خەڵكــدا بوونەتە هێزی گــەورە، پەكەكە ئەمەی بە 
باشــی نەدەزانی. پەكەكە بە هەڵە سەیری باشووری 
كوردســتانی دەكــرد. ئــەو گەنجانەی باشــوور كە 
هاتبوونە نێو پەكەكە، لە ئاست سیاسەتی باشووری 
كوردســتاندا نەبوون. هەر ئەوانــە راپۆرتی هەڵەیان 
دەدایە بەڕێز ئۆجەالن لەسەر باشووری كوردستان. 

رووداو: ســاڵی 1997 جارێكــی دیكــە پارتــی و 
پەكەكە تووشی شەڕ هاتن، ئەوەیان لەسەر چی بوو؟
عوســمان ئۆجــەالن: پەكەكە لە شــوێنی خۆی 
نەدەوەســتا. هەمیشــە لــە دەرفەتێــك دەگــەڕا بۆ 
سەپاندنی سیاسەتی خۆی لە باشووری كوردستان. 
ســاڵی 1997 چاالكییەكی زۆری دەكرد لەنێو شاری 

هەولێــر، بە تایبەتی دوای ئــەوەی پارتی لە هەولێر 
بــووە دەســەاڵتدار. یەكێتییــەكان بــۆ الی پەكەكە 
دەهاتــن، پەكەكــەش هەوڵی دەدا دەســت بەســەر 

هەولێردا بگرێ. 
رووداو: پالن هەبوو؟

عوســمان ئۆجەالن: پالنێكی رێكوپێــك نەبوو، 
بــەاڵم هەندێــك دەیانخواســت بۆشــایی یەكێتی بە 
پەكەكــە پڕ بكەنەوە. زۆر خەڵك دەهاتنە ریزەكانی 
پەكەكــە. بیرمە لە ئــاداری 1997 لە یەك هەفتەدا 
109 كــەس لــە هەولێر بوونە گەریــال. ئەگەر ئەمە 
بەردەوام بووایە، تاوەكو كۆتایی ساڵ هەولێر دەبووە 
پەكەكە و دواتر پەكەكە بەهێزی سەربازی هەولێری 
داگیر دەكرد. ئەو مەترســییە وایكــرد كە پارتی لە 
دژی پەكەكە بكەوێتە جوڵە. پارتی دەترسا هەولێری 

لەدەست بچێ. 
یەكێتــی  و  پەكەكــە  شــەڕی  دواتــر  رووداو: 
دەســتیپێكرد، دەڵێن پەكەكە دەیتوانی شاری رانیە 

بگرێ، بەاڵم حكومەتی عێراق رێگەی نەدا؟
عوســمان ئۆجەالن: پەكەكە شــەڕی كرد، جەبار 
فەرمــان سەرپەرشــتیاری شــەڕەكە بــوو لەالیــەن 
یەكێتییەوە. هێرش كرایە سەر بارەگاكەی و تەنانەت 

قەنەفەی بارەگاكەیمان برد. شەڕ لە شاخ تەواو بوو، 
بەاڵم حكومەتی عێراق لە رێگەی بەرپرسانی كەمپی 
مەخموور خەبەری نارد كە نابێ بچنە نێو شار. بەاڵم 
كەســانی وەكو دوران كاڵكان دەیانگوت رانەوەستن 
و بەرەوپێــش بــڕۆن و هەتــا دووكان نەوەســتن. 
هەندێكیــش داوایان دەكرد شــەڕەكە رابگرین، ئێمە 
لێرە میوانین، نەهاتووین بۆ داگیركردنی كوردستان. 
من رێگەم بەو داگیركارییە نەدا، چونكە ئەوكات من 
دەســەاڵتداری نێو پەكەكە بووم. رێگەم نەدا شــەڕ 
گەورە ببێ. لەگەڵ برادەرانی ئێران دانوستاندنم كرد، 

دوای یەك هەفتە دانوستاندن گەیشتینە رێككەوتنێك 
كە پەكەكە خۆی لە قەندیل بپارێزێ و دەوروبەرەكەی 
خۆی ناڕەحەت نەكات. پەیماننامەكە لە نێوان ئێمە و 
ئێرانییەكان بوو. ئێرانییەكان وەكو نوێنەری یەكێتی 

هاتبوون بۆ دانوستاندن.  
رووداو: هەر كاتێك باسی توندوتیژیی ناو پەكەكە 
دەكەی، ناوی دوران كاڵكان دەهێنی. ئایا كێشــەت 
لەگــەڵ ئەو هەیە، یان مەســەلە ئایدیۆلۆژییە و ئەو 

كەسێكی توركە؟
عوســمان ئۆجەالن: دوران كاڵــكان نوێنەرایەتی 
گروپی ئەنقەرەی نێو پەكەكە دەكات. لە دیدی منەوە 
ئەو بەكرێگیراوە یان شــێتە، چونكە هەڵوێستەكانی 
سروشــتی نیــن. كەســایەتییەكی رێكوپێكی نییە. 
بیروبۆچوونێكی چەپی هەیە. من كەســێكی كوردم، 
واڵتپارێــزم، بۆیە چەپییەكی شــاراوەی داگیركەری 
تورك لەنێو هێزێكی كوردی قەبوڵ ناكەم. 30 ساڵە 
لەنێو شۆڕشــی كوردیدایە و نانی كــورد دەخوات و 
فێری كوردی نەبووە. بۆیە بەردەوامم لە رەخنەكانم 
لــە دروان كاڵكان و مســتەفا قەرەســوو. جارێكیان 
برادەرێــك لــە كۆنگــرە گوتــی كەی پرســی كورد 
چارەسەر دەبێ، گوتم كەی دوران كاڵكان و مستەفا 
قەرەسوو بە كوردی قسەیان كرد، ئەوكات كورد ئازاد 

دەبێ.
رووداو: مستەفا قەرەسوو كوردە؟

عوسمان ئۆجەالن: بەڵێ كوردی عەلەوییە، بەاڵم 
مخابــن لە تــوركان توركترە. وەكــو قوتابخانەیەكی 
توركــی وایــە، خەڵكــی باشــووری كوردســتان كە 
توركی نازانن، بەهۆی ئەوەوە بە ماوەی ســێ مانگ 
فێــری توركییــەك دەبن وەكو كەســێك كە زانكۆی 
تەواوكردبــێ. بۆیە پێشــنیاز دەكەم كۆماری توركیا 
لەپــای پێشخســتنی زمانی توركــی خەاڵتێك بداتە 

دوران كاڵكان و مستەفا قەرەسوو. 
رووداو: بۆچی ئۆجەالن ســووریای جێهێشــت و 

چۆن دەستگیر كرا؟
عوســمان ئۆجــەالن: ئــەو شــەڕەی ئێســتا لە 
ســووریا هەیە، پێویســتی بەوە هەبوو كە ئۆجەالن 
لــە گۆڕەپانی ســووریا دەربكرێ. بــۆ ئەوەی بتوانن 
پەكەكە بخەنە خزمەتی هێزی ئیمپریالیســت. وەك 
دەزانن ئەو ئۆپەراســیۆنە لە ساڵی 1999 بوو. ئاپۆ 
دوو رێگەی لەپێش بــوو، یان بچێتە دەرەوەی واڵت 
یان بچێتە شاخەكانی كوردستان. بەاڵم نەیدەتوانی 
لــە شــاخەكانی كوردســتان بمێنێتەوە. مــن وەكو 
برای عەبدوڵاڵ ئۆجەالن هەتا مام جەالل ســاخ بوو، 
رەوشــم باش بوو، بەاڵم دوای نەخۆشــكەوتنی مام 

جەالل، ئیدی رەوشی منیش باش نییە. بۆیە دەڵێم 
هەڵبژاردنی ئۆجەالن هەڵبژاردنێكی دروست بوو.

رووداو: رۆڵی پەكەكە چی بوو لە چوونی ئۆجەالن 
بــۆ ئەوروپا، زۆر باســی كانی یڵمــاز و ماهیر واڵت 
دەكرێ، دەگوترێ دووەمیان سیخوڕی رووسیا بووە. 

ئەوە راستە؟
عوســمان ئۆجەالن: وەكو ناوەندی پەكەكە هیچ 
كەسێك بەرپرســیاری راســتەوخۆ نەبوو لە گرتنی 
ئۆجەالن، بەاڵم وەكو شــەخس، دوو كەس هەبوون، 
ماهیــر واڵت بەرپرســی پەكەكــە بوو لە رووســیا، 
كانــی یڵماز بەرپرســی پەكەكــە بوو لــە ئەوروپا. 
ئاپــۆ پێش ئــەوەی بەڕێبكەوێ بۆ دەرەوە، قســەی 
لەگــەڵ كــردم و گوتی هەڵەم كرد كــە ماهیرم كرد 
بە ئەندامی كۆمیتەی ناوەندی. كەســێكی گوندییە. 
من ئەوكات تێگەیشــتم كە مەســەلە چییە. كاتێك 
ماهیر هاتە لوبنان، ئاپۆ نەیدەویست ماهیر بنێرێتەوە 
رووســیا، بەاڵم رووســیا پێداگیری دەكرد كە ماهیر 
بگەڕێتەوە رووســیا. ئاپۆ ناچــار بوو جارێكی دیكە 
بینێرێتەوە مۆســكۆ. ئاشــكرا بوو كە ماهیر بووەتە 
پیاوی رووسیا. دەڵێن دانوستاندنێكی یەك سەعاتی 
لەگــەڵ ژنــە رۆژنامەنووســێكی رووســی هەبووە و 
هەمووشی تۆمار كراوە، ماهیر دەترسا باڵوبكرێتەوە، 
بۆیە تەســلیمی دەزگای هەواڵگریی رووسیا بووبوو. 
ماهیــر لــە دەرەوە ئاپۆی بە هەڵــەدا برد. لەالیەكی 
دیكــەوە دەزانین كانی یڵماز لە بەریتانیا دەســتگیر 
كرا، ئەڵمانیا داوای كردبوو، كانی چوو بۆ ئەڵمانیا. 
ئاپۆ بە برادەرێكی ناسراوی كوردی گوتبوو كە بچێ 
لەگەڵ ئەڵمانەكان قسە بكات و كانی ئازاد بكەن. ئەو 
برادەرە لەگەڵ ئەڵمانەكان قســەی كردبوو كە ئەگەر 
یڵماز ئازاد بكەن، پەكەكە بە گوێرەی یاساكانی ئێوە 
دەجوڵێتەوە. هەواڵگریی ئەڵمان گوتبوویان تۆ داوای 
ئازادكردنی كەسێك دەكەی كە بڕیاری داوە خزمەتی 
ئێمــە بــكات. ئۆجەالن بەمەی زانیبــوو، بۆیە داوای 
كــرد كانی یڵماز و عەلی حەیدەر قەیتان بگەڕێنەوە 
كوردستان. ماهیر واڵت چوو بۆ رۆما و ئاپۆی ترساند 
كە لــەوێ نەمێنێ و پێیگوت رووســیا بەڵێنی داوە 

كە تۆ لە رووســیا نیشــتەجێ ببی، ماهیر واڵت ئەو 
كەســەیە كە بەناوی هەواڵگریی رووســیا و ئەڵمانیا 

ئاپۆی هەڵخەڵەتاند و لە ئیتاڵیای بردە دەرەوە. 
رووداو: ئێــوە چۆن هەواڵــی گرتنی ئۆجەالنتان 

بیست؟
عوسمان ئۆجەالن: 10 رۆژ پێش دەستگیركردنی 
ئاپۆ. كانی یڵماز و عەلی حەیدەر قەیتان لە رێگەی 
گورجستانەوە هاتنەوە كوردستان و گوتیان كێشەی 
ســەرۆك چارەسەر بووە، ئیدی پێویست نییە كەس 
بپرسێ. ئێمەش بێخەم بووین. بەاڵم من خەمم بوو، 
بۆیە بڕیارمان دا دوو كەس بنێرین بۆ الی ئاپۆ، دوو 
كەســەكە لە رێگا بوون كە ســەرۆكوەزیرانی توركیا 
لێدوانــی دا و گوتــی ئۆجەالن دەســتگیركراوە. من 
بڕیار بــوو بگەڕێمەوە رۆژهەاڵتی كوردســتان، بەاڵم 
جەمیــل بایك و مــوراد قەرەیالن گوتیــان بەردەوام 
بــە. لەژێر خێوەتێك دانیشــتبووم. موراد و جەمیل 
و مستەفا قەرەسوو هاتنە الم. لەوێ گوتم پێویستە 
ئێمە رێگری لە كوشــتنی ئۆجــەالن بكەین، بۆ ئەو 
مەبەســتەش دەبێ دەست بە راپەڕینێك بكەین. لە 
رێگــەی مەدتیڤی بانگەوازێكم باڵوكردەوە كە خەڵك 
راپەڕێ، ئەگەر كەســێك چەكی نییە با بە گاڵۆنێك 
بەنزین دائیرەیەكی دەوڵەت بسووتێنێ. بانگەوازەكەی 

من كاریگەری زۆری لەسەر كوردی رۆژهەاڵت هەبوو. 
رووداو: ئێران تووڕە نەبوو؟

عوســمان ئۆجەالن: من رۆژی دواتر بەرپرســانی 
ئێرانیــم بینــی، گوتیــان ئــەم بانگــەوازە رابگــرە، 
منیــش پێمگوتن ئێوە رێگەتان نــەدا ئۆجەالن بێتە 
كوردســتان. ئێســتاش رێگە بدەن هەندێك گوشار 
بكەیــن كە ئاپۆ لە ســێدارە نــەدرێ. دوای ئەوە بۆ 
جاری ســێیەم ئێران منی دەركرد. ئیدی لەو رۆژەوە 

دەفتەری پەیوەندییەكانی من و ئێران داخرا.
رووداو: ئۆجــەالن دوای گرتنــی فەرمانــی بــە 
كشــانەوەی گەریــال لە باكــووری كوردســتان كرد، 
بــەاڵم هەندێــك فەرماندەی پەكەكــە رازی نەبوون، 
لەوانــەش ناســر كە دواتــر كوژرا، دەگوتــرێ تۆ لە 
پشت كوشتنەكەی بووی، چونكە فەرمانی پەكەكەی 

جێبەجێ نەكردووە؟
عوســمان ئۆجەالن: لەســەر ئەو بانگــەوازە زۆر 
بۆچــوون دروســت بــوون، هەندێكیــان دەیانگــوت 
ئێمە پاش ســەرۆك ئاپۆ بە قســەی كەس ناكەین، 
هەندێــك لــە زیندانییــەكان دژی ئەو هەڵوێســتەی 
ئۆجەالن بوون. هەندێكیان گوتیان درێژە بە شۆڕش 
دەدەین، یەكێك لەوانە ناسر بوو كە هێزێكی تایبەتی 
دروســتكردبوو بەناوی تەیرەبازێن ئازادیا كوردستان 
)تــاك(، بەاڵم دواتر نەیتوانی بەرپرســیارێتییەكەی 
هەڵبگرێ. بێجگە لە خۆی، رەخنەی لە هەموو كەس 
و شــتێك هەبــوو. ئەو زیندانی كــرا. پێمگوت هەتا 
لەگەڵ من بیت پارێزراوی. ئەو دەیگوت حەز دەكەم 
بچمە نێو هێزی عەســكەری. پێمگــوت تۆ هەڵەی، 
لەگەڵ من بمێنەوە. رۆژێكیان رێنماییەك لە سەرۆكی 
كۆردیناســیۆنی گشــتی هات كە جەمیل بایك بوو، 
هەروەها مستەفا قەرەســوو، دوران كاڵكان و عەلی 
حەیدەر قەیتانیــش لەگەڵی بوون. ئــەوان بڕیاریان 
دابوو كە ناســر ســزا بدرێ. ئــەوان بڕیارەكەیان بۆ 
مــوراد قەرەیاڵن ناردبوو، مورادیش تەلەفۆنی بۆ من 
كرد و بە شفرە پێیگوتم بڕیاری كوشتنی ناسر دراوە، 
تۆ چی دەڵێی. پێمگوت دژی ئەوەم و تۆش دەبێ لە 
دژی ئەوە بوەستییەوە. لێ مخابن هەواڵم بۆ هات كە 
ناسریان كوشتووە. پرسیم چۆن كوژراوە، شتەكەیان 
خســتە ئەستۆی یەكێتی، گوایە ئەوان هاتوون ناسر 
ببەن، پاسەوانەكەشــی بۆ ئــەوەی یەكێتی نەیبەن، 
كوشتوویەتی. پاشان پاســەوانەكەی ناسر رەوانەی 

باكوور كرا و ئەویش لە رێگادا مرد.
رووداو: قســەیەك هەیــە دەڵێــن ئەگــەر لەنێــو 
پەكەكەدا كەسێكیان بكوشتایە دەیانگوت ناردمان بۆ 

پاریس. ئەوە راستە؟
عوســمان ئۆجــەالن: بەڵێ قســەیەكی وا لەنێو 

گەریالدا هەبوو، دەیانگوت ئەویش چوو بۆ پاریس.
رووداو: پژاكتان بۆ دروستكرد، ئێران ئاگادار بوو؟
عوســمان ئۆجەالن: كە ئۆجەالن دەســتگیر كرا، 
ئاڵۆزییەكی سیاسی لەنێو پەكەكەدا دروستبوو. ئێمە 
كۆنفرانســێكمان كرد بەناوی كۆنفرانسی رۆژهەاڵتی 
ناوەڕاســت، گەریالی هەر چوار پارچەی كوردستان 
لەنێو پەكەكەدا هەبوون، بڕیارماندا بۆ هەر پارچەیەك 
هێزێك دروست بكەین، من هێزەكەم پەروەردە كرد. 
هێزی باشوورمان لە مارەدوو دروستكرد، رۆژهەاڵت لە 
شوێنێك و رۆژئاواش لە شوێنێك. دروستكردنی پژاك 
بە جەمیل بایك سپێردرا، پەچەدەكە بە نیزامەددین 
تــاج و پەیەدەش بــە موراد قەرەیــاڵن، بەاڵم تەنیا 
نیزامەددین پەچەدەكەی دروســتكرد و جەمیل بایك 
و موراد قەرەیاڵن نەیانویست ئەو دوو هێزە دروست 
بكەن. بۆیە من ســەرەتا پژاكم دروستكرد و پاشان 

پەیەدە. من دامەزرێنەری پەیەدە و پژاكم.
رووداو: بۆچی عەبدوڵاڵ حیجاب نەبوو بە سەرۆكی 

پژاك.
عوسمان ئۆجەالن: ئێمە كاتێك بەرپرسیارێتیمان 
دەدایە ئەوانەی لە ئەوروپاوە دەگەڕانەوە، پرســمان 
بــە زوبێر ئایدار و رەمزی كارتاڵ دەكرد كە ئەندامی 
كەنەكــە بوون، ئەوان پێشــنیازیان كــرد كە حاجی 
ئەحمەدی ببێ بە سەرۆكی پژاك و گوتیان كەسێكە 
لــە قســەمان دەرناچــێ. بــەاڵم حیجاب كەســێكی 

رۆشنبیر بوو، بیروبۆچوونی سەربەخۆی هەبوو. 
رووداو: بۆچی لە پژاك-دا پاشــگری كوردســتان 

هەیە، بەاڵم بۆ پەیەدە ناوی كوردستان نییە؟
عوســمان ئۆجەالن: لەبەر بەرژەوەندی سیاسی و 

مادی.
رووداو: پەیوەندی ئێوە و سووریا تێكچوو، بەاڵم 
دواتــر پەیوەندییەكــە لە رێگــەی یەكێتییەوە چاك 

كرایەوە ئەوە چۆن بوو؟
عوســمان ئۆجــەالن: دوو كەس هاتنە شــاخ كە 
یەكێكیــان عومەر ئۆســێ بــوو، ئەوی دیكەشــیان 
مەروان زركی بوو لە موخابەراتی ســووری بوون، من 
و جەمیــل بایك لەگەڵیان دانیشــتین. پاش ئەوەی 
گەڕانەوە ســووریا، گوتیان بێجگە لە جەمیل بایك، 

ئێمە هیچ كەسێك قەبووڵ ناكەین.
رووداو: بۆچی لە پەكەكە جیابوویتەوە؟ دەڵێن بۆ 

خۆشیی ژیانی خۆت جیابوویتەوە؟
عوســمان ئۆجەالن: ئێمە دەمانویست گۆڕانكاری 
لــە پەكەكــە بكــرێ، مافــی مــرۆڤ و مافــی ژیان 
لەنێــو پەكەكــەدا هەبێ. لەگەڵ هێــزە كوردییەكان 
پەیوەندیمان هەبێ، پەیوەندیمان لەگەڵ ســووریا و 
ئێران كەم بكەینــەوە، پەیوەندیمان لەگەڵ ئەمریكا 
و ئەوروپــا هەبێ، بەاڵم مخابن ئــەو ریفۆرمە نەكرا، 

بۆیە جیابوومەوە.

عوسمان ئۆجەالن، ئەندامی پێشووی كۆنسەی سەرۆكایەتی پەكەكە بۆ )رووداو(:

پەكەكە واقیعی باشووری 
كوردستانی نەدەناسی

ئێرانییەكان وەكو 
نوێنەری یەكێتی 
دانوستاندنیان 
لەگەڵ ئێمە كرد

دوران كاڵكان 
لە دیدی منەوە 
بەكرێگیراوە، یان 
شێتە

كەی دوران 
كاڵكان و مستەفا 
قەرەسوو بە 
كوردی قسەیان 
كرد، ئەوكات كورد 
ئازاد دەبێ

راپۆرتی هەڵە 
لەسەر باشووری 
كوردستان 
دەدرایە ئاپۆ 

عوسمان ئۆجەالن، ئەندامی پێشووی كۆنسەی سەرۆكایەتی پەكەكە، لە 
دوایین بەشی ئەم هەڤپەیڤینەدا كە پوختەیەكە لە بەرنامەی )پەنجەمۆر(ی كەناڵی 
)رووداو(، باسی دەستگیركردنی عەبدوڵاڵ ئۆجەالن و رۆڵی هەندێك سەركردەی 
پەكەكە لە دەستگیركردنەكەیدا دەكات، هەروەها باسی دروستكردنی پژاك و 
پەیەدە و هۆكاری وازهێنانی لە پەكەكە و پەیوەندی لەگەڵ ئەمریكییەكان دەكات.

هەڤپەیڤین: كاوە ئەمین
رووداو – هەولێر

 بەشی چوارەم و كۆتایی 

پێشنیاز دەكەم 
توركیا لەپای 
پێشخستنی 
زمانی توركی، 
دوران كاڵكان 
و مستەفا 
قەرەسوو خەاڵت 
بكات

لەنێو پەكەكە 
ئەگەر كەسێكیان 
بكوشتایە 
دەیانگوت 
ناردمان بۆ پاریس

حكومەتی عێراق 
رازی نەبوو 
پەكەكە رانیە 
بگرێ

دوران كاڵكان 30 
ساڵە نانی كورد 
دەخوات و فێری 
كوردی نەبووە



8
ژمارە ) 526 ( - دووشەممە 2018/10/22

رووداو - هەولێر
جەبار لعێبی، وەزیری نەوتی عێراق رایگەیاند، لەڕێگەی كۆمپانیای نەوتی نیشتمانی عێراق كە تازە دامەزراوە بەنیازن ئاستی بەرهەمهێنانی 

نەوتی عێراق لە ســاڵی 2019 بەرزبكەنەوە بۆ رۆژانە 7 ملیۆن بەرمیل. لعێبی هەروەها رایگەیاند، لە ســاڵی 2019 دا قەبارەی هەناردەكاری 
نەوتــی عێــراق بەرزدەكەنــەوە بۆ رۆژانە 4 ملیۆن بەرمیل. لێدوانەكانی وەزیــری نەوتی عێراق لە كاتێكدایە، كە وەزارەتی نەوت لە بەیاننامەیەكی 
نوێدا رایگەیاند، وەزیری نەوتی عێراق بڕیاری گواستنەوەی خاوەندارییەتی 9 كۆمپانیای نەوتی كەرتی گشتی بۆ سەر كۆمپانیای نەوتی نیشتمانی 

هەڵوەشاندووەتەوە.

عێراق هەناردەی رۆژانەی نەوت بۆ 4 ملیۆن بەرمیل بەرزدەكاتەوەئابووری

جووتیاران پێویستیان 
بە 100 هەزار تۆن 
بنەتۆی گەنمە، 
وەزارەتی كشتوكاڵ 
110 تۆنی هەیە

نرخی یەك تۆن بنەتۆی گەنم 100 هەزار دینار زیاد بووە )فۆتۆ: رووداو(

لە چوار ساڵی رابردوودا 69 هەزار و 75 تۆن پێستە لە هەرێمی كوردستانەوە هەناردە كراوە )فۆتۆ: رووداو(

رەوا عەبدوڵاڵ
رووداو- هەولێر

وەرزی چاندنــی گەنم نزیــك بووەتەوە، بەهۆی 
دابیننەكردنی بودجە لەكاتی خۆی بۆ كڕینی بنەتۆی 
گەنم و رێگریی توركیا لە هاوردەكردنی، نرخی بنەتۆ 

نزیكەی 100 هەزار دینار بەرز بووەتەوە.
ئــاو  وەزارەتــی كشــتوكاڵ و ســەرچاوەكانی 
پێشــبینی دەكات ئەمســاڵ جووتیاران زیاتر لە 3 
ملیــۆن دۆنــم زەوی بكەنە گەنم. بــۆ چاندنی ئەم 
رووبــەرەش جووتیاران پێویســتیان بە 95 تاوەكو 
100 هەزار تۆن بنەتۆیە، بەاڵم كۆگاكانی وەزارەتی 
كشــتوكاڵ تەنیا 110 تۆن بنەتۆیــان تێدایە، بۆیە 
وەزارەت هەوڵدەدات 85 هەزار تۆن بنەتۆ لە رێگەی 

كۆمپانیاكانەوە هاوردە بكات.
ئــازاد دیبەگەیــی، بەڕێوەبــەری بەرهەمهێنانی 
دانەوێڵــە و پەســەندكردنی بنەتــۆ لــە وەزارەتــی 
كشــتوكاڵ و سەرچاوەكانی ئاو دەڵێت: "پسپۆڕانی 
كەشناسی پێشــبینی دەكەن ئەمساڵ بارانی زیاتر 
لە ساڵی رابردوو ببارێت، بۆیە ئەگەر تا ناوەڕاستی 
كانوونی یەكەم بارانی پێویســت ببارێت، پێشبینی 
دەكەین ئەمساڵ جووتیاران زیاتر لە 3 ملیۆن دۆنم 

زەوی بەگەنم بچێنن".
لــە ســااڵنی رابــردوودا وەزارەتی كشــتوكاڵ بە 
نرخــی پاڵپشــت بنەتــۆی بــۆ جووتیــاران دابین 
دەكــرد، بەاڵم ئێســتا تەنیــا 110 تــۆن بنەتۆیان 
هەیە. ئازاد دیبەگەیی دەڵێت: "ئەمساڵیش بەهۆی 

نەبوونی بودجە، ناتوانین بنەتۆ بە نرخی پاڵپشــت 
بــۆ جووتیاران دابین بكەیــن، بۆیە بۆ پڕكردنەوەی 
پێویستیی جووتیاران و دابەزاندنی نرخ لەهەوڵداین 
لەڕێگــەی كۆپانیــا بازرگانییەكان 85 هــەزار تۆن 
بنەتــۆ هاوردە بكەین، بــەاڵم وەزارەتی بازرگانی و 
پیشەسازی تێبینی لەسەر ئەم هاوردەكردنە هەیە، 

هێشتا رەزامەندییان لەسەر نەداوە".
باشــترین كات بــۆ چاندنــی گەنم لــە هەرێمی 
كوردســتان 15ی تشــرینی دووەمە، بــەاڵم ئەگەر 
بارانی پێویست نەبارێت، تا نیوەی یەكەمی مانگی 
كانوونی یەكەمیش دوابكەوێت، كاریگەری لەســەر 

كەمبوونەوەی بەرهەم نابێت.
عەزیز بێســتانەیی، جووتیارێكی پێشكەوتووی 
ناحیــەی قوشــتەپەی پارێزگای هەولێرە، ســااڵنە 
نزیكــەی 100 دۆنــم زەوی بە گەنم دەچێنێ، بەاڵم 
ئەمســاڵ بەهــۆی بەرزبوونەوەی نرخــی بنەتۆ، تا 
ئێســتا بنەتۆی نەكڕیوە، عەزیز دەڵێت: "وەزارەتی 
كشتوكاڵ بەبیانووی نەبوونی بودجە، چەند ساڵێكە 
بنەتۆ و پەیین دابەش ناكات. كۆمەڵێك بازرگانیش 
ئــەو بارودۆخەیان قۆســتووەتەوە و بازاڕیان قورخ 
كردووە، بێ گوێدانە گیرفانی جووتیار بە ئارەزووی 

خۆیان نرخ بەرز دەكەنەوە".
عەزیز بێستانەیی داوا دەكات كە ئەو قۆرخكارییە 
نەمێنێ و دەڵێت: "پێویستە حكومەت بەر لە پێدانی 
مۆڵەت بەكۆمپانیاكان بۆ هاوردەكردنی بنەتۆ، نرخی 
فرۆشــتنیان بۆ دیــاری بــكات و بەڵێننامەیان پێ 
پڕبكاتــەوە و رێگە نەدات ئــەو بنەتۆییەی بەناوی 
جووتیارانی كوردســتان دەیهێنن، بــە جووتیارانی 

عەرەبی بفرۆشن".
عەلــی عەلالف، خاوەنــی كۆمپانیــای رۆڤە بۆ 
بازرگانی گشتی و هاوردەكردنی دانەوێڵە كە سااڵنە 
نزیكــەی 10 هــەزار تۆن گەنمی بنەتــۆ لە توركیا 
هــاوردە دەكات و بــە جووتیارانی دەفرۆشــێتەوە، 
دەڵێت: "بەرزبوونەوەی نرخی گەنمی بنەتۆ بۆ دوو 
هۆكار دەگەڕێتەوە: هــۆكاری یەكەم وەرزی چاندن 
نزیكبووەتەوە و خواســت لەسەر كڕینی بنەتۆ زیاد 
بــووە و گەنمیش كەمە. هۆكاری دووەمیش توركیا 
بەهۆی ئەو قەیرانەی تووشــی بووە، ئێســتا رێگە 
بەهەناردەكردنی بەرهەمی ناوخۆی وەك ئارد، گەنم، 

گەنمەشامی، جۆ، گەنمی بنەتۆ نادات".
عەلی عەالف، سااڵنە بۆ كڕینی گەنمی بنەتۆ لە 
مانگی تەمووز و ئاب ئامادەكاری دەكات و گرێبەست 

لەگەڵ بنكەكانی توێژینەوەی كشتوكاڵی لە توركیا 
دەكات. بۆ ئەمســاڵیش مۆڵەتــی هاوردەكردنی 12 
هەزار تۆن بنەتۆی لەتوركیا وەرگرتووە، گەنمەكەی 

كڕیوە، بەاڵم توركیا رێگە بەهاوردەكردنی نادات.
بڕیــاری  لــە  "بــەر  عــەالف دەڵێــت:  عەلــی 
بنەتــۆم  تــۆن   1900 نزیكــەی  قەدەغەكــردن، 
هاوردەكــرد، ماوەی دوو هەفتەیــە 44 بارهەڵگری 
دیكەم كە نزیكەی 2200 تۆنی دیكەیان بار كردووە، 
لەدیوی سنووری توركیا گیریان خواردووە و توركیا 

رێگە نادات بیهێنمەوە".
حكومەتــی عێــراق ئەمســاڵ بــۆ جووتیارانــی 
خــۆی نزیكــەی 140 هــەزار تۆن گەنمــی بنەتۆی 
هەڵگرتــووە، وابڕیارە لە ســەرەتای مانگی داهاتوو 
بەنرخی پاڵپشت كە بۆ هەر تۆنێك 350 هەزار دینار 

دیاریكراوە، بەسەر جووتیارانیدا دابەشی بكات. 
عەلــی عــەالف دەڵێــت: "حكومەتــی هەرێمی 
كوردســتان ماوەی چەند ســاڵێكە بەهۆی قەیرانی 
دارایــی ناتوانــێ هاوشــێوەی عێراق گەنــم بكڕێت 
و بەنرخــی پاڵپشــت بیداتە جووتیــاران، بۆیە بۆ 
پڕكردنــەوەی بەشــێك لە پێویســتییەكان پشــت 
بــە بنەتۆی توركیا دەبەســتێ. ســەردانی وەزیری 
كشــتوكاڵی توركیام كــرد، پێمگــوت جووتیارانی 
كوردســتان گەنمــی ئێوە دەچێنن، رێگــە بدە ئەو 
بڕەی پێش قەدەغەكردن مۆڵەتتان پێمداوە بیبەم، 
بەاڵم گوتی نرخی گەنم لەناوخۆی توركیا گران بووە 
و ئێمە میللەتی خۆمان بە قوربانی كەس ناكەین".

عەلــی عەلالف پێشــبینی دەكات لەگــەڵ زیاتر 

نزیكبوونــەوەی وەرزی چاندن، نرخی بنەتۆ لەوەی 
ئێســتا گرانتریش ببێ و دەڵێــت: "ئەگەر بارانێكی 
باش لە كوردســتان ببارێت و توركیا هەر بەردەوام 
بێت لەسەر ئەم رێگرییە، نرخی تۆنێك گەنمی بنەتۆ 
كە ئێســتا بەگوێرەی جۆرەكــەی 75 تاوەكو 100 
هــەزار بەرزبووەتەوە، لەوانەیــە 150 هەزار دیناری 

دیكەشی بچێتە سەر".
 نەوزاد ئەدهەم، بەڕێوەبەری گشتیی بازرگانی لە 
وەزارەتی پیشەسازی و بازرگانی دەڵێت :"هاوردنی 
گەنم لەژێر كۆنتڕۆڵی وەزارەتی بازرگانی عێراقدایە. 
ئەوانیــش بــە نووســراو ئەنجوومەنــی وەزیرانــی 
هەرێمــی كوردســتانیان ئاگادار كردووتــەوە كە بۆ 
پاراســتنی بەرهەمی ناوخۆ بەهیچ شێوەیەك رێگە 

بەهاوردەكردنی گەنــم نەدەین، تەنیا گەنمی بنەتۆ 
نەبێت، ئەویش بەپێی پێویست".

نــەوزاد ئەدهــەم رەتیكردەوە ئــەوان رێگربن لە 
هاوردنی ئەو بڕە بنەتۆییەی كە وەزارەتی كشتوكاڵ 
دیاریــی كردووە، بەاڵم دەڵێت: "جۆرێك لە ناڕێكی 
لە مۆڵەتدان و دیاریكردنی كۆمپانیاكان هەیە، ئێمە 
دەمانەوێــت ئــەم ناڕێكییــە چاك بكەیــن، بۆ ئەم 
مەبەستەش هەفتەی داهاتوو كۆبوونەوەیەكمان هەیە 

بڕیار لەسەر هاوردنی گەنمی بنەتۆ دەدەین". 
ئەمســاڵ وەزارەتــی بازرگانــی و پیشەســازی، 
%2ی پــارەی بنەتۆی لەو جووتیارانە گێڕاوەتەوە 
كە گەنمیان رادەستی سایلۆكانی كوردستان كردووە، 
پارەكــە زیاتــر لــە 2 ملیار و 691 ملیــۆن دینارە، 

هەفتەی رابــردوو وەزیری بازرگانی و پیشەســازی 
رەزامەندی دا لەسەر بەخشینی پارەكە بە وەزارەتی 

كشتوكاڵ و سەرچاوەكانی ئاو.
ئازاد دیبەگەیی دەڵێت: "پارەكە كەمە، بەشــی 
كڕینی بنەتــۆی گەنم ناكات، بۆیــە پالنمان داناوە 
بڕێك گەنم بكڕین و دابەشی بكەین، بەشێكیشمان 
بۆ بەكارخســتنی كارگەكانی پاككردنــەوەی گەنم 
لە پارێــزگاكان تەرخان كردووە كە گەنمی بنەتۆی 
جووتیــاران بــە نرخی پاڵپشــت پــاك دەكەنەوە. 
بەشێكیشمان بۆ زیادكردنی ئەو گەنمانە داناوە كە 
لە بەڕێوەبەرایەتی و بنكەكاندا توێژینەوەی لەســەر 
كــراوە، بــە ئامانجی ئەوەی لە ســااڵنی داهاتوو بۆ 

بنەتۆ پشت بە بەرهەمی ناوخۆ ببەستین".  

رەوا عەبدوڵاڵ
رووداو – هەولێر

بەهــۆی دابەزینی بەهای لیــرەی توركی، نرخی 
پێســتەی خاو لە هەرێمی كوردستان زۆر دابەزیوە، 
بەو هۆیەشەوە زۆربەی كارگەكانی خۆشكردنی پێستە 
داخــراون و خاوەنەكانیان لەجیاتــی هەناردەكردنی 
پێستە بەشــێوەی نیمچە دروســتكراو، هاوشێوەی 
بازرگانان دەســتیان بەهەناردەكردنی پێستەی خاو 

كردووە.
بەپێی ئاماری بەڕێوەبەرایەتی گشــتی بازرگانی، 
لە چوار ساڵی رابردوودا 69 هەزار و 75 تۆن پێستە 
لە هەرێمی كوردستانەوە هەناردەی توركیا، ئیتاڵیا، 
كۆریای باشوور، ئیسپانیا، پۆڵەندا، ئەمەریكا و چین 

كراوە.
بەگوێرەی ئامارەكە، ســاڵ بەساڵ هەناردەكردنی 
پێستە زیادی كردووە، ســاڵی رابردوو لەچاو 2014 
بەڕێــژەی 57.5% زیــادی كــردووە. ســاڵی 2016 

زۆرتریــن پێســتە هەناردە كراوە كــە 28 هەزار تۆن 
بووە. 

لە هەرێمی كوردســتان 4 كارگەی خۆشــكردنی 
پێستە هەن )2 كارگە لە هەولێر و 2 كارگە لەدهۆك( 
كە رۆژانە دەتوانن 10 هەزار پێستەی ئاژەڵ بەهەموو 
جۆرەكانییەوە بەشێوەی نیمچە دروستكراوی پیكل و 
كڕۆم خۆش بكەن و بەرهەمە كۆتاییەكەی هەناردەی 
كارگەكانــی عێــراق و دەرەوە بكــەن، بەاڵم ئێســتا 

بەهۆی دابەزینی نرخی پێستە، وەستاون.

كارگــەی دهــۆك بۆ پیشەســازیی خۆشــكردنی 
پێستە كە 12 ساڵە دامەزراوە، پێشتر رۆژانە 2400 
پێستەی مەڕ و 1000 پێستەی بزن و 350 پێستەی 
رەشــەواڵخی خۆش دەكــرد و 50%ی بەرهەمەكەی 
بــۆ توركیا و 30%ی بۆ عێــراق و 20%ی بۆ واڵتانی 
دیكە هەناردە دەكرد، بەاڵم ئێستا كارگەكە وەستاوە 
و خاوەنەكــەی بــەو مۆڵەتەی هەیەتــی، لە جیاتی 
پێســتەی نیمچە دروستكراو، پێستەی خاو هەناردە 

دەكات.
كەمال ئەحمەد سەیدۆ، خاوەنی كارگەكە دەڵێت: 
"بەهــۆی دابەزینی بەهای لیرە، نرخی پێســتە زۆر 
دابەزیــوە، ئێســتا وەك جــاران پارە نــاكات، بۆیە 
كارگەكان وەستاون و بازرگانان دوای خۆشكردنێكی 
سەرەتایی، پێستەكە بەشێوەی خاو هەناردە دەكەن، 
ئێمەش هاوشێوەی ئەوان هەمان بازرگانی دەكەین".

پێشتر 110 كرێكار لە كارگەكەی سەیدۆ كاریان 
دەكــرد و دوای داخســتنی كارگەكــە، هەموویــان 

نێردرانەوە ماڵەوە.
كەمــال ســەیدۆ دەڵێــت: "بــەر لــە داخســتنی 
ســەردانی  كارگــەكان  خــاوەن  كارگەكانمــان، 
بەڕێوەبەرایەتی گشتیی گومرگمان كرد، پێمانگوتن 
ئەگــەر ئێــوە لەبەرامبــەر هەناردەكردنــی تۆنێــك 
پێســتەی خــاو تەنیــا 50 هــەزار دینــار وەربگرن، 
ناچارین كارگەكانمان دابخەین، داوامان لێكردن بڕی 
پارەكە بۆ 200 هەزار دینار زیاد بكەن، بەاڵم ئەوان 

رازی نەبوون، بۆیە كارگەكانمان داخست".
بەهــۆی نەبوونــی مۆڵەت لــە توركیــا، زۆربەی 
بازرگانانی كوردســتان بە مۆڵەتی كەمال ســەیدۆ و 
خاوەن كارگەیەكی دیكە كااڵكانیان هەناردە دەكەن، 
بۆیە ئەو ئاگاداری جموجۆڵی بازرگانی پێســتەیە و 
دەڵێت: "لە شەش مانگی رابردوودا تەنیا بە مۆڵەتی 
مــن نزیكەی 4،250 تۆن پێســتە هەناردەی توركیا 

كراوە".  
جگــە لە كارگــەكان، ژمارەیەك كۆگای پێســتە 

خۆشكردنی ســەرەتاییش لەشــارەكانی كوردستان 
هەن، كە پێشتر پێستەیان لە كوشتارگە و قەسابەكان 
دەكڕییــەوە و دوای خۆشــكردنێكی ســەرەتایی بە 
كارگەكانیان دەفرۆشت. بەاڵم ئێستا بەهۆی دابەزینی 
نرخی پێســتە ژمارەیەك لەو كۆگایانەش رووبەڕووی 

داخستن بوونەتەوە.  
 كۆگای پێستەخۆشــكردنی جیهــاد، یەكێكە لە 
كۆگا داخراوەكان، جیهاد نوورەدین، خاوەنی كۆگاكە 
كە ماوەی 33 ساڵە بەو پیشەیەوە خەریكە، دەڵێت: 
"بەهۆی دابەزینی نرخ ئەم پیشەیە خێری نەما، بۆیە 

وازمان لێ هێنا".
جیهــاد ئێســتا كاری هەناردەكردنــی رێخۆڵە و 
هــەزار لۆغانە دەكات بۆ توركیــا و واڵتانی ئەوروپا، 
لەنزیكەوە ئاگاداری بازرگانیی پێستەشــە، دەڵێت: 
"جگە لە هۆكاری دابەزینی نرخی لیرە، ئەو هۆكارەی 
وایكرد نرخی پێستە بەتایبەت ئەمساڵ زۆر دابەزێ، 
مایەپووچبوونی 5 كۆمپانیای گەورەی دروستكردنی 
پێاڵوە لە توركیا كە پێشتر هەریەكەیان رۆژانە زیاتر 
لە 50 تۆن پێســتەی گایان دەكڕی، بۆیە بەشــێكی 
زۆری ئەو پێستەیەی لە عێراق و كوردستان هەناردە 
دەكــرا، ئەم كارگانە دەیانكڕی، ئێســتا بەهۆی ئەو 
بارودۆخــەی تووشــی توركیا بــووە كۆمپانیاكانیان 
مایەپووچ بوون، بەهۆی قەرزی زۆریشەوە حكومەت 

دەستی بەسەر كارگە و كۆمپانیاكانیاندا گرتووە".
بەپێی ئەو ئامارەی لە كوشــتارگەی هاوچەرخی 
هەولێر دراوەتە )رووداو(، مانگانە 132 تۆن پێستەی 
مەڕ و بزن و رەشەواڵخ تەنیا لە كوشتارگەی هەولێر 
هەیە. بەهۆی دابەزینی نرخەكەی بەشێكی زۆری لێ 

فڕێ دەدرێت و كەمێكی هەناردە دەكرێت.
هەڵمەت هەمزە سلێمان، بەڕێوەبەری كوشتارگەی 
هاوچەرخی هەولێر دەڵێت: "رۆژانە نزیكەی شــەش 
تۆن پێستەمان هەیە، بەاڵم تەنیا دوو تۆنی هەناردە 

دەكرێت و چوار تۆنی فڕێ دەدرێت".
بەهۆی دابەزینی نرخەكەی، ئێستا پێستەی بزن 

بەتــەواوی فڕێ دەدرێت، پێســتەی مەڕ و بەرخیش 
هەنــدێ بازرگانیــی بچــووك بۆ ســوود وەرگرتن لە 
رێخۆڵەكەی دەیكڕن و پێستەكەی فڕێدەدەن، تەنیا 
پێســتەی رەشــەوالخ فڕێ نادرێت كە ئەویش نرخی 
كیلۆیەكی لە 1200 دینارەوە بۆ 400 دینار دابەزیوە.
رەمەزان محەممەد، بەڕێوەبەری سامانی ئاژەڵ لە 
وەزارەتی كشــتوكاڵ و ســەرچاوەكانی ئاو، دەڵێت: 
"ئێســتا بەشــێوەی خاو و نیمچە دروســتكراو رێگە 
بەهەناردەكردنی پێســتە دەدرێ، ئەوەش وایكردووە 
كارگەكان بەرەوڕووی داخســتن ببنەوە و ژمارەیەكی 
زۆریش لە كۆگاكانی پێستەخۆشــكردنی سەرەتایی 
داخراون و بووەتە هۆی بێكاربوونی چەندین كەس".

وەزارەتــی بازرگانیی عێراق لە رۆژی 2010/3/2 
نووســراوێكی ئاراســتەی نوێنەرایەتیــی هەرێمــی 
كوردســتان لەبەغدا كردووە كە لــە خاڵی یەكەمیدا 
هاتــووە پێســتەی خــاو لە عێــراق لە لیســتی كااڵ 
قەدەغەكراوەكانە، چونكە ســامانێكی نیشتمانییە. 
نزیكــەی 40 كارگــە لە عێراق و چــوار كارگەش لە 
هەرێمی كوردستان بۆ خۆشكردنی پێستە دامەزراون 
كــە هەلی كاریان رەخســاندووە و پێســتەی نیمچە 
خۆشــكراو ئامــادە دەكــەن، بۆیــە هەناردەكردنــی 
بەشــێوەی خاو قەدەغەیە، بەاڵم ئێســتا پێســتەی 
خاوی بەشــێك لە شــارەكانی عێراقیش بەشــێوەی 
قاچــاخ هــاوردەی هەرێمــی كوردســتان دەكرێت و 
لە كوردستانیشــەوە بازرگانان هەنــاردەی توركیای 

دەكەن.
كەمال ســەیدۆ دەڵێت: "كوردســتان پێســتەی 
زۆری نییە، ئەگەر پێستەی شارەكانی عێراق رێگری 
لێبكــرێ، ئــەم بازرگانییــە الواز دەبێــت و ســااڵنە 
ملیۆنان دۆالر زیان بەر ئابووریی هەرێمی كوردستان 
دەكەوێت، چونكە وەزارەتی بازرگانی بۆ بەخشــینی 
مۆڵەتی هەناردەكردنی هەر هەزار تۆنێك 105 هەزار 
دینار وەردەگرێ. لە ســنوورەكانیش بۆ هەر تۆنێك 

50 هەزار دینار گومرگ وەردەگیرێت".

توركیا رێگە بەهاوردنی بنەتۆی گەنم 
بۆ كوردستان نادات

جوتیارێك

نرخی بنەتۆی 
گەنم 150 هەزار 
دیناری دیكەی 
دێتە سەر

بازرگانان پێستەی قەدەغەكراو 
هەناردەی توركیا دەكەن
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شۆكی بازاڕی نەوت دوای كوشتنی خاشوقچی

زیاتر لە ساڵێك بەسەر گشتپرسییەكەی باشووری 
كوردستان و رووداوەكانی 16ی ئۆكتۆبەردا تێپەڕی. 
دوای ئەو ماوەیە بەهۆی دروستبوونی ناسەقامگیری 
لە ناوچە كێشــە لەسەرەكان، دواتریش لەدەستدانی 
50%ی خاكی كوردســتان و دەستبەســەرداگرتنیان 
لەالیــەن ســوپای عێراق و میلیشــیاكانی حەشــدی 
شــەعبی، گورزێكی گەورە بەر ئابووریی كوردستان 
كــەوت، بە تایبەت لەدەســتدانی هــەردوو كێڵگەی 
نەوتــی بــای حەســەن و هاڤانا كە پشــكی نەوتی 
كوردستانی لە بازاڕەكانی جیهاندا بۆ نیوە دابەزاند، 
ئەمەش زۆر قورس لەسەر كوردستان كەوت، چونكە 

نەوت زیاتر لە 90%ی داهاتی كوردستان پێكدێنێ.
ئەگەرچی مانگانە حكومەتی هەرێمی كوردستان 
هیــچ داتایەكــی فەرمــی لەبــارەی بــڕ و داهاتــی 
نــەوت باڵوناكاتــەوە، بەاڵم بەشــێك لە دامــەزراوە 
جیهانییەكانــی تایبــەت بــە زانیاریی نــەوت و گاز، 
داتای مانگانە لەســەر بــڕی هەناردەكــراوی نەوتی 
كوردستان باڵودەكەنەوە بە تایبەت پێگەكانی تانكەر 
تراكــەر و ئێس ئاند پــی گڵۆباڵ پالتس. بەگوێرەی 
ئامــارەكان هەنــاردەی نەوتی كوردســتان لە مانگی 
ئابــدا ژمارەیەكی پێوانەیی نوێی تۆمار كردووە و بۆ 
370 هــەزار بەرمیل لە رۆژێكــدا بەرزبووەتەوە، بڕی 
هەناردەكراوی نەوت و تێكڕای نرخی نەوت و تێكڕای 
داهاتی هەر مانگێك لە ماوەی یەك ساڵی رابردوودا 

لەم خشتەیەدا روونكراوەتەوە.
 ســەرباری دابەزینی بڕی نەوتــی هەناردەكراوی 
كوردستان بۆ بازاڕەكانی جیهان كە دابەزینی داهاتی 

بەدوادا هات، بەاڵم بەرزبوونەوەی نرخی نەوت توانی 
قەرەبــووی بەشــێكی زۆری ئــەم دابەزینە بكاتەوە. 
ســەرەڕای ئــەوەی حكومەتی عێــراق مانگانە بڕێك 
پارە بە مەبەســتی پێدانی بەشــێك لــە مووچە بۆ 
هەرێــم دەنێرێت. لە مانگــی ئەیلولی 2017 تێكڕای 
نەوتی هەناردەكراوی كوردستان لە ئاستەكانی 550 
هەزار بەرمیل بوو لە رۆژێكدا، بەو پێیەش كە نرخی 
نەوتــی هەرێــم بە 10 دۆالر كەمتــر لە نرخی نەوتی 
خاوی برێنت دەفرۆشرێت، لەو مانگەدا نرخی نەوتی 
كوردســتان بــە 45.48 دۆالر مامەڵەی پێوەكراوە و 
داهاتی نەوتی كوردســتان لە ئەیلولی ساڵی رابردوو 
750 ملیۆن و 420 هەزار دۆالر بووە، ئێســتا هەرێم 
لە هەمان ئەم بڕە نزیكبووەتەوە، داهاتی مانگەكانی 

دیكــەی بــەم شــێوەیە بــووە كــە لــەم گرافیكەدا 
روونكراوەتەوە و بەردەوام روو لە بەرزبوونەوە بووە:

 یەكێك لە گۆڕانكارییەكان، هەڵبژاردنی پەرلەمانی 
عێراق بوو لە ئایاری ئەمســاڵدا. ئەگەرچی ئەمریكا 
هەوڵــی دەدا ویالیەتی دووەم بۆ عەبادی مســۆگەر 

بــكات، بــەاڵم دواجار بازەكە لەســەر شــانی عادل 
عەبدولمەهدی نیشــتەوە. هەموو ئاماژەكان بۆ ئەوە 
دەچــن كە ئێران رۆڵی ســەرەكی لە یەكالكردنەوەی 
پۆســتە بااڵكانی عێراقدا هەبــووە، بەاڵم گەڕانەوەی 
ئابڵوقــە بۆ ســەر كەرتــی نەوت و بانكــی ئێران لە 

پێنجی مانگی داهاتوودا، رەنگە هاوكێشەكە بگۆڕێ. 
ئەگەرچی گەڕانەوەی ســزاكان بۆ سەر كەرتی نەوت 
و بانكی ئێران رەنگە ناســەقامگیرییەك لە ناوچەكە 
دروســت بكات و پریشــكی ئەم ناسەقامگیرییە بەر 
عێراق و كوردســتانیش بكەوێ، بەاڵم سوودیشی بۆ 

كوردستان دەبێ، چۆن؟
یەكــەم: گەڕانــەوەی ســزاكانی ســەر ئێران، 
خستنەڕووی نەوتی خاوی ئەو واڵتە بۆ ئاستەكانی 
ژێــر یەك ملیۆن بەرمیل لــە رۆژێكدا دادەبەزێنێ، 
ئەمە لەكاتێكدا لە ئایاری ئەمساڵ ئەو واڵتە زیاتر 
لــە 2.4 ملیــۆن بەرمیلــی هەنــاردەی بازاڕەكانی 
جیهان دەكرد. ئەمەش بەرزبوونەوەی نرخی نەوتی 
لێدەكەوێتــەوە و داهاتی نەوتی كوردســتان بەرز 

دەكاتەوە.
دووەم: ئێــران و كوردســتان چەنــد كڕیارێكی 
هاوبەشیان هەیە، بەتایبەت یۆنان و ئیتاڵیا و چەند 
واڵتێكی دیكەی ئەوروپا كە بێگومان ناتوانن خۆیان 
لە گەمارۆ ئابوورییەكانی ئەمریكا بۆ ســەر كەرتی 
وزەی ئێــران بپارێزن، ناچار روو لە كڕینی زیاتری 
نەوتی كوردستان دەكەن، ئەمەش خواست لەسەر 

نەوتی كوردستان بەرز دەكاتەوە.
سێیەم: سەرەتای مانگی ئابی ئەمساڵ، دۆناڵد 

ترەمــپ، رایگەیاند هەر واڵتێــك بازرگانی لەگەڵ 
ئێران بــكات، بازرگانی لەگــەڵ ئەمریكادا ناكات. 
گوتەكانــی ترەمپ، ئاماژەیە بــۆ ئەو واڵتەی كەوا 
لە بەرەی ئەمریكا نییە. بەمەش حكومەتی عێراق 
بە كوردستانیشــەوە نابێت هاوبەشــیی بازرگانی 
لەگــەڵ ئێراندا بكەن، ئەگەر ئەمریكا عێراق ناچار 
بكات پابەند بێت بە سزاكان، دەبێت عێراق واز لە 
پڕۆژەی بۆڕی نەوتی كەركووك – كرماشان بهێنێ 
و بیــر لــە هەناردەی نەوتی كەركــووك لە رێگەی 
بۆڕیــی نەوتی كوردســتان – جەیهــان بكاتەوە، 
ئەمەش بە ســوودی هەرێم دەشــكێتەوە و قوفڵی 
نزیــك بە 300 هــەزار بەرمیلی دیكــەی نەوت بۆ 

بازاڕەكانی جیهان دەكرێتەوە. 
چــوارەم: لە ئەگەری گوشــار خســتنە ســەر 
حكومەتــی عێراق بــۆ پابەندكردنی بە ســزاكانی 
ئەمریــكا بۆ ســەر ئێــران، ئەوە عێــراق زیانێكی 
زۆری لەالیەنــی ئابــووری و الیەنەكانــی دیكــەوە 
بەردەكەوێت، چونكە بڕێكی زۆر لە گاز لە ئێرانەوە 
بە مەبەســتی كارەبا هــاوردەی واڵتەكەی دەكات. 
ئەمــەش هانی دووبارە دروســتبوونەوەی گرژی و 
ئاڵۆزی لە باشــووری عێراق بە تایبەتی لە بەسرە 
دەدات، رەنگــە پارێزگاكانــی دیكــەی عێراقیــش 

بگرێتــەوە. واتــا ئەمریــكا دەتوانێت بە ئاســانی 
شەقامی عێراق لە بەرژەوەندیی خۆی بجوڵێنێ.

بەاڵم ســەرباری هەموو ئەمانە، دۆخی ناوخۆی 
سیاســی هەرێمی كوردســتانیش لە بەرژەوەندی 
پێگەی وزەی كوردســتاندا نییــە، بەتایبەت دوای 
هەڵبژاردنی بەرهەم ســاڵح وەك ســەرۆككۆماری 
عێــراق كە درزی خســتووەتە نێوانــی یەكێتی و 
پارتی، ئەمەش پێگەی كورد لە بەغدا الواز دەكات. 
لەالیەكــی دیكەوە یەكالنەبوونەوەی پۆســتەكانی 
پارێــزگای كەركــووك لــە نێــوان پێكهاتــەكان و 
لە ســەرووی هەمووشیانەوە پۆســتی پارێزگاری 
كەركووك كە بووەتە گرێكوێرەیەكی دیكەی نێوان 
یەكێتی و پارتی، دۆخەكە زیاتر ئاڵۆز دەكات. هەر 
چەنــدە رەنگە گەڕانەوەی گەمــارۆ ئابوورییەكانی 
ســەر ئێران لــە بەرژەوەندی هەولێر تــەواو بێت، 
لەگەڵ ئەوەشــدا گواستنەوەی سیاســەتی وزەی 
كوردســتان لە وەزارەتی ســامانە سروشتیەكانی 
حكومەتــی هەرێمەوە بۆ دەســتی رۆســنەفت كە 
لە سەرەتای ئەمســاڵ تەواوی خاوەندارێتی بۆڕی 
نەوتی كوردســتانی گرتە دەســت، بە قۆناغێكی 
گرنگی دووبارە بووژانەوەی پێگەی وزەی هەرێمی 

كوردستان دادەنرێ.

یادگار سدیق

ســعودیە هەڕەشــەی بەرزكردنــەوی نرخی 
نەوتی كردووە، ئەگەر ئەمریكا بیەوێت لەســەر 
كوشــتنی جەمال خاشوقچی سزای بدات. ئەمە 
یەكەمجارە لەماوەی دەیان ساڵدا ، سعودیە ئاوا 
بە ئاشكرا هەڕەشەی بەرزكردنەوەی نرخی نەوت 
دەكات. ســەرەتای ئــەم مانگــە دۆناڵد ترەمپ 
رایگەیانــد ئەگەر بۆی دەربكەوێت بەرپرســانی 
سعودیە لە پشت دیارنەمانی خاشوقچین، ئەوا 

سزای توند بەسەر ئەو واڵتەدا دەسەپێنێ.
بــەاڵم لە چەند رۆژی رابردوودا بەرپرســانی 
ســعودی ملیان بۆ گوشــارە نێودەوڵەتییەكان 
دا و دانیــان بــەوەدا نــا كە خاشــوقچی لەناو 
كونســوڵخانەی واڵتەكەیــان لــە ئیســتەنبوڵ 

كوژراوە.
پێشتر دۆناڵد ترمپ، تووڕە بوو لە رەفتاری 
ســعودیە لە بازاڕی نەوتــدا و داوای كردبوو بە 
بەرزكردنــەوەی ئاســتی بەرهەمهێنانی نەوت، 
رێگــە لــە بەرزكردنــەوەی نرخەكانــی نــەوت 
بگرێت. ترەمــپ پێیوایە ئەمریكا زۆربەی واڵتە 
دەوڵەمەندە نەوتییەكانــی كەنداو دەپارێزێت و 
ئەوانیــش لە بەرامبەردا دەبێــت نەوتی هەرزان 

بخەنە بازاڕەكانەوە.

هەڕەشــەی دۆناڵد ترەمپ لەسەر سەپاندنی 
سزا بەسەر سعودیە لەسەر دۆسیەی خاشوقچی، 
ســعودیەوە  بەرپرســانی  لەالیــەن  زوو  هــەر 
كاردانەوەی بەدوای خۆیدا هێنا. ســعودییەكان 
بە شــێوازی ناڕاســتەوخۆ ئاماژەیــان بە رۆڵی 
ئەو واڵتــە داوە لە ئابووریــی جیهاندا و ئەگەر 

بیانەوێت دەتوانن كێشەی بۆ دروستبكەن.
جێفری كیۆری، ئابووریناسی سەر بە بانكی 
گۆڵدمان ســاكس، لەو بارەیەوە رایگەیاندووە، 
مەترسییە جیۆسیاســییەكان لە بازاڕی نەوتدا 

ئێستا سعودیەشی تێكەاڵو بووە.
دوای بەیاننامــە رەســمییەكەی حكومەتــی 
سعودیە، توركی ئەلدەخیل، بەڕێوەبەری گشتی 
تەلەفزیۆنــی ئەلعەرەبییە لــە بابەتێكدا ئاماژە 
بەوە دەدات ئەگەر ســەرۆكی ئەمریكا بە نرخی 
80 دۆالری نەوت نیگەرانە، دەبێت كەس سەری 
ســوڕنەمێنێ ئەگەر نرخی نەوت بەرزبووەوە بۆ 
100 دۆالر و 200 دۆالر، تەنانــەت بــۆ چەنــد 

هێندەی ئەو ژمارانە.
دەخیــل هەروەها دەنووســێت كە دەكرێ لە 
بــازاڕی نەوتــدا مامەڵەكان بــە یوانی چینی و 
بە دراوی دیكە بكرێن. ئەمەش هەڕەشــەیەكی 
راستەوخۆیە و ئاماژەیە بۆ هەوڵێكی چین لەگەڵ 
ســعودیە كە بەنیازە نەوت لەجیاتــی دۆالر بە 
دراوی خۆی لە ســعودیە بكڕێت و بەكردەیی لە 

مامەڵە نەوتییەكانیدا دۆالر البدات.
بەڕێوەبەری گشتی ئەلعەرەبییە هەوڵدەدات 
ئــەوە بڵێــت كە ئەگەر ئەمریكا ســزا بەســەر 
سعودیەدا بســەپێنێ ئەوا لەڕووی ئابوورییەوە 

ئەمریكا خۆی زیانی گەورە دەكات.
زۆربــەی ئابووریناســان پێیانوایە ســعودیە 
دەتوانێــت بــە كەمكردنەوەی نەوتــی خۆی لە 
بــازاڕدا نرخەكانــی نــەوت بەرزبكاتــەوە و بەو 
پێیەش گورزێكی گــەورە لە ئابووریی ئەمریكا 
و واڵتانی دیكەی جیهان بدات كە بەكارهێنەری 

نەوتی خاون.
پێشــتر بەرزبوونــەوەی نرخــی نــەوت بــۆ 
ســەرووی 80 دۆالر زیانی گەورەی بە ئابووریی 
واڵتانــی گەشــەكەر داوە. بەرزبوونەوەی نرخی 
نەوت بۆ واڵتانی بەكارهێنەر دەتوانێت گەشەی 
ئابوورییان بەتەواوەتی بوەستێنێ. بەواتایەكی 
دیكــە ســعودیە بە تەنیــا دەتوانێت گەشــەی 
ئابووریــی جیهان پەكبخات، ئەوە لە كاتێكدایە 
بەردەوام لەالیــەن ناوەندە داراییەكانی جیهان، 

وەك ســندووقی نێودەوڵەتــی دراو و بانكــی 
جیهانــی، راگەیێنــدراوە كــە ئابووریی جیهان 
لەمســاڵ و ســاڵی داهاتوو بەڕێــژەی زیاتر لە 
3% گەشە دەكات، بەاڵم بەدیهێنانی ئەو گەشە 
ئابوورییە پەیوەستە بە رەواندنەوەی مەترسییە 
جیۆپۆلیتییەكانی پەیوەست بە شەڕی بازرگانی 

و بازاڕی نەوت.
لەگەڵ ئەوەشدا بۆ سعودییەكان، ئاسان نییە 
بازاڕی نەوت بشڵەژێنن و نەوتی كەمتر بخەنە بازاڕ 

و نرخەكانی نەوت بەرزبكەنەوە. بەرزكردنەوەی 
نرخی نەوت لەسەرخۆ خواست بۆ كڕینی نەوت 
لەالیەن واڵتانی بەكارهێنەرەوە كەمدەكاتەوە و 
ئەوەش نرخەكانی نەوت دادەبەزێنێ و بەزیانی 

خودی سعودیە دەشكێتەوە.
توندبوونــی  دوای  كــە  ئەوەیــە  لەبــەر 
ناكۆكییەكانــی نێــوان ئەمریــكا و ســعودیە، 
خالــد فالــح وەزیــری وزەی ئەو واڵتــە لەناكاو 
دەردەكەوێت و دەڵێت ســعودیە وەك فاكتەری 

سەقامگیریی بازاڕی نەوت دەمێنێتەوە.
فالــح بەڵگــەش بــۆ ئــەوە دەهێنێتــەوە و 
دەڵێــت، ئەگەر لەبەر هــەر هۆكارێك قەبارەی 
نەوتــی هەر واڵتێكــی بەرهەمهێنەر لــە بازاڕدا 
بــووە كــە  ئــەوە ســعودیە  كەمبووبێتــەوە، 
شــوێنەكەی پڕكردووەتــەوە، وەك ئاماژەیەك 
بــۆ نەمانی نەوتی ئێــران و ئــەو توانایەی كە 
سعودیە بۆ پڕكرنەوەی شوێنی ئێران هەیەتی. 
بەو جۆرە بەگوێی ئەمریكییەكاندا دەدات كە لە 

مانگی داهاتووەوە و لەوكاتەی هەناردەی نەوتی 
ئێــران كەم دەكات، پێویســتتان بە ســعودیە 
دەبێــت بۆ ئەوەی نرخی نــەوت كۆنترۆڵ بكات 
و بەرزنەبێتەوە بۆ ئاستێك كە زیانی گەورە لە 

ئابووریی ئەمریكا بدات.
وەزیری وزەی ســعودیە هەروەها دەڵێت كە 
لە مانگی مایســەوە رۆژانــە 700 هەزار بەرمیل 
نەوتی زیاتریان خســتووەتە بازاڕەوە و جەخت 
لەوە دەكاتەوە كە توانای خســتنەڕووی رۆژانە 
1 ملیــۆن و 300 هەزار بەرمیل نەوتی زیاتریان 

هەیە.
چەندینجار دۆناڵد ترەمپ لە تویتەكانیدا لە 
مانگــی رابــردوو داوای لە ســعودیە كردووە بە 
خســتنەڕووی نەوتی زیاتــر، كار بۆ دابەزاندنی 
نرخەكانــی نەوت بــكات. بەرزبوونەوەی نرخی 
نەوت لەبەر هەر هۆكارێك بێت، زیانی گەورە لە 
دۆناڵد ترەمپ و كۆمارییەكان دەدات كە سەرقاڵی 
كەمپەینی هەڵبژاردنی كۆنگرێسن. ئەگەر نرخی 
نــەوت بەرزبێتــەوە، نرخی ســووتەمەنی بەرز 
دەكاتەوە و ئەوەش تێچووی ژیانی هاوواڵتیان و 
كارگەكانی ئەو واڵتە زیاد دەكات كە كاریگەری 
راســتەوخۆی لەسەر گەشەی ئابووریی ئەمریكا 

دەبێت.
سەرەڕای بەرزبوونەوەی ئاستی بەرهەمهێنانی 
نەوتی ئەمریكا، هێشتا ســعودیە دوای واڵتانی 
دیكــەی كەنــداو، دووەم دابینكاری ســەرەكی 
نەوتــی خاوی ئەمریكایە و رۆژانە نزیكەی یەك 
ملیۆن بەرمیل نەوتی بۆ هەناردە دەكات. ئەمە 
لەكاتێدایە كە هەفتەی رابردوو قەبارەی نەوتی 
كۆگاكراوی ئەمریكا، بەپێی راپۆرتی پەیمانگەی 
نەوتی ئەمریكا، بەبڕی دوو ملیۆن و 130 هەزار 

بەرمیل كەمی كردووە.
پێشــتر بەهــۆی نزیكبوونــەوە لــە وادەی 
جێبەجێكردنــی گەمــارۆ نەوتییەكانی ئەمریكا 
لەســەر ئێران، بازاڕی نەوت كاریگەری گەورەی 
جیۆسیاسی لەســەر بوو، ئێستاش دیارنەمانی 
خاشوقچی و ئەوەی لە چەند هەفتەی داهاتوودا 
لەســەر ئــەو كەیســە روودەدات، ئەوەنــدەی 
دیكــە بــازاڕی نــەوت تووشــی شــۆكی گەورە 
دەكات، ئەگەر هیچ سازشــێكی نێودەوڵەتی و 
ناوچەیی لەسەر ئەو كەیسە نەكرێت و دۆخەكە 

هێورنەكرێتەوە. 
*بەڕێوبەری دیسكی ئابووریی تۆڕی 
میدیایی رووداو

دۆســیەی خاشــوقچی بازاڕی نەوت تووشی 
شۆكێكی گەورە دەكات ئەگەر هیچ سازشێكی 

نێودەوڵەتی و ناوچەیی لەسەر نەكرێ

ئەگەر ئەمریكا بەهۆی خاشوقچییەوە سعودیە سزا بدات، ئەوە سعودیە نرخی نەوت بەرز دەكاتەوە

سزاكانی سەر ئێران بە قازانجی كەرتی وزەی 
كوردستان دەشكێنەوە؟
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دەشنێ دەبێتە ئەكتەر
دەرباز یونس/ رووداو - دهۆك

خانمە هونەرمەند دەشــنێ موراد لە چوارچێوەی چاالكییەكانی شەشــەمین فێستیڤالی فیلمی دهۆك بەشداربوو، دەشنێ بە )رووداو(ی گوت دەیەوێ 
ببێتە ئەكتەر. دەشــنێ گوتی "حەز دەكەم بەشــداری فیلمی ســینەمایی بكەم، بۆیە داوا لە دەرهێنەران دەكەم رۆڵی بەهێزم بۆ ئامادە بكەن". دەشــنێ كە 

نوێنەرایەتی فیلمێكی ئەمەریكی لە فێستیڤاڵەكە دەكات گوتی "ئەم فیلمە باس لە ئافرەتانی قوربانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست دەكات، دەرهێنەری فیلمەكە منی 
هەڵبژاردووە وەك نمووبەی ئافرەتێكی بەهێز و بۆ ئەوەی لێرە نوێنەرایەتی بكەم، ئەمە جێگەی شانازی و شەڕەفە". دەشنێ موراد پێشتر وەك پێشكەشكاری 

تەلەفزیۆنی و گۆرانیبێژ دەركەوتووە.

هونەری

لە گەورەترین 
ئۆپێرای ئەڵمانیا 
گۆرانیی كوردی 
دەڵێم

دایكم هەوڵی 
دابوو لەنێو 
سكیدا 
بمكوژێت

هانی، خانمە گۆرانیبێژی كورد بۆ )رووداو(: 

بە پڕۆژەیەكی جیهانییەوە 
دەگەڕێمەوە كوردستان

سینەماكاری كورد رامین محەممەد یار:

گوڵشیفتە فەراهانی خۆی فێری 
كوردی دەكات

لە پێنج 
ساڵییەوە بەبێ 

باوك و دایك 
گەورە بووم

رووداو: ماوەیەكــە دەرنەكەوتــووی، هــۆكار 
چییــە؟ زۆر كــەس دەڵێن هانــی وازی لە هونەر 

هێناوە.
هانــی: من وازم لە هونــەر نەهێناوە و ناتوانم 
بــێ هونــەر بژیــم، هونــەر هەمــوو ژیانــی منە، 
بــەاڵم دەتوانیــن بڵێین كە ماوەیەكە لە شاشــە 

دووركەوتوومەتەوە.
دووركەوتنەوەیــە  ئــەم  نەترســاوی  رووداو: 

هەوادارانت بتۆرێنی؟
هانــی: من لــە رابــردوودا بەشــێوەیەك كارم 
كــردووە كــە هەوادارانــم ئــاوا ئاســان نەتۆرێن. 
بەهێزیــی هونــەری من بەجۆرێك بــووە كە بایی 

ئەوە بێت خەڵك هانی لەبیر نەچێتەوە.
رووداو: ئــەم بەرهەمــە هونەرییانــەی ئــەم 
ماوەیەی رابردوو، هەست دەكرێت پەیامی سیاسی 

لەپشتە؟

هانــی: من لە واڵتێك لــە دایكبووم كە هونەر 
بۆ ئافرەت قەدەغەیە. پیشاندانی قژ كە جوانترین 
شــتە بۆ ئافرەت قەدەغەیە، بۆیــە دەتوانم بڵێم 
هەموو شتێكی من پەیامی سیاسی لە پشتە، من 
بە سیاســی نان دەخۆم و بە سیاســی چێشــت 
دروســتدەكەم، بێگومان گۆرانییەكانیشم پەیامی 

سیاسین بۆ دەسەاڵتداران و خەڵكی ئێران.
رووداو: پێشــتر باســی ئەوەت بۆ كردووم كە 
ئەو كاتەی لە ســكی دایكتدا بووی، دایكت تۆی 
نەویستووە؟ دەتوانی ئەم چیرۆكە بۆ خوێنەرانی 

)رووداو( باس بكەیت؟
هانی: من تەمەنم پێنج ســاڵ بــوو كە دایكم 
بــۆی گێڕامەوە، ئەو كاتەی دووگیان بووە و منی 
لە ســكدا بووە. منی نەویستووە و هەوڵی دابوو 
بمكوژێت، ئەمەم لە دەمی خۆیەوە بیستووە، من 
هــەر لە منداڵییەوە بێ دایك و باوك گەورەبووم، 
زۆر بچووك بووم كاتێك باوكم كۆچی دوایی كرد، 
دواتریش الی دایكم نەدەژیام و الی پوورێكم بووم.
رووداو: بەنیاز نیــت بە یەكجاری بگەڕێیتەوە 

كوردستان؟
هانــی: وزە و پــڕۆژەی زۆرم هــەن بۆ ئەوەی 
بگەڕێمەوە كوردستان، بەاڵم دەمەوێ لێرەوە بڵێم 
پێویســتم بە پشتگیرییە، پێویستە ئێمەی كورد 

یەكێكە لە ناسراوترین خانمە هونەرمەندەكانی كورد. لە شاری سنەی 

رۆژهەاڵتی كوردستان لەدایكبووە و ماوەی چەند ساڵێكە لە ئەڵمانیا 

دەژی. كارە هونەرییەكانی لە باشووری كوردستان دەنگیان دایەوە و 

بەناوبانگبوونیشی هەر لێرە بوو. هانی كە ماوەیەكە هیچ بەرهەمێكی 

هونەری نییە و هەوادارانی پرسیاری هۆكارەكەی دەكەن، دەڵێت ئەو 

لە كاری هونەری دوورنەكەوتووەتەوە و ناتوانێت بێ هونەر بژی، تەنیا 

لە شاشەی كوردی دووركەوتووەتەوە. هانی لە هەڤپەیڤینێكدا لەگەڵ 

)رووداو( باسی ژیانی هونەری و تایبەتیی خۆی دەكات.

هەڤپەیڤین: دەرباز یونس

رووداو – هەولێر
دەست لەناو دەست بنێین و بەیەكەوە كار بكەین، 
بەســە دژایەتی یەكدی و یەكدی شــكاندن. ئێمە 
پێویســتە یەك بگرین و بەیەكەوە كار بكەین بۆ 

ئەوەی پێشكەوین و سەركەوتوو بین.
رووداو: دژایەتی كراوی؟

هانــی: بەڵێ كراوم، بەاڵم دژایەتییەكەشــیان 
جوان بووە.

رووداو: دەڵێن هانی سێ جار شووی كردووە، 
ئەوە تا چەند راستە؟

هانــی: من دەمەوێ لێرەوە كۆتایی بەو بابەتە 
بهێنــم، ئەمە دوورە لە راســتی. تەنیا یەك جار 

شووم كردووە.
رووداو: باســی هاتنــەوەی تۆمــان كــرد بــۆ 
كوردســتان، نەتگــوت پرۆژەكانــت چیــن لــە 

كوردستان؟
هانــی: وەك گوتم پــڕم لە وزە، دەشــمەوێ 
بێمەوە كوردســتان و پڕۆژەیەكی جیهانیم هەیە، 

ئێستا لەگەڵ هەندێ لە هاوڕێ 
نزیكەكانم گفتوگۆی لەسەر 
دەكــەم. لــە ئایندەیەكی 
نزیكدا پڕۆژەكە دەخەمە 
جێبەجێكردنەوە  بواری 
و كاری لەســەر دەكەم، 

دڵنیام پڕۆژەیەكی باش دەبێت.
رووداو: لە مــاوەی رابردوودا چەند كارێكی 
هاوبەشــت لەگــەڵ هونەرمەندانــی ئەڵمــان و 
ئەوروپــی كرد. ئــەم كارانــە داهاتوویان چی 

دەبێت؟
هانی: من ئێستا لە ئەڵمانیا پەیوەندیی زۆر 
باشم هەن، لەگەڵ هونەرمەندانی ئەوروپی كار 
دەكەم و مانگی داهاتوو لە گەورەترین ئۆپێرای 
ئەڵمانیــا گۆرانــی دەڵێم، بێگومــان كە لەوێ 
گۆرانــی دەڵێــم وەك خانمێكی كــورد گۆرانی 
دەڵێــم و گۆرانییەكەشــم بە كــوردی دەبێت، 

هاوڕێیەتی گروپێكی بالێ دەكەم.
رووداو: پــڕۆژەی هونەریت بــۆ هەوادارانی 

كوردستان چییە؟

هانــی: مەبەســتمە كۆنســێرتی گۆرانــی 
بكەم، هەروەهــا لە داهاتوویەكی نزیكدا چەند 
گۆرانییەك و كلیپێكی نــوێ باڵودەكەمەوە، 
ئێســتا هەموو ئامادەكارییــەكان كراون 
و لــە ئایندەیەكــی نزیكــدا هەودارانم 
لێرە لە كوردســتان نوێترین كلیپی 

گۆرانییەكانم دەبینن.

تەنیا یەكجار 
شووم كردووە

داو(
وو
: ر

ۆتۆ
 )ف

لیزا محەممەد
رووداو - سلێمانی

بەهــزاد فەراهانی، باوکی خانمــە هونەرمەندی 
ناســراوی ئێرانــی گوڵشــیفتە فەراهانــی دەڵێــت 
کچەکەی بەجۆرێک هۆگری کورد بووە کە ئێســتا 
خەریکە بە باشی خۆی فێری زمانی کوردی دەکات.
 گوڵشیفتە لە فیلمی )کچانی خۆر( کە فیلمێکە 
لەبارەی خۆڕاگریی ژنانی شەڕڤانی کورد لە کۆبانێ 
و کاری ژنە دەرهێنەری فەرەنسی ئیڤا ئوسۆن بوو، 

رۆڵی کچە شەڕڤانێکی فەرماندە دەبینێ. 
ئــەو فیلمــە لە ســێیەمین خولی فێســتیڤاڵی 
نێودەوڵەتی فیلمی ســلێمانی کە هەفتەی رابردوو 
کۆتایی هات، بووە فیلمی کردنەوەی فێستیڤاڵەکە، 
بەاڵم گوڵشیفتە نەیتوانی ئامادەی فێستیڤاڵە بێت و 
لەجێی ئەو ئەکتەر و دەرهێنەری سینەمایی بەهزاد 

فەراهانی، باوکی گوڵشیفتە لەوێ ئامادە بوو.
بەهــزاد لەبــارەی فیلمــی کچانی خــۆر هیوای 
خواست کە کاتێک بینەر ئەو فیلمە دەبینن "لەبیری 
نەکەن ئەم فیلمە کاتێک بەرهەم هێنرا کە کۆبانی 

دەلەرزی، هێشتا مەترسی لەسەر بوو، ئۆپەراسیۆنی 
رزگارکردنی کۆتایی نەهاتبوو"، بۆیە دەڵێت ئاساییە 
کە فیلمەکە زیادەڕۆیی و دروشمی زۆری تێدا بێت، 
بەاڵم وەک ئەو گوتی، هەموو ئەو شتانە لەڕاستیدا 

روویانداوە و بەشێکن لە مێژووی ئەم گەلە.
بەهــزاد فەراهانی هەر لە درێژەی ئەو قســانەدا 
بۆ )رووداو( باسی هاوسۆزیی خۆی و بنەماڵەکەی 
کــرد لەگەڵ دۆزی کورد و گوتی: "خۆشەویســتیی 
بنماڵــەی من بــۆ کوردســتان زۆر تایبەتە، من لە 
بەرهەمــە هونەرییەکانــم ســێ چــوار بەرهەمیان 

تایبەتــن بە کوردســتان. ئەو خۆشەویســتییە بۆ 
کوردســتان لــە بنەماڵــەی ئێمــەدا ریشــەدارە و 
گەیشــتووەتە منداڵەکانیشم. ئەوان ئێستا عاشقی 
کوردســتان و گەلی کوردن. حەزیان لە ئەدەبیاتی 
کوردییە، بەتایبەتی گوڵشیفتە هەنگاوی زۆر باشی 
ناوە. گەیشــتووەتە ئاستێک خەریکە فێری زمانی 

کوردی دەبێت".
ئــەو گوتی کە گوڵشــیفتە "بەداخەوە نەیتوانی 
ئامادەبێــت ، زۆر حەزی دەکرد بەشــدار بێت لەم 

فێستیڤاڵە".

دەبێ سینەما لە گوندەوە بهێنینە شار
لیزا محەممەد

رووداو- سلێمانی

 ســینەماکاری کــورد رامیــن محەممەد 
یار کە لە ســێیەمین خولی فێســتیڤاڵی 
نێودەوڵەتیی فیلمی سلێمانی بە فیلمی 
)مانگ( بەشــداریی کــرد، رەخنە لە 
ئاستی سینەما دەگرێ لە کوردستان 
و دەڵێــت فیلمی کــوردی تەنیا لە 
دەوری ئــەو بابەتانە دەخولێتەوە 
کــە تایبەتــن بــە ژیانــی گونــد، 
بەوجــۆرەش ســینەمای کــوردی 
رۆڵێکــی خراپــی بینیــوە لــە 
دروســتکردنی ئــەو وێنایەی کە 

غەیرەکورد بۆ کوردیان هەیە.
رامیــن لەدایکبووی ســاڵی 
1994ی سەردەشــتە و ئێســتا 

ماســتەر دەخوێنێ لە بــواری فیلمی بەڵگەنامەیی. 
لە پەراوێزی فێستیڤاڵی ئەمجارەی فیلمی سلێمانیدا 
و لــە گفتوگۆیەکی کورتدا لەگەڵ )رووداو( باســی 
کەموکووڕییەکانی سینەمای کوردی کرد کە تائێستا 
نەپەرژاوەتــە ســەر کێشــەکانی ئەمڕۆی ئینســانی 
کوردی شارنشین و تەنیا لە دەوروبەری ئەو بابەتانە 
دەخولێنــەوە کــە پەیوەندیدارن بە ژیانــی گوند و 

سروشت. 
لەوبــارەوە گوتی: "دەســتپێکردنی من بە کاری 
ســینەما و فیلمســازی لەژێر کاریگەریــی بەهمەن 
قوبــادی بوو، بەاڵم دواتر کە چوومە زانکۆ و فیلمە 
بیانییەکانــم بینین و فێســتیڤاڵەکانم بینین، زۆرم 
پێناخۆشبوو کە فیلمەکانی ئێمە هەر دەبێت شاخی 
تێدابێت، کانی و گوندی تێدابێت، ئەمانە زۆر کراون 
ئیتر وابزانم بەسە و لێرەدا دەبێت واز لەوانە بهێنین".
 رامین دەڵێت: "فیلم ئاوێنەی هەر کۆمەڵگایەکە، 
با ئێمە پرسی کورد لەناو فیلمدا تاوتوێ بکەین.. با 

بێین کێشەی تاک لەناو شاردا و پەیوەندیی تاکەکان 
تاوتوێ بکەین. دەبێت لەناو شار فیلم دروستبکەین، 
با چیرۆکەکەمان دوو پیاوی ناو بازار بێت، دکتۆرێک 
بێت ، کەســێک کە مامۆســتایە.. کاتێک لە تاران 
بووم، هاوڕێیەکی فارسم هەبوو دەیگوت: بەرلەوەی 
تــۆ بناســم وامدەزانی کــورد هەموو بە شــاخەوەن 
و  دەکات  راســت  نەخوێنــدەوارن.  هەموویــان  و 
مافــی خۆیەتــی، چونکە هەرئــەوەی دیوە، منیش 
ئەفغانســتان لەڕێی فیلمەکانیانەوە دەبینم، چونک 

نەچوومەتە ئەوێ".
رامیــن تووڕەیە لــەوەش کە ســینەمای کوردی 
تەنیا خەریکی الوازنیشــاندانی کورد و نمایشکردنی 
بــووە وەکــو قوربانــی و زوڵملێکراو. ئــەو دەڵێت 
سینەماکارانی کورد نەیانتوانیوە گەلی کورد وەکوو 
گەلێکی خاوەن ئیرادە و ڕا نیشــان بدەن "هەمیشە 
کەسێک بووین کە بەاڵمان بەسەردا هاتووە، با لەوە 
دەرچین کەسێک زوڵمی لێ کراوە و کەسێک زاڵمە".

بەڕای ئەو، ئیتر 
ئەو جــۆرە فیلمانە 
نییــە و  بینەریــان 
دەبنە مایەی بێزاری 
"مــن وەک ئــەوەی 
دەرهێنانــە،  کارم 
فیلمــی بــاش یــان 
خراپ دەبینم، بەاڵم 
کەســێک لەناو بازاڕ 
ناچێتــە  کاردەکات، 
ســینەما بــۆ بینینی 

بیزارکــەر،  فیلمێکــی 
ئــەو بــەدوای فیلمێکــی 

ڵێم باشــدا دەگەڕێت، هەمیشە  ە د
هونــەر لەپێش خەڵکــە، هونەر دەبێــت خەڵک بە 
ئاراســتەیەکی دروست ببات، نەک خەڵک داوا بکەن 

هونەر چییان بۆ بکات".
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6 ژن قوتابخانەیەك بۆ كەمئەندام دەكەنەوەژنان
رووداو – هەولێر

لە شارۆچکەی کفری شەش مامۆستای ژن خۆبەخشانە خوێندنگایەکی تایبەت بۆ مندااڵنی کەمئەندام دەکەنەوە. قوتابخانەکە بەناوی خوێندنگای 
"وانۆ-ی نابیستان"ـــە بۆ پەروەردەکردن و خوێندنی مندااڵنی کەمئەندامی شارۆچکەکە لە هۆڵێکی ناو باڵەخانەی بەڕێوەبەرایەتی چاودێری کۆمەاڵیەتی 

کفری جێگایان کراوەتەوە. خوێندنگاکە سەر بە هیچ بەڕێوەبەرایەتی و رێکخراو و الیەنێکی حکومی و ئەهلیی نییه، ئەو شەش مامۆستایە هەر خۆشیان 
وانەی تێدا دەڵێنەوە، لە هەفتەیەکدا پێنج رۆژ و لە رۆژێکدا سێ کاتژمێر هەریەک لە وانەكانی زمانی کوردی، زمانی ئینگلیزی، بیرکاری و زانست-یان پێ 

دەخوێنن.

شكار ئەحمەد
رووداو - هەولێر

دوای ساڵێك و دوو مانگ لە كوشتنی ژنێك، 
تاوانەكە ئاشكرا دەبێت و بكوژەكانی دەستگیر 
دەكرێن. كوشــتنی ژنەكە بە نهێنی بووە و لەو 
ماوەیــەدا بێجگە لە بكوژەكانی، هیچ كەســێك 
هۆكاری مردنی ژنەكەی نەزانیوە، دواتر لەڕێگەی 

هەواڵدەرێكەوە تاوانەكە ئاشكرا دەبێت.
)رێژنە.ك( تەمەنی 21 ســاڵ بوو كە كوژرا. 
دوو جار شــووی كردبوو، لــە هاوژینی یەكەمی 
دوو منداڵــی هەبــووە. دوای جیابوونــەوەی لە 
هاوژینی یەكەمی، شوو دەكاتەوە، بەاڵم لەگەڵ 

ئەویش ناگونجێ و لێی جیادەبێتەوە.
لــە هاوژینــی  رێژنــە دوای جیابوونــەوەی 
دووەمی، لەالیەن )ب.ك.(ی برایەوە بەبیانووی 
ئــەوەی كە گوایــە پەیوەندیی لەگەڵ كەســێك 
هەبووە، دەكوژرێ. دواتر )ب( بە هاوكاریی سێ 
هاوڕێی خۆی لە مانگی هەشــتی ساڵی رابردوو 
تەرمی رێژنە لە گۆڕســتانی بنەساڵوە دەنێژن. 
كوشتن و ناشــتنی رێژنە بە نهێنی بووە، بەبێ 
ئەوەی كەس بزانێت هۆكاری مردنی چی بووە.

كەســێكی نزیكی رێژنە كە نەیویســت ناوی 
بهێنرێــت بــە )رووداو(ی گــوت: "رێژنــە دوای 
جیابوونەوەی لە هاوژینی یەكەمی بۆ منداڵەكانی 
بــە پەرۆش بوو، بــەردەوام خەمی لــە دووریی 
منداڵەكانــی دەخوارد، هەر ئەمەش بوو بەهۆی 
درووستبوونی كێشە لەگەڵ هاوسەری دووەمی و 

لەگەڵی نەدەگونجا، بۆیە لەویش جیابووەوە".
ئەو كەســە نزیكەی رێژنە باسی مردنەكەی 
رێژنە دەكات و دەڵێت: "رۆژێك گوتیان رێژنە 
بــە قــەزا و قەدەر مــردووە، هەواڵــی مردنی 
ســڕی كردبوویــن، كــەس نەیزانی بــە چی و 

چۆن مردووە".
رێژنە بەبیانووی پەیوەندی لەگەڵ پیاوێك بە 
دەستی براكەی كوژرا، بەاڵم ئەو كەسە نزیكەی 
رێژنە رەتیدەكاتەوە رێژنە پەیوەندی هەبووبێت 
و گوتــی: "هــۆكاری جیابوونەوەی لــە مێردی 
دووەمــی ئەوەبوو كە نەدەگونجــان، دووریی لە 
منداڵەكانی تووشــی شڵەژانی دەروونی كردبوو، 
هەروەهــا زۆر خەمــی لــەوە دەخــوارد كە بەم 
تەمەنــە كەمــەوە دووجــار شــووی كــردووە و 
جیابووەتەوە، رێژنە تەنیا ئافرەتێكی كراوە بوو، 

بەاڵم كەسێكی بەڕەوشت بوو".

دوای ساڵێك و دوو مانگ لە كوشتنی رێژنە، 
رۆژی 2018/10/12 هەواڵدەرێك زانیاری دەدات 
بــە پۆلیس كە ژنێك لەالیەن براكەیەوە كوژراوە 
و بە نهێنیش نێژراوە، پۆلیســیش دەســتبەجێ 

براكەی و سێ كەسی دیكە دەستگیر دەكات.
رائید هۆگر عەزیز، گوتەبێژی پۆلیسی هەولێر 
بە )رووداو(ی گوت: "دوای ساڵێك و دوو مانگ 
لەالیەن كەسێكەوە ئاگادار كراینەوە لە ناشتنی 
تەرمــی ژنێكــی كــوژراو لەالیــەن براكەیــەوە، 
هێزەكانمان بە فەرمانــی دادوەر برای رێژنەیان 
دەســتگیر كرد. ئێســتا براكەی بەپێی ماددەی 
406 لە یاسای سزادانی عێراقی دەستگیركراوە. 
هەروەها سێ كەســی دیكە كە هاوڕێی بكوژن، 
بە تۆمەتی هاوكاریكردن لە شــاردنەوەی تەرمی 

رێژنە دەستگیركراون".
گوتەبێژی پۆلیسی هەولێر گوتیشی: "پێشتر 
هیچ كەسێك لە خانەوادەكەی سكااڵیان لەبارەی 

كوژرانی رێژنە تۆمار نەكردووە".

ئەمساڵ 35 ژن كوژراون

بەپێــی ئامــاری بەڕێوەبەرایەتی گشــتیی 

بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژیی دژی ژنان، لە 
ساڵی 2017ـدا 50 ژن لە كوردستان كوژراون. 
لە شەش مانگی یەكەمی ئەمساڵیشدا 25 ژن 
كوژراون و لە چارەكی سێیەمی ئەمساڵدا 10 
ژنی دیكەش كوژران، واتە ئەمســاڵ تا ئێستا 

35 ژن كوژراون.
هــەر بەپێی ئاماری ئــەو بەڕێوبەرایەتییە، 
زۆرترین حاڵەتەكانی كوشتنی ژنان لە هەولێر 
و دهۆكــن، زۆربــەی تاوانەكانیش بەدەســتی 
ئەندامانــی خێزانەكانیــان بــووە، بەتایبــەت 
بــاوك و بــرا و مێــرد. زۆرترینــی ئافرەتــە 
كوژراوەكانیش ئەوانەن كە شوویان كردووە.

تاوانەكانــی  زیادبوونــی  بەهــۆی 
كوشــتنی ژنــان، بەڕێوەبەرایەتــی گشــتی 
بەرەنگاربوونــەوەی توندوتیژیــی دژی ژنان 
لــە ماوەی رابــردوودا هێڵــی گەرمی 119ی 
كارا كــردەوە كە هێڵێكی بــێ بەرامبەرە بۆ 
پەیوەندیكردنــی ژنــان لەكاتی هەســتكردن 
بــە مەترســی لەســەر ژیانیــان. بێجگــە لە 
پارێزگاكانــی هەرێمــی كوردســتان، ژنانــی 
بــە  پەیوەنــدی  دەتوانــن  كەركووكیــش 

هێڵەكەوە بكەن.

بكوژی ژنێك دوای ساڵێك و دوو 
مانگ دەستگیر كرا

برای رێژنە بە هاوكاریی سێ كەس تەرمی خوشكەكەی شاردبووەوە

تریسكە شێرزاد
رووداو - هەولێر

پۆرێ لە پرســەی برازاكەیدا دانیشــتبوو، 
زۆری نەبــرد لــە دەرەوە بووە هــەرا و ئینجا 
تەقەشــی تێكەوت، ئــەو كە بــۆ نێوبژیوانی 
چوو، لەو نێوەدا بووە قوربانی و رۆژی دواتر 

پرسە بۆ خۆی دانرا.
رۆژی 2016/10/16 ئافرەتێكــی تەمــەن 
60 ســاڵ بەناوی پۆرێ عەلی، دایكی حەوت 
منداڵ و دانیشــتووی كۆمەڵگــەی رزگاری لە 
ناحیــەی فایــدەی ســەر بە قەزای ســێمێلی 
شاری دهۆك، بەهۆی شەڕی نێوان ئەندامانی 
بنەماڵەكەیەوە گوللەیەكی بەركەوت و كوژرا. 
رائید هێمن ســلێمان، گوتەبێژی پۆلیسی 
دهــۆك بــە )رووداو(ی راگەیانــد: "شــەڕی 
نێــوان ئــەو دوو بنەماڵەیە لەســەر شــەڕی 
نێوان دوو منداڵ بووە، شــەڕەكە تەشــەنەی 
كردووە و بووەتە شەڕی نێوان پیاوەكانی دوو 
بنەماڵەكــە، لە كاتی شــەڕەكەدا چوار كەس 

تەقەیان كردووە و گوللەیەك بەر ئەو ئافرەتە 
كەوتووە".

ئامــۆزای  "شــەڕكەرەكان  گوتیشــی:   
یەكدین و ئەوانەشی تەقەیان كردووە برازای 

مێردی ژنەكەن".
ســەبارەت بە تۆمەتبــارەكان، رائید هێمن 
سلێمان گوتی: "ناسنامەی تاوانبارەكان دیارە 
و چــوار كەســن كە تەقەیان كــردووە، بەاڵم 
دوای تەقــەكان هەاڵتــوون، ئێســتا پۆلیــس 

بەدوایاندا دەگەڕێ".
 گوتیشی: "هێزێكی پۆلیسمان لە شوێنی 
رووداوەكــە دانــاوە، بــۆ ئــەوەی شــەڕەكە 

دووبارە نەبێتەوە".
رۆژێك پێــش رووداوەكە، برازایەكی پۆرێ 
ئۆتۆمبێــل لێیدەدات و بــەو هۆیەوە دەمرێ، 
پۆرێ لــە پرســەی برازاكەیــدا بەخێرهاتنی 
مێوانەكانــی دەكــرد، بــەاڵم رۆژێــك دواتــر 
منداڵەكانــی خــۆی لــە پرســەكەی ئــەودا 

دانیشتن.
دایكیــدا  پرســەی  لــە  حــازم  زەینــەب 

دانیشــتبوو كە )رووداو( قسەی لەگەڵ كرد. 
ئەو گوتی: "ئێمە لە پرسەی كچی خاڵم بووین 
كە ئۆتۆمبێل لێیدابــوو، لەناكاو لە دەرەوەی 
خێوەتی پرسە، بوو بە شەڕی مندااڵن، بانگی 
ئافرەتەكانیان كرد بۆ ئــەوەی بە منداڵەكان 
بڵێن واز لە شەڕ بهێنن، بەاڵم كە ئافرەتەكان 

چوون شەڕەكە گەورەتر بوو".
منداڵەكانیــان  چووبــوون  ئافرەتــەكان 
بهێننەوە و كۆتایی بە شــەڕەكە بهێنن، بەاڵم 
لــەوێ ئەوانیــش بەربوونــە گیانــی یەكدی. 
زەینــەب دەڵێــت: "ژنــی ئامۆزاكانــم لەگەڵ 
خوشــەكانم و ژنی برایەكانم كردیان بەشەڕ، 
شــەڕەكە گەورە بــوو، زۆر هەوڵماندا پێمان 
كۆنتــرۆڵ نەكــرا، دواتــر لە شــەڕی منداڵ و 

ژنانەوە بوو بە شەڕی پیاوەكان".
ســەبارەت بــە كوژرانی دایكــی، زەینەب 
گوتی: "لە پرســەكەدا دایكم لە هەموویان بە 
تەمەنتــر بوو، ئەو چوو بۆ ئەوەی نێوبژیوانی 
بــكات، بەاڵم بــە قســەی دایكمیــان نەكرد 
و شــەڕەكەیان گەورەتــر كــرد، پیــاوەكان 

پێیانزانــی، ئەوانیــش هاتنە نێو شــەڕەكە و 
بــوو بە شــەڕی نێــوان بــرا و ئامۆزاكانم، لە 
نــاكاو گوێمان لــە دەنگی تەقە بــوو، بینیم 
دایكم كەوتە سەر زەوی، ئامۆزاكانم هەاڵتن". 
زەینەب بە پەلە رادەكات بۆ الی دایكی، بەاڵم 
دەبینێ دایكی خوێنی لەبەر دەڕوات. زەینەب 
دەڵێ: "بەهیچ شــێوەیەك لــە خوێنی دایكم 

خۆشنابین".
جاســم كــە زاوای پۆرێیە و شــایەتحاڵی 
رووداوەكەیــە، بــە )رووداو(ی گــوت: "ئێمە 
وەســتابووین، بەاڵم چەكمان پێنەبوو، ئەوان 
بــە چــەك هێرشــیان كــرد و خەســوومیان 

كوشت، پاشان هەاڵتن بۆ هەولێر".
هــەر لەوبارەوە یونــس پیرۆ كە موختاری 
كۆمەڵــگای رزگارییــە و گــەورەی هــەردوو 
لەگــەڵ  "قســەم  گوتــی:  بنەماڵەكەیــە، 
بنەماڵــەی تاوانبارەكان كــردووە، بۆ ئەوەی 
خۆیــان رادەســتی پۆلیس بكەن، كێشــەكە 
بەشێوەیەكی عەشــائیری چارەسەر دەكەین، 

نامانەوێ لەوە زیاتر گەورە بێ".

چاوشین عومەر 
رووداو - پشدەر

كەســوكارەكەی دركیان بەوە كردبوو 
كــە شــنۆ بەاڵیــەك بەســەرخۆی دێنێ، 
پاســەوانییان دەكرد،  بــەردەوام  بۆیــە 
شــنۆ  و  غافڵگیربــوون  لەنــاكاو  بــەاڵم 
خــۆی هەڵواســی و كۆتایــی بــە ژیانی 

هێنا. خۆی 
2018/10/20 ژنێكی  ئێوارەی رۆژی 
تەمــەن 34 ســاڵ بەنــاوی شــنۆ عەواڵ 
نەبــی، دایكی دوو منداڵ و دانیشــتووی 
ناحیــەی  تــازەی  هــەواری  گەڕەكــی 
سەنگەســەری ســەر بە قەزای پشــدەر، 
لــە نێــو ماڵەكەیــدا خۆی هەڵواســی و 

. خنكا
رائید شــۆڕش ئیســماعیل، گوتەبێژی 
ڕاپەڕیــن  پۆلیســی  بەڕێوەبەرایەتــی 
بــە )رووداو(ی گــوت: "دوای ئــەوەی 
پۆلیــس لە رووداوەكــە ئاگاداركرایەوە، 
هێزەكانــی پۆلیســی بەڵگــە و تــاوان و 
شــوێنی  گەیشــتنە  دادوەری  پزیشــكی 
كۆكردنــەوەی  دوای  رووداوەكــە. 
بەڵگــەكان دەركــەوت ئەو ژنە تووشــی 
راپۆرتی  بووبــوو،  نەخۆشــیی دەروونی 
پزیشــكی لە ماڵەكەیدا هەبووە كە باری 

دەروونــی جێگیــر نەبــووە، بۆیە خۆی 
خنكاندووە".

 رائیــد شــۆڕش گوتیشــی: "ئیفادەی 
كەســوكاری ژنەكە وەرگیــرا، دەركەوت 

و  نییــە  تاوانێكیــان  هیــچ  ئــەوان  كــە 
هەبووە،  دەروونی  نەخۆشیی  ئافرەتەكە 

بۆیــە خۆی خنكاندووە".
هەڵكەوت حوســێن كە برای هاوژینی 
شنۆیە، دەڵێت برا و براژنەكەی نۆ ساڵ 
لەمەوبەر بە خواســتی خۆیــان بوونەتە 
هاوژینــی یەكــدی، لەگــەڵ یەكــدی زۆر 
تەبــا بــوون، بــەاڵم براژنەكەی هەشــت 
نەخۆشــیی  تووشــی  لەمەوبــەر  مانــگ 

بووە.  دەروونی 
زانیمان  "كاتێــك  گوتــی:  هەڵكــەوت 
شــنۆ تووشی نەخۆشیی دەروونی بووە، 
زۆر هاوكاریمــان كرد، هەر لــە رێنمایی 
و دڵدانەوەی شــنۆ تاوەكو بەخێوكردنی 
رەوشی  باسی  هەڵكەوت  منداڵەكانیان". 
شــنۆ دەكات لەو ماوەیــەی كە نەخۆش 
بووە و دەڵێت: "بەردەوام دەیگوت ئەم 
ژیانە هیــچ نییــە، هەموومان دەمرین و 
دەچیــن بۆ دونیایەكی دیكە، زۆرجاریش 
دەســتی راستی دەخســتە سەر دەستی 
چەپــی و گۆشــەگیر دەبــوو، حەزی لە 

شــوێنی ئارام و چۆڵ بوو".
 گوتیشــی: "زۆرجار بە ناڕاســتەوخۆ 
بــۆ  دەكــرد،  خــۆی  مەرگــی  باســی 
نموونــە دەیگــوت گەردنــم ئــازاد بكەن 
و منداڵەكانــم بە باشــی بــۆ پەروەردە 

بكەن".
هەڵكــەوت باســی ئــەو رۆژە دەكات 

دەڵێــت:  و  خــۆی خنكانــد  شــنۆ  كــە 
شــكابوو،  دەســتی  بــرام  "هەڵمەتــی 
پێویســتی بــە چارەســەری سرووشــتی 
بــۆ  هەبــوو، هەمــوو جارێــك دەچــوو 
هەڵمــەت  ئێوارەیــە  ئــەو  قــەاڵدزێ. 
چــوو بوو بۆ قــەاڵدزێ، منداڵەكانیشــی 
بــووە،  باپیــری  ماڵــی  لــە  یەكێكیــان 
ئــەوەی دیكەشــیان لــە دەرەوە یــاری 
كــردووە، شــنۆ كــە زانیویەتــی كــەس 
لــە مــاڵ نییە، لە حەوشــەی ماڵەكەیان 
بــەاڵم  هەڵواســیوە،  خــۆی  پــەت  بــە 
كاتێكیــش  نەكەوتبــوو،  فریــای  كــەس 

پێمانزانیبــوو گیانی دەرچووبوو".
 شــنۆ لــە دوای خــۆی هیــچ نامە و 
بــۆ  بەجێنەهێشــتووە  وەســیەتێكی 
ئــەوەی هــۆكاری خۆخنكاندنەكەی باس 

بكات. 
دكتۆر ســەردار عومــەر، بەڕێوەبەری 
گشــتی نەخۆشــخانەی شــەهیدانی نوێی 
قــەاڵدزێ لەبارەی ئەو ژنە بە )رووداو(
تەرمەكەیــان  "ئەوكاتــەی  گــوت:  ی 
هێنــا بــۆ بەشــی پزیشــكی دادوەریــی 
نەخۆشــخانەكەمان، دەركــەوت كە دوو 
بــۆ چــوار ســەعات دەبوو مردبــوو، بە 
گوێــرەی پشــكنینەكانیش ئــەو ئافرەتە 

خنكاندووە". خۆی 

لە سەنگەسەر ئافرەتێك خۆی دەخنكێنێ

ژنێك لە پرسەی برازاكەیدا دەكوژرێ

پۆرێ لە نێوبژیوانیدا كوژرا

35ئەمساڵ                  ژن كوژراون
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گەنجێك بەدەستی براكەی دەكوژرێكۆمەاڵیەتی
رووداو - سێمێل

لە قەزای ســێمێلی ســەر بە شــاری دهۆك گەنجێکی 30 ســاڵ لەالیەن براکەیەوە دەدرێتە بەر چەقۆ و دەکوژرێ. پۆلیســی دهۆک رایگەیاند : "شــەوی 
2018/10/19 لە سنووری قەزای سێمێل گەنجێکی 30 ساڵ بەناوی )دێدیر عوبەیدوڵال درباس( لەالیەن برایەکەوە درایە بەر چەقۆ و کوژرا. لە راگەیەندراوەکەی 

پۆلیســی دهۆکدا هاتووە کە هەر دوای رووداوەکە تاوانبارەکە خۆی رادەســتی هێزەکانی ئاسایشــی ناوخۆ کردووە و دانی بە تاوانەکەیدا ناوە، هۆکاری کوشــتنی 
براکەشــی بۆ کێشــەیەکی نێوان خۆی و دێدیری برای گەڕاندووەتەوە. بنکەی پۆلیســی ســێمێل پەراوی لێکۆڵینەوەی بۆ رووداوەکە کردووەتەوە و تۆمەتبارەکەش 

دەستبەسەرە.

لە شوێنی كارەكەیدا كوشتیان 
تریسكە شێرزاد

رووداو – هەولێر

ئاســۆ ئەحمەد، بەیانیان لە فەرمانگەكەی 
لــە  ئێوارانیــش  و  دەكــرد  دەوامــی 
بەنزینخانەیەكــی ناحیەكــەی كاری دەكرد و 
بەوشێوەیە بژێوی خێزانەكەی دابین دەكرد. 
بــەاڵم لەنــاكاو لەالیــەن كەســێكەوە كە بۆ 
شوێنێكی نادیار هەاڵتووە، درایە بەر گوللە و 
كوژرا. كەسوكارەكەی گومان دەكەن بەهۆی 
دەمەقاڵەیەكــی پێشــتری لەگــەڵ كەســێك 

كوژرابێ. 
پــاش نیــوەڕۆی رۆژی 2018/10/15 ، 
ئاســۆ ئەحمەد، تەمەن 33 ساڵ، لە ناحیەی 
ناڵپارێزی سەر بە قەزای پێنجوێنی پارێزگای 
ســلێمانی، لەنێــو بەنزینخانەیــەك كە كاری 
لێدەكرد، لەالیەن كەسێكەوە درایە بەر گوللە 
و كوژرا. ئاســۆ خێزاندارە و باوكی منداڵێك 

بوو.
 رائیــد ســەركەوت ئەحمــەد، گوتەبێژی 
پۆلیســی ســلێمانی لەبــارەی ئــەو تاوانــە 
بــە)رووداو(ی گوت: "دوای ئەوەی پۆلیســی 
پێنجوێــن لــە رووداوێكی تەقەكــردن ئاگادار 
كرانــەوە، تیمەكانــی بەڵگە و تــاوان چوونە 
شوێنی رووداوەكە و دەستیان بە لێكۆڵینەوە 

كرد".
ســەبارەت بــە ئەنجامــی لێكۆڵینەوەكە، 
رائیــد ســەركەوت گوتــی: "كەســێك لەنێو 
خۆی شاردووەتەوە. ئێمە سەرجەم بنكەكانی تۆمەتبارەكــە دوای رووداوەكــە هەاڵتــووە و كردووە، بەاڵم نازانرێ بۆچی كوشــتوویەتی. بەنزیخانەكــە تەقــەی لــە ئاســۆ ئەحمــەد 

پۆلیســمان ئــاگادار كردووەتــەوە كە لە هەر 
شــوێنێك تۆمەتباریــان بینــی دەســتگیری 
بكەن، یان زانیارییان دەستبكەوێ ئاگادارمان 

بكەنەوە".
كەســوكاری ئاســۆ دەڵێــن ئــەو پیاوەی 
تەقــەی لــێ كــردووە، پێشــتر دەمەقاڵە لە 
نێوانیــان روویــداوە و پێدەچێ هەر لەســەر 

ئەوەش ئاسۆی كوشتبێ.
عومەر ئەحمەد كە ئامۆزای ئاســۆیە، زۆر 
پەسنی ئامۆزا كوژراوەكەی دا و بە )رووداو(ی 
گوت: "ئاسۆ كەسێكی زۆر هێمن و لەسەرخۆ 
بوو، هەقی بەســەر ژیانی كەسەوە نەبوو، نە 
كێشــەی ئیداری نە كێشەی شەخسی لەگەڵ 

هیچ كەسێكدا نەبوو".
دوای رووداوەكە، وا باڵوكرایەوە كە ئاســۆ 
لەسەر كێشەیەكی كۆمەاڵیەتی كوژراوە، بەاڵم 
عومەر دەڵێت كێشــە كۆمەاڵیەتییەكە هێندە 

گەورە نەبووە خوێنی تێدا بڕژێ.
عومەر باســی هۆكاری كوژرانی ئامۆزاكەی 
كرد و گوتی: "ســەرەتا هاوژینەكەی تووشی 
شۆك بوو، نەیدەتوانی هیچ بڵێت، بەاڵم دوای 
ئەوەی هاتەوە سەرخۆی، بۆی باسكردین كە 
پێشــتر تۆمەتبارەكە قســەی بە منداڵەكەی 
ئاسۆ گوتووە، ئاسۆش پێیگوتووە بۆچی قسە 
بەو منداڵە بچووكە دەڵێی، ئیدی لەسەر ئەوە 
بووەتە دەمەقاڵەیان، پاشان چووەتە شوێنی 

كارەكەی ئاسۆ و لەوێ كوشتوویەتی".
عومــەر گوتیشــی: "هــەر كەســێك كــە 
دەكــوژرێ، چەندین قســەی لەســەر دەكەن، 

ئاسۆ لەو كەســانە نەبووە كە كێشە دروست 
دەوامــی  تەواوبوونــی  دوای  ئــەو  بــكات، 
فەرمانگەكەی لە بەنزیخانەیەك كاری دەكرد، 
ئــەو كاتەی كوژراوە لەســەر كارەكەی بووە. 
بــاری ئابووری بــاش نەبوو، بۆیــە ناچار لە 

دوای دەوام كاری دەكرد".
ســەبارەت بەو كەسەی ئاسۆی كوشتووە، 
عومەر دەڵێت: "ئێمە ئەو كەسە ناناسین، لە 
بنەماڵەیەكە كەس نازانێ چی دەكەن، شــەڕ 
بە هەموو كەســێك دەفرۆشن، تاوەكو ئێستا 
كێشــەمان لەگەڵیاندا نەبــووە، نازانین بۆچی 
ئاســۆیان كوشــتووە؟ ئامۆزاكەی من بێتاوان 
بــوو، تەنیا خەمی ئەوەی بوو ژیانێكی خۆش 
و ئــارام بۆ هاوژینەكــەی و منداڵەكەی دابین 

بكات".
دوای ئەو رووداوە، كەســوكاری ئاســۆ بە 
تایبەتــی هاوژیــن و بــرا تاقانەكەی تووشــی 
شــۆك بوون، ئێســتاش باوەڕ ناكەن ئاســۆ 
كوژرابــێ، چونكــە دەڵێن كەســێكی زۆر بێ 
كێشــە بووە. عومــەر دەڵێــت: "منداڵەكەی 
ئاســۆ بەردەوام داوای باوكی دەكات، نازانین 
چی پێ بڵێین، ئاســۆ بە منداڵەكەی گوتبوو 

شەو دەگەڕێتەوە، بەاڵم نەگەڕایەوە".
عومــەر دەڵێــت ئەوان بە هیچ شــێوەیەك 
لــەو تۆمەتبارە خۆش نابن: "چونكە بەبێ هۆ 
ژیانی خێزانێكی شێواند و ژنێكی بێوەژن كرد 
و منداڵێكــی هەتیو كــرد. چاوەڕێین پۆلیس 
دەســتگیری بــكات و دادگا مافــی ئێمەی لێ 

وەربگرێتەوە". 

كەسوكارەكەی تەنیا گومانیان بۆ ئەوە دەچێ كە ئاسۆ لەسەر دەمەقاڵەیەكی پێشتر كوژرابێ

شكار ئەحمەد
رووداو - هەولێر

عەلی عەبدوڵاڵ چەند مانگێك بوو شەوانە 
بەتەنیا لەنێــو رەزەكەی خۆیاندا دەمایەوە، 
هەفتــەی رابــردوو هــەر لەنێــو رەزەكەیان 
كۆتایــی بە ژیانی خــۆی هێنا. باوكی عەلی 
دەڵێت دڵم خەبەری دابوو كە عەلی لەدەست 

دەدەم.
رۆژی 2018/10/17 گەنجێكــی تەمــەن 
16 ساڵ بەناوی عەلی عەبدوڵاڵ، دانیشتووی 
گوندی كەپەنەكی سەر بە ناحیەی تەقتەق 

لەنێو رەزەكەیاندا بە تاپڕ خۆی كوشت.
عەبدوڵــاڵ ســەباح، باوكــی عەلــی، بــە 
)رووداو(ی گوت: "لە گوندەكەمان رەز و باخ 
و هەندێك ئاژەڵمــان هەیە، بە رۆژ لە گوند 
بووین و ئێواران دەگەڕاینەوە تەقتەق، بەاڵم 
عەلی لە بەهارەوە حەزی لێبوو شــەوانە لە 
گوند بمێنێتەوە، چونكــە چەقەڵ و بەرازی 
زۆری لێیە، بۆیە ماوەیــەك لەمەوبەر داوای 
كرد بۆ پاراســتنی خۆی و رەزەكە تاپڕێكی 

بۆ بكڕین، ئێمەش بۆمان كڕی".
باوكــی عەلی كە دوو كــوڕ و چوار كچی 
دیكەشی هەیە، لەبارەی رووداوەكە دەڵێت: 
"رۆژێك پێش رووداوەكە عەلی ئێوارە لەگەڵ 
ئێمــە گەڕایــەوە تەقتەق و نانــی ئێوارەی 
خــوارد، وەك هەموو جارێك نزیكی كاژێر 
10ی شــەو گەڕایــەوە گونــد، كوڕێكــی 
بەغیــرەت بــوو، ترس و شــتی نەبوو كە 
شــەوان بەتەنیا لە گوند بمێنێتەوە، ئێمە 
كاژێــر 7:15ی بەیانــی بــە ئۆتۆمبێــل 
چووینــەوە كەپەنەك، بــەالی ماڵەكەدا 

تێپەڕیــن و ماتۆڕەكــەی عەلــی لەوێ 
خەوتــووە،  وامانزانــی  بــوو، 

چونكــە تــا 8ی بەیانی لە 
هەڵنەدەســتا،  خــەو 

دایكــی  و  مــن 
چووینــە ژوورەوە، 
لەســەر  بینیمان 
كــە  یە نتۆ چیمە
دایكی  كەوتووە، 
خەوتووە  وایزانی 
كــوڕم  گوتــی  و 
بــۆ لەســەر جێگە 
؟  ی و تــو و خە نە
چیمەنتۆیەكە  لەسەر 

دەبێــت.  ســەرمات 
تاپڕەكــە لەالی خۆیەوە 
بــوو، بــەاڵم كــە نزیــك 

بووینەوە بینیمان كەللەی سەری تاوەكو الی 
دەمــی پێوەنەمابوو، دواتــر پۆلیس هات و 

تەرمەكە و تاپڕەكەیان برد".
هەرچەنــدە عەلــی بەتەنیــا نەبــووە لە 
دەڵێــت  باوكــی  وەك  بــەاڵم  گوندەكــە، 
لەبەرئەوەی لە ژوورەوە خۆی كوشتووە هیچ 
كەســێك بە رووداوەكەی نەزانیوە "خەڵكی 
گوندەكــە هەموویــان خــزم و كەســوكاری 
خۆمانــن و هەندێكجار دەهاتنــە الی عەلی 
دەخەوتن، بەاڵم دیارە ئەو شــەوە كوڕەكەم 
بەتەنیــا بــووە، تەنانــەت خزمێكمــان كە 
ماڵەكەیــان پەنجــا مەترێك لــە ماڵی ئێمە 
دوورە و لــەوێ بووە، بەاڵم دەڵێت گوێم لە 

دەنگی هیچ نەبووە".
هــۆكاری  لەبــارەی  ســەباح  عەبدوڵــاڵ 
خۆكوشــتنی كوڕەكەی دەڵێت: "عەلی زۆر 
بێدەنــگ و دڵســاف بــوو، زیانــی بۆ هیچ 
كەسێك نەبوو، خەڵكی گوندەكە هەموویان 
زۆر بە پەرۆشن و تاساون بۆی، ئێمەش هیچ 
كێشــەیەكمان لەگەڵ كەس نەبووە، شەوی 

رووداوەكــە كە لــەالی ئێمەوە رۆیشــت، لە 
هەموو كاتەكانی دیكە دڵخۆشتر بوو، داوای 
هەر شتێكیشی كردبێت بۆمان دابین كردووە، 
هاوتەمەنەكانی ماتۆڕسكیلێكیان هەیە، ئەو 
دوو دانەی هەبوو. تەنانەت هەندێكجار داوای 
شتێكی دەكرد، پارەشــمان نەبووایە بۆمان 
قــەرز دەكــرد تاوەكو هیــچ كەموكوڕییەكی 

نەبێت".
عەلی تا پۆلی حەوتی بنەڕەتی خوێندووە 
و وازی لــە خوێندن هێنــاوە، باوكی گوتی: 
"سەرەتا حەزی لە قوتابخانە نەبوو، دوو ساڵ 
لــە پۆلی حەوت مایــەوە، دواتر وازی هێنا، 
زۆر هەوڵمــان لەگەڵ دا، بەاڵم ئەو دەیگوت 
حەزم لە كشتوكاڵە، ئەمساڵ زۆر حەزی لە 

قوتابخانە بوو، دەیگوت دەچمەوە".
عەبدوڵاڵ ســەباح باس لــەوە دەكات كە 
چەنــد رۆژێــك پێــش رووداوەكــە دركی بە 
مردنی كوڕەكەی كردووە و دەڵێت: "پێشتر 
حەزمــان لێبوو بچینە هەولێــر، بەاڵم عەلی 
دەیگــوت من بەبــێ تەقتــەق و گوندەكەی 
خۆمــان ئیدارە ناكــەم و نابێت بچین، بەاڵم 
دوو رۆژ بوو دەیگوت نە حەزم لە گوند ماوە 
و نە تەقتەق، من 15 رۆژێك دەبوو زۆر دڵم 
توند بوو، بەردەوام مردنی عەلی و تەنانەت 
هەمــان ئەو الفیتەیەش كــە دوای مردنی لە 
مزگەوتــی تەقتــەق هەڵمانواســی دەهاتنە 
بەرچــاوم، عەلــی لەكاتــی لێخوڕینی ماتۆڕ 
زۆر خێرابــوو، دەترســام بەهــۆی رووداوی 
هاتوچــۆوە بمرێت، زۆریــش پێمدەگوت كە 
ماتــۆڕ لێدەخوڕی هێواش بــڕۆ و ئاگات لە 

خۆت بێت".
عەمید شۆڕش كاكە، بەڕێوەبەری پۆلیسی 
قەزای كۆیە لەبارەی كەیسەكە بە )رووداو(ی 
گوت: "رۆژی 2018/10/17 ئاگادار كراینەوە 
لە رووداوێك لە گوندی كەپەنەكی سەر بە 
تەقتەق. گەنجێكی 16 سااڵن بە چەكی 
تاپڕ لەنێو ماڵەكەی خۆیاندا خۆی 
كوشتبوو، گوتەی كەسوكاری 
وەرگیراوە و سكااڵشــیان 
لەسەر كەس نییە، 
لیســیش  پۆ
ی  و ا ڕ پــە
لێكۆڵینەوەی 
بۆ رووداوەكە 
كردووەتەوە". 

گەنجێك بە تاپڕ 
خۆی دەكوژێت

تریسكە شێرزاد
رووداو – هەولێر

هاوڕێكانی پەیوەندییان پێوەكرد بۆ ئەوەی 
لەگەڵیــان بچێتە پیاســە، ئەویــش لەگەڵیان 
رۆیشت و بەاڵم لە رێگادا كوژرا و بكوژەكەشی 
هــەاڵت. كەســوكاری كارزان دەڵێن لە خوێنی 
كوڕەكەیــان خۆش نابن، چونكــە كارزان هیچ 

تاوانی نەبووە و بەناحەق كوشتوویانە.
شــەوی 10ی ئۆكتۆبەری 2018 گەنجێكی 
بەنــاوی كارزان فەریــد،  تەمــەن 24 ســاڵ 
دانیشــتووی كۆمەڵگــەی هەرشــەمی نزیــك 
ناحیەی بەحركەی شاری هەولێر، كوژرا. كارزان 
كە گەنجێكی ســەڵت بووە، ســەعات یازدە و 
نیوی ئەو شــەوە لەگەڵ هاوڕێكانی لە دەرەوە 
بــووە، لەالیەن كەســێكەوە هێرشــی كراوەتە 
سەر و بریندار كراوە، دواتر كەسی پەالماردەر 

هەاڵتووە و ئێستا پۆلیس بەدوایدا دەگەڕێ. 
كارزان یەكسەر لەالیەن دوو لە هاوڕێكانییەوە 
براوەتە نەخۆشخانە و هەر لەالیەن ئەوانیشەوە 
ئــاگادار  رووداوەكــە  لــە  كەســوكارەكەی 
دوای  ســەعات  دوو  كارزان  كراونەتــەوە. 

رووداوەكە لە نەخۆشخانە مرد.
رائید هۆگر عەزیز، گوتەبێژی پۆلیسی 
هەولێر بە )رووداو(ی راگەیاند "دوای 
ئەوەی هێزەكانی پۆلیسی بەحركە 
چوون بۆ شــوێنی رووداوەكە، دوو 
هاوڕێكەی كارزانیان بە مەبەستی 
لێكۆڵێنەوە دەســتگیر كرد كە 
لــە كاتــی رووداوەكــە لەگەڵ 
كارزان بوون بۆ ئەوەی بگەین 
بــە تاوانبارەكــە، هەروەهــا 
بۆ ئەوەی ژیانــی ئەوانیش 
پارێــزراو بێــت و تووشــی 

كێشە نەبن". 
رائید هۆگار ئاماژەی بۆ 
ئەوە كرد كە پۆلیس دەزانێ 
كــێ كارزانی كوشــتووە و 
بەدوایدا دەگەڕێن بۆ ئەوەی 
دەســتگیری بكەن و بیدەنە 

دادگا.
یاریزانــی  پێشــتر  كارزان 

یانەی تایكواندۆی هەولێر بووە، 
هــەر بۆیە زۆربەی ئەو برادەرانەی 

رۆژێك لە رۆژان لە یانەكەیدا لەگەڵی 
بــوون، لــە فەیســبووك هاوخەمیی 

خۆیان بۆ بنەماڵەكەی نیشانداوە. 
هێمــن فەرید كە بــرای كارزانە، بە 
قورگــی پڕ لە گریانەوە باســی براكەی 
بــۆ )رووداو( كــرد و گوتــی: "كارزانی 

بــرام قوتابــی پەیمانگا بوو، پێشــتر یاریزانی 
یانەی تایكواندۆی هەولێر بوو، كێشەی لەگەڵ 
كەس نەبوو، ئەو شەوە لە ماڵ بوو هاوڕێكانی 
پەیوەندییان پێوەكرد و گوتیان بچینە دەرەوە. 
كارزانیــش لەگەڵیان چــوو. نەمانزانی دواجار 

دەبێت كارزان لە ماڵ دەبینین".
دوو ســەعات دوای دەرچوونــی كارزان لــە 
ماڵەوە، هاوڕێكانــی پەیوەندی بە براكانییەوە 
دەكەن كە كارزان بریندارە و لە نەخۆشخانەیە، 

ئەوانیش بە پەلە دەچنە نەخۆشــخانە. هێمن 
دەڵێت: "گوللەیەك بەر ســەری كەوتبوو، دوو 

سەعات لە نەخۆشخانە مایەوە و مرد".
هــەر دوای مردنــی كارزان، دوو هاوڕێكەی 
لەالیەن پۆلیســەوە دەســتگیر دەكرێن، بەاڵم 
هاوڕێكانی لە لێكۆڵینەوەی پۆلیسدا گوتبوویان 
بە هیچ شــێوەیەك ئەو كەســە ناناسن كە لە 

ناكاو هێرشی كردبووە سەر كارزان. 
ســەبارەت بە تۆمەتبارەكە، هێمن دەڵێت: 
"ئێمە نازانین ئەو كەسە كێیە؟ نازانین بۆچی 
كارزانی كوشت؟ چاوەڕێی پۆلیسین دەستگیری 
بكات و هۆكاری رووداوەكەش بۆ ئێمە ئاشكرا 
ببێ، چونكە نە ئێمە كێشــەمان لەگەڵ كەس 
هەیە، نە زانیویشــمانە كارزان كێشەی لەگەڵ 

كەس هەبووبێ". 
رووداوەكــە  دوای  كارزان  كەســوكاری 
بەدواداچوونیان بۆ كەیسەكەی كردووە، تەنانەت 
وێنــەی تۆمەتبارەكەشــیان دەســتكەوتووە و 

پۆلیسیشیان ئاگادار كردووەتەوە.
هێمــن فەریــد گوتــی: "ئێمــە دەزانیــن 
بــە  تەنانــەت  كوێیــە،  لــە  تۆمەتبارەكــە 
پۆلیسیشمان گوتووە، چاوەڕێین پۆلیس بچێ 

و دەستگیری بكات". 
رائید هۆگــر عەزیز، گوتەبێژی پۆلیســی 
هەولێــر دەڵێت "ئێمە دەزانیــن تۆمەتبار 
لە كوێ خۆی حەشارداوە، بەم نزیكانە 

دەستگیری دەكەین".
كارزان قوتابــی قۆناغــی چواری 
بەشی شانۆی پەیمانگەی هونەرە 
جوانەكانی هەولێر بوو، هەروەها 
ســەرقاڵی یــاری تایكۆانــدۆ 
بوو، هێمــن دەڵێت "كارزان 
خەونی ئــەوە بووە ببێتە 
و  بــاش  یاریزانێكــی 
بــەاڵم  بەناوبانــگ، 
بەداخەوە كوشتیان".
ی  بــە ر ۆ ز
تاوانەكانی كوشتن 
بە كوردســتان بە 
سوڵحی عەشایری 
چارەسەر دەكرێن، 
هێمــن كە  بــەاڵم 
چاالكڤانێكی مەدەنییە، 
دەڵێــت ئــەوان بــە هیچ شــێوەیەك لە 
تاوانبار خۆشــنابن و بە هیچ شێوەیەكیش 
ســوڵحی عەشایری ناكەن "ئێمە یەكەم خێزان 
دەبین كە ئامادەنین بەهیچ شــێوەیەك لەگەڵ 
بنەماڵەی تاوانبار دابنیشین، بۆ ئەوەی سوڵح 
بكەیــن، دەبێــت تاوانبار ســزای تاوانەكەی 

وەربگرێ".

لەگەڵ هاوڕێكانی 
چوو بۆ پیاسە و كوژرا

هاوڕێكانی دەڵێن ئەو كەسە ناناسن كە پەالماری كارزانی دا 
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هەڤپەیڤین

رووداو: ئاســمانی عێراق كە جوڵەی فڕۆكەوانیی 
جیهانی تێدایە، هیچ سوود لەم جووڵەیە دەبینن؟ 

عامــر عەبدولجەبــار: عێراق خــاوەن پێگەیەكی 
ســتراتیژییە، قەرەباڵغترین و خێراترین و ئارامترین 
رێگایــە كە خاڵــی گرێدانــی باكــووری جیهانە بە 
باشوورییەوە، بەپێچەوانەشەوە باشووری جیهان بە 
باكوورییەوە. هەمان شت لە رۆژئاوا بۆ رۆژهەاڵتیش. 
بۆیە عێراق وێســتگەیەكە بۆ تیپەڕینی فڕۆكەكان، 
بەاڵم ئاسمانی عێراق لە ساڵی 1991 تاوەكو 2009 
ئابڵوقەی لەسەر بووە. لەو كاتەی پۆستی وەزارەتم 
وەرگــرت لە 2008/7/22 تیمێكم پێكهێنا كە خۆم 
سەرۆكی تیمەكە بووم. تیمەكەمان لەگەڵ رێكخراوی 
نێودەوڵەتیی بۆ فڕۆكەوانی "ئایكا" و رێكخراوەكانی 
دیكــەی جیهانی بــواری فڕۆكەوانــی وەك "ئیاتا" و 
"ئیاســا" كۆبووەوە. توانیمان بەشێك لە كێشەكان 

چارەســەر بكەین و لە ساڵی 2009 ئابڵوقەی سەر 
كایەی ئاسمانیی عێراق بەرەو ئەوروپا هەڵوەشایەوە. 
بەداخەوە دوای ئەوەی لە ســاڵی 2015 كە كۆتایی 
بە ئەركەكەم هــات لە وەزارەتدا، دووبارە ئابڵوقەی 
ئاســمانیی ســەر كایەی عێراق دەســتیپێكردەوە. 
تێبینی ئەوە بكەن، دەسەاڵتی فڕۆكەوانیی ئاسمانی 
عێراقی كە لە چلەكانی ســەدەی رابردوو دامەزراوە، 
تاوەكو كۆتایی 2010 هیچ پێشێلكارییەكی تەكنیكی 
نەبووە، بەاڵم لە سااڵنی نێوان 2011 تاوەكو 2015 
زیاتر لە 230 پێشــێلكاری تۆمار كــرا و رێكخراوی 
"ئیاســا" بە بەڵگــە پێشــێلكارییە تەكنیكییەكانی 
لەســەر عێراق تۆمــار كرد. ئەمەش هــۆكار بوو بۆ 
ئــەوەی دووبارە ئابڵوقە لەســەر كایەی ئاســمانیی 

عێراقی نوێ بكرێتەوە. 
رووداو: هۆكاری ئەم پێشێلكارییانە چی بوون؟ 

عامر عەبدولجەبار: پێشــێلكارییەكان زۆربوون. 
كاتێك ســەرۆكی دەسەاڵتی فڕۆكەوانی دەگۆڕدرێت 
بۆشــایی دروســت دەكات. ســەرۆكی دەســەاڵتی 
فڕۆكەوانی، دەبێ كەسێكی خاوەن ئەزموون بێت لە 
بواری فڕۆكەوانیدا، النیكەم زمانی ئینگلیزی زۆرباش 
بێــت، چونكە بەردەوام پەیوەنــدی و نامە ناردن و 
ئیمێلكــردن و پەیامی راســتەوخۆی دەبێت لەگەڵ 
رێكخراوە نێودەوڵەتییەكان و دەسەاڵتەكانی دیكەی 
جیهانــی لەبــواری فڕۆكەوانی. بۆیە ئاســان نییە، 

سەرۆكی ئەم دامەزراوەیە بە بڕیارێك بگۆڕدرێ. 
رووداو: كێ ســوود لە گۆڕینی ئــەو بەڕێوەبەرە 

دەبینێت؟ 
عامــر عەبدولجەبار: من بەپێــی تایبەتمەندی و 
شــارەزایی مامەڵەم لەگەڵ بەڕێوەبــەرەكان دەكرد، 
بەاڵم كاتێك وەزیرێكی ســەر بە الیەنێكی سیاســی 
دادەمەزرێــت. دەســتدەكەن بــە دامەزراندنــی ئەو 
كەســانەی ســەر بەالیەنەكــەی خۆیانــن. الیەنــە 
سیاســییەكان ئەو كەســانە بــە بەڕێوەبــەر دیاری 
دەكەن كــە بڕوانامەیان نییە، داوایــان لێدەكەن لە 
زانكۆیەكــی ئەهلی بخوێنن بۆ ئــەوەی ببنە خاوەن 
بڕوانامــە. كەســێك لە 2012 لە زانكــۆ دەرچوو لە 

2013 كرایە بەڕێوەبەری گشتیی. 
رووداو: ئەم گۆڕینە پەیوەندی بەداهاتەوە هەبووە 

بەوەی كە داهاتەكە بزانرێت؟
عامر عەبدولجەبار: بەڵێ، من بەمشــێوەیە بۆت 
روون دەكەمــەوە. لەبارەی داهاتی ئەو فڕۆكانەی بە 
كایەی ئاســمانی عێراق تێدەپەڕن، كاتێك لە ساڵی 
2008 وەزارەتمــان وەرگرت، ژمارەی ئەو فڕۆكانەی 
بە كایەی ئاســمانی عێــراق تێدەپەڕین، 50 فڕۆكە 
بوون. پێناسی گومرگی ئاسمانی بۆ هەر فڕۆكەیەك 

50 دۆالر بوو. پرسیارم كرد بۆچی 50 دۆالر؟ 
رووداو: رۆژانە بە پەنجا دۆالر؟

عامــر عەبدولجەبار: بەڵێ، رۆژانــە پەنجا دۆالر. 
رۆژانــە پەنجــا فڕۆكــە هاتوچۆیان دەكــرد و كرێی 
هــەر یەكەشــیان پەنجا دۆالر بوو. كاتێك ســەیری 
پێناســەی گومرگی ئاسمانی واڵتانی دراوسێم كرد، 
بەشــێكیان كرێیەكەیان دەگەیشتە 375 دۆالر، ئەم 
نرخەش 50 دۆالرە، نرخی ســەردەمی رژێم بووە و 
كەس نەیگۆڕیوە. كاتێك نرخەكەمان بۆ 375 دۆالر 
بەرزكــردەوە، بیرمان لەوە كــردەوە، چۆن ژمارەی 
هاتوچۆی فڕۆكەكان زیاد بكەین بۆ ســەر ئاسمانی 
عێــراق. دەســتمان كرد بەپێدانی ئۆفــەری تایبەت 
بــۆ كۆمپانیاكانی فڕۆكەوانی لــە هەموو جیهان. لە 
ئۆفەرەكەماندا بەتێروتەســەلی باســمان لە سوودی 
تێپەڕبوونیان كرد بەســەر كایەی ئاســمانی عێراق. 
ئەوان دڵنیاییان دەویســت. منیش باسی ئەوەم بۆ 
دەكــردن كە لەم خاڵــەوە دەتوانن بچنە نێو كایەی 
ئاســمانی عێراق و لەم خاڵــەش دەتوانن دەربچن. 
هەروەها لە كایەی ئاسمانی عێراقدا دڵنیای ئەوەمان 
كردەوە كە دووری نێوان فڕۆكەكان لە كاتی فڕینیان 
بەئاسمانی عێراق بۆ هەردوو بەری راست و چەپیان 
هەزار پێیە. لە كاتێكدا كایەكانی ئاسمانی لە ئەوروپا 
دووری نێــوان هەر فڕۆكەیەك لە كاتی فڕیندا تەنیا 

دووسەد پێیە. كاتێك لەوە دڵنیابوونەوە كە چوون 
و هاتن لەكایەی ئاســمانیی عێراقی كێشەی نییە و 
ئارامە، بەمەش ژمارەی ئەو كۆمپانیانەی كە كایەی 
ئاسمانی عێراقیان بەكارهێنا بەرەو زیادبوون دەچوو. 
لە ســاڵی 2010 هاتوچۆی رۆژانــەی فڕۆكەكان لە 
كایەی ئاسمانی عێراقمان گەیاندە 500 فڕۆكە. 500 
فڕۆكــە ئەگــەر جارانی 375 دۆالر بكەیت. ســااڵنە 
نزیكــەی 68 ملیۆن دۆالر داهاتی كایەی ئاســمانی 

دەكات. 
رووداو: ئــەم پارەیــە بــۆ كوێ چــوو؟ دەوڵەت 

سوودی لێ بینی؟ 
عامــر عەبدولجەبار: ئەم داهاتانــە دەچووە نێو 
گەنجینــەی دەوڵــەت. بەپێی ئەو پالنەی كە ســاڵ 
بــەدوای ســاڵ ئامادەمانكــرد، دەبووایە لە ســاڵی 
2016 زیاتــر لە 4000 فڕۆكە بە ئاســمانی عێراقدا 
هاتوچۆ بكات. كێشــەكە لێرە ســەریهەڵدا، كاتێك 
ســەرۆكی دەســتەی فڕۆكەوانی مەدەنی گــۆڕدرا و 
منیش وەزارەتم جێهێشــت، ژمارەی ئەو فڕۆكانەی 
بەكایەی ئاســمانی عێراق تێپەڕ دەبــوون رووی لە 
كەمبوون كرد. بە ئەندازەیەك كە لە ســاڵی 2016 
ژمــارەی فڕۆكــەكان بۆ 70 فڕۆكە كەمبــووەوە، لە 
ســاڵی رابردوو رۆژانە تەنیــا 37 فڕۆكە هاتوچۆیان 
دەكرد. نرخی پێناســەی گومرگی ئاسمانی تاوەكو 
سەرەتای 2018 هەر نرخەكەی پێشووی مایەوە واتە 
375 دۆالر. لە كاتێكدا نرخی پێناسەی گومرگی لە 
واڵتانی دراوســێ گەیشتە 900 دۆالر. ئەگەر بەپێی 
پالنەكانمان كاریان بكردایە و ساڵی 2016 ژمارەی 
فڕۆكــەكان بگەیشــتایە 4000 گەشــتی ئاســمانی 
و بەنرخــی 900 دۆالر بــۆ هەر فڕۆكەیەك، ئەوســا 
داهاتی سااڵنەی كایەی ئاسمانی بۆ ملیارێك و 314 

ملیۆن دۆالر بەرز دەبووەوە. 

رووداو: دەگوترێ كابینەی عەبادی باشــتر بووە 
لە كابینەی مالیكی. بەپێی ئەو نێوەڕۆكەی باســی 

دەكەیت، خراپترە؟ 
عامــر عەبدولجەبــار: مــن بەژمــارە مامەڵــەت 
لەگــەڵ دەكەم مــن باســی 2016 و 2017 دەكەم. 
چونكە پرســەكە پەیوەستە بە سەرۆكی دەسەاڵتی 
فڕۆكەوانیی مەدەنی و بەڕێوەبەری هێڵی ئاسمانی. 
تێبینی ئەوە بكە، ئەگەر پالنەكەشمان سەركەوتوو 
نەبووایــە بۆ 2016 كە پێشــبینیمان بۆ هاتوچۆی 
4000 فڕۆكــە دەكــرد، بــا 75%ـــی پالنەكەمــان 
ســەركەوتوو بووایــە كە دەیكــردە 3000 فڕۆكە لە 
رۆژێكــدا. 3000 فڕۆكە جــاران 900 دۆالر بكەیت، 
سااڵنە دەیكردە 985 ملیۆن دۆالر واتە نزیكەی یەك 
ملیار دۆالر. ئێمە ئەم گوژمە مەزنانەمان لەدەســتدا 
بەهۆی نەبوونی كەســانی لێهاتوو و شارەزا. كاتێك 
وەزیرێك دادەمەزرێت و شارەزایی لە بواری فڕۆكەوانی 
نابێت، دەمەقاڵەی دەبێت لەگەڵ شارەزای چاودێری 
كایــەی ئاســمانی دەكات كــە خۆی شــارەزایە لەم 
بوارە و دەیگوازێتەوە بۆ بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی 
هێڵەكانی ئاســنین. كە جێگرەوەی نییە و كەسێك 
ئاســایی دادەمەزرێنێ هیچ زانیارییەكــی لەم بوارە 
نییە. بۆیە شكست دەهێنرێ. جارێكیان لە پانێڵێكدا 
بانگهێشــتی وەزارەتم كرد ئەم كەســە بگەڕێننەوە 
بۆ پۆســتەكەی كە گەڕاندیانەوە شوێنەكەی خۆی. 
ئایــا دەزانــی ژمــارەی فڕۆكــەكان بــۆ 500 فڕۆكە 
بەرزبووەوە؟ . باشە ئەی ئەگەر سەرۆكی دەسەاڵتی 
فڕۆكەوانیی مەدەنی بگەڕێنینەوە پۆستەكەی، چی 
روودەدات؟ ئایــا دەزانێ كێ ســەرۆكی دەســەاڵتی 
فڕۆكەوانــی مەدەنی لە ئەركەكەی دوورخســتەوە؟ 
هەڵمەتــی  بەنــاوی  خســتەوە  دووری  عەبــادی 
چاكســازی. دوای ئەو راوێژكاران و هەردوو بریكاری 
وەزیری گواستنەوەشــیان دوورخستەوە و تەنیا لە 
وەزارەتی گواســتنەوە 123 كەســیان دوورخستەوە 
و جێگرەوەشیان بۆ دانەنرا. كەسانێكیان هێنا هیچ 
شارەزاییەكیان نەبوو بەمەش داهاتەكان كەمبوونەوە. 
ئەو وەزیرەی ئێســتا وەزارەتەكــە بەڕێوەدەبات، نە 

بریكاری هەیە نە راوێژكار نە ســەرۆكی دەســەاڵتی 
فڕۆكەوانی مەدەنی نەماون. ئەگەر بەراوردێك بكەین 
لەنێوان حكومەتی عەبادی و حكومەتی مالیكی. لە 
حكومەتی مالیكیدا بودجەی وەبەرهێنان هەبوو. ئەم 
بودجەیە لە رێگەی كەمكردنەوە و گرێبەست دەكرا، 
بــەاڵم لە حكومەتی عەبادی بەهۆی دابەزینی نرخی 
نەوت، تەواوی بودجەكە كرایە بودجەی كاربەڕێكەر 
"تەشــغیلی". كەمكردنــەوە "موناقەســات" نەما و 
گەندەڵی تەشەنەی ســەند و گەیشتە ژێرخانەكان. 
بەمانــای ئــەوەی قەبارەی گەندەڵــی لە حكومەتی 
مالیكی لەوانەیە لە سەردەمی عەبادی گەورەتر بێت، 
بەاڵم گەندەڵی لەسەردەمی عەبادی مەترسیدارتر بوو 

لە گەندەڵییەكانی سەردەمی مالیكی. 

عامر عەبدولجەبار، وەزیری پێشووی گواستنەوەی عێراق بۆ )رووداو(:

سااڵنە یەك ملیار دۆالر لە كەرتی 
ئاسمانیی عێراق بەهەدەر دەدرێ

عامر عەبدولجەبار، وەزیری پێشــووی گواســتنەوەی عێراق، لە هەڤپەیڤینێكدا لەگەڵ هیوا جەمال پێشكەشــكاری 
بەرنامەی )رووداوی ئەمڕۆ(ی كەناڵی رووداو دەڵێت كاتێك وەزارەتی گواستنەوەی وەرگرتووە، رۆژانە تەنیا 50 فڕۆكە 
بە ئاســمانی عێراقدا هاتوچۆیان كردووە، بــەاڵم ئەو توانیویەتی بگەیەنێتە 500 فڕۆكە، پالنیشــی هەبووە تاوەكو 
ساڵی 2016 بگەیەنێتە 4000 فڕۆكە لە رۆژێكدا، بەاڵم دوای جێهێشتنی وەزارەت و الدانی كەسانی شارەزا بەناوی 
هەڵمەتی چاكسازی، ساڵی رابردوو رۆژانە تەنیا 37 فڕۆكە بە ئاسمانی عێراقدا هاتوچۆیان كردووە. هەروەها دەڵێت 
ســەرەداوی هەموو كێشــەكانی نێوان هەولێر و بەغدا نەوتە، بە چارەســەركردنی ئەو كێشەیە، كێشەكانی دیكە 

چارەسەر دەبن.
هەڤپەیڤین: هیوا جەمال
رووداو- هەولێر

رووداو: لەبــواری نەوتدا چ گەندەڵییەك هەیە لە 
عێراق؟ بەتایبەت لە كۆمپانیای ســۆمۆ. ئەمە چۆن 

بەڕێوەدەچێت؟ 
عامــر عەبدولجەبار: لەبارەی ســۆمۆ، رۆژێكیان 
پرســیارێكم لــە راوێژكارانــی ســەرۆكوەزیران كرد، 
گوتم چی لەبارەی كۆمپانیای ســۆمۆ دەزانن؟ هیچ 
شتێك لەبارەی كۆمپانیای ســۆمۆ نازانن. تەنانەت 
نازانن سیاســەتی كۆمپانیای ســۆمۆ چییە؟ سۆمۆ 
چــۆن نرخــەكان دادەنێــت؟ چــۆن قەبــارەی ئەو 
نەوتــە گوازراوانە هەژمار دەكات بۆ نێو كەشــتییە 
بارهەڵگرەكانی نەوت؟ چۆن كۆنترۆڵی كوالیتی نەوت 
دەكرێت؟ كەی داشــكاندن لــە نرخەكانی دەكات و 
كەی نایكات؟ میكانیزمی هەناردەكردنی چۆنە؟ من 
ماوەیەكــی زۆر لە كەرتی نەوتــی كارمكردووە و لە 
جێگری ئەندازیارەوە تا پلەی شارەزام بەدەستهێناوەو 
بوومەتــە بەڕێوەبەری گشــتیی. بــۆ كۆمپانیایەكی 
ئۆپێك كارم كردووە. زیاتر لە 100 بەندەری نەوتیم 
بینیوە. كاتێك ئەم شتانەت بۆ دەگێڕمەوە، بەهۆی 
ئەزموونەكانمــەوە باســی دەكەم. بۆیــە راوێژكاران 

خاوەن ئــەم زانیارییانە نین. بۆیە هەندێك زانیاریم 
هەیە كە نامەوێ باســی بكــەم و روونیان بكەمەوە 
چونكە كاتێك من لەبــارەی گەندەڵییەكانی كەرتی 
گواســتنەوەی ئاســمانیم باســكرد و بــە ژمــارە 
ســەلماندم كــە ســااڵنە ملیارێــك دۆالر تەنیــا لەم 
كەرتە بەهەدەردراوە، دەزانی چی روویدا؟ دەستەی 
چاودێری گەشتە ئاسمانییەكان، هەڵوەشێنرایەوە و 
كرایە كۆمپانیایەك و هەموو حیزبێك دەســتیانكرد 
بەدامەزراندنی كۆمپانیایەك بۆ ئەوەی ســوودی لێ 
وەربگرن و وەبەرهێنان بۆ كایەی ئاسمانی بكەن. من 
هۆشــداریم پێدان كە پارە لە ئاسمان هەیە و كەس 
پێــی نازانێ. بۆیە نامەوێت زانیــاری بدەم لەبارەی 
میكانیزمی هەناردەكردنی نەوت بۆ ئەوەی سەرنجیان 

رانەكێشم بۆ وەبەرهێنانێكی نوێ كە پێی نازانن. 
رووداو: بەغدا بەردەوام داوا لە حكومەتی هەرێمی 
كوردستان دەكات نەوتەكەی رادەستی سۆمۆ بكەن، 
ئەگەر وابێت ئەوانیش كە هیچ لە سۆمۆ نەزانن ئەم 

داوایە لەسەر چ بنەمایەكە؟ 
عامــر عەبدولجەبــار: حكومەتــی بەغــدا هیــچ 
زانیارییــەك لەبــارەی هەنــاردەی نەوتــی هەرێمی 
كوردســتان نییــە، بــەاڵم ســۆمۆ دەزانێــت. نــە 
ســەرۆكوەزیران نە راوێژكارانی سەرۆكوەزیران هیچ 
شتێك لەبارەی كارەكانی سۆمۆ نازانن. بەاڵم سۆمۆ 
خــاوەن ئەزموونــە و شــارەزای زۆر بااڵیان هەیە و 

كەسانی لێهاتووی تێدا كاردەكەن. 
رووداو: هــۆكار چییە كە ســۆمۆ نەیهێشــتووە 
سەرۆكوەزیران و راوێژكارەكانی زانیاریان هەبێت؟ 

عامر عەبدولجەبار: سەركردەكان لە 2003 تاوەكو 
ئەمڕۆ جا سەرۆكوەزیران بێت یان سەرۆككۆمار یاخود 

سەرۆكی پەرلەمان راوێژكار دادەمەزرێنن تەنیا ،بۆ 
ئەوەی ســوودمەند بن لە رووی دارایی و ئیمتیازات 
و پلەو پۆست نەوەك لە راوێژەكانیان سوودمەندبن. 
كاتێــك دكتۆر عادل عەبدولمەهــدی وەزیری نەوت 
بوو، دەســتی لەكاركێشایەوە. كێ بەوەزیری نەوت 
دامــەزرا؟ دكتۆر عەبادی بەوەكالــەت بووە وەزیری 
نەوت. من پەیامێك بۆ نارد و بۆم نووسی هەڵەیەك 
لە سۆمۆدا هەیە و پێویستە بەمشێوەیە رێنماییان 
بكەیت بۆ ئەوەی نرخی نەوت بەرز دەبێتەوە كە هیچ 
پەیوەندی بەتۆڕی ئۆپێكەوە نییە و هۆكارەكەشــم 
بــۆ روونكــردەوە. بەڕێــز عەبادیــش رێنماییەكانی 
ئاراســتەی ســۆمۆ كرد و لە ماوەیەكی زۆر كەمدا، 
نرخی نەوت 30 سەنت بەرزبووەوە. دواتر پەیامێكی 
دیكــەم بــۆ نــارد و بــۆم نووســی، بەرزبوونەوەی 
نرخــی نــەوت بۆ 30 ســەنت بــۆ هــەر بەرمیلێك 
ســااڵنە دەكاتە 383 ملیــۆن دۆالر. لە وەاڵمدا بۆی 
نووسیم، سوپاســتان دەكەم و سوودمەندبووین لە 
رێنماییەكانتان. بۆچی رێگەبدەین زانیاری لە رێگەی 
پەیامێكی مۆبایلەوە بێت. بەپێچەوانەوە دەبێت ئەم 
زانیارییــە راوێژكارەكانم پێم بــدەن بۆ ئەوەی واڵت 

سوودمەند بێت.
رووداو: مادام ئەو شــارەزاییە باشــەت هەیە لە 
نەوتدا، چۆن پەیوەندی هەولێر و بەغدا باش بكرێت 
لە بواری نەوت. چۆن لەسەر نەوت رێكبكەون، چی 

بكەن؟ 
عامــر عەبدولجەبــار: رۆژێكیــان لــە پانێڵێكی 
تایبەتی دكتۆر بەرهەم ساڵح بووین لە نووسینگەی 
د.ئیبراهیم بەحرلعلــوم. تاوتوێی پەیوەندییەكانی 
هەولێر و بەغدامان دەكرد و باس لەوە دەكرا چۆن 
پەیوەندییەكان باش بكەین. تەواوی دانیشــتنەكە 
دەمەقاڵــی بوو، بەغداییــەكان بەرگرییان لە بەغدا 
و د.بەرهەمیــش بەرگریی لە هەرێمی كوردســتان 
دەكــرد. د.ئیبراهیم بەحرلعلوم كــە رێكخەری ئەو 
پانێڵــە تایبەتــە بوو گوتی دواجــار رێگە بە عامر 
عەبدولجەبار دەدەین قسەكانی خۆی بكات. منیش 
بــە د.بەرهەمم گــوت، من چارەســەرێكم هەیە بۆ 
باشكردنی پەیوەندییە ئاڵۆزەكانی هەولێر و بەغدا. 
گوتم بەاڵم دەبێ ببیە شایەتحاڵی رووداوێك كە لە 
سەردەمی یەكەمی كابینەی مالیكی روویدا، كە لە 
ئەنجوومەنی وەزیراندا پێكەوە بووین. گوتی خێرە 
چــی بووە؟ گوتم كاتێك كێشــەی دابەزینی نرخی 
نەوت سەریهەڵدا، وەزیری دارایی گوتی، ئەگەر نرخی 
نەوت بەمشــێوەیە بمێنێتەوە و قەبارەی نەوتیش 
لەمە زیاتر نەكرێت، تاوەكو كۆتایی ســاڵ ناتوانین 
مووچەی مووچەخۆران بدەین. ئەوسا مالیكی گوتی: 
كێ ئەو كێشــەیە چارەسەر دەكات؟ د.بەرهەمیش 
گوتی: عامــر عەبدولجەبار دەتوانێت چارەســەری 
بــكات. لەبــەردەم زیاتر لە 100 سیاســەتڤان ئەم 
قسەیە كرا. منیش راپۆرتێكی تێروتەسەلم نووسی 
و ئاماژەم بەتەواوی شكســتەكانی وەزارەتی نەوت 
كرد، جەختم لــە چۆنیەتی چارەسەركردنیشــیان 

كردەوە. كە راپۆرتەكەم پێشكەشــكرد، د.بەرهەم 
گوتی، بۆچی واژۆت لەســەر راپۆرتەكە نەكردووە؟ 
گوتم: واژۆی من رەواجی نییە، چونكە ئێوە پیاوی 
حیزبەكانن و منیش وەزیرێكی سەربەخۆم و حیزبی 
نیم. تۆ واژۆی لەسەر بكە بۆ ئەوەی پێگە و هێزت 
زیاتــر بێت. دكتــۆر بەرهەم راپۆرتەكــەی بەناوی 
خۆیــەوە واژۆكرد و پێشكەشــی ســەرۆكوەزیرانی 
كرد و ســەرۆكوەزیرانیش لیژنەیەكی لە شارەزایان 
پێكهێنا. دوای لێكۆڵینەوە بۆیان دەركەوت تەواوی 
زانیارییەكانــم دروســتن. دواتــر بڕیاردرا ئاســتی 
بەرهەمهێنان لە 1 ملیۆن و 850 هەزار بەرمیل بۆ زیاتر 
لە دوو ملیۆن بەرمیل بەرز بكرێتەوە. لەو دانیشتنە 
پێشنیازمكرد، بۆ چارەسەركردنی كێشەكانی نێوان 
هەولێــر و بەغــدا تیمێــك بەســەرۆكایەتی دكتۆر 
ئیبراهیــم بەحرلعلوم پێكبهێندرێ و ئێمەش لەنێو 
تیمەكەدا كار دەكەین. ئیبراهیم بەحرلعلوم وەزیری 
نەوتــە و كەســێكی شــارەزایە لە بــواری نەوت و 
دكتۆرای لە نەوت هەیە و لەمەش گرنگتر كەسێكی 
خوازراوە لەالیەن كورد و عەرەب. كێشەكانی نێوان 
هەولێــر و بەغــدا زۆرن، بەاڵم ســەرەداوی هەموو 
ئەو كێشــانە، نەوتە. ئێمــە بەتایبەت كار دەكەین 
بۆ چارەســەركردنی پرســی نەوت لە نێوان هەولێر 
و بەغدا. ئەگەر كێشــەی نەوتمان چارەســەركرد، 
زۆربەی كێشــەكان دەتوێنەوە و كۆتاییان پێدێت. 
د.بەرهەم گوتی دكتۆر عامر عەبدولجەبار كەسێكی 
شارەزایە و پێكەوە لە ئەنجوومەنی وەزیران كارمان 
كردووە و متمانەم پێی هەیە. بانگهێشــتی كردین 
لەگــەڵ ئیبراهیــم بەحرلعلوم بۆ ئەوەی ســەردانی 
كوردستان بكەین. منیش سەردانی دكتۆر حوسێن 

شەهرستانیم كرد و بیرۆكەكەم پێڕاگەیاند، پێمگوت 
تیشكی سەوزمان بۆ هەڵبكە و پشتیوانیمان بكە، 
بــەاڵم ئەو پێیگوتم تۆ ویســتی خۆتە، بۆت هەیە 
وەك هاوواڵتییەك ســەردانی هەرێمی كوردســتان 
بكەیت. منیش گوتم: من وەزیرم چۆن بە سیفەتی 
هاوواڵتییەك سەردانیان بكەم. دەبێ پێشنیازەكەم 
پەسند بكەن بۆ ئەوەی كێشەكان چارەسەربكەین، 
بەاڵم بەســاردییەوە گوتی پەنابەخــوا پەیوەندیت 
پێدەكەیــن، واتە هانی نــەدام بۆ ئەم كارە و دواتر 
پرســەكە داخرا. بۆیە پێموایە بۆ چارەسەركردنی 
كێشــەكان دكتۆر عادل عەبدولمەهدی میانڕەوترە 
و دەكرێــت هەمان پێشــنیازەكە و ئەو تیمەی كە 
باســمان كرد بەســەرۆكایەتی ئیبراهیم بەحرلعلوم 
دابمەزرێتەوە بەرێككەوتنی هەردووالیەن دەتوانین 

كێشەی نەوت چارەسەربكەین.

ئاسمانی 
عێراق خێراترین و 
ئارامترین رێگای 
فڕۆكەكانە

سەرەداوی 
هەموو كێشەكانی 
هەولێر و بەغدا 
نەوتە

بە یەك پێشنیاز 
نرخی بەرمیلێك 
نەوتی عێراقم 
30 سەنت بەرز 
كردەوە

عەبادی و 
راوێژكارەكانی 
هیچ شتێك 
لەبارەی كارەكانی 
سۆمۆوە نازانن

گەندەڵی 
لەسەردەمی 
عەبادی 
مەترسیدارتر بوو 
لە گەندەڵییەكانی 
سەردەمی 
مالیكی

پێناسی گومرگی 
ئاسمانیمان لە 50 
دۆالرەوە بۆ 375 
دۆالر زیاد كرد

هاتوچۆی رۆژانەی 
فڕۆكەكانمان لە 
ئاسمانی عێراق 
لە 50 فڕۆكەوە بۆ 
500 فڕۆكە زیاد 
كرد

بۆ چارەسەری 
كێشەكانی هەولێر 
و بەغدا عادل 
عەبدولمەهدی 
میانڕەوترە 
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ته ندروستی

شكار ئەحمەد
رووداو - هەولێر

قاچــاخ  دەرمانــی  بەدواداچوونــی  لیژنــەی 
و ســاختە، دەرمانخانــەی بەرپرســێكی بــااڵی 
حیزبــی دادەخەن و دوو دەرمانخانەی ســەرۆكی 
سەندیكای دەرمانسازانیش كە دەڵێن 113 جۆر 
دەرمانی ساختە و قاچاخیان تێدا بووە، داخران و 

سەرۆكی سەندیكاكەش دراوەتە دادگا. 
هەر لەو چوارچێوەیــەدا بازرگانێكی گەورەی 
دەرمانــی قاچــاخ دەســتگیر كــراوە و فەرمانی 
دەستگیركردن بۆ بازرگانێكی توركیش دەرچووە.
ســەفانە ســەباح، بەرپرســی یاســایی لــە 
كۆنترۆڵی جۆریی دەرمان بــە )رووداو(ی گوت: 
"چوار كەیســی بازرگانی بە دەرمانی قاچاخمان 
داوەتە دادگا كە 17 كەسن و سەرچاوەی هێنان 
و مامەڵەكــردن بــە دەرمانە قاچاخەكــە بوون. 
هەروەها دوو كەسی بیانیش كە توركن و بازرگانی 
دەرمانــی قاچاخــن، یەكێكیان دەســتگیركراوە 
و ئــەوەی دیكەشــیان هەاڵتــووە بــۆ توركیــا، 
بــەاڵم دەفتەرەكەیمان لەالیە كــە ناوی چەندین 
دەرمانخانــەی تێدایە، بۆیە ئەركــی دادوەرە كە 
لەڕێگەی پۆلیسی ئینتەرپول یان كونسوڵخانەی 

توركیاوە داوای دەستگیركردنی بكات".
دەرمانی قاچاخ لەڕێگەی جیاوازەوە لە توركیا، 
ئێران و بەغداوە هاوردەی كوردســتان دەكرێت، 
ســەفانە ســەباح دەڵێت: "بازرگانــە توركەكان 
دەرمانە قاچاخەكە لە ســلۆپی دەخەنە كارتۆنی 
بچووكــەوە، ئینجا لە پاســە گەشــتیارییەكاندا 

دەیشارنەوە و دەینێرن بۆ هەولێر".

نۆڕینگەكەی كردبووە نەخۆشخانە

یەكێك لەو كەیسانەی دراوەتە دادگا، كەیسی 
یاریدەدەرێكی پزیشكییە كە سێ شوێنی خەوتنی 
نەخۆشــی لــە نۆڕینگەكــەی داناوە، بەرپرســی 
یاسایی لە كواڵیتیی دەرمان دەڵێت: "ئەم كەسە 

بەبێ مۆڵەت نۆڕینگەكەی كردووە بە نەخۆشخانە، 
ســێ تەختی خەوتنی لێ داناوە و نەخۆشــی لێ 
خەواندووە كە ئەمە رێگەپێدراو نییە. نۆڕینگەكەی 
تاقیگە و دەرمانخانەی بێ مۆڵەت و پڕ لە دەرمانی 

قاچاخی تێدابوو، ئێستا داومانەتە دادگا". 
گوتیشی: "نۆڕینگەی پزیشك هەبووە هێندەی 
سێ نەخۆشخانە دەرزی و دەرمانی قاچاخ و ئەو 
حەبانەی تێدابووە كە ماددەی ترامادۆڵی تێدایە، 
حەبــی تێدابوو كە لــە هەر شــریتێكی گرامێك 

ماددەی هۆشبەری تێدایە".
لیژنەی بەدواداچوونی دەرمانی قاچاخ جگە لەو 
كەیسانەی داویانەتە دادگا، چەندین دەرمانخانە و 
نۆڕینگەی پزیشكییان داخستووە. سەفانە سەباح 
دەڵێت: "ئەو كەیســانەی راســتەوخۆ مامەڵەیان 

بــە دەرمانە قاچاخەكــە كردووە و ســەرچاوەی 
قاچاخەكە بوون دەدرێنە دادگا، ئەوانەی دیكەش 
كە تەنیا دەرمانە قاچاخەكەیان لە كۆگاكان كڕیوە 
سزای دارایی دەدرێن و شوێنەكانیان دادەخەین".
 لــە مــاوەی كەمتر لە دوو مانگدا 36 شــوێن 
لــە ســنووری پارێــزگای هەولێــر داخــراون، لە 
لــە  تەنیــا   2018/9/24 تاوەكــو   2018/9/3
هەولێر بەبــڕی 122 ملیۆن دینار ســزای دارایی 

دەرمانخانەكان دراوە.
لیژنەكە ســەرجەم نۆڕینگە و دەرمانخانەكانی 
ســەفانە  داخســتوون.  بەحركــەی  و  پیرمــام 
سەباح گوتی: "ســەردانی شارۆچكەی پیرمام و 
بەحركەمــان كرد، لە پیرمــام هەموو دەرمانخانە 
و نۆڕینگەكانمــان بەهــۆی دەرمانــی قاچاخەوە 

داخســت كــە 9 دەرمانخانــە و 7 نۆڕینگــەی 
پزیشكی بوون. لە بەحركەش هەرچی دەرمانخانە 
و نۆڕینگە و كۆمەڵگەی پزیشــكی و كۆگا هەیە 
دامانخســتوون، ســەرجەمیان 14 شوێن بوون و 
دەرمانیــان لــێ شــاردبوونەوە، یەكێــك لەوانە 
نۆڕینگەی پزیشكێكی ددان بوو، كەچی دەرمانی 
ســایتۆتیكی تێدا شــاردرابووەوە كە بۆ حاڵەتی 

سكپڕی بەكاردێت".
لیژنەكە لە دهۆكیش بە هاوكاریی قایمقامیەت 
و الیەنەكانــی دیكە دەســتبەكار بــووە، تاوەكو 
ئێستا 15 شوێنیان داخستووە و بەبڕی 40 ملیۆن 
دینار ســزای كۆگا، نۆڕینگە و دەرمانخانەكانیان 
داوە، بــەاڵم لــە ســنووری پارێزگای ســلێمانی 
هێشــتا دەستبەكار نەبوون. د.گۆران رۆژبەیانی، 

بەڕێوەبــەری كواڵیتــی كۆنترۆڵــی دەرمــان بە 
)رووداو(ی گوت: "كاری لیژنەكە لە سەرتاسەری 
هەرێمی كوردستان دەبێت، سەرپشك كراوین لە 
هەر شــوێنێك دەرمانی قاچاخــی لێبێت بۆمان 

هەیە بچین".

ســەندیكای  ســەرۆكی  كەیسی 
دەرمانسازان لە دادگایە

 یەكێــك لەو كەیســانەی رووبــەڕووی دادگا 
ســەرۆكی  دەرمانخانــەی  دوو  كراوەتــەوە، 
ســەرچاوەیەك  دەرمانســازانە،  ســەندیكای 
"لەكاتــی  گــوت:  بــە )رووداو(ی  لەوبــارەوە 
بەدواداچوونــی لیژنەكە بــۆ دوو دەرمانخانە كە 
هی ســەرۆكی سەندیكای دەرمانســازانن، 113 
جــۆر دەرمانی قاچاخ دۆزراونەتــەوە. هەروەها 
كۆگایەكی گەورەی شاراوەشــی هەبووە لەنزیك 
دەرمانخانەكــەی كــە چەندیــن جــۆر دەرمانی 
قاچاخــی تێدا شــاردبووەوە لەكاتێكــدا پلەی 
گەرمیی شوێنەكە 50 پلەی سیلیزی بووە، بۆیە 
دەرمانەكانی تەنیا بەكەڵكی لەناوبردن هاتوون، 
كەیسەكەشی دراوەتە دادگا. كەسێكیش بەناوی 
)ع. ت( كــە یاریــدەدەری پزیشــكییە و لــە 

دەرمانخانەكە كاری كردووە، دەستگیر كراوە. لە 
چەند رۆژی داهاتووش دادگا بڕیار دەدات ئاخۆ 
ســەرۆكی ســەندیكای دەرمانســازان دەستگیر 
دەكرێت یان نا، هەروەها بڕیار لەســەر ئەوەش 
دەدرێــت كە دەرمانخانەكانی دەخرێنە لیســتی 

رەشەوە یان نا".
كۆنتڕۆڵــی  كواڵیتــی  لــە  ســەرچاوەیەك 
دەرمان ئاشــكرای دەكات كــە دوای بڕیارەكەی 
ســەرۆكی حكومــەت بۆ دروســتكردنی لیژنەی 
بەدواداچوونــی دەرمانــی ســاختە و قاچــاخ، 
كەسانی دەستڕۆیشتوو ناتوانن رێگری لە كاری 
لیژنەكــە بكەن و گوتی: "پێش دروســتكردنی 
لیژنەكە رێگریمان لێدەكرا، بەاڵم ئێستا لیژنەكە 
دەســتی كراوەیە و لە هەموو شوێنێك دەتوانن 
كاری خۆیــان بكــەن، تەنانەت لــە چەند رۆژی 
رابــردوو بەهۆی دەرمانی قاچــاخ دەرمانخانەی 

بەرپرسێكی بااڵی حیزبیش داخراوە".
بەرپرســانی كواڵیتی كۆنتــرۆڵ دەڵێن دوای 
بەئەنجامگەیشــتنی كاری لیژنەكــە، دەرمانــی 
ســاختە و قاچاخ لە هەولێر نامێنێ. ســەفانە 
ســەباح دەڵێــت: "بــازاڕی هەولێــر بڕێكی زۆر 
دەرمانی قاچاخی تێدابوو، بەاڵم ئێستا 95%ی 

لە دەرمانی قاچاخ و ساختە پاككراوەتەوە".

جۆر دەرمانی قاچاخیان تێدا بووە

كەیسی دەرمانخانەكانی سەرۆكی سەندیكای 
دەرمانسازان لە دادگایە

بازرگانانی تورك بە 
پاسی گەشتیاری 
دەرمانی قاچاخ 
دەنێرن بۆ 
كوردستان

لە نۆڕینگەی 
ددان دەرمانی 
تایبەت بە سكپڕی 
دۆزراوەتەوە

رووداو - ئاژانسەكان

گۆڕانــی وەرزەكان، گۆڕانی پێستیشــی 
لەگەڵدایە، چونكە پێســت هەســتیارە و 
لەگەڵ ئاو و هــەوای دەرەوە بەرەوڕووە. 
لەگــەڵ هاتنــی ســەرما و لەكاتێكــدا لــە 
دەروازەی چوونە وەرزی سەرماداین، گرنگە لە 
كاریگەرییەكانی سەرما لەسەر پێست تێبگەیت 

و بزانی چۆن رووبەڕوویان دەبییەوە.
 لەمەودوا هەوا سارد و وشكە، كاتێك 
دەشــچیتە ماڵەوە زۆركات ســپلیت كار 
دەكات، هــەوای ئەوێش دیســان وشــكە 
نەك شــێدارێكی سروشــتی. بۆیە گرنگە 

تاكو ئەو كەشە سارد و وشكە بەردەوام دەبێت، 
كرێمی شێداركەرەوەی پێست بەكاربهێنی تاوەكو 
پێســتت نەژاكێ و تووشــی زیانی هەمیشــەیی 

نەبێت.
پێســت یەكەم دیواری بەرگریی جەســتەیە، 
بۆیە زیانپێگەیشتنی دەبێتە هۆی نەخۆشكەوتنی 
تــەواوی جەســتە. شــێداركردنی پێســت هــەر 
بابەتێكی جوانكاری نییە، بەڵكو بۆ تەندروستی 

گشتیی جەستەش گرنگە.
 كەشــی هەورین و دیارنەمانــی خۆر، مانای 
ئەوە نییە كە پێویستت بە كرێمی دژەخۆر نابێ. 
لە زســتان و رۆژە تەواو هەورینەكانیش تیشكی 
زیانبەخشی سەروو وەنەوشەیی هەر دەگاتە سەر  

لێكەوتەكانی قەڵەویی مندااڵن:
دوو جۆر لێكەوتە هەن: یەكەم هەنووكەییەكان 

و دووەم درێژماوەكان.
هەنووكەییەكان لێكەوتە 

- مندااڵنــی قەڵــەو ئەگــەری زۆرترە تووشــی 
نەخۆشییەكانی دڵ و بۆڕییەكانی خوێن ببن، وەكو: 
بەرزیــی كۆلیســترۆلی خوێن و بەرزیی گوشــاری 

خوێن. 
زۆرتــری  مەترســی  قەڵــەو  مێرمندااڵنــی   -
تووشــبوون بە شــەكرەیان لەســەرە. هەروەها لە 
مێرمنداڵە قەڵەوەكاندا ئەگەری هەیە شەكری خوێن 
لە ئاسایی زیاتربێ و لە داهاتوودا لە كەسانی دیكە 

زۆرتر تووشی شەكرە ببن.
- منــداڵ و مێرمنداڵە قەڵەوەكان لە كەســانی 
دیكە زۆرتر مەترسییان لەسەرە تووشی نەخۆشیی 

ئێسك و جومگە ببن. 
- تووشــی گرفتی دەروونییان دەكات: قەڵەوی 

تووشــی توانــج لێــدان و جیاكارییــان دەكات و 
متمانەیان بە خۆیان كەمدەبێتەوە.

 لێكەوتە درێژماوەكان:

- ئەگــەری زۆرە قەڵەوییەكەیــان لــە تەمەنــی 
پێگەیشتنیشــدا بــەردەوام بێــت، بــەوەش لــە 
تەمەنەكانــی دواتــردا زۆرتــر تووشــی هەندێــك 
نەخۆشــیی بــاو دەبــن، وەك: نەخۆشــییەكانی 
دڵ، شــەكرە، جەڵتــەی مێشــك، چەندین جۆری 

شێرپەنجە و سوانی جومگەكان.
- قەڵــەوی و كێشــی زۆر پەیوەندییــان بــە 
تووشــبوون بە چەندین جۆری شێرپەنجەوە هەیە، 
لەوانە: شــێرپەنجەی مەمك، ریخۆڵە ئەســتوورە، 
گورچیلــە،  ســورێنچك،  منداڵــدان،  ناوپۆشــی 
پەنكریــاس، توورەگــەی زراو، رژێنــی دەرەقــی، 
هێلكــەدان، ملــی منداڵــدان، پرۆســتات و چەنــد 

جۆرێكی شێرپەنجەی خوێن.

زیادبوونی قەڵەوی لەنێو مندااڵندا مەترسیدارە
رووداو - ئاژانسەكان

قەڵــەوی ئێســتا لە جــاران بەرباڵوترە لەنێــو منداڵ و 
مێرمنــدااڵن، لــە ئەمریكا لە 30 ســاڵی رابــردوودا قەڵەویی 
منــدااڵن دوو هێندە و قەڵەویی مێرمنــدااڵن چوار هێندە زیادیان 

كردووە.
قەڵەویی مندااڵن مایــەی نیگەرانییە، چونكە چەندین لێكەوتەی 

نەخوازراوی هەیە، هەم لە منداڵی و هەم لە تەمەنەكانی دواتردا.
هاوكێشەی قەڵەوی سادەیە، یەكێك یان هەردووك لەم دوو خاڵەیە: 
یەكەم زۆر وەرگرتنی كالۆری، دووەم كەم ســووتاندنی كالۆری. ئەمانە 

هۆكارە دیارەكانی قەڵەویی منداڵ و مێرمندااڵنن:

دژەخۆر بۆ زستانیشە؟

سێكس بخەرە پالنی 
دابەزاندنی كێشەوە 

رووداو -  ئاژانسەكان

بەگوێرەی داتاكانی سەنتەری بەشی تەندروستی 
نزیكــەی  تەندروســتییەكان،  خزمەتگوزارییــە  و 
50%ی خەڵكی ئەمریكا رێجیم دەكەن و لە خەمی 
دابەزاندنی كێشدان، بەاڵم پێویستە سێكس بكرێتە 
بەشێك لە پالنی دابەزاندنی كێش. چونكە سێكس 
یارمەتی سووتاندنی كالۆری دەدات. تەنیا هەر ئەمە 

نییە و سوودەكانی سێكس لەوە زیاترن.
 جەســتەیەكی دروســت بەشــێكە لە شێوازی 
ژیانی تەندروست، رێكخستنی كێش بۆ سەالمەتی 
ســییەكان، دووربوون لە شێرپەنجە و بەهێزكردنی 

ئێسكەكان گرنگە. 
بەگوێــرەی ئامارەكان نزیكەی 7.79%ی پیاوان 
و 9.66%ی خانمانــی ئەمریــكا كێشــیان زۆرە و 
قەڵــەون، بەاڵم 66%ی ئــەو قەڵەوانەش خەریكی 

رێجیمن. 
داتاكانــی ســەنتەری بەشــی تەندروســتی و 
خزمەتگوزارییە تەندروســتییەكان دەریانخســتووە 
چاالكییــە فیزیكییــەكان بەشــێكی گرنگــن بــۆ 
هێشتنەوەی جەســتە بە تەندروستی و دابەزاندنی 
كێش. سەنتەرەكە پێشنیاز دەكات هەفتانە النیكەم 

وەرزشی مامناوەند بكرێت. 
ســێكس بــۆ تەندروســتی گرنگــە، كالــۆری 
دەسووتێنێ، هەروەها دڵخۆشی دەهێنێ، بەجۆرێك 
ئــەو وزەیــەی لەكاتی ســێكس خــەرج دەكرێت، 
هێندەی ئەو وزەیەیە كە لە وانەیەكی وەرزش خەرج 

دەبێت. 

سێكس ئارەزووی خواردن 
كەم دەكاتەوە 

هۆڕمۆنــی خۆشەویســتی "ئۆكسیتۆســین" كە 
لەالیەن مێشكەوە لە گەدە دەردەدرێ، گرنگییەكی 
زۆری هەیــە بــۆ كــرداری ســێكس، ســۆزداری، 
بەســتنی پەیوەندی و منداڵبوون. ئــەم هۆڕمۆنی 
خۆشەویســتییە زۆر زیاد دەكات لەكاتی ســێكس، 
بەتایبەتی لەكاتی گەیشتن بە ئۆرگازم، بەاڵم كاری 

هۆرمۆنی خۆشەویستی تەنیا ئەمە نییە. 
د.ئیلیزابێس الوسن، لە بەشی رژێنەكانی دەمار 
لە نەخۆشــخانەی ماساچوستس لە بۆستن روونی 
دەكاتــەوە هۆڕمۆنــی خۆشەویســتی كــە لەكاتی 
ســێكس و چەند پرۆســەیەكی دیكە زیاد دەكات، 

ئارەزووی وەرگرتنی كالۆری كەم دەكاتەوە. 
سێكسیش وەرزشە 

زانكــۆی مۆنتریال لــە كەنــەدا توێژینەوەیەكی 
لەســەر ژمارەی ئەو كالۆریانە كردووە كە كەسێك 
لەكاتی ســێكس دەیسووتێنێ. پڕۆفیسۆر ئانتۆنی 
كارێلیس كە سەرپەرشتی توێژینەوەكەی كردووە، 
دەڵێت پیاوان لەكاتی سێكس النیكەم 101 كالۆری 
و خانمان 69 كالۆری دەسووتێنن. سەرپەرشتیاری 
توێژینەوەكە روونیدەكاتەوە ئەم ماوەیە لە سێكس 
هاوتــای 150 خولــەك وەرزشــی مامناوەنــدە لە 
هەفتەیەكــدا. ئەمــەش هەمان بڕە كــە رێكخراوی 

تەندروستی جیهانی دیاری كردووە. 
سەرپەرشــتیاری توێژینەوەكە دەڵێت بەراوردی 
نێوان سێكس و وەرزشــی رێكیان كردووە لەڕووی 
توانای ســووتاندنی كالۆری و بۆیــان دەركەوتووە 
پیاوان 150-390 كالۆرییان ســووتاندووە لەماوەی 
30 خولەك وەرزشــی مامناوەند، خانمانیش 120-

380 كالۆرییان سووتاندووە لە هەمان ماوە. 
كاتێــك بــەراوردی نێــوان دوو چاالكییەكەیان 
كــردووە، دەركەوتووە لەڕووی ســووتاندنی وزەوە 

نزیكەی هاوشێوەن.
هــاوكات هەمــوو پیــاوان و نزیكەی 
95%ی خانمانیــش گوتوویانــە كــە 

سێكس خۆشترە لە وەرزش. 

  خۆراك:
منداڵــی ئێســتا زیاتر لــە جــاران روودەكەنە خۆراكــە خێراكان، چپس و شــیرینییە 
دەســتكردەكان. ئەوانەش بەوە دەناســرێن كە پڕن لە شــەكر و چەوری. ئەو شــەكرەی 
لەو خواردنانەدا هەیە شەكری سادەن كە زوو هەڵدەمژرێن و بەشێوەی چەوری لە لەشدا 

هەڵدەگیرێن و دواتر دەبنە هۆی قەڵەوی.

   وەرزش
كەمیی چاالكی جەستەیی و نەجوواڵن لە هۆكارەكانی قەڵەویی مندااڵنی ئێستان. جاران 
مندااڵن پێكەوە یارییان دەكرد و لە جووڵە و هاتن و چوونی بەردەوامدابوون، كەچی ئێستا بە 
دیار شاشەی مۆبایل و تابلێت و تیڤییەوە بێ جووڵە دادەنیشن و یاری ئەلیكترۆنی دەكەن.

   نووستن
كەمخــەوی و ناڕێكیــی خەو لە جیاكەرەوەكانی مندااڵنی ئێســتان. ئەوانەش دەبنە هۆی 

تێكدانی بااڵنسی هۆرمۆنیی جەستە و رێگە خۆش دەكەن بۆ قەڵەوبوون.

 بۆماوەیی
ئەوانەی دایك و باوكیان قەڵەون، ئەگەری زیاترە خۆیشیان قەڵەوبن.

2

3

4

 كۆمەاڵیەتی و كولتووری
ئەو خێزانانەی هۆشیارییان كەمە لەبارەی مەترسییەكانی قەڵەوی، كەمتر خەمی گرفتی 
قەڵەوی دەخۆن و بەوەش منداڵەكانیان قەڵەو دەبن. لە هەندێك چینی كۆمەڵگەدا هێشــتا 

قەڵەویی مندااڵن وەك نیشانەی تێروپڕی سەیر دەكرێ!
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  هۆكاری دیكە:
زۆریــی هۆرمۆنە ســتیرۆیدییەكان، كەمیی هۆرمۆنی گەشــە، تەمبەڵیی رژێنی 

دەرەقی و الیەنی دەروونی و هەندێك هۆكاری دەگمەنی دیكە.
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17 كەس لەسەر کەیسی دەرمانی قاچاخ دراونەتە دادگا

پێســت و ئەگەر دژەخۆر بەكارنەهێنی زیانی 
لێدەدات. 

بۆ پاراســتنی چەورییە سروشــتییەكەی 
پێســت لە زســتاندا، واباشــە خۆشووشــتن 
ســنووردار بكەیــت، چونكە خۆشووشــتنی 
زســتانان بە ئاوی گەرم دەبێــت و ئەو ئاوە 
گەرمەش بۆ پێست بەگشتی و چەورییەكەی 
بەتایبــەت زیانی هەیە و دەبێتە هۆی ژاكانی 

پێست.
شــلەمەنییەكان بەگشتی و ئاو بەتایبەتی 
لە زستانیشدا زۆر بخۆرەوە، چونكە ئەوانەش 
بەشــێوەیەكی سروشتی شێداریی بە پێست 

دەبەخشن و لە وشكبوونەوە دەیپارێزن.
خۆراكــی تەندروســت بۆ پێســت گرنگە، 
بەتایبەت ســەوزە و میوەكان، چونكە ئەوانە 
هــەم تــەڕی بــە پێســت دەبەخشــن، هەم 
رەگەزگەلێكی خۆراكی پێدەدەن كە جوانی و 

درەوشاوەییەكەی دەپارێزێ.
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رووداو - هەولێر

مایــك پۆمپیۆ پێش دەســتبەكاربوونی وەكو 
وەزیری دەرەوەی ئەمریكا پشتگیری لە سیاسەتی 
توندی ئیدارەی ئێستای ئەمریكا بەرامبەر ئێران 
دەكــرد، یەكێــك لە دژبــەرە سەرســەختەكانی 
رێككەوتنــی ئەتۆمیی نێــوان ئێران و كۆمەڵگای 
نێودەوڵەتی بوو. پۆمپیۆ لە وتارێكدا لە گۆڤاری 
)فۆریــن ئەفەیــرز( باســی ســتراتیژی ئیدارەی 
ئەمریكی بۆ "بەرەنگاربوونەوەی ئێران" دەكات و 
لە بەشــێك لە وتارەكەیدا دەڵێت دۆناڵد ترەمپ، 
ســەرۆكی ئەمریكا، لە كاتی كەمپینەكان و پاش 
بوونی بە ســەرۆك، جەختــی لەوە دەكردەوە كە 
پێویستە ئەمریكا ســەركردەیەكی نەترس بێت، 
نەك وەكو ئیدارەی پێشــوو لە پشــتی پەردەوە 
ئیدارەی دۆخەكە بكات، لە كاتێكدا ئەو سیاسەتە 
"كۆریــای باكــووری كردووە بە هەڕەشــەیەك لە 
هەمــوو كات گەورەترە و رێگەی بــە ئێران داوە 
پەرە بە كاریگەرییە وێرانكارانەكەی و هەڕەشەی 

تیرۆر بدات".
لــە مانگــی ئایــاری ئەمســاڵەوە، ترەمــپ 
كشانەوەی واڵتەكەی لە رێككەوتنە ئەتۆمییەكەی 
ڤیەننا راگەیاندووە كە وەزیری دەرەوەی ئەمریكا 
بە بەشــێك لە هەڵمەتی زیادكردنی گوشارەكان 
لەسەر ئێران ناوی دەبات، یەكێك لە ئامانجەكانی 
ئەو سیاسەتەش ئەوەیە سەرچاوەی ئەو داهاتانە 
لە ئێران ببڕێ كە بۆ بەردەوامیدان بە توندوتیژی 
تەرخان كــراوە لە رێگــەی "حیزبوڵاڵی لوبنان، 
حەماســی فەڵەســتینی، ئەســەد لە ســووریا و 
حووســییەكان لە یەمەن و میلیشــیا شیعەكانی 
عێــراق و ســیخوڕەكانی خۆی كە بــە نهێنی لە 

سەرتاسەری جیهاندا پیالن دادەنێن".
پۆمپیــۆ ئاماژە بۆ ئەوە دەكات كە ســەرۆكی 
ســەربازیی  دیكــەی  "بەشــدارییەكی  ئەمریــكا 
ئەمریــكای لە رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت یان هیچ 
ناوچەیەكی دیكە ناوێ". شارازایان و چاودێرانیش 
دڵنیــا دەكاتــەوە كــە ســەرۆكی ئەمریــكا "لە 
بەكارهێنانــی هێزی ســەربازی ناترســێ، بەاڵم 

پێداگریش نییە لەســەر بەكارهێنانی، هەرچەند 
پەنابردن بۆ هێزی ســەربازی بناغەی پاراستنی 
خەڵكی ئەمریكایە، بەاڵم نابێ بژارەی یەكەم بێ".
دوای دەرچوونــی ئەمریــكا لــە رێككەوتنــە 
ئەتۆمییەكەی ئێران، سەرۆكی ئەمریكا رایگەیاند كە 
ئامادەیە لەگەڵ كاربەدەستانی ئێراندا دانوستاندن 
لەســەر رێككەوتنێكی نوێ بكات كە سیستەمی 
فراوانخوازییەكانــی  و  باڵســتیك  مووشــەكی 
ئێران لە ناوچەكــەش لەخۆبگرێ. مایك پۆمپیۆ 
جەخت لــەوە دەكاتــەوە كە ئــەم ئامادەییە بۆ 
دانوستاندن لەگەڵ "سەرسەختترین دژبەرەكانی 
ئەمریكا" بەشێك لە سیاسەتی سەرۆكی ئەمریكا 

لەخۆدەگــرێ، بــەاڵم لــە هەمانكاتــدا "قینی لە 
رێككەوتنی خراپ دەبێتەوە". "رێككەوتنی خراپ" 
ئــەو دەســتەواژەیە بــوو كە ترەمپ بۆ وەســفی 

رێككەوتنە ئەتۆمییەكەی ئێران بەكاریدەهێنا.
هەڕەشەی ئێران

بــە بۆچوونــی وەزیــری دەرەوەی ئەمریكا، 
هیــچ رژێمێــك هێنــدەی ئێــران "تایبەتمەندی 
رژێمێكــی تاوانــكار"ی نییە، مێــژووی ئەمەش 
بــۆ ســەرەتای دامەزرانی كۆماری ئیســالمی لە 
1979 دەگەڕێنێتــەوە، كاتێك ســوپای قودس 
"بــە ئامانجی هەناردەكردنی شــۆڕش" دامەزرا، 

بەگوێــرەی وتارەكــە رێككەوتنــە ئەتۆمییەكە 
نەیتوانیــوە رێگە لــە هەوڵی ئێــران بۆ چەكی 
ئەتۆمی بگرێ، وەكو چۆن نەیتوانیوە بەربەست 
بۆ جموجوڵەكانی ئێران لە "ئەفغانستان، عێراق، 

لوبنان، سووریا، یەمەن و غەزە" دابنێ.
كەمپینی گوشار

لە مانگی ئایارەوە ئیدارەی كۆشــكی ســپی 
ژمارەیەك ســزای لەســەر جومگە جیاجیاكانی 
حكومەتی ئێران داناوە، كە یەكەمیان جومگەی 
ئابوورییــە. بەگوێــرەی وتارەكــە لــە مــاوەی 
دەســەاڵتی ئیدارەی ئێستادا 17 خولی سزاكان 

لەســەر ئێران دانراون كــە 147 كەس و الیەنی 
پەیوەندیدار بە ئێران لەخۆدەگرێ، ســزاكانیش 
"دەبــێ ســەخت بــن، تاوەكــو بتوانــن خووە 
ریشەدارەكانی ئێران بگۆڕن". وەكو بەشێك لەو 
هەڵمەتــەش ئەمریكا لەگــەڵ ئیماراتی عەرەبی 
كاردەكات بــۆ ئەوەی "تــۆڕی ئاڵووێری دراو كە 
پێیدا ملیۆنان دۆالر بۆ سوپای قودس دەچێت، 

هەڵوەشێننەوە".
پۆمپیۆ ئاماژە بۆ ئەوە دەكات كە بەشــێكی 
دیكە لە هەڵمەتەكە سیاســەتی ساردكردنەوەی 
ئێرانــە لــە هەڕەشــەكردن و گەڕانــەوە ســەر 
بەرنامــەی ئەتۆمی، جەخت لــەوەش دەكاتەوە 
كە سەرۆكی ئەمریكا بۆ ئێران و واڵتانی دیكەی 
روونكردووەتەوە "هەوڵی تۆقاندنی ئەمریكا" جێی 
قەبووڵ نییە و "ئەگەر هەڕەشە لەسەر ئاسایشی 
ئەمریــكا دروســت بكرێ، واشــنتن كاردانەوەی 
توندی دەبێ". لە كاتێكدا ئێرانییەكان لە هێزی 
سەربازیی ئەمریكا تێدەگەن و ترسیان لێی هەیە.
مانگی رابردوو وەزارەتــی دەرەوەی ئەمریكا 
بڕیــاری داخســتنی كونســوڵخانەی ئەمریكای 
لە بەســرە دا و هۆكارەكەشــی بۆ هەڕەشەكانی 
ئێران لەسەر باڵەخانە و ستافی كونسوڵخانەكە 
گەڕانــدەوە. وەزیــری دەرەوەی ئەمریــكا لــە 
وتارەكەیدا هۆشداری دەدات كە "ئەمریكا رژێمی 
تاران بە بەرپرســیار دەزانێ لە هەر هێرشــێك 
برینداربوونی ستافمانی لێبكەوێتەوە، یاخود زیان 

بە دامەزراوەكانمان بگەیەنێ".
مایــك پۆمپیۆ جەخــت لــەوە دەكاتەوە كە 

"ئێمــە بــەدوای جەنگدا ناگەڕێیــن، بەاڵم دەبێ 
ئــەوە روون بێت كە تێكدانی دۆخەكە هەوڵێكی 
شكســتخواردووە بۆ ئێران، كۆماری ئیســالمی 
ناتوانێ خۆی لە قەرەی هێزی سەربازیی ئەمریكا 
بدات، ئێمەش ترسمان نییە لەوەی ئەمە نیشانی 

سەركردەكانی ئێران بدەین".
دیكــەی  بەشــێكی  وتارەكــە،  بەگوێــرەی 
ئاشــكراكردنی  ئێــران  دژی  كەمپینەكــەی 
هاوشــێوەی  كــە  رژێــم"ە  "دڕندەییەكانــی 
هەڵمەتەكەی رۆناڵد رەیگان، سەرۆكی ئەمریكا 
لە سااڵنی هەشتاكانە، كاتێك ئیدارەی ئەمریكا 
دەســتەواژەی "ئیمپراتۆرییەتــی خراپــە"ی بۆ 
یەكێتیی ســۆڤیەت بەكارهێنــا و هەوڵێكی زۆر 
بۆ ئاشكراكردنی پێشــێلكارییەكانی حكومەتی 
مۆسكۆی ئەو كات لەدژی هاوواڵتیانی خرایەگەڕ. 
ئەم بەشە لە كەمپینەكە لەسەر پێشێلكارییەكانی 
مافــی مرۆڤ و كەمینــەكان و ئافرەتان لەالیەن 
حكومەتی تاران چڕدەكرێتەوە، بۆیەش "واشنتن 
داوا لە تاران دەكات كە دۆخی مافەكانی مرۆڤ 

لە ئێران باشتر بكات".
وەزیــری دەرەوەی ئەمریــكا جەخــت لــەوە 
دەكاتەوە كە گوشــارەكانی سەر ئێران بەردەوام 
دەبــن تاوەكو ئــەو كاتەی ئێران دەیســەلمێنێ 
گۆڕانكاری بەرچاوی لە سیاسەتەكانیدا كردووە، 
هەركاتێكیش ئێــران ئــەو گۆڕانكارییانەی كرد 
"ئەگەری رێككەوتنێكی هەمەالیەنە زیاتر دەبێ، 
لــە كاتێكدا ئێمە پێمانوایــە رێككەوتن )لەگەڵ 

ئێران( مومكینە".

هاوشێوەی ئەو هەڵمەتە دەبێ كە لە دژی یەكێتی سۆڤیەت رێكخرا

ئەمریكا لە دژی ئێران 
دەست بە كەمپینێكی چڕوپڕ دەكات 

 )فۆتۆ: AFP(كەمپینەكەی ئەمریكا لەسەر پێشێلكارییەكانی مافی مرۆڤ و كەمینەكان و مافی ئافرەتان لە ئێران چڕدەكرێتەوە

گوشارەكان بەردەوام دەبن تا ئەو كاتەی 
كە ئێران دەیسەلمێنێ گۆڕانكاری لە 

سیاسەتەكانیدا كردووە

وەزیری دەرەوەی ئەمریكا

رووداو - هەولێر

30 ساڵ لەمەوبەر جیهادییەكانی ئەفغانستان 
نەك هەر شكستیان بە سوپای یەكێتیی سۆڤیەت 
لــەو واڵتە هێنــا، بەڵكــو رووخانی ســۆڤیەت و 
ســەركەوتنی بــەرەی لیبراڵیشــیان خێراتر كرد، 
بەاڵم ئێستا تاڵیبان بووە بە رێگەیەك بۆ ئەوەی 
رووسەكان جارێكی دیكە بە دەستێكی كراوەترەوە 
كاریگــەری لەســەر گۆڕانكارییە سیاســییەكانی 
ئەفغانســتان دابنێن. ترســی مۆسكۆ لە داعش و 
وجودی هێزەكانی هاوپەیمانان لەو واڵتە، هۆكاری 

ئەم سیاسەتەی رووسیان.
مانگی ئەیلولــی رابردوو، حكومەتی رووســیا 
نوێنەرانی تاڵیبانی بانگهێشــتی مۆسكۆ كردبوو. 
دیدارەكە لەســەر داوای حكومەتی ئەفغانســتان 
هەڵوەشــایەوە، بەاڵم پەیوەندییــە نهێنییەكانی 
رووسیا لەگەڵ فەرماندەكانی تاڵیبان بەردەوامە، 
لەالیەكی دیكەشــەوە رووســیا لەگــەڵ ئەمریكا، 
چین، پاكستان و ئێران خەریكی دانوستاندنە بۆ 
ئەوەی لە پرۆســەی چارەســەری دۆخی ئەمنیی 
رووســیاش  بەرژەوەندییەكانــی  ئەفغانســتاندا 

لەبەرچاو بگیرێن.
شارەزایان پێیانوایە هەوڵەكانی رووسیا لەگەڵ 
تاڵیبــان تاوەكــو ئێســتا ســنووردارن. ئارتێمی 
كالینۆڤســكی، لێكۆڵــەر لــە مێــژووی ئاســیای 
نێوەڕاســت لە لێدوانێك بۆ )واشــنتن پۆست(ی 
ئەمریكــی ئاماژە بۆ ئەوە دەكات كە "پشــتگیری 
تاڵیبان بەو قەبارە بچووكەی ئێستایەوە رێگەیەكە 
بۆ ئەوەی رووسیا گەرەنتی بەرژەوەندی سیاسیی 

داهاتووی خۆی )لە ئەفغانستان( بكات".
لە مانگی ئەیلوولی ئەمساڵ جۆن نیكڵۆڵسن، 
فەرماندەی پێشــووی هێزەكانــی ئەمریكا و ناتۆ 
لە ئەفغانســتان، بە دەنگی ئەمریــكای راگەیاند 
"ئێمە دەزانین كە رووسیا هەوڵدەدات دەستكەوتە 
ســەربازییەكانی ئێمە و ســااڵنێك پێشــكەوتنی 
ســەربازیی ئێمە لــە ئەفغانســتان كەمبكاتەوە، 
بــە جۆرێك هاوبەشــەكانمان گومانیــان لەبارەی 
ســەقامگیری ئەفغانســتانەوە بۆ دروست ببێ". 
فەرمانــدەی  ژمارەیــەك  و  نیكۆڵســن  پێشــتر 
دیكــەی هاوپەیمانان ئاماژەیان بــۆ ئەوە كردبوو 
هاوكارییەكانی رووســیا بۆ تاڵیبان بە پشتگیری 
سیاسی نەوەستاوە، بەڵكو هاوكاریی سەربازیشیان 

پێشكەش دەكات.

بەرپرسانی ئەمریكی بەدووری دەزانن ئامانجی 
هاوكارییەكانی رووســیا بۆ تاڵیبان ســەركەوتنی 
ئــەو بزووتنەوەیــە بەســەر حكومەتــی كابولــدا 
بێ، بەتایبەتیش لەكاتێكدا ســۆڤیەت و رووســیا 
ئەزموونێكی سەختیان لەگەڵ گروپە جیهادییەكاندا 
هەیە و ئەزموونی هەشتاكانی ئەمریكا لەگەڵ ئەو 
گروپانەش بۆ رووســیای ســەلماندووە ئەو جۆرە 
گروپانە لە درێژخایەندا دەتوانن مەترسیی گەورە 

بۆ هێزە پشتیوانەكانی خۆیان دروستبكەن.
لە ماوەی دوو ساڵی رابردوودا ئیدارەی كۆشكی 
ســپی هەوڵیداوە لە رێگەی گورزی سەربازییەوە 
ســەركردەكانی تاڵیبان پەلكێشــی ســەر مێزی 
دانوســتاندن بكات، بەاڵم لەرزۆكبوونی دامەزراوە 
ئەمنییەكانــی ئەفغانســتان و پشــتگیرییەكانی 
رووسیا بۆ ئەو گروپە، چانسی رازیكردنی تاڵیبان 

لەسەر رێككەوتن كەمكردووەتەوە.
بەگوێرەی راپۆرتەكەی )پۆســت(، لە ســاڵی 
2014 دیپلۆماتێكی بااڵی رووسیا بە ناوی زەمیر 
كابولۆڤ سەردانی ئەمریكای كردووە، دیپلۆماتەكە 
كە پێشتر سیخوڕی دەزگای هەواڵگریی سۆڤیەت 
بــووە، پێشــنیازێكی خســتووەتە بەر دەســتی 
ئەمریكییــەكان بۆ ئەوەی لەگەڵ رووســیا، ئێران 
و كۆمەڵێــك واڵتــی دی چارەســەری دۆخــی 
ئەفغانستان بكەن. ئەوكات رووسیا نیمچەدوورگەی 
كریمیــای گرتبــوو و هاوكارییەكانــی ئێــران بۆ 
میلیشیا شیعەكان لەوپەڕی خۆیدا بوو، هەربۆیەش 
هاوپەیمانانــی ناتۆ و ئەوروپییــەكان نەدەبووایە 

ئاگاداری دەستپێشخەرییەكەی رووسیا بن.
لە گەرمەی هەوڵەكانی دیپلۆماتە رووسیەكەدا، 
دەزگای هەواڵگریــی ئەمریكا لە چەند راپۆرتێكدا 
ئاماژەیان بۆ ئەوە دەكرد رووسیا چەك بۆ تاڵیبان 
دەنێــرێ. كابولــۆڤ كــە دواتر پۆســتی نێردەی 
تایبەتــی رووســیا بۆ ئەفغانســتانی وەرگرت، لە 
ســاڵی 2016دا رایگەیانــد "ئەگــەر بابەتییانە 
سەیری بكەین، بەرژەوەندییەكانی تاڵیبان لەگەڵ 
بەرژەوەندییەكانــی ئێمــەدا یەكدەگرنــەوە، ئێمە 
كاناڵی گۆڕینــەوەی زانیاریی لەگــەڵ تاڵیبانمان 
هەیــە". كە ئامانج لێیان بەرپەچدانەوەی نفووزی 

داعش لە ئەفغانستانە.
بزووتنــەوەی تاڵیبان، هاوشــێوەی رووســیا، 
دژی مانــەوەی درێژخایەنــی هێزەكانــی ئەمریكا 
لە ئەفغانســتانە، جیــا لەمە ســەركردایەتی ئەو 
بزووتنەوەیــە دەركەوتنی داعش لە ئەفغانســتان 

وەكو مەترســییەكی ســتراتیژی بۆ سەر پێگەی 
خۆیــان لــە ئەفغانســتان دەبینــن. لــە الیەكی 
دیكەوە رووســیا دەزانــێ تاڵیبان، بە پێچەوانەی 
قاعیــدە و داعش، ئەجێندایەكــی نێودەوڵەتی و 
ناوچەیی نییە و فۆكەســی لەســەر ئەفغانستانە، 
پەیوەندییەكانیشی لەگەڵ رێكخراوە جیهادییەكانی 
دیكەی ناوچەكە لەســەر بنەمای هەست و سۆزی 
ئایدیۆلۆژییــە، بۆیەش بەو قەبارەیەی ئێســتایان 
مەترســی لەســەر بەرژەوەندییەكانی رووســیا لە 

ئاسیای نێوەڕاست دروست ناكەن.
بەرپرسانی ئێستا و پێشووی ئەمریكا جەخت 
لــەوە دەكەنەوە كە واڵتەكەیــان دژی كۆبوونەوە 
نهێنییەكانــی رووســیا و تاڵیبــان نییــە، بەاڵم 
ئــەم كۆبوونەوانە دەتوانن بەربەســتی گەورە بۆ 
دانوســتاندنەكانی نێوان تاڵیبان و كابول دروست 

بكــەن، لەبەر ئەوەی تاڵیبانێك كە رووســیای لە 
پشــت بێت بە ئاســانی مەرجی بۆ دانانرێ. جیا 
لەمە رووســیاش دەتوانێ لە رێگــەی تاڵیبانەوە 
كاریگــەری لەســەر واقیعــی سیاســی و ئەمنیی 
ئەفغانســتان دابنێ، بەمەش وێنایەك بۆ رووسیا 
دروست بكات كە هەموو الیەنەكان بە ئەكتەرێكی 

سەرەكی ببینن.
بەرپرسێكی پێشووی كۆشكی سپی لەمبارەوە 
بە )پۆست( دەڵێ :"رووسەكان ئاوها سوود لەو 
وێنەیــە وەردەگــرن )كە خەڵك بۆیان دروســت 
دەكــەن(، ئەوان ناچار نین كارێكی زۆر بكەن بۆ 
ئەوەی كاریگەرییەكی ستراتیژیك لەسەر واقیعی 

ئەفغانستان دابنێن".
ئەمریكا پێشوەخت رایگەیاندبوو ئامادە نییە 
لە كۆبوونەوە هەڵوەشــاوەكەی مانگی ئەیلوولی 

مۆسكۆدا بەشداری بكات كە بڕیار بوو 12 واڵت 
لەگەڵ تاڵیبان تێیدا بەشداری بكەن. شارەزایان 
پێیانوایە هەر چەشــنە چارەســەرێك بۆ دۆخی 
ئەفغانستان دەبێ بە بەشداری واڵتانی دراوسێ و 

نزیك لە ئەفغانستان بێت.
ئەفغانستان هیچ سنوورێكی هاوبەشی لەگەڵ 
رووســیادا نییە، بەاڵم لە باكوورەوە سنوورێكی 
دوورودرێــژی لەگــەڵ ئــەو ســێ واڵتــەدا هەیە 
كــە رووســەكان بــە هاوپەیمانی ســتراتیژی و 
قەڵغانی خۆیان دەزانێ، لەوانەش تاجیكســتان 
و ئۆزبەكســتان. هەر بۆیەش رووســیا لە ساڵی 
2015 زیاتــر لــە یــەك ملیــار دۆالر چەك و 
كەرستەی ســەربازی و هەواڵگری بە حكومەتی 
تاجیكستان دا، تاوەكو لە پاراستنی سنوورەكانی 

لەگەڵ ئەفغانستان بەكاریان بهێنێ.

لــۆرڵ میلــەر، دیپلۆماتــی بااڵی پێشــووی 
ئەمریــكا لە ئەفغانســتان، پێیوایە "ئەســتەمە 
ئەمریــكا بتوانــێ بە ئامانجەكانــی خۆی بگات، 
ئەگەر واڵتانی دراوسێ یان نزیك لە ئەفغانستان 
دژایەتی بكەن، چونكە ئەفغانســتان دراوســێی 
ئەوانە نەك ئێمە". هەرچەندە پەیوەندیی ئەمریكا 
لەگەڵ هەندێك لەو واڵتانە بە قۆناغێكی ئاڵۆزدا 
تێدەپەڕێ، لەوانەش ئێران، رووســیا، پاكستان 
و چین. ئەفغانســتان لە قۆناغی شەڕی سارددا 
بارمتەی ملمالنێكانی ســۆڤیەت و ئەمریكا بوو، 
ئەگــەر ئەمریكا و ناتۆ بەم ســاردییەی ئێســتا 
پێشوازی لە دەستپێشخەری و رووسیا و واڵتانی 
دیكەی ناوچەكە بكەن، دوور نییە ئەفغانســتان 
جارێكی دیكە ببێتەوە بە بارمتەی ملمالنێیەكی 

دیكەی جیهانی.

رووسیا بە دەرگای تاڵیباندا دەگەڕێتەوە ئەفغانستان

ئەمریكییەكان دەڵێن رووسیا هاوكاری سیاسی و سەربازیی تاڵیبانی كردووە
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رۆژی 11ی تشــرینی یەكەم، شا سەلمان شای 
سعوودیە، خالد ئەلفەیسەڵ، ئەمیری ناوچەی مەككە 
و شــازادەی جێی متمانەی ئالی سعوود، رەوانەی 
ئیســتەنبوڵ دەكات بۆ ئەوەی قەیرانی كوشــتنی 
جەمال خاشوقچی، رۆژنامەنووسی سعوودی هێور 
بكاتــەوە كە ئەوكات نۆ رۆژ بەســەر دیارنەمانیدا 
تێپەڕیبوو. لێدوانی نافەرمی بەرپرســانی ئەمنیی 
توركیــا ئاماژەیان بۆ ئەوە دەكرد كە خاشــوقچی 
لەناو كونســوڵخانەی ســعوودیەدا لە ئیستەنبوڵ 
كوژراوە و پەنجەی تۆمەتیش بۆ بەرپرسانی هەرە 

بااڵی سعوودیە درێژ دەكرا. 
هەڵبژاردنی خالد ئاماژە بوو بۆ ئەوەی كە ئەو 
راوێژكاری بااڵ و كەسی دەستەڕاستی شاسەلمانە، 
هــاوكات پەیوەندیــی نزیكیشــی لەگــەڵ رەجەب 
تەیب ئەردۆغاندا هەیە. لە كاتی گەشتەكەی خالد 
ئەلفەیســەڵدا بوو كە هەردوو حكومەتی سعوودیە 
و توركیا لەســەر پێكهێنانی لیژنەیەكی هاوبەشی 

لێكۆڵینەوە لە دۆسیەكە رێككەوتن. 
بەگوێــرەی ئاماژەكان، شاســەلمان لــە دوای 
دیداری نێوان خالد و ئەردۆغان دۆسیەی تاوانەكەی 

گرتووەتە دەست.
شــا ســەلمان بن عەبدولعەزیز لە ســەرەتای 
2015 وە لەســەر كورســی شــاهانەی سعوودیە 
دانیشــتووە، لەو بەروارە بــەدواوە محەممەد بن 
سەلمان، شازادەی جێنشین و كوڕی شاسەلمان، 
دەســەاڵت و نفــووزی بەشــێوەیەكی بەرچــاو 
زیادی كردووە، بە جۆرێك بە پاشــای دیفاكتۆی 
ســعوودیە لەقەڵەم دەدرێ. بن سەلمان رێكخەر 
و هەڵسووڕێنەری هەموو جومگە سەرەكییەكانی 

شانشینی سعوودیەیە، لەوانەش پڕۆژەی دیدگای 
2030 بۆ گۆڕینی ئابووریی ســعوودیە، هەڵمەتی 
ســەربازیی ســعوودیە و هاوپەیمانەكانی لەدژی 
بەرەنگاربوونــەوەی  و  یەمــەن  حووســییەكانی 

گەندەڵی و ناكارامەیی ئیداری.
دوو ســەرچاوەی ئاگادار لە خێزانی شــاهانە 
ئەوە تەئكید دەكەنەوە كە شاســەلمان لە رۆژانی 
یەكەمی دیارنەمانی جەمال خاشوقچیدا ئاگای لە 
قەبارەی قەیرانەكە نەبوو، لەبەر ئەوەی راوێژكارانی 
بن سەلمان سەرنجی شاسەلمانیان تەنیا بۆ الی 

هەواڵی كەناڵە سعوودییەكان رادەكێشا. بەاڵم لە 
رۆژانی دواتردا قەیرانەكە لەوە دەرچوو لە پاشای 
بشــارنەوە، لەبەر ئــەوەی چیرۆكــی دیارنەمانی 

خاشوقچی "لەســەر هەموو كەناڵە عەرەبییەكان 
بوو، بەو كەناڵە سعوودیانەشــەوە كە شاسەلمان 
سەیری دەكردن". لەو كاتەشدا بوو كە شا سەلمان 

لەبارەی رووداوەكەوە پرسیاری لە راوێژكاران و لە 
بن سەلمان دەكرد، بن سەلمانیش داوای لێكردبوو 
"هــەركات مەلەفەكــە جیهانی بــووەوە بێتە ناو 

كێشەكەوە".
ســعوودیە لە ماوەی چوار ســاڵی دەسەاڵتی 
شاســەلمان و كوڕەكەیدا كۆمەڵێك چاكســازیی 
گەورەی كۆمەاڵیەتی و ئابووری بەخۆوە بینیوە، 
لەوانەش رێگەدان بە ئافرەتان بۆ ئەوەی ئوتۆمبێل 
لێبخوڕن یان ســەردانی سینەماكان و یاریگەكان 
بكەن، هەوڵەكانی بۆ بەهێزكردنی كەرتی تایبەت 
و دوورخســتنەوەی ئابووریــی ســعوودیەش لــە 
نەوت ناوبانگێكی باشی بە بن سەلمان بەخشی، 
بــەاڵم كارەســاتە مرۆییەكانــی شــەڕی یەمەن، 
دەســتگیركردنی دەیان شازادە و كۆنە بەرپرسی 
ســعوودی و پەراوێزخستنی ژمارەیەك لە كەسە 
بەئەزموونەكانــی خێزانی شــاهانە و حكومەتی 
سعوودیە، بوونە مایەی رەخنە لە سیاسەتەكانی 

شازادەی جێنشین.
كاردانــەوەی ئەمریــكا بەرامبــەر دیارنەمانی 
خاشــوقچی هەنگاو بــە هەنگاو توندتــر دەبوو، 
لە ســەرەتای رووداوەكەوە ســعوودیە پێداگریی 
دەكرد كە رۆژنامەنووســە سعوودییەكە بارەگای 
كونسوڵخانەی جێهێشــتووە، بەاڵم پەرەسەندنی 
رۆژ بــە رۆژی قەیرانەكە بەرپرســانی واشــنتنی 

ناچاركرد بێنە سەر خەت.
 ســەرچاوەیەكی نزیــك لە خێزانی شــاهانە 
لەوبارەوە بە ئاژانسی )رۆیتەرز(ی گوت: "كاتێك 
دۆخەكە لە كۆنترۆڵ دەرچوو، بن سەلمان باوكی 
ئاگادار كــردەوە كە كێشــەیەك هاتووەتە پێش 
و دەبــێ ئەو رووبەڕووی ببێتەوە". لە ســەرەتای 
قەیرانەكەدا شــازادەی جێنشین و راوێژكارەكانی 
پێیانوابــوو بــە ئاســانی دەتوانــن لــەو قەیرانە 
دەربچن، بەاڵم هەڵوێســتی بەرپرسانی توركیا و 
ئەمریكا ســەبارەت بە رووداوەكە ئەوانی خســتە 

دۆخێكی چاوەڕواننەكراوەوە.
شــا ســەلمان، تەمەن 82 ساڵ، پێش ئەوەی 
ببێتە پاشــای ســعوودیە، ماوەی نزیكەی چوار 
دەیە پارێزگاری ریاز بووە، ئەوكات بە كەســێكی 
دژی ســەرپێچیكاران ناســرابوو ، بەشــێكی زۆر 
لە پێشــكەوتنەكانی ریاز بۆ توانای ئیداریی ئەو 
دەگەڕێتەوە. بەاڵم سەرچاوە نزیكەكە لە خێزانی 
شــاهانە بەدووری دەزانێ شا سەلمان رێوشوێنی 

توند لە دژی كوڕەكەی بگرێتەبەر.
وەك ســەرچاوە نزیكــەكان لــە ئال ســعوود 
تەئكیدی لێ دەكەنەوە، شــا سەلمان پەیوەندی 
بە زۆر لەو بڕیارانەوە نییە كە شازادەی جێنشین 
دەریانــدەكات، تەنانەت هەندێك لــە راوێژكاران 
هۆشداریشــیان داوەتــێ كە دەبێ ســنوورێك بۆ 
دەســەاڵتی بن ســەلمان دابنێ. بۆ رووداوەكەی 
خاشــوقچی، شــا ســەلمان بڕیــاری پێكهێنانی 
لیژنەیەكــی داوە كە بەپێــی زانیارییەكانی لیژنە 
هاوبەشەكەی توركیا و سعوودیە راپۆرتێك لەسەر 
كــۆی رووداوەكە ئامادە بكەن، بــەاڵم دیار نییە 
دوای دەركەوتنی هەموو زانیارییەكان شا سەلمان 

چ بڕیارێك دەدات.

خاشوقچی سەری دەسەاڵت و نفووزی 
بن سەلمان دەخوات؟

رووداو - هەولێر

سێ هەفتە پاش دیارنەمانی جەمال خاشوقچی، 
رۆژنامەنووس و كۆنەبەرپرســی سعوودی، دواجار 
سعوودییەكان دانیان بەوەدا نا كە رۆژنامەنووسەكە 
لە كونســوڵخانەكەیاندا لە ئیســتانبوڵ كوژراوە، 
چارەنووســەكەی  و  خاشــوقچی  كەیســی 
هاوكێشــەكانی رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا دەگۆڕێ 
و رەنگــە لــە درێژخایەندا دەســەاڵتی ئەمریكا و 

هاوپەیمانەكانی لە ناوچەكە الوازتر بكات.
دۆناڵد ترەمپ، سەرۆكی ئەمریكا، لە سەرەتای 
بەتایبەتیــش  و  ســعوودیە  دەســتبەكاربوونیدا 
محەممــەد بــن ســەلمان، شــازادەی جێنشــینی 
سعوودیەی وەكو هۆكارێك بۆ گۆڕانكاری لە واقیعی 
ئەمنی و سیاسیی رۆژهەاڵتی نێوەڕاست دەبینی. 
گۆڕانكارییەكــە لەســەر دوو تــەوەری ســەرەكی 
دەســووڕایەوە كە یەكەمیــان بەرەنگاربوونەوەی 
گروپە تیرۆریســتییەكان و دووەمیشــیان دانانی 
ســنوورێك بوو بــۆ فراوانخوازییەكانــی ئێران لە 

رۆژهەاڵتی نێوەڕاست.
رۆژی شــەممە میدیــای فەرمیــی ســعوودیە 
رایگەیاند كە جەمال خاشــوقچی لە ئاكامی شەڕ 
لەگــەڵ ســتافی نــاو كونســوڵخانەكە كــوژراوە، 
شــا ســەلمان بڕیاری الدانی ئەحمەد ئەســیری، 
جێگیری سەرۆكی هەواڵگریی سعوودیە و سعوود 
ئەلقەحتانی، راوێژكاری بن ســەلمانی دەركردووە، 
جیا لەمە 18 كەســیش دەستگیركراون و 15 یان 
ئەوانەن كە گومان دەكرێ بۆ كوشتنی خاشوقچی 
رەوانەی توركیا كرابن، دووی دیكەش كە یەكێكیان 
ستافی كونسوڵخانە و یەكێكی دیكەیان شوفێری 

كونسوڵخانە بووە.
لــە دوو هەفتەی یەكەمــی دوای رووداوەكەدا، 
ئیدارەی ئەمریكی بــە وریاییەوە مامەڵەی لەگەڵ 
دۆســیەكەدا دەكرد، ترەمپ رایگەیاندبوو كە هیچ 

لێدوانێــك نــادات هەتا ئاكامــی لێكۆڵینەوەكانی 
دەزگا ئەمنییەكانی توركیا، سعوودیە و ئەمریكای 
بەدەست نەگات. بەرپرسێكی ئاگادار بە رۆژنامەی 
)واشنتن پۆست(ی راگەیاندووە كە مایك پۆمپیۆ 
داوای لە ســەرۆكی واڵتەكەی كردووە كاتی زیاتر 
بە ســعوودییەكان بــدات، لە كاتی گەشــتەكەی 
هەفتەی رابردووشی بۆ سعوودیە، ماوەی 72 كاژێر 
كاتی بە بەرپرســانی ریاز دابوو تاوەكو مەلەفەكە 

یەكالبكەنەوە.
مەلەفــی دیارنەمان و كوژرانی خاشــوقچی بۆ 
پەیوەندییەكانی ئەمریكا و ســعوودیە بایەخێكی 
گەورەی هەیە كە تەنیا پەیوەندی بە وەبەرهێنانی 
زەبەالحی ریاز لە ئابووریی ئەمریكا و گرێبەســتە 
دەیــان ملیارییەكــەی چــەك لــە نێوان هــەردوو 
واڵت نییــە، بەڵكــو زیانــی گــەورەش بە پێگەی 
جیۆپۆلیتیكــی هــەردوو واڵت لــە ناوچەكــە و 
هەوڵەكانی ئەمریكا بۆ داڕشتنەوەی بااڵنسی هێز 
لــە رۆژهەاڵتی نێوەڕاســت دەگەیەنێ، لە كاتێكدا 
ئیســرائیلیش كە لە چەند ساڵی رابردوودا لەڕێی 
ســعوودیەوە لــە كەنــداو نزیــك بووەتــەوە، بە 

نیگەرانییەوە چاودێریی دۆخەكە دەكات.
لەدوای هەوڵــی كودێتاكەی 2016 وە، توركیا 
بەهــۆی ســەركوتكردنی میدیــاكاران و ئازادیــی 
رادەربڕینەوە بەردەوام سەركۆنە دەكرێ. دۆسیەی 
رۆژنامەوانــە ســعوودییەكە دەرفەتی ئــەوەی بۆ 
ئەنقەرە رەخســاندووە كە ئــەو روانینە نێگەتیڤە 
لەســەر خــۆی و دەزگا دادوەرییەكانــی البــدات، 
لــە هەمانكاتــدا لەمپەرێكی گــەورەش بۆ تموحە 
ناوچەییەكانی ســعوودیە دابنێ. ســعوودییەكان 
زانیارییــەكان  دەزانــن دزەكردنــی وردە وردەی 
لەالیەن بەرپرســانی حكومەتــی توركیاوە ئەوانی 
ناچار كرد دان بە كوژرانی خاشوقچی لە بارەگای 
كونســوڵخانەدا بنێــن. لە ســەرەتای دیارنەمانی 
رۆژنامەنووســەكەوە، رۆژنامەی )نیویۆرك تایمز(

ی ئەمریكــی ئاشــكرای كــرد كە رەجــەب تەیب 
ئەردۆغــان، ســەرۆككۆماری توركیــا، داوای لــە 
بەرپرسانی ئەمنیی واڵتەكەی كردبوو هەندێك لە 
زانیارییەكان بدەنە میدیا نێوخۆی و رۆژئاواییەكان.
توركیا و ســعوودیە دوو جەمسەری سەرەكیی 
جیهانی ســوننەن و ریشەی ملمالنێكانیان لەسەر 
هەژموون بەسەر سوننەكانی جیهاندا بۆ سەردەمی 
دەوڵەتی عوسمانی دەگەڕێتەوە. لە خۆڕا نییە كە 
رەجەب تەیب ئەردۆغان، ســەرۆككۆماری توركیا، 

هەفتەی رابردوو گوتی: "توركیا تاكە واڵتە بتوانێ 
رابەرایەتی جیهانی ئیسالم بكات".

 بااڵدەســتبوونی هەركام لەو دوو واڵتە بەسەر 
جیهانی ســوننەدا كاریگەری سیاســی، ئابووری 
و ئەمنیــی گەورە لەســەر رۆژهەاڵتی نێوەڕاســت 

دادەنێ. 
ســعوودیە  دیكــەی  ركابەرەكــەی  ئێــران، 
لــە ناوچەكــە، دوای چەندیــن مانــگ هەڵمەتــی 
ســەختی ئیدارەی ئەمریكی دەتوانێ بۆ ماوەیەك 

هەناسەی ئاسوودەیی هەڵكێشێ، لە كاتێكدا ریاز 
رووبەڕووی رەخنەی توندی واشــنتن بووەتەوە و 
هاوپەیمانێتییەكەیــان لەدژی تــاران بۆ ماوەیەك 
درزی گــەورەی تێدەكەوێ. كەیســی خاشــوقچی 
بــۆ ماوەیەكــی زۆر هەردوو ئیدارەی ســعوودی و 
ئەمریكــی بەخۆیەوە ســەرقاڵ دەكات و ئەمەش 
دەرفەتی ئەوە بۆ تاران دەڕەخسێنێ وەكو جاران 

چاوەكان لەسەر چاالكییە ناوچەییەكانی نەبێ.
ئیمیل هۆكایم، شــارەزای كاروباری رۆژهەاڵتی 

نێوەڕاست لە پەیمانگای نێودەوڵەتیی لێكۆڵینەوە كەیسی خاشوقچی و بااڵنسی هێز لە ناوچەكەدا
ستراتیژییەكان )IISS( بە رۆژنامەی )وۆڵ ستریت 
جورناڵ(ی ئەمریكی راگەیاندووە: "ســعوودیەكان 
رووداوە  لەســەرە.  رەخنەیــان  و  هەڕەشــە 
كارەســاتبارەكەی خاشوقچی بووەتە هۆی ئەوەی 
رەخنەكانی كە لەسەر یەمەن لێی دەگیران توندتر 
بن. ئێستا ریاز ناچارە سەرمایە و كاتێكی زۆر بۆ 
چارەسەركردنی ئەو قەیرانە تەرخان بكات، لەبری 
ئەوەی خەم لە ئامانجە نێوخۆیی و ناوچەییەكانی 

خۆی بخوات".
لە مانگی ئاداری ئەمساڵدا ژمارەیەك سیناتۆری 
ئەمریكی هەوڵیان دا فرۆشــتنی ژمارەیەك چەكی 
قــورس و پێشــكەوتوو بــە ســعوودیە رابگــرن، 
لە كاتێكــدا كوشــتار و وێرانكارییەكانی شــەڕی 
چوار ســاڵەی یەمــەن هەرایەكــی میدیایی زۆری 
دروســتكردبوو. هەوڵەكــە شكســتی هێنــا و 55 
ســیناتۆری ئەمریكی لــە بەرامبــەر 44 ئەندامی 
ئەنجوومەنەكە پشــتگیریی خۆیان بۆ فرۆشــتنی 

چەك بە ریاز راگەیاند.
بەاڵم دوای رووداوەكەی خاشــوقچی، كەشــی 
واشــنتن گۆڕاوە و ســیناتۆرێكی وەكو لیندســی 
گراهام كە كۆمارییە و لە ترەمپەوە نزیكە، تەنانەت 
داوای لەســەر كارالدانــی بن ســەلمانی كــردووە، 
ژمارەیەكــی زۆر لە بازرگانە گــەورەكان و ناوەندە 
میدیاییەكانی جیهان كۆنفرانسی "دەستپێشخەریی 
وەبەرهێنانــی داهاتوو"یــان بایكۆت كــردووە كە 
بڕیــارە لــە رۆژانی 23 بۆ 25ی ئەم مانگە لە ریاز 
بەڕێوەبچێ. رۆژی پێنجشەممە، ستیڤ منوچین، 
وەزیری گەنجینەی ئەمریكا رایگەیاند، بەشــداری 
لەو كۆنفرانســەدا ناكات كە ئامانج لێی راكێشانی 
ســەرمایەی بیانییە بۆ پــڕۆژەی دیدگای 2030ی 

سعوودیە. 
لــە مــاوەی دوو ســاڵی رابــردوودا ئیســرائیل 
پێكهێنانــی  هەوڵــی  جیاجیــاوە  كەناڵــی  لــە 
هاوپەیمانێتییەكــی نافەرمــی لەگــەڵ ســعوودیە 
داوە، لە كاتێكدا ســعوودیەش باجی قورســی لە 
كۆمەڵگەی ئیسالمیدا داوە بۆ ئەوەی لەسەر بنەمای 
دوژمنایەتی ئێران ئەو نزیكبوونەوەیە قبوڵ بكات، 
هەنگاوێك كە لە نیوسەدەی رابردوودا بێوێنە بووە. 
بەاڵم كوشتنی خاشوقچی زیانی گەورە بە هەموو 
ئــەو هەواڵنە دەگەیەنێ، ئەمــەش لە كاتێكدا كە 
ئیسرائیل بۆ بەرەنگاربوونەوەی ئێران پێویستی بە 

هاوكاریی و پشتگیری سعوودیەیە. 
دانیــەل شــاپیرۆ، باڵیۆزی پێشــووی ئەمریكا 
لە ئیســرائیل و ئەندامی ناوەندێكی لێكۆڵینەوەی 
ستراتیژی لە تەلەڤیڤ، بە )وۆڵ ستریت جورناڵ(
ی ئەمریكــی راگەیاند "كوژرانی خاشــوقچی بووە 
هۆی ئــەوەی هاوپەیمانێتیــی بەرەنگاربوونەوەی 
ئێران نەتوانێ بەشــێوەیەكی كاریگــەر كارەكانی 
خۆی بكات. الی ئیســرائیلیش ئەمە بەو مانایەیە 
كە بیرۆكەی پێكهێنانی هاوپەیمانێتییەك لە نێوان 
ئیســرائیل و واڵتێكــی ســوننەی عەرەبــی لەژێر 

چەتری ئەمریكا، زیانی گەورەی پێگەیشتووە".

شا سەلمان  ئەمیری ناوچەی مەككە، رەوانەی ئیستەنبوڵ کرد بۆ ئەوەی قەیرانی كوشتنی خاشوقچی، هێور بكاتەوە 

تیمێکی پۆلیسی تورکیا کە لێکۆڵینەوە لە کوشتنی خاشوقچی دەکەن

ئێران و توركیا براوەی 
سەرەكیی قەیرانی 

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

شرۆڤە و بۆچوون

ســێ   لــه   كــه   ســه رۆككۆمار  پۆســتی 
ــی  ــۆ یه كێت ــێ  كێشــه  ب ــدا به ب ــی رابردووی خول
ئه وه بــوو  هۆكاره كــه ی  بووبــووه وه ،  یــه كال 
كــه  هاوتــا كرابــوو بــه  پۆســتی ســه رۆكی 
رێككه وتنــی  به پێــی  كوردســتان.  هه رێمــی 
دوو قۆڵیــی نێــوان تاڵه بانــی بارزانــی و بــه  
س( )م.  هــه ردوو  له الیــه ن  په ســه ندكردنی 
ــدا  ــه  به غ ــووه وه  ك ــه كال كردب ه وه  ئه وه شــیان ی
بــۆ مــام جــه الل و كوردســتان بــۆ بارزانــی 
بێــت. دوای به ســەرچوونی ئــه و رێككه وتنــه،  
یــا ده بــوو ئــه م دوو حیزبــه  رێككه وتنێكــی 
ــا  ــزا بكــه ن، ی ــه و پرســه  ئیم ــر په یوه ســت ب ت
ــه و پۆســته   ــه ر ئ ــا چاوه ڕوانكــراوه  له س ئه وه ت

ــت. ــان تێكبچێ نێوانی
ئــه م دوو هێــزه  سیاســییه  لــه  رابــردوودا 
زۆری  دابــه زی  هه ڵبــه زو  په یوه ندییه كانیــان 

به شــه یتانكردنی  لــه   بینیــوه ،  به خۆیــه وه  
ســتراتیژی.  رێككه وتنــی  تــا  یه كترییــه وه  
لــه م نێوه نــده دا رووداوگه لــی خوێناویــی زۆر 
و هه ماهه نگــی زۆرتــری نێوانیــان ده بینیــن. 
په یوه ندییه كانیــان  چــۆن  بڵێــم  مه به ســتمه  
لــه  قۆناغێكــدا ده گاتــه  ئاســتێكی مه ترســیدار، 
ئــاواش قابیــل به وه یــه  لــه  چركه ســاتێكی تــردا 
ته ماشــا  ئه گــه ر  هاوپه یمــان.  بــه   ببنــه وه  
شــانزه ی  دوای  رابــردوو  ســاڵی  بكه یــن 
ئۆكتۆبــه ر تــا ئاســتێكی زۆر متمانــه  له نێوانیان 
ــی  ــی ئه نجوومه ن ــه اڵم دوای هه ڵبژاردن ــا، ب نه م
ــك  ــك نزی ــر لێ ــی ت ــراق جارێك ــی عی نوێنه ران
پــرۆژه ی  ئــه وه ی  ئاســتی  تــا  بوونــه وه  

به غــدا. بــۆ  هه بــوو  هاوبه شــیان 
نێوانیــان  یه كێتــی  و  پارتــی  ئێســتا 
ــه م  ــاییه  ئ ــا ئاس ــه  ئای ــیار ئه وه ی ــه ، پرس خراپ

دوو هێــزه  بــه  پاشــخانێكی خوێناوییــه وه  بــه و 
ناكۆكییــه وه  بمێننــه وه ؟ تــا كــوێ  ده توانــن 
بــه و شــێوه یه  بــه رده وام بــن و لــه  كوێــدا 
زیــاد  به ریه ككه وتــن  ئه گــه ری  و  مه ترســی 
ده كات؟ چــی بكرێــت بــۆ ئــه وه ی ئــه م دوو 
په یوه ندییه كانیــان  مشــتوماڵی  حیزبــه  
چیــن؟  پارتــی  نیگه رانییه كانــی  بكه نــه وه ؟ 
یه كێتیــی چــۆن ده توانــێ  هــاوكاری پارتــی 
و  نیگه رانییه كانــی  ره واندنــه وه ی  لــه   بــكات 

نێوانیــان؟ متمانــه ی  دروســتكردنه وه ی 
بــۆ  ئــه وه ی  واقیــع  رابــردوودا  لــه  
ســه لماندووین کــە ناكۆكــی و ناته بایــی نێــوان 
ــووه  لێكه وتــه   ئــه م دوو هێــزه ، هــه ر ئــه وه  نه ب
ــان و الیه نگرانیــان بێــت،  ــۆ خۆی ــی ب خراپه كان
به ڵكــوو هه مــوو خه ڵكــی كوردســتان باجــی 
ملمالنێــی ئه وانــی داوه  . بۆیــه  ئاســایی نییــه  و 
ناكــرێ  به المانــه وه  ئاســایی بێــت كــه  ئــه م دوو 
ــن. به تایبه تــی  ــه م جــۆره  ب هێــزه  سیاســییه  ب
ــه   ــی ئاراســته یه ك هه ی ــاو پارت ــه  ئێســتا له ن ك
زۆر به دگومــان بوونــه  لــه  یه كێتــی، له نــاو 
یه كێتیــش خه ریكــه  ئــه و عه فڵیه تــه  زیاتــر 
گه شــه  ده كات كــه  ده بــێ  لــه  خاڵێكــدا پارتــی 
چه نــد  باجه كــه ی  ئه گــه ر  رابوه ســتێنرێ 
ــه م دوو ئاراســته یه   ــی ئ ــت. بوون قورســیش بێ
ــاری  ــدی بڕی ــه ردوو ناوه ن ــه  ه ــان ل و بااڵكردنی
مه ترســیداره   ئامــاژه ی  پارتــی،  و  یه كێتــی 
زیاتــر  به ریه ككه وتــن  ئه گه ره كانــی  و 
لــه  خوله كانــی پێشــووتری  ده كات. ئه گــه ر 
فیشــه كی  و  به چــه ك  به ریه ككه وتنیانــدا 
ــه زاران  ــرد و ه ــان ده ك ــه ڕی یه كتری ــاخ ش قاچ
ــان  ــی، ئێســتا هیــچ كامی ــه  قوربان كــه س بوون
وه ك رابــردوو نه مــاون، خــاوه ن چه كــی قــورس 
ــاران  ــه ری  ج ــن به رانب ــكه وتوون، چه ندی و پێش

ســووته مه نی. ده بنــه   خه ڵــك 

كوردســتان  خه ڵكــی  به رژه وه نــدی  نــه  
له وه دایــه  و نــه  هیــچ پۆســتێكی به غــداش 
ئــه وه  ده هێنــێ  ســه قامگیریی كوردســتانی بــۆ 
ــه رۆك  ــتی س ــه  پۆس ــییه وه . ن ــه  مه ترس بخه یت
كۆمــار ئه وه نــده  گرنگــه  پارتــی و یه كێتــی 
دكتــۆر  نــه   له ســه ری،  كێشــه یان  ببێتــه  
به رهه میــش ئــه و كاره كتــه ره  سیاســییه  ئه نتــی 
پارتییه یــه  كــه  پارتــی بــه و هه ســتیارییه ی 
ئێســتایه وه  مامه ڵــه ی له گــه ڵ بــكات. هه روه هــا 
ــه  هه ڵبژاردنــی ســه ركۆمار  تــا رۆژانــی نزیــك ل
به ڕاســتی  پارتــی  كــه   پێیوانه بــوو  كــه س 
كۆماره وه یــه .  ســه رۆك  پۆســتی  بــه دوای 
ــزه   ــاو هێ ــرد، له ن ــاری ك ــێ  كاندیدیشــی دی كات
ــتانیه كانیش زۆر  ــی و كوردس ــییه  عیراق سیاس
کــەس پێیانوابــوو کــە ئــه وه  كارتێكــه  بــۆ 
مفــاوه زات و به ده ستخســتنی پۆســتی تــر. 
ــه   ــه و ئه ندازه ی ــی ب ــه  پارت ــه ق نیی ــه  ه بۆی
نیگــه ران بێــت، به تایبه تیــش كــه  واقیعه كــه ی 
ته نهــا  هه ڵبــژاردن  ده رئه نجامــی  له به رچــاوه  
ــه   ــه ت ل ــی حكوم ــۆ پێكهێنان ــوو ب ــوه ر نه ب پێ
عیــراق. جگــه  لــه  زۆر هاوكێشــه ی تــر، ته نهــا 
ریفرانــدۆم و 16ی ئۆكتۆبــه ر به ســه  بــۆ ئه وه ی 
لــه وه  تێبگه یــت کــە هاوكێشــه كانی به غــدا 
ــاش  ــی ب ــه وت پارت ــه اڵم ده رك ــن. ب ــۆن ده ب چ
هاوكێشــه كانی له به رچــاو نه گرتبــوو. له بــه ر 
ــكات  ــه س ب ــه ی ك ــاكات لۆم ــه وه  پێویســت ن ئ
و نیگه رانییه كانــی له ســه ر پۆســتی ســه رۆك 
ــه ی  ــته ی لێكه وت ــه و ئاس ــه  ئ ــار بگه یه نێت كۆم
خــراپ بــۆ داهاتــووی مامه ڵــه ی به غــدا له گــه ڵ 

ــكات. ــت ب ــر دروس هه ولێ
سه رســوڕمانه،   جێگــه ی  زیاتــر  ئــه وه ی 
لــه   نیگه رانــن  یه كــه م  بــه  پلــه ی  پارتــی 
دوا  لــه   پێیانوایــه   و  ره ســوڵ  كۆســره ت 
ــە، ســیناریۆی  ــه و نه بووای ــه ر ئ ســاته كاندا ئه گ

كشــانه وه ی به رهــه م ســاڵح بــۆ كاندیــدی پارتی 
ئه گــه ر  له ڕاســتیدا  ده بــوو.  ســه ركه وتوو 
نیگــه ران  هه بێــت  ئــه وه ی  مافــی  كه ســێك 
بێــت، ده بێــت كۆســره ت ره ســوڵ نیگــه ران بێت 
لــه  پارتــی نــه ك بــه  پێچه وانــه وه . چونكــه  ئه مه  
دووه م جــاره  پارتــی ده یویســت كاك كۆســره ت 
ژێربه ژێــری  ســه فقه ی  قوربانیــی  بكه نــه  
رێككه وتنــی هــه ردوو بنه ماڵــه . لــه  كاتێكــدا 
كۆســره ت ره ســوڵ دۆســتی ســتراتیژیی پارتــی 
بــوو. ســاڵی پــار لــه  پرســی ریفراندۆمــدا و 
ــوو،  ــن گوشــاری له ســه ر ب ــه  كاتێكــدا زۆرتری ل
ــه   ــۆی ب ــی خ ــی سیاس ــه ر چاره نووس ــه ك ه ن
ــه  كه ركــووك ژیانیشــی  ــدا هه ڵواســی، ل بارزانی

لــه و پێنــاوه دا خســته  مه ترســییه وه .
پارتــی نه ده بــوو ســیناریۆی چــوار ســاڵ 
ــاره   ــه ر له گــه ڵ كۆســره ت ره ســوڵ دووب له مه وب
بكاتــه وه ، كاتێــك پشــتیوانی زۆرینــه ی یه كێتی 
له گــه ڵ بــوو بــۆ ئــه وه ی به رهــه م ســاڵح بكرێتــه  
چركه ســاتی  لــه   پارتــی  كۆمــار،  ســه رۆك 
ئه حمــه د  برایــم  ماڵباتــی  له گــه ڵ  كۆتاییــدا 
ــدی كۆســره ت  ــه  كاندی ــدان ل ــۆ لێ ــه وت ب رێكك
پارتــی  ئه مجــاره   ده بــوو  چــی  ره ســوڵ. 
حورمه تــی كاك كۆســره تیان بگرتایــە و ئــه وان 
)به رهه میــان( بــۆ بكردایه تــه  ســه رۆك كۆمــار. 
بــه  تایبه تیــش كــه  پێشــتر دكتــۆر به رهــه م لــه  
ــه ر  ــه وه ی له س ــه ی ئ ــتان لۆم ــراق و كوردس عی

ــە.  ــی بارزانیی ــە  گوێڕایەڵ ــووە گوای ب
زیاتــر لــە چەنــد رێگایــەك هەبــوو بــۆ ئەوەی 
ــان  پارتــی و یەكێتــی بــە ســازانی نێــوان خۆی
و تەنانــەت بــە كۆدەنگیــی هەمــوو الیەنــە 
كوردســتانییەكان ســەرۆككۆمار دیــاری بكــەن. 
بەتایبــەت بــۆ بارزانــی دەرفەتێكــی گرنــگ بــوو 
دوای 16ی ئۆكتۆیــەر ئــەم پرســە بكاتــەوە بــە 
هەلــی تێپەڕاندنــی بێمتمانەیــی و لە كاتێكدا کە 

ســەرۆكی هەرێــم نەمــاوە، بــەم هۆیــەوە ببێتــە 
داهاتــوو،  مەرجەعــی سیاســی قۆناغەكانــی 
بــەاڵم ئــەوەی نەكــرد و پارتــی رێگــە هەڵەكــەی 
تــا  ناگەڕێتــەوە  زەمــەن  تــازە  هەڵبــژارد. 
بگوترێــت كام رێــگا باشــترین بــژارە بــوو، بەاڵم 
بــە سیاســەتی دروســت دەتوانرێــت رێگــە لــەوە 
بگیرێــت کــە لێكەوتــە خراپەكانــی گرتنەبــەری 

رێگــەی خــراپ، بەخــراپ بكەوێتــەوە.
بــە  دەتوانــێ   ئێســتاش  بارزانــی 
لــە  چــۆن  وەك  واقیعیانــە،  مامەڵەكردنــی 
رابــردوودا شانبەشــانی مــام جــەالل بەســەر زۆر 
گرفتــدا زاڵ بــوون و مەترســییان دەگــۆڕی بــۆ 
دەرفــەت، ئێســتاش هەلــی ئــەوە لەبەردەســتە، 
ئــەم دۆخــە ناتەندروســتە بگۆڕێت بــۆ قۆناغێك 
ــە بەرژەوەنــدی بەهێزیــی پێگــەی كــورد  كــە ل
لەمــەدا  دەتوانــێ   یەكێتیــش  بكەوێتــەوە. 
نیگەرانییەكانــی  رەواندنــەوەی  یارمەتیــدەری 

ــت.  ــی بێ پارت
پارێــزگاری  وایــە  بڕیــار  كــە  بەتایبەتــی 
ــیان  ــت ئەمەش ــت، نەهێڵدرێ ــووك دابنرێ كەرك
ئــاو بكاتــە ئاشــی لێكدووركەوتنــەوە و ناكۆكیی 
زیاتــر، بەڵكــوو بــەدوای دەروازەیەكــدا بگەڕێــن 
بــۆ خولێكــی تــری پێكەوەیــی بــۆ تێپەڕاندنــی 
ئــەم قۆناغــە. دەكرێــت لــە بەغــدا یەكێتــی 
یارمەتیــدەر بێــت لــەوەی پۆســتەكانی تــر بــۆ 
پارتــی بــن و لــە گفتوگــۆی دانانــی پارێــزگاری 
كەركووكــدا مەســەلەی ســەرۆكایەتی هەرێــم 
بێننــەوە ئــارا، بــا لــەم خولــەدا دەســتوور 
هەڵپەســاردنەی  ئــەو  و  تێپەڕێنــدرێ  
 . هەڵوەشــێندرێتەوە  هەرێــم  ســەرۆكایەتی 
پارتــی ســەرۆكایەتی هەرێــم وەرگرنــەوە بــۆ 
هاوتاكردنــەوەی ســەرۆككۆمار و دەكرێــت ئەمــە 
بكرێتــە بنەمــای رێككەوتنێــك بــۆ تێپەڕاندنــی 

ــش. ــااڵنی دواتری ــۆ س ــە و ب ــەم قۆناغ ئ

نیگه رانییه كانی پارتی 
ره وا نین
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ســەرۆككۆماری  گرێبوســكایتی  دالیــا 
لیتوانیــا ، رۆژی 12ی ئوكتۆبــەری 2018 
لە كۆشــكی ســەرۆككۆماریی ڤینیلۆســدا ، 
زۆر بــە دیقــەت و هەســتیارییەوە وەاڵمــی 
ــەوە ، ســەبارەت  دوو پرســیاری منــی دای
گشتپرســی  لەبــارەی  تێڕوانینیــان  بــە 
ســاڵی رابــردووی باشــووری كوردســتان 
بــۆ  تێڕوانینیــان  و  ســەربەخۆیی  بــۆ 
ئاینــدەی عێــراق دوای هەڵبژاردنەكانــی 

ــاڵ . ــاری ئەمس ئای

بــوو  گرنــگ  منــەوە  بــەالی  ئــەوەی 
لــە وەاڵمەكانــی ســەرۆكی لیتوانیــادا ، 

تەلەڤزیۆنــی   58 نوێنەرانــی  لەبــەردەم 
و  ئاســیایی  و  ئەمریكــی  و  ئەوروپــی 
ئەفریقیاییــدا ، ئــەوە بــوو كــە گشتپرســی 
بەســتەوە  كوردســتانی  باشــووری 
ســنووری  لەنێــو  كــورد  هەبوونــی  بــە 
و  توركیــا   ، ئێــران  دەوڵەتەكانــی 
ســووریا بــۆ پاســاودانی پشــتیوانینەكردن 
گەلــی  دیموكراســییەی  پرۆســە  لــەو 
بڕیــاری  كــە  لیتوانیــا  كوردســتان. 
ــازاری 1990دا  ــە ئ ــەربەخۆبوونەكەی ل س
هێرشــی ســوپای یەكێتــی ســۆڤیەت و 
 ، بەدواداهــات  ناتــۆی  پشــتیوانیكردنی 
دیكــە  واڵتانــی  لــە  جیــاواز  ئێســتاش 

 كــۆی ئامــاژەكان بــۆ ئــەوە دەڕۆن كــە 
خــول لــەدوای خــول بەشــداریی خەڵــك 
لــە دەنگــدان روو لــە دابەزینــی زیاتــرە، 
ــیدارە  ــەیەكی مەترس ــە هەڕەش ــەم حاڵەت ئ
ــە  ــردن ل ــۆ ســەر پرۆســەی دیموكراتیزەك ب
واڵتــدا، پێویســتە ناوەندەكانــی لێكۆڵینەوە 
و  رۆشــنبیری  دامــودەزگا  و  میدیــا  و 
ــەوە بكۆڵنــەوە كــە بۆچــی  سیاســییەكان ل
دەنگــدەری كــورد و عێراقــی حــەزی بــە 
بەشــداری لــە پرۆســەی دەنگدانــدا نەمــاوە؟
هەندێــك دەیانەوێــت ئــەم پرۆســەیە بــە 
تۆپــزی بــەرز بكەنــەوە و بــە هێــزی یاســا، 
یــان بــە كاریزمــای ئاییــن، دەنگــدەر بەرنــە 
ســەر ســندووقی دەنگــدان، بــۆ نموونــە 
پێشــنیار دەكــەن دەنگــدان لــە مافــەوە 
ــش  ــك كاتی ــەرك، هەندێ ــۆ ئ ــت ب بگۆڕدرێ

دەیبەســتنەوە بــە بەشــێك لــە پێویســتییە 
ــەوەی  ــۆ ئ ــەوە ب ــی هاوواڵتیی كارگێڕییەكان
ــەكەوە،  ــەدەم پرۆس ــت ب ــت بچێ ــار بێ ناچ
ئــەم هەواڵنــە ســەرجەمیان هەوڵــی خراپــن، 
چــوون و نەچوونــی هاوواڵتــی بــۆ دەنگــدان 
خــودی  بەهــای  و  نــرخ  بــە  پەیوەســتە 
پرۆســەی دیموكراتــی لــەو واڵتــەدا كــە 

ــدا دەژی. ــدەر تیای دەنگ
ــرخ و گرنگــی  ــەوەی ن پێویســتە گەڕاندن
رێگــەی  لــە  دەنگــدان  پرۆســەی  بــۆ 
كــۆی  بــۆ  بەهــا  و  نــرخ  گەڕاندنــەوەی 
ــت  ــی بێ پرۆســەی دیموكراســی و حوكمڕان
نــەك لــە رێگــەی "ناچاركــردن"ی دەنگــدەر 
هاوواڵتییــەوە  بــە  "پاڵنــان"  بــە  یــان 
بــۆ چوونــە ســەر ســندووقی دەنگــدان، 
هەوڵــی قەرەباڵغكــردن و بەرزكردنــەوەی 

، خــۆی كــە لــە تەنیشــت رووســیایە ، 
ــە  ــااڵی واڵت ــت ئ ــە تەنیش ــۆ ل ــااڵی نات ئ

. دادەنێــت  بچووكەكــەی 

كۆمەڵگەیەكــی  نەبوونــی  بەهــۆی 
پرەنســیپە  بــە  پابەنــد  نێودەوڵەتــی 
مرۆییــەكان و جــاڕی گەردوونــی مافــی 
هەرێمــی  لــە  بڕیــاردان   ، مرۆڤــەوە 
پەیوەســتە  هەمیشــە  كوردســتاندا 
هەســتیاریی  لەبەرچاوگرتنــی  بــە 
پەیوەســتە  هەروەهــا  هەرێمایەتییــەوە، 
ــزەكان  ــتەی زلهێ ــی ئاراس بەلەبەرچاوگرتن

. ناوچەكــەدا  لــە 

بــە  كوردســتان  بەســتنەوەی 
ئابوورییەكانــی كۆمپانیــا  بەرژەوەندییــە 
لــە  بەتایبەتــی  جیهانــەوە  گەورەكانــی 
رێگەی ســامانی سرووشــتی كوردســتانەوە 
زیاتــر  بــوو،  لێزانانــە  زۆر  كارێكــی   ،
لەهــەر هەبوونێكــی دەســتووری و یاســایی 
، لەگــەڵ بەرگــری پێشــمەرگەدا ، ژیانــی 
خەڵــك و هەبوونــی هەرێمــی كوردســتانی 
پاراســت. ئێســتاش ئەو پرۆســەیە بووەتە 
ــووری  ــەی ئاب ــە پرۆس ــگ ل ــێكی گرن بەش
ناوچەكــە بەتێكەڵبوونــی بەرژەوەندییــە 

نێودەوڵەتییەكانیشــەوە . 16ی ئوكتۆبــەر 
 ، ســەربازی  هەمەالیەنــەی  هێرشــێكی 
ئابــووری و سیاســی بــوو بــۆ نەهێشــتنی 
قــەوارەی هەرێمــی كوردســتان بەتــەواوی 
و شــكاندنی هەولێــر . هێرشــی لەوجــۆرە 
كۆمــاری  رابــردوودا  ســاڵی  ســەت  لــە 
و،  لــە مەهابــاد رووخانــد  كوردســتانی 
لــە  كوردســتانیان  شۆڕشــی  چاالكــی 
بــەاڵم   ، وەســتاند  1988دا  و   1975
ئەمجــارە حكومەتــی كوردســتان نەكــەوت 
، بەڵكــو لەمــاوەی شــەش مانگــدا هەرێمی 
كەســێك   ، هەســتایەوە  كوردســتان 
ــەو  ــانی ئ ــەركێش و ناونیش ــووە س ــە ب ك
كەســانی  بەقســەی  هەســتاندنەوەیەش 
بێالیــەن و شــرۆڤەكاری كوردســتانی و 

بیانیــش نێچیرڤــان بارزانــی بــوو .

ــەی  ــە وەاڵمەك ــە ل ــە ك قســەیەكی دیك
دالیــا گرێبوســكایتیدا جێگــەی ســەرنج 
بــوو ، ئەوەبــوو كــە گوتــی رەوشــی عێراق 
و لیبیــا و ســووریا هەمــووی زۆر ســەختە 
و پێویســتە ئێمــە هەموومــان هاوكارییــان 
ــۆ ئــەوەی بتوانــن رەوشــی ئــەو  بكەیــن ب
واڵتانــە ســەقامگیرببێت . كەواتــە جیهــان 
 ، عێــراق  ئێســتای  رەوشــی  دەزانێــت 

ــی  پێناســەی ســەقامگیربوون و ئارامبوون
لەعێراقیشــدا   ، ناچەســپێت  بەســەردا 
ســەقامگیری و ئارامــی بەهــاوكاری هەولێر 
ــە  و بەغــدا بەدیدێــت . ســوپای عێــراق ب
شــارۆچكەی  نەیتوانــی  مانــگ  هەشــت 
بێجــی لەدەســت داعــش دەربێنێــت ، بەاڵم 
ــی ، ســەرۆكی  ــە كاك مەســعوود بارزان ك
هەرێمــی كوردســتان و فەرمانــدەی گشــتی 
هێــزی پێشــمەرگە ، بڕیاریــدا پێشــمەرگە 
هــاوكاری ســوپای عێــراق بكات ، موســڵی 
پایتەختــی داعــش و شــوێنی راگەیاندنــی 
ــە دەســتی داعــش  ــی داعــش ، ل خیالفەت
دەرهێنــدرا . لەشــەڕی داعشــدا ، بارزانــی 
بەكــردەوە بــووە نەخشــەدانەر و پاڵەوانــی 

تێكشــكاندنی داعــش لەســەر زەوی .

لــە  رێگرتنــەوە  بــۆ  ئێســتاش 
فراوانبوونــەوەی تیــرۆر و دروســتبوونی 
ســەقامگیرییەكی راســتەقینە ، رێگەکــە 
هاوئاهەنگیــی نێــوان بەغــدا و هەولێــرە 
تەلەفۆنیــی  پەیوەنــدی  لەبەرئــەوەش   .
ئیمانوێــل ماكــرۆن ســەرۆكی فەرەنســا 
عــادل  و  بارزانــی  نێچیرڤــان  لەگــەڵ 
بــۆ  كاتــدا  یــەك  لــە  عەبدولمەهــدی 
دروســتكردنی حكومەتــی بەهێــز و بەپەلــە 

لــە هەرێمــی كوردســتان و عێــراق زۆر 
ــا  ــە فەرەنس ــش ك ــوو . بەتایبەتی واتادارب
 ، ماكرۆنــەوە  هاتنەســەركاری  لــەدوای 
كاریگــەری و رۆڵێكــی ســەرەكی لەشــەڕی 
ناوچەیــەدا  لــەو  كاركردنــی  و  داعــش 

. وەرگرتــووە 

عــادل  و  بارزانــی  نێچیرڤــان 
عەبدولمەهــدی وەك دوو كەســی میانــڕۆ و 
ناســراو بــە چارەســەركار ، چــاوی جیهــان 
كوردســتانیان  و  عێــراق  و  ناوچەكــە  و 
لەســەرە كــە كێشــەكان چارەســەر بكــەن 
، بــۆ ئــەوەی دەرفــەت بــۆ دروســتبوونی 
ژیانــی  و  نەڕەخســێنن  دووەم  داعشــی 
سیاســیش لــە دروشــمبازی و ســەفەقاتی 
شەخســییەوە بگوازنــەوە بــۆ دۆخێكــی 
پێشــكەوتنی  كــە  قۆناخێــك  و  ئــارام 
گوزەرانــی  پێشخســتنی  و  ئابــووری 
خەڵكــی مەبەســتبێت . هەردووكیشــیان 
لەناوخــۆ  ئیماژەیــان  ئــەو  نایانەوێــت 
دوو  هەبوونــی   . بشــكێت  دەرەوەدا  و 
ــەرۆكایەتی  ــە س ــێوەیەش ل ــی بەوش كەس
حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان و عێراقــدا 
، لەناوچەیەكــی گڕگرتــوودا شانســێكی 

زۆرباشــن بــۆ ناوچەكــە .

رێــژەی دەنگــدان بدرێــت، ئەمــە چجــای 
بەرزكردنــەوەی رێــژە لــە رێگــەی تەزویرەوە 

كــە ئەوەیــان هــەر كوفــرە.
و  عێــراق  كۆمســیۆنەكانی  خــودی   
پراكتیكــی  بــە  كوردســتانیش  هەرێمــی 
دان بــەو راســتییەدا دەنێــن كــە ئاســتی 
دەنگــدان و حــەزی هاوواڵتــی بــۆ دەنگــدان 
رۆژ بــە رۆژ لــە دابەزیندایــە، بۆیــە بــۆ 
بــۆ  پەنــا  هاوواڵتیــان  بەشــداریكردنی 
مامۆســتایانی  و  دینــی  مەرجەعییەتــی 
ئاینــی و میدیــا و ریــكالم دەبــەن و هانــی 
دەنگــدەران دەدەن بچــن دەنــگ بــدەن، كــە 
ــەی  ــەو بێالیەنی ــە ل ــتیدا الدان ــە لەڕاس ئەم
پێویســتە كۆمیســیۆن خــۆی پێــوە پابەنــد 
ــە  ــە ك ــەوە نیی ــا ئ ــداری تەنه ــكات، الیەن ب
بــۆ  ئیــش  یــان  بانگەشــە  كۆمیســیۆن 
الیەنێــك بــكات، بەڵكــو هاندانــی خەڵكیــش 
لــە  جۆرێكــە  ئەویــش  دەنگــدان  بــۆ 
جۆرەكانــی لەدەســتدانی بێالیەنــی، چونكــە 
كۆمیســیۆن دەبێــت لــە نێــوان دەنگــدان و 
بایكۆتــدا بێالیــەن بێــت و ئەركــی ئــەو 

تەنیــا چاودێــری و رێكخســتنە.
لەڕاســتیدا ئــەوەی بەرپرســە لــە بــەرزی 
و نزمیــی رێــژەی بەشــداری چەنــد شــتێكە، 
واڵت،  حوكمڕانیــی  شــێوەی  لەوانــە: 
گوتــاری سیاســیی حیزبــەكان، كاریگەریــی 
و  رۆژانــە  ژیانــی  لەســەر  پرۆســەكە 

هاوواڵتیــان. داهاتــووی 

لــە  نییــە  مــەرج  دەنگــدان  هەمیشــە 
بەڕێوەبچێــت،  دیموكراتیــدا  سیســتمێكی 
بەڵكــو سیســتمە دیكتاتۆرەكانیــش زۆركات 
پرۆســەی دەنگدانیــان رێكخســتووە، بــەاڵم 
دوای  ئیــدی  و  بــووە  رۆژە  ئــەو  تەنهــا 
ئــەوە شــتێك بەنــاوی دیموكراتــی وجــودی 

ــووە. نەب
دەبێتــە  دەنگــدەر  پێیــە،  بــەم 
لــە  كاتێــك  هۆشــیار  كارەكتەرێكــی 
ــەر  ــە س ــدا، ناچێت ــتمێكی نادیموكرات سیس
ــەوە  ــەو ل ــە ئ ــدان، چونك ــندووقی دەنگ س
ــۆ  ــا ب ــتمەكە تەنه ــە سیس ــتووە ك تێگەیش
یــەك رۆژ ئیشــی بــەوە و دواتر كاروبارەكان 
ــراوەكان  بەوشــێوەیە بەڕێــوە دەچــن كــە ب
دەیانەوێــت، نــەك دەنگــدەرەكان، ئەمــە 
ئــەو تێگەیشــتنە دروســتەی دەنگــدەری 
لەســەر  بەڵگەیــە  كــە  بایكۆتچییــە 

ڕاســتەقینە. هۆشــیارییەكی 
ئــەم  حیزبــی  رۆژنامەوانــی  هەندێــك 
كوردســتانەوە  میدیاكانــی  لــە  ماوەیــە 
وەك  دەنگدانیــان  رێــژەی  نزمیــی 
حاڵەتێكــی سروشــتی شــرۆڤە دەكــرد و 
دەیانگــوت گوایــە "بەشــداری لــە دەنگــدان 
لــە ئەوروپــا و هەمــوو جیهانیشــدا نزمــە"! 
ئــەم  بــوو  گــەورە  جەهلێكــی  ئەمــە 
باڵویــان  حیزبیانــە  "تیۆریســێنە" 
دەكــردەوە، دەكــرێ لێــرە و لــەوێ حاڵەتی 
ــەم  ــەاڵم یەك ــت، ب ــێوەیە هەبووبێ ــەم ش ل

ــی  ــە هۆكارەكان ــاواز ل ــۆكاری جی ــە ه ، ب
ئێــرە و، دووەم بەشــێوەیەكی گشــتی و 
بــە ســتاندارد رێــژەی بەشــداریی لــە واڵتــە 
ــەم  ــزم و ب ــەك ن ــەرزە ن ــەكان ب دیموكرات
دواییانــەش هــەر پرۆســەیەكی دەنگــدان 
ئەنجامــدراوە  ئەمریــكا  و  ئەوروپــا  لــە 
ــە  ــدووە، ئەویــش ب ــژەی 82%ی تێپەڕان رێ
پــاك و بێگــەردی، بۆیــە فاكتەكــە ئەوەیــە 
ــە  ــدا ل ــە دەنگدان ــژەی بەشــداری ل ــە رێ ك
ــزم،  ــەك ن ــەرزە ن ــەكان ب ــە دیموكرات واڵت
بــا ئــەو چەواشــەكارە پینەدۆزانــە دەمیــان 

ــەن. داخ
قســەكە لێــرەدا ئەوەیــە چــۆن دەنگــدەر 
ــتەقینەكە  ــە راس ــەوە؟ هەوڵ ئاشــت بكرێت
ئــەوە نییــە كــە بــە حوكمــی یاســا و 
بــە كاریزمــای ئاییــن دەنگــدەر ببرێتــە 
ســەر ســندووق، بەڵكــو ئاشــتكردنەوەی 
شــێوازی  بــە  پەیوەســتە  دەنگــدەر 
ــەروەری  ــی واڵت و ئاســتی دادپ حوكمڕانی
ژیانێكــی  دابینكردنــی  و  یەكســانی  و 

هاوواڵتــی. بــۆ  شــەرفمەندانە 
ئاخــۆ  پرســیارەی  بــەو  پەیوەســتە 
حوكمڕانــی  سیســتمی  بەڕاســتی 
سیســتمێكی دیموكراتــە، یاخــود سیســتم 
فــڕی بــە دیموكراســییەوە نییــە، بــەاڵم 
ــەك  ــە رێگــەی پرۆســەیەكی ی ــت ل دەیەوێ
رۆژەی دەنگدانــەوە شــەرعییەتی خــۆی 

بــكات؟ مســۆگەر 

ئاشــتكردنەوەی دەنگــدەر پەیوەســتە 
بــە دابینكردنــی ژیانێكــی شایســتە بــە 
مرۆڤــی ئــەم ســەردەمە و لەكۆڵكردنــەوەی 
زۆرینــەی ئەو كێشــە و گرفتــە رۆژەڤیانەی 

ــاری سەرشــانی قــورس كــردووە. ب
بــە نەهێشــتنی حاڵەتــی  پەیوەســتە 
فــەوزای خەلــالق كــە تیایــدا هاوواڵتــی 
ــیارییەی  ــەو هۆش ــەواوی گەیشــتووە ب بەت
ــە  ــەك ك ــە یاریی ــە ل ــەو جگ ــداریی ئ بەش
شــتێكی  بــراوەن،  تیایــدا  گــەورەكان 
ئــەو  بەشــداریی  ئــەوە  و  نییــە  دیكــە 
نییــە كــە بارودۆخەكــە دەگۆڕێــت، بەڵكــو 
ئــەوە بڕیــاری زلهێــزە گەورەكانــە كــە 

دەكەنــەوە. یەكالیــی  هاوكێشــەكان 
هــەر  بــە  كوردســتان  ئێســتاش 
ــی  ــت "هەڵبژاردن"ێك ــەوە بێ كەموكورتیەك
نییــە  ئــەوە  عەقاڵنیــەت  ئەنجامــداوە، 
ــەوە، بەڵكــو كاری  ــۆ دواوە بگەڕێین ــە ب ك
عاقڵمەنــدان ئەوەیــە چــوار ســاڵی داهاتــوو 
دروســتكردنی  ســاڵی  چــوار  بكەنــە 
دەوڵەتیــی  دامودەزگاگەلێكــی 
دەنگــدەر  كــە  وەهــا  خزمەتگــوزاری 
ــاڵی  ــوار س ــە چ ــەر ل ــكات ئەگ ــت ب هەس
ــە ســەر ســندووق، كارێكــی  ــردا بچێت دوات
ــانەوە  ــەوەی دیس ــەك ئ ــرخ دەكات، ن بەن
هەســت بــكات كــە ئــەو هیچــی نەكــرد 
ــارە  ــی 111 پارلەمانت ــی ژیان ــا گۆڕین تەنه
ــت. ــان نەبێ ــای پارلەم ــاو بین ــەی ن تازەك
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ئەم وتارانە گوزارشت لە رای نووسەرەكانیان دەكەن و بەهیچ شێوەیەك دەربڕی بۆچوونی تۆڕی میدیایی رووداو نین.

شرۆڤە و بۆچوون

پێشتر لە گۆشەیەکدا باسی کاردانەوەی دۆناڵد 
ترەمــپ، ســەرۆکی ئەمریکام لــە هەمبەر هەوڵی 
تورکیا بۆ راگرتنی قەشــە ئەندرۆ برونســن وەکو 
بارمتەیــەک کردبــوو، کە حکومەتــی ئەنقەرە بە 
تۆمەتــی هەڵبەســتراوی هاوکاریکردنی تیرۆریزم 
دەستبەســەری کردبوو. ئەنقەرە ئاواتی ئەوە بوو 
بتوانێ گوشــار بخاتە ســەر واشــنتن بــۆ ئەوەی 
فەتحوڵاڵ گولەنی رادەســت بکەنــەوە. ترەمپ بە 
ســەپاندنی ســزای توند وەاڵمی تورکیای دایەوە، 
بەگوێرەی هەندێک راپۆرت، تەنانەت هەڕەشــەی 
کشــاندنەوەی هەموو ســتافە دیپلۆماســییەکەی 

ئەمریکای لە تورکیا کردبوو. 
ئەوکات پێشــبینی ئەوەم دەکــرد کە “رەنگە 
بکــرێ رێگە لە قەیرانێکــی ئابووریی هەمەالیەنە 
بگیرێ، ئەگەر تورکیا لە دوایین چرکەدا برونســن 
ئــازاد بکات و بــە بیانوویەک ڕووی خۆی ســپی 
بکاتــەوە”. تورکیــا لــە رۆژی 12ی ئــەم مانگە 
ئابــڕووی خۆی کڕییەوە، کاتێــک دادگای تورکیا 
بڕیاری لەبارەی برونســن دا و رایگەیاند، سزاکەی 
هەر ئەوەندەیە کە تاوەکو ئێستا کێشاویەتی. بەو 
پێیەش برونسن ئازاد کرا و لە رۆژی 14ی تشرینی 

یەکەم گەڕایەوە ئەمریکا. 
دەزگا  برونســن،  ئازادبوونــی  دوای  هــەر 
ئەمنییەکانــی تورکیــا بــە شــانوباڵی “دەزگای 

هەڵــدا،  تورکیایانــدا  دادوەری”ی  ســەربەخۆی 
دەشــیانگوت کە چاوەڕێن دوای چارەســەری ئەو 
کێشــەیە پەیوەندییەکانــی واڵتەکەیــان لەگــەڵ 
ئەمریــکا باشــتر ببێــت. بــەاڵم ئەو کێشــانەی 
پەیوەندی ئەمریکا و تورکیایان تێکداوە زۆر لەوە 

قووڵترن. 
یەکــەم و گرنگتریــن کێشــە هاوکاریی تورکیا 
بۆ گروپــە رادیکاڵە ئیســالمییەکانی ســووریا و 
شــوێنەکانی دیکەیە. رەنگە ئیدارەی ترەمپ زۆر 
گوێی لە دۆخی دیموکراســی لــە تورکیا نەبێت، 
بەاڵم بایەخ بە ئیسالمییە رادیکاڵەکان دەدات کە 
تورکیــا پڕچەکیــان دەکات و یارمەتییان دەدات، 
لەوانەش 10 هــەزار چەکداری هەیئەی تەحریری 
شــام کە پێشــتر باڵی قاعیدە بوو لە ســووریا و 
تورکیــا قایلــی کردوون لــە ئدلیب بکشــێنەوە. 
دوور نییــە چەکدارانی ئــەو گروپە بچنە پاڵ ئەو 
گروپــە ئیســالمییانەی کــە تورکیا لــە ناوچەی 
عەفرین پشتگیرییان دەکات و شەڕی یەکینەکانی 
پاراســتنی گەل )یەپەگە( لــە دیوی رۆژهەاڵتیان 
پێبکات. ئەمریکا هاوکاری و پشــتگیریی یەپەگە 
دەکات، ئەمــەش ئەگــەری هێرشــی ئیســالمییە 
رادیکاڵەکان بۆ ســەر ئەمریکییەکان لە باکووری 

رۆژهەاڵتی سووریا بەهێز دەکات. 
دەبــێ ئەوەمــان لەبیــر بێــت کــە هــۆکاری 

چاوگێڕانەوە بە پەیوەندیی 
توركیا و توندئاژۆكاندا 

هاوبەشــیی ئەمریــکا لەگــەڵ کورد لــە 2014 
ئــەوە بوو تورکیا زۆر سســت بوو لەوەی خۆی 
لەدژی چەکدارانی داعش هەنگاو بنێ، تەنانەت 
رێگەی بە ئەمریکاش نەدەدا لە خاکی ئەوانەوە 
پەالماریــان بدات. لە ئایــاری 2013، لە ئێوارە 
خوانێکی ئەردۆغان و هاکان فیدان )ســەرۆکی 
هەواڵگری(دا، باراک ئۆباما، سەرۆکی پێشووی 
ئەمریــکا، لــە ئەردۆغــان تــووڕە بــوو کاتێک 
بینی ســەرۆکی تورکیا پەنجــەی بۆ الی هاوتا 
ئەمریکییەکــە رادەدێڕێ و باســی ئەوە دەکات 
کــە حکومەتــی ســووریا “هێڵی ســووری”ی 
بەزانــدووە. بە گوێــرەی راپۆرتەکان، ئۆباما لە 
وەاڵمــدا گوتبــووی: “ئێمە دەزانیــن، دەزانین، 
دەزانیــن ئێوە لەگەڵ ئیســالمییە رادیکاڵەکان 
لە ســووریا خەریکــی چین”. ئــەوکات تورکیا 
هاوکاریــی بــەرەی نوســڕەی دەکــرد، بەپێی 
هەندێک راپۆرتی پشتڕاســتنەکراوە مووشەکی 
زەمیــن بۆ ئاســمان و گازی ژەهراوی ســارینی 
بەو گروپانە داوە )بۆ ئەوەی بە ئاماژەی هەڵە 
رژێمی ئەسەد تێوەبگلێنن، کە هێڵە سوورەکەی 

ئۆبامای بەزاندووە(. 
هەواڵگریی تورکیا لە چەند ساڵی رابردوودا 
پەیوەنــدی نزیکــی لەگــەڵ زۆرینــەی گروپــە 
جیهادییە سوننەکانی ســووریا دروستکردووە. 
راســتە، پەیوەندیی ئەم گروپانە لەگەڵ تورکیا 
پەیوەندیی رق و خۆشەویستییە، متمانەشیان 
بــە تورکیا نییە لەبەر ئەوەی بەپێی پێویســت 
ئیســالمی نیــن و وادیارە لە هەندێک شــوێنی 
وەکــو حەلــەب و ئدلیــب ئەوانی فرۆشــتووە، 
بەم حاڵەشــەوە ئەو گروپانە ئێستا مەمنوونی 
تورکیــان بۆ ئــەو هاوکارییانەی لــە تورکیاوە 
پێیانگەیشتووە. ئەم ئیسالمییانە دەکرێ رۆژێک 
لە رۆژان لە تورکیــا هەڵگەڕێنەوە، یان ئەوەتا 
پەیوەندییەکــی لــەوەی ئێســتا نزیکتر لەگەڵ 

ئەنقەرە دروستبکەن. 
تورکیــا لــەوە دەچــێ بیــەوێ ســتراتیژە 

ســەرکەوتووەکەی ئێــران بــۆ پشــتگیری لــە 
رۆژهەاڵتــی  رادیکاڵەکانــی  شــیعە  میلیشــیا 
نێوەڕاســت کۆپی بــکات. هێــزە وەکیلەکانی 
تورکیا لە سووریا بەرەی نیشتمانی بۆ رزگاری، 
سوپای ئازادی سووریا، هەیئەی تەحریری شام 
و دوانــزدە گروپی دیکە لەخۆدەگرێ، لەوانەش 
ئەحرار ئەلشــام، نورەددیــن زەنکی و هەندێک 
گروپی ســەر بــە ئیخوان موســلیمین، ژمارەی 
هەموو ئەو هێزانەش خۆ لە 100 هەزار چەکدار 
دەدات. ئەگەرچی هەموو ئەو گروپانە ئیسالمی 
نین، بەاڵم وادیارە زۆربەیان هەواداری روانگەی 
ســەلەفی و جیهادیی توندئــاژۆن. ئەم گروپانە 
لــە چــاو شــیعەکان مەترســییەکی گەورەترن 
بــۆ ئەمریــکا و ئەوروپییــەکان، لەبــەر ئەوەی 
شــیعەکان زۆربەیــان هێــزی لۆکاڵــن و ئێران 

پشتگیرییان دەکات. 
لە هەلومەرجێکی ئاوادا، دیارنییە هەواڵگری 
و سیاســەتدانەرانی ئەمریکــی چــۆن دەتوانن 
تورکیــای نوێی ئەردۆغان وەکو هەڕەشــەیەکی 
جدی نەبینن کە خەریکە دەردەکەوێ، با تورکیا 
هاوپەیمانــی ناتــۆش بــێ. رەنگە هەڕەشــەی 
ئێرانییەکان زیاتر لە مانشێتەکاندا باسی بکرێ 
و بەرپرســانی ئەمریکیش باســی تورکیایەکی 
خەیاڵی دەکەن کە وەکو هاوپەیمانێکی گرنگی 
ئەمریکا دەمێنێتەوە، بەاڵم دەشێ لە کۆبوونەوە 
تایبەتەکانیاندا زیاتر نیگەرانی تورکیا بن نەک 
ئێران. هەر ئەم بیرکردنەوەیەش وایکرد واشنتن 
ببێتە هاوبەشی هێزە کوردییەکانی سووریا کە 
سەر بە پەکەکەن و لە رابردوودا هەرگیز لێیان 

نزیک نەدەبوونەوە. 

* دەیڤیــد رۆمانــۆ لە ســاڵی 2010 وە بۆ 
)رووداو( دەنووسێ. رۆمانۆ لە زانکۆی ویالیەتی 
میســووری پرۆفیسۆری سیاســەتی رۆژهەاڵتی 
نێوەڕاســتە و چەندین نووسینی لەسەر کورد و 

رۆژهەاڵتی نێوەڕاست هەیە. 

رێبوار كەریم وەلی
 rebwar@rudaw.net

 hemen@rudaw.net

هێمن عەبدوڵاڵ

كابینەی نۆ... نە بۆ من و نە بۆ تۆ!

دۆڕاوی  وەك  گــۆڕان  بزووتنــەوەی 
پێــش  و  ئەیلــول  30ی  هەڵبژاردنەكانــی 
مایــس،  12ی  هەڵبژاردنەكانــی  ئەویــش 
باجی هەڵەكانی پێشــووی خۆی دەداتەوە. 
بزووتنەوەكە بچووك بووەتەوە و بژارەكانی 
بەردەمی كەمبوونەتەوە. چونكە بە درێژایی 

تەمەنــی بەشــی هــەرە زۆری بژارەكانــی 
جڤاتــی  بەیاننامەكــەی  تاقیكردووەتــەوە. 
نیشــتمانی لــە 20ی ئۆكتۆبــەر داننانە بە 
شكســت و خۆشیان لە هەموو كەس باشتر 
دەزانــن كە بۆچــی دەنگدەرانیان ســزایان 
داون. گــۆڕان تــا لەســەر ئەو گــردە بێت، 
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پێدەچێت ئەوجارەش یەكێتی سەرباری 
هەمــوو ئەو بەزم و رەزمەی لە مەســەلەی 
ســەرۆككۆماریدا دروســتی كرد، ژێر بەژێر 
لەگەڵ پارتیــدا رێككەوتبێــت. راگەیاندنی 
ئەنجامــی كۆتایی هەڵبژاردنــەكان لەالیەن 
كۆمیسیۆنەوە )كە یەكێتی هەرزوو قەبوڵی 
كــرد( و، هەڵوێســتی هەریەك لــە گۆڕان، 
كۆمــەڵ و یەكگرتــوو لەنــاو كۆمیســیۆن، 
نیشــان دەدات كە یەكێتی دیســان پارتیی 
بەگیرهێناوەتــەوە. بــە هەمــوو پێوەرێــك 

پارتی ئێســتا دەتوانــێ حكومەتی زۆرینە 
پێكبهێنێ، هەمان ئەو لۆژیكەی كە یەكێتی 
ئەگەر فرسەتی دەستبكەوێت سێ و دووی 
لێ نــاكات، بــەاڵم ئەگەر ئــەوەی یەكێتی 
بەشــێك بێت لــە ســاڕێژكردنی برینەكانی 
زۆرەكــەی  هــەرە  بەشــە  ئــەوا  پارتــی، 
پارتــی  كــە  ئەوەیــە  بەچاودادانــەوەی 
هیــچ هاوپەیمانێكــی باشــتر لــە یەكێتیی 

دەستناكەوێت!
ســەرباری هەمــوو ئەوانــە، پارتی باش 

باسكردن لە روانگای ئایندەیی بۆ مانەوەی 
بزووتنەوەكــە خــەون و خەیاڵــە. چونكە 
خودی گردەكــە بووەتە چەقی ملمالنێ و 
بەرژەوەندیخوازی. هەر لە ناشتنی تەرمی 
نەوشیروان مستەفا و بەپیرۆزكردنی )كە 
میراتگرەكان  كێشمەكێشــی  دەرئەنجامی 
بوو نەك وەســیەتی خــۆی(، قۆڕپێوان و 
ژیان لەژێر ســێبەری كاریزمــاوە بگرە تا 
دەگاتە بە بنەماڵەییكردنی بزووتنەوەكە، 
دەنگدەرەكانیــان تووشــی شــۆك كــرد. 
بەچــاوی  ئەمــڕۆ  گــۆڕان  دەنگــدەری 
كۆمپانیایــەك كــە خــۆی بــە رابــردووی 
نەوشــیروان مســتەفاوە هەڵواســیوە بۆ 
دەستخســتنی پارە و ئیمتیازات ســەیری 
بزووتنەوەكــە و رابەرانــی دەكات، نــەك 
بەدیهێنانــی  بــۆ  بزووتنەوەیــەك  وەك 

دادپەروەری و گۆڕینی حوكمڕانی.
رەنگبێ لەوەشــدا موسەبیبی سەرەكی 
كوڕەكانی نەوشــیروان مستەفا بن كە نە 
جورئەتــی ئەوەیــان تێدابوو شــان بدەنە 
بەر بەرپرســیارێتی و نە توانیشــیان چاو 
لە خێر و بێری میراتی باوكیان بپۆشــن. 

ئەوان ویســتیان وەك هێزێك لە دەرەوەڕا 
كۆنتڕۆڵی بزووتنەوەكەیان لەدەســت بێت 
و وێرانیــان كــرد! ئێســتا بزووتنــەوەی 
گــۆڕان ئەگەر بیەوێ النیكــەم ئەوەندەی 
ماویشــە بیپارێزێت، دەبێ لە ژێر رەهنی 
میراتگرەكانی نەوشــیروان مســتەفا )بە 
تایبەتــی كوڕەكانــی و زاواكــەی( بێتــە 
دەرەوە و لــەو گــردە بێنــە خــوارێ و 
چــی هەیە و نییــە بەجێیبهێڵن. با ئەوێ 
مەزارگەی ئەبەدیی نەوشــیروان مســتەفا 
بێت، فەوج و حیمایەی بۆ دابین بكرێت كە 
مەزارەكەی بپارێزن و، خۆیان بێنەوە ناو 
خەڵك. لە خوار گردەكە دوو ژوور بەكرێ 
بگرن و ببنەوە بە بەشــێك لەو خەڵكەی 
كە ئومێدیان پێ هەبوون. ئەگەر ئەوانەی 
مــاون بەشــێك نین لــە بەكۆمپانیابوونی 
گــۆڕان، دەبــێ ئــەوە بزانن ئــەو كرێ و 
باجە سیاســییەی كە ئێستا لە سۆنگەی 
حەوانەوە لەسەر گردەكە دەیدەن، سەدان 
قــات گرانتــرە لەوەی ئەگــەر بیانەوێ لە 
داوێنی گردەكــەدا درێژە بەژیان بدەن و، 

بە دڵنیاییشەوە لە برسان نامرن.

دەزانێ حكومەتی زۆرینەی پێ دروســت 
ناكرێت، لەوەدا تەنانەت ئەگەر بزووتنەوەی 
گۆڕانیشی لەگەڵ بێت، رێگەخۆشكەرە بۆ 
دوو ئیدارەیــی، بــەاڵم چەنــد بژارەیەكی 
لەبەردەســتە كــە لــە دانوســتاندنەكانی 
داهاتوودا بەكاریان دێنێت. بژارەی یەكەم 
ئەوەیــە هێزە براوەكان لــە حكومەتێكی 
بچووكــراوەدا )تا ئاســتی 12 وەزارەت( 
بەپێــی حەجمــی خۆیــان بەشــدار بــن. 
ئەوەش واتــا حكومەتێكــی بنكەفراوان، 
بــەاڵم زۆرینە پارتی. لێرەدا ئەگەر گۆڕان 
بێتە پێشەوە، یەكێك لە دوو جێگرەكانی 
ســەرۆكی حكومەت )جێگر بۆ كاروباری 
دارایــی و جێگــر بــۆ كاروبــاری ئیداری( 
بەر بزووتنــەوەی گــۆڕان دەكەوێت. لەو 
حاڵەتەشدا ئەگەری ئەوە هەیە كە قوباد 
تاڵەبانــی لە حكومــەت دووربكەوێتەوە و 

رەنگبــێ ببێ بــە ســەرۆكی پەرلەمان و 
یەكێتی كەسێكی دیكە كاندید بكات.

ئەگــەری  لــە  دووەم  بــژارەی 
بەشــدارینەكردنی حیزبە براوەكان )وەك 
گۆڕان، كۆمــەڵ، یەكگرتوو و جواڵنەوەی 
پارتــی  كــە  ئەوەیــە  نــوون(،  نــوون 
ناگەڕێتــەوە بــۆ پەنجا بە پەنجــا، بگرە 
لەو پشكەی كە بۆ ئەو حیزبانەی داناوە، 
پۆســتەكان لە حكومەت و پەرلەمان، بە 
حیزبــە بچوكەكان و نەتەوەكانی دیكە پڕ 
دەكاتەوە، ئەگەرچی لە هەموو حاڵەتێكدا 
بڕیــارە ئەمجارە یەكێك لــە جێگرەكانی 
نەتــەوەی  لــە  پەرلەمــان  ســەرۆكی 
توركمــان بێت. بۆیە ســەرباری بردنەوە 
و دەســتبەركردنی زۆرینــەی پەرلەمانی، 
هێشــتا پارتــی ناتوانــێ ببێتــە حاكم و 

یەكێتیش ببێتە ئۆپۆزیسیۆن!

یەكێتــی دەیویســت )ئەڵبەتــە بەنــاوی 
كــوردەوە، وەك ئــەوەی ئەوان دەمڕاســتی 
هەمــوو كورد بــن!( بە دانوســتاندن لەگەڵ 
عارەب و توركمان و، بە پاڵپشــتیی بەغدا، 
لەسەر پشكی خۆی پارێزگارێكی كارتۆنی بۆ 

كەركووك دابنێت. لە دوا ساتەكاندا، پارتی 
لەگەڵ ئێران و توركیا، پڕۆسەكەی وەستاند 
و نەیهێشت سەربگرێت. دانانی پارێزگارێكی 
كــورد و كوردپەروەر كە دەســەاڵتی هەبێ، 
بــۆ كەركووك مەســەلەیەكی ســتراتیژییە، 

بۆ دەستی یەكتری ماچ ناكەن؟

لە گردەكە وەرنە خوارێ و 
پێكهاتن لەگەڵ شیعەدوو ژوور بەكرێ بگرن

ژماردنــی پێچەوانــە بــۆ راگەیاندنــی كابینەكــەی عادل 
عەبدولمەهــدی دەســتیپێكردووە. لەنێــو ئــەو گەنگەشــە 
بێهوودە فەلسەفییەی لەسەر جائیزبوون یان جائیزنەبوونی 
دانانی ســەرۆكوەزیرێك كە هیچ فراكســیۆنێكی پەرلەمانیی 
تایبــەت بەخۆی نییە و گومان هەیە بەشداریشــی كردبێت 
لــە هەڵبژاردنــدا، دوو پرســیار بــۆ ئێمەی كــورد گرنگن: 
یەكەم، بەشداری لە كابینەی عەبدولمەهدیدا بكەین یان نا؟ 

دووەمیش، ئەگەر كردمان دەبێ بە چی رازی بین؟

وەاڵمی پرســیاری یەكەم بەالی منەوە روون و بێ پێچ و 
پەنایە: كورد و بەتایبەتیش پارتی نابێ مەیدانی بەغدا چۆڵ 
بكەن و دەبێ هاتنی عەبدولمەهدیش وەك چانســێك ببینن 
بــۆ گەڕانەوەیەكــی بەهێز بۆ بەغدا . ناشــبێ بەو دڕدۆنگی 
و تووندییــەی لەگەڵ مالیكی مامەڵەیان كرد، وابكەن عادل 
عەبدولمەهدیش لە دۆستەوە ببێتە دوژمن . چونكە بینیمان 
هەمان ئەو عەبادییەی لەپاش گشتپرســیش كاك مەســعود 
لە كۆنفرانسە میدیاییەكانیدا دڵی نەدەهات قسەیەكی زبری 
راســتەوخۆی بەرامبەر بــكات، رووداوەكان وایان لێكرد كە 
شــتێك بــكات مالیكی بەو خراپییەی خۆشــییەوە بیری لە 

ئەنجامدانی نەكردبێتەوە.

مــادام دەزانیــن بەشــداریکردن باشــترە لــە نەكــردن، 
دێینە ســەر پرســیاری ئەوەی كە كام پۆست گرنگن كورد 
وەریانگرێت. وەك لە ســەرچاوەی بڕواپێكراوی عێراقییەوە 
لە بەغدا بیســتوومە، شــیعە ئەجێندایەكــی روونیان داناوە 
كــە چ دەدەنــە ســوننە وەك یەك پاكێــج و چیش دەدەنە 
كــورد وەك حیزبــە گــەورەكان و بەتایبەتیــش پارتی. بۆ 
سوننەكان هەرچەندە شــەش پۆستی گرنگ دانراون، بەاڵم 
بۆ تاقەتكاری هەر كەســێكی ســوننە ببێتە وەزیر یان هەر 
پۆستێكی گرنگی دیكەی پێبدرێت، دۆسیەیەكی هاوشێوەی 
ئەوەی تارق هاشــمی بۆی ئامادەیە و بەڕاشــكاویش شیعە 
بــە ســوننەكانیان گوتووە كە ئەگەر قاچتــان خوار دابنێن 
ئەو وەزیرانەتان دەنێردرێنە بەردەم دادگا . واتە بەشداریی 
ســوننە لە حكومەتی داهاتووشدا بەشــدارییەكی بەترس و 

زەلیالنە دەبێت.

ئەوەی پەیوەندی بە كوردەوە هەیە، دوای دەستبەكاربوونی 
بەرهەم ساڵح وەك سەرۆككۆمار، یەكەمین چاالكی مێژوویی 
ئــەو پیــاوە ئەوە بووە كە هەوڵیداوە لە مەســەلەی ناردنی 
ســووتەمەنیدا هەرێمــی كوردســتان وەك یــەك یەكــەی 
یەكگرتوو ســەیر نەكــرێ و تەنیا ئەوەی ســلێمانی بدرێت 
. وەك دۆســتێكی ئاگاداری شــیعە بۆی باسكردم، جەنابی 
سەرۆككۆمار زۆر بەالیەوە گرنگ بووە ئەو جیاوازییە بكرێت.
دەربارەی پشكی پارتی لە حكومەتی داهاتووی عێراقدا، 
ئەو دۆســتە ئاگادارە شــیعەیە باســی ئەوەی كــرد كە بەو 
دواییانە شــیعە لە بەغدا بەڕاشــكاوی بە پارتییان گوتووە، 
پۆســتی جێگــری ســەرۆكوەزیران و وەزیــری دارایــی یان 
جێگری ســەركوەزیرانێك كە هاوكات وەزیری داراییش بێت 
و دۆســیەی ئابووریی هەموو عێراقی لەدەستدابێت بۆ كورد 
و پارتــی دانــراوە. جگە لەوەی كە جێگری وەزیری نەوت و 
دارایــی و وەزیــری كۆچ و كۆچبەرانیش بــۆ كورد و پارتی 
یەكالیــی بوونەتەوە. ئەو دۆســتە شــیعەیە باســی ئەوەی 
دەكــرد كە گوشــاری ســەرۆك بارزانیش بۆ دروســتكردنی 
ئەنجوومەنــی فیدراڵــی ئەنجامــی هەیــە و شــیعەش نەك 
هــەر پێی قایلــن، بەڵكو هەوڵدەدەن كاك مەســعوود رازی 
بكەن بــەوەی یەكێك لە ســەركردەكانی ئــەو ئەنجوومەنە 
بااڵیــە بێت و خۆی چاودێری جێبەجێكردنی دەســتوور لە 
قۆناخی داهاتوودا بكات. یەكێتی كە پۆستی سیادیی كورد 
)سەرۆككۆمار(ی بردووە ، باسی ئەوە دەكات كە وەزارەتی 

دادیشی لە بەغدا پێدەدرێت .

جا وەك پێشــتریش گوتم، ئەگەر دەنگێكیش هەبێت لە 
كوردســتان و بەتایبەتــی لەنێو پارتیدا كە دژی بەشــداری 
بێــت لــە حكومەتەكــەی عەبدولمەهدی، دەبێ ئــەوەی بۆ 
روون بێــت كــە هەولێر و كوردســتان گرنگــە لەگەڵ بەغدا 
لــە رێككەوتنــدا بــن و بەغــدا چــۆڵ نەكــەن. دواییش لە 
ســااڵنی داهاتــوودا بــۆ بەهێزیی كوردســتان زۆرتر لە هەر 
شــتێك ، گرنــگ رەخســاندنی ســەقامگیری و دڵنیاییــە 
تاوەكــو كوردســتان بتوانــێ بەهێزترببێتــەوە، ئەوەش لە 
بەرژەوەنــدی كورد و عێراق و هەمووالیەكە لەوانەش ئێران، 
بەتایبەتــی دوای لێكترازانــی ماڵی شــیعە لــە بەغدا. وەك 
بەرپرســێكی ئەمریكیــش پێیگوتــم: "ئێمە كوردســتانێكی 
ئاراممان دەوێــت تاوەكو بتوانین وەبەرهێنانی تێدابكەین و 
بەهێزبێت". ئەمەش وەك لە ئەزموونی سااڵنی رابردووماندا 
دەركــەوت، بە ئیحراجكردنی حكومەتــی بەغدایەك نابێت، 
كــە وەك توێژەرێكــی بەغدایــی لــە پانێلێكــی ناوەنــدی 
لێكۆڵینــەوەی رووداودا گوتــی: "نە بڕیاری دروســتكردنی 
دەوڵەتی كوردســتانی بەدەســتە، نە بڕیاری رێگەلێگرتن و 

رووخاندنیشی"!.

بەاڵم ئــەوەی یەكێتی دەیكات هەمووی 
تاكتیكــە و هیــچ بۆی موهیــم نییە كە 

دوایی چی روودەدات!
ئەگــەر پارتــی كــە ئێســتا زۆرترین 
كورسی لە ئەنجوومەنی پارێزگادا هەیە، 
هەمان رێكاری لەگەڵ بەرەی توركمانی 
و عارەبەكاندا گرتبایە بەر و كەســێكی 
خۆی كردبایە بە پارێزگار، خوا دەزانێ 
ئێســتا چ بەیــت و بالۆرەیەكیــان بــۆ 
هەڵدەبەست! بۆیە تازە مادام كەركووك 

بووە قوربانــی ئەو ســەفقە هەرزانانە، 
النیكــەم لەوەیانــدا كەمێــك مروونــەت 
بنوێنن و بەشــێك لــە برینەكانی 16ی 
ئۆكتۆبــەر كــە هێشــتا خوێنیــان لــێ 
بكــەن.  ســاڕێژ  بــەوە  دەچۆڕێتــەوە، 
هاوكات كەركووك بووەتە مەســەلەیەك 
كــە شــەقام و هێــزە سیاســییەكانی 
دیكە وەك تەماشــاچییەك دانیشــتوون 
بەدیارییــەوە و الیــان نە بای دێت و نە 

باران! 

دەیڤید رۆمانۆ*
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خاوەنی ئیمتیاز : تۆڕی میدیایی رووداو
سەرنووسەر : سەالم سەعدی

جێگری سەرنووسەر : ساڵح قادر
بەڕێوەبەری نووسین:  نەوزاد مەحموود 
بەڕێوەبەری هونەری: حوسێن هیممەتی

ئەندامی شانازی ستاف : عەبدوڵاڵ قڕگەیی
دیزاینەران : هونەر مەرجان، كاكە مەال ئەسعەد
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