
رووداو  - هەولێر
نووسەر و وەرگێڕی ناسراوی کورد حەکیم کاکەوەیس، دوێنێ یەکشەممە 18-11-2018 لە شاری بەغدا مالئاوایی یەکجاری کرد. 

کاکەوەیس کە سااڵنێک بوو لە سوید نیشتەجێ بوو، بەم دواییە گەڕابووەوە گوندی حەسار لە نزیک کەرکووک.
 حەکیم کاکەوەیس، ساڵی 1949 لە گوندی حەساری گەورەی باکووری رۆژهەاڵتی کەرکووک لەدایکبووە. باوکی چوار کوڕ و 

کچێکە. خوێندنی سەرەتایی و قۆناغی ئامادەیی لە کەرکووک تەواو کردووە و ساڵی 1973 بەشی 
بیرکاری لە کۆلیژی زانست لە زانکۆی سلێمانی تەواو کردووە.

 لە دوای زانکۆش تاوەکو نسکۆی شۆڕشی ئەیلول پێشمەرگە بووە. هاوینی 1975 لە 
بەغدا وەکو فەرمانبەری پرۆگرامسازی لە وەزارەتی پالندادان دامەزراوە و تاکو ساڵی 1980 
بەردەوام بووە.  ساڵی 1984 چووەتە سوێد و لە ساڵی 2000 بەهۆی نەخۆشیی دڵ 
خانەنشین کراوە. پاشان سوێد جێدەهێلێت و دەگەڕێتەوە بۆ زیدی خۆی لە گوندی 

حەسار و خۆی بۆ خوێندنەوە و نووسین و وەرگێڕان تەرخان دەکات.
لە  بەرهەمی  چەندین  سیاسیەکانی خۆی،  و  ئەدەبی  بەرهەمە  لە   جگە 
بەرهەمەکانی  زۆربەی  و  وەرگێڕاوە  کوردی  بۆ  سوێدییەوە  و  عەرەبی 
کوردی  بۆ  عەرەبییەوە  لە  ی  محەممەد  مەسعود  کورد  بیرمەندی 

وەرگێڕاوەتەوە.

"عادل عەبدولمەهدی بەڵێنی داوە 
پشكی كورد لە بودجەدا زیاد بكات"

حەكیم كاكەوەیس، نووسەر و 
وەرگێڕی كورد كۆچی دوایی كرد

پەرلەمانتارانی خولی پێنجەم 
تا سێ مانگی دیكە مووچە وەرناگرن

قاسم سولەیمانی.. لە كرێكارییەوە 
بۆ ناودارترین فەرماندەی رۆژهەاڵتی 

ناوەڕاست 4

هەشت كەس 
دەستدرێژی 
دەكەنە سەر 

كچێكی 12 سااڵن

شەش هوتێلی
پێنج ئەستێرەیی 

لە كوردستان 
داخراون

بارزانی لە 
ئینسایكڵۆپیدیای 
بەریتانی دەربهێنن
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لە هەولێر كچێك 
لەسەر مۆبایل 

دەكوژرێ
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سەرۆكی حكومەت و سەرۆكی 
پەرلەمان دوو جێگریان دەبێت

یەكێك لە جێگرەكانی سەرۆكی پەرلەمان دەدرێتە توركمان
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ژمارە ) 530 ( - دووشەممە  2018/11/19

پۆلیسی سلێمانی دوو ساختەکار دەستگیردەکاتراپۆرتە هەواڵ
رووداو - هەولێر

 پۆلیسی سلێمانی رایگەیاند، دوو تۆمەتبار دەستگیركراون كە تۆماری زەوی و زاریان ساختە كردووە. لە راگەیێندراوێكدا بەڕێوەبەرایەتی 
پۆلیســی ســلێمانی رایگەیاند، هێزەكانی بنكەی پۆلیســی هەواری شــار بە هاوئاهەنگی بەشــی پۆلیسی نەهێشــتنی تاوان، دوو تۆمەتباریان 

دەستگیركرد، "كە تۆماری زەوی و زاریان ساختەكردبوو، زەوییەكانیان بە هاوواڵتیان فرۆشتبوو". پۆلیسی سلێمانی ئاماژەی بۆ ئەوە كردووە، 
هەریەك لە تۆمەتباران )ع،ر،ح( دانیشتووی شاری كەركووك و )ك،ع،ش( دانیشتووی شاری هەولێر بە فەرمانی دادوەر و بەپێی ماددەی 456 

لەیاسای سزادانی عیراقی راگیراون ، رەنگە فەرمانی دەستگیركردن بۆ كەسانی دیكەش دەربچێت كە دەستیان لەم تاوانەدا هەیە.

شكار ئەحمەد
رووداو - هەولێر

لە گەڕەكی رۆشــنبیرانی شاری هەولێر كچێكی 
17 ســااڵن بەناوی )شەیما.ك( بەدەستی برایەكی 
دەكوژرێ. برا بچووكی كچەكە كە خۆی رادەســتی 
پۆلیــس كردووە، هــۆكاری كوشــتنەكەی بۆ ئەوە 
گەڕاندووەتــەوە كــە مــاوەی دوو رۆژ نەگەڕاوەتەوە 
ماڵەوە، بەاڵم شایەتحاڵێك دەڵێت كچەكە مۆبایلی 

لەدەست بینراوە، بۆیە كوژراوە.
رائید هۆگر عەزیز، گوتەبێژی پۆلیســی هەولێر 
بــە )رووداو(ی راگەیاند: "ئێــوارەی 2018/10/30 
پۆلیــس ئاگاداركرایــەوە كــە كچێــك لــە گەڕەكی 
رۆشنبیرانی شاری هەولێر لە ماڵەكەی خۆیاندا خۆی 
كوشــتووە، بــەاڵم دوای لێكۆڵینــەوە دەركەوت كە 

كچەكە كوژراوە".
گوتەبێژی پۆلیسی هەولێر دەشڵێت: "یەكێك لە 
براكانی كچەكە بەناوی )م( كە تەمەنی 20 ســاڵە، 
دەستگیركراوە و دانی بەوەدا ناوە كە خوشكەكەی 
بــە چەكــی كاڵشــینكۆف كوشــتووە، 7 گوللــەی 
پێوەناوە، چونكە دەڵێت شەیما چووەتە دەرەوە و 
دوو رۆژ نەگەڕاوەتەوە ماڵەوە، بۆیە كوشتوویەتی".

شــایەتحاڵێكی رووداوەكــە كە نەیویســت ناوی 
باڵوبكرێتەوە بــە )رووداو(ی گوت: "نزیكەی كاژێر 
چــواری ئێوارە بــوو گوێمان لە دەنگی تەقە بوو لە 

ماڵی شــەیما، چووینە بەردەرگاكەیان و پرســیمان 
چــی بــووە، دایكی شــەیما هاتــە دەرەوە و گوتی 
ئێوە حەقتان نەبێت و پەیوەندی بە كەسەوە نییە. 
دوای ئەوەی هێزە ئەمنییەكان گەیشتنە شوێنەكە، 
زانیمان كە كچەكەیان بە دەستی براكەی كوژراوە".

ســەرەتا خێزانەكەی گوتوویانــە كە كچەكەیان 
خۆی كوشــتووە، بەاڵم دوای لێكۆڵینەوەی پۆلیس 
دەركەوتووە شــەیما بەدەســتی یەكێك لە براكانی 
كوژراوە. یەكێك لە كەسە نزیكەكانی خێزانەكە باس 
لەوە دەكات كە برا گەورەكەی شــەیمای بینیوە بە 

چەكەوە هاتووەتە دەرەوە و گوتوویەتی پرسەی بۆ 
دامەنێن.

هەرچەنــدە بــرا بچووكەكــەی لــەالی پۆلیــس 
دانــی بەوەدا نــاوە كە ئــەو كوشــتوویەتی، بەاڵم 
شایەتحاڵەكان دەڵێن ئەوەی شەیمای كوشتووە برا 
گەورەكەی بووە. شایەتحاڵێكی رووداوەكە دەڵێت: 
"نزیكــەی هەفتەیــەك بوو ئــەم خێزانە بــەردەوام 
دەنگەدەنگیــان بــوو، رۆژی رووداوەكەش شــەیما 
لەگەڵ دایك و باوكی لە ماڵەوە بوون، دەڵێن دایكی 
مۆبایلی بەدەستی كچەكەیەوە بینیوە و بانگی كوڕە 
گەورەكــەی كردووە كە دراوســێی خۆیانە، ئەویش 

هاتووە و كوشتوویەتی".
یەكێك لە كەســە نزیكەكانی شــەیما دەڵێت: " 
كچێكی رێكوپێك و هێمن و لەسەرخۆ بوو، هەموو 
هەڵسوكەوتەكانی جوان و باش بوون، بەاڵم زۆربەی 
كات بێتاقــەت و خەمبار بوو، چونكە خۆی باســی 
ئــەوەی دەكرد كــە دایكی زۆر تونــد و خراپ بووە 
لەگەڵی و نەیدەهێشــت بچێتــە دەرەوە لە ماڵەوە. 
تەنانەت دەیگوت قســەكانی دایكم وەكو گوللە وان 

كە پێمەوە دەنێت".
شەیما بە رۆیشتنی براكەشــی بێتاقەت دەبوو، 
ئەو كەســە نزیكەی دەڵێت: "شەیما خەمی لە )م(
ـی براشی دەخوارد، چونكە ئەویش بەهۆی بێزاری 
لــە ماڵەوە چەند جارێك هەاڵتووە و رۆیشــتووە بۆ 

توركیا، ئەمەش زۆر بێتاقەتی دەكرد".

شەیما ئەمســاڵ وازی لە خوێندن هێنابوو، ئەو 
كەســە نزیكەی ماڵی شــەیما دەڵێت: "خێزانەكەی 
دڵیــان پیس بوو، بۆیــە دوای ئەوەی لە قوتابخانە 
دەرچــووە و بووەتە پۆلــی 11ـی ئامادەیی، دایكی 

نەیهێشتووە بەردەوام بێت و بچێتەوە قوتابخانە".
شــەیما بە هیوایەكی زۆرەوە دەژیا، بەاڵم ئێستا 
لەنێو گۆڕێكی ناڕێكدا نێژراوە. تەنانەت خێزانەكەی 
پرسەشــیان بۆ دانەنا. كەسە نزیكەكەی خێزانەكە 
دەڵێت: "ئەوانە كێشەی خێزانییان هەبوو، غەدرێكی 
گەورەیان لەو كچە كرد، بە كوشتنی شەیما تاوانێكی 
گەورەیان كرد و خۆشیان لەكەدار كرد، پێم سەیرە 
ئافــرەت تەنیا لەبەرئــەوەی مۆبایلی بەدەســتەوە 
ببینرێت لەالیەن كەسوكارییەوە بكوژرێت، تەنانەت 
پرسەشــیان بۆ دانەنا، یەكێك لە براكانی گوتبووی 
ئێمە لەسەر وەسیەتی خۆی پرسەی بۆ دانانێین". 

گوتیشــی: "ئەگەرچی بــرا گەورەكەی تۆمەتبار 
دەكرێــت بەوەی كە شــەیمای كوشــتووە، بەاڵم لە 
كاتــی ناشــتنی تەرمەكە دوور لــە خەڵكەكە بینیم 
وەستابوو، ئێستا دەڵێن هەاڵتووە و نازانن لەكوێیە".
بەگوتــەی هۆگر عەزیــز، چەنــد گوللەیەك بەر 
دەســت و ســەر و سنگی شەیما كەوتووە، وا دیارە 
كچەكە لە ترسان دەستی بە دەموچاوییەوە گرتووە 

لەوكاتەدا. 
گوتیشــی: "پۆلیــس بــەدوای ئــەو كەســانەدا 

دەگەڕێت كە هاوكار و بكەری ئەو تاوانەن".

برایەکی دەستگیرکراوە و یەکێكیشیان هەاڵتووە

لە هەولێر كچێك لەسەر مۆبایل دەكوژرێ

خێزانەكەی پرسەیان بۆ شەیما دانەنا

شكار ئەحمەد
رووداو – هەولێر

پیاوێكــی كورد لە یۆنان و توركیا بازرگانی 
بە تەرمی ئەو كۆچبەرانەوە دەكات كە لە رێگای 
گەیشتن بە ئەوروپا دەخنكێن، یان بە نەخۆشی 
یا هــەر هۆكارێكی دیكە دەمرن. كەســوكاری 
یەكێــك لــەو مندااڵنەی كــە پیاوەكــە پارەی 
لێوەرگرتوون، سكااڵیان لەسەر تۆمار كردووە.

ســاڵی رابــردوو خێزانێكــی پێنج كەســی 
دانیشــتووی رانیە كــە دەیانویســت لەڕێگەی 
قاچاخــەوە بگەنە ئەوروپــا، لە یۆنان كوڕێكی 
نەخۆشیان دەمرێ. شوكریە حەمەد، 66 ساڵ 
كــە خاوەنــی 6 كــوڕ و 3 كچە، بــە )رووداو(
ی راگەیانــد: "یەكێــك لــە كوڕەكانــم لەگەڵ 
ژنەكــەی و ســێ منداڵەكــەی ویســتیان بچنە 
ئەوروپــا، كچەكــەی كــە 12 ســاڵە و یەكێك 
لە كوڕەكانی تەمەنی 9 ســاڵە شــەلەل دەماغ 
بوون، ئەوی دیكەشــیان تەمەنی پێنج ساڵە و 
كەڕوالڵە، منیش پێم بەخێو نەدەكران، ناردمن 

بــۆ ئەوروپا تاوەكو لەوێ حكومەت یارمەتییان 
بدات و بەخێویان بكات، چارەسەری نەخۆشی 
منداڵەكانیشــی بكرێــت، زیاتــر لــە 12 هەزار 

دۆالرمان خەرج كرد تاوەكو گەیشتنە یۆنان".
دوای ئــەوەی دەگەنــە یۆنــان، یەكێــك لە 
منداڵە نەخۆشەكان دەمرێت، ئەمیر زرار، باوكی 
منداڵەكان دەڵێت: "كەیوان شەلەل دەماغ بوو، 
بردمانە نەخۆشخانەیەكی ئەسینا و چارەسەری 
وەردەگرت، بەاڵم دواتر مرد، نەخۆشخانەكەش 
تەرمی كوڕەكەمی رادەستی شارەوانی كرد و لە 

گۆڕستانێكی مەسیحییەكاندا ناشتیان".
دوای مردنــی كەیــوان، كەســێك فێــڵ لە 
هێنانــەوەی  بەنــاوی  و  دەكات  خێزانەكــە 
تەرمەكــەی پارەیــان لێوەردەگرێت، شــوكریە 
حەمەد گوتی: "كوڕەكەم خۆی كەمێك ناتەواوە 
و فەقیرحاڵــە، كەســێك بەنــاوی )رزگار. م( 
كــە خەڵكی دهۆكــە، بە كوڕەكەمــی گوتووە 
ئێمە دەســەاڵتمان هەیە و تەرمی كوڕەكەت بۆ 
وەردەگرمەوە و دەیگەڕێنمەوە بۆ كوردســتان، 
كوڕەكەشم متمانەی پێكردووە و 1400 دۆالری 

داوەتــێ بۆ ئــەوەی تەرمەكەی بــۆ بهێنێتەوە 
كوردســتان، بــەاڵم دوای ئــەوەی پارەكــەی 

وەرگرتبوو، خوی لێ ون كردبوو".
ماڵــی باوكی رزگار لە دهۆكە، كەســوكاری 
ئەمیــر لە كوردســتان بەدوایــدا دەگەڕێن، بۆ 
ئەوەی پارەكەی لێوەربگرنەوە، شوكریە حەمەد 
گوتی: "زۆر گەڕاین و پرســیارمان كرد تاوەكو 
توانیمــان ماڵــی باوكی لە دهــۆك بدۆزینەوە، 
بەاڵم كە چووین باوكی گوتی ئێوە تەنیا كەس 
نیــن كە كوڕەكــەم فێڵی لێكــردوون، چەندین 
كەســی دیكەشــی هەڵخەڵەتانــدووە و پارەی 
لێوەرگرتــوون، قــەرزداری زۆر كەســە، بــڕۆن 

بیدۆزنەوە و پارەكە لە خۆی وەربگرنەوە".
دوای ئــەوەی كەســوكاری منداڵەكە بێهیوا 
دەبن لە وەرگرتنەوەی پارەكە، سكااڵی لەسەر 
تۆمار دەكەن، نەنكی منداڵەكە دەڵێت: "رۆژی 
2018/11/5 چوومــە بەڕێوەبەرایەتــی كۆچ و 
كۆچبەران و ســكااڵم لەسەر ئەو كەسە تۆمار 

كرد كە پارەی لە كوڕەكەم وەرگرتووە".
لەبارەی ئەو كەیســە، شادان عەبدولكەریم، 

بەڕێوەبەری پەیوەندییەكان لە بەڕێوەبەرایەتی 
كــۆچ و كۆچبەرانــی هەرێمــی كوردســتان بە 
)رووداو( گوت: "كەســوكاری منداڵەكە هاتنە 
الی ئێمە و سكااڵیان كرد. ئێمەش لیژنەی بااڵی 
بەرەنگاربوونەوەی بازرگانیكردن بە مرۆڤمان لە 

وەزارەتی ناوخۆ ئاگادار كردووەتەوە".
ئەمیــر و خێزانەكــەی دەیانەوێــت تەرمی 
كوڕەكەیــان بگەڕێننــەوە كوردســتان، بەاڵم 
رێگەیان پێنادرێت، خاڵس ئیبراهیم ئەحمەد، 
بەرپرســی یەكێتــی فیدراســیۆنی پەنابەران 
و رەوەنــدی كــوردی لە ئەوروپا بــە )رووداو(
ی راگەیانــد: "دوای هەفتەیــەك لە رووداوەكە 
بــە  پەیوەندیــم  ئاگاداركــردەوە،  ئێمەیــان 
نەخۆشــخانەكەوە كــرد، گوتیــان شــارەوانی 
لە گۆڕســتانێك بەخاكیان ســپاردووە، باوكی 
منداڵەكــە داوای كــرد تەرمەكــەی ببەینــەوە 
كوردســتان، ئێمــەش پارێزەرێكمــان گرت و 
داوامــان كــرد دادوەر فەرمانــی گەڕاندنەوەی 
تەرمەكــە بــدات، بــەاڵم دادوەرەكــە گوتــی 
بەپێــی یاســا ناتوانــم رێگــە بــدەم تەرمەكە 

دەربهێنرێتەوە، بەڵكو دوای 3 ســاڵ دەتوانین 
فەرمانی دەرهێنانەوەی تەرمەكە بدەین".

لەبارەی گەڕاندنــەوەی ئەو پارەیەی كە بە 
رزگار دراوە، خاڵــس ئیبراهیم گوتی: "باوكی 
منداڵەكە گوتی، كابرایەك بەناوی هێنانەوەی 

تەرمی كوڕەكەم بۆ كوردســتان 1400 دۆالری 
لێوەرگرتــووم، بەاڵم قســەمان لەگــەڵ رزگار 
كرد، ئەو دەڵێــت ئەمیر قەرزداری هاوڕێیەكی 
من بووە و پارەكــەم لێوەرگرتووەتەوە، بەاڵم 
ئەو قســەیەی رزگار وانییە، چونكە خێزانەكە 
پێشــتر رزگار و ئەو كەسەشــیان نەناســیوە 
كــە گوایــە قــەرزداری بــووە، بۆیــە فێڵیان 
لێكراوە و پێویســتە لەڕێگەی یاسا و پۆلیسی 
ئینتەرپولــەوە كەســەكە دەســتگیر بكرێت و 

پارەكەی لێوەربگیرێتەوە".
ئەمیــر و خێزانەكــەی شــەش مانگــە لــە 
یۆنانــن، پارەیــان نییــە پێی بچنــە واڵتێكی 
دیكــە، یــان بگەڕێنەوە هەرێمی كوردســتان، 
هەروەها ناشیانەوێت تەرمی كوڕەكەیان لەوێ 
بەجێبهێڵن، بۆیە یەكێتی فیدراسیۆنی پەنابەران 
و رەوەنــدی كــوردی لە ئەوروپا شــوێنیان بۆ 
دابینكردوون، خاڵس ئیبراهیم دەڵێت: "لەسەر 
داوای ئێمــە رێكخراوێكــی یۆنانــی هــاوكاری 
خێزانەكەی كــردووە و شــوقەیەكی داونەتێ، 

مانگانەش 500 دۆالرێكیان دەدرێتێ".

پیاوێك بازرگانی بە تەرمی كۆچبەرانەوە دەكات

پۆلیسی هەولێر

شەیما دەستی 
بە دەموچاوییەوە 
گرتووە پێش ئەوەی 
بیكوژن

کۆچبەرێک

1400 دۆالری 
بەناوی هێنانەوەی 
تەرمی منداڵەکەم 
لێوەرگرتین

شكار ئەحمەد
رووداو – هەولێر

غەریب لە كۆڕەوەكەی ساڵی 1991 لە شاری 
سەردەشتی رۆژهەاڵتی كوردستان لە گەرماوێكدا 
بەجێدەهێڵرێت و لە كەسوكارەكەی دادەبڕێت، 
ئێستا باوكی سێ منداڵە، ئەو دەیەوێ جارێكی 

دیكە بە خێزانەكەی شادببێتەوە.
)غەریــب(،  پــوور  رەســوڵ  ئــاوارە 
كەسوكارەكەی 27 ساڵ لەمەوبەر و لە تەمەنی 
6 مانگــی و لــە ئاوارەییدا بەجێیانهێشــتووە. 
ئــەو چیرۆكی ژیانی بۆ )رووداو( دەگێڕێتەوە و 
دەڵێت: "ســاڵی 1991 لە كۆڕەوەكەی خەڵكی 
باشــووری كوردســتان لە خێزانەكــەم دابڕاوم 
و لــە ماڵێكی شــاری سەردەشــتی رۆژهەاڵتی 

كوردستان گەورە كراوم".
ئەو پیاوەی غەریبی وەرگرتووە ناوی رەسوڵ 
ســەلیم بووە، پێیگوتووە لە بەردەم گەرماوی 
سەردەشــت بەجێهڵــدراوە. ئــەو پیــاوە دواتر 
بــە غەریبی گوتووە "ژنێك هاتــە بەردەمم كە 
خەڵكی باشــووری كوردستان بوو، جلوبەرگی 
كــوردی لەبەردابوو، پێیگوتم ئــەو منداڵەم بۆ 
بگــرە تا دەچمە گەرماوەكــە و دێمەوە. ژنەكە 
چــووە ژوورەوە، بــەاڵم نەهاتە دەرەوە، منیش 
چوومە ناو گەرماوەكە و پرسیاری ژنەكەم كرد، 

بەاڵم گوتیان ئەو ژنە دەمێكە رۆیشتووە".
ئەو پیــاوە منداڵەكە دەباتە الی خزمێكیان 
و بەخێــوی دەكــەن. غەریــب دەڵێــت: "كاك 
رەســوڵ خزمێكی لە سەردەشت هەیە بەناوی 
كەمالی حاجی عەواڵ، نزیكەی دوو مانگ لەالی 

ئەوان دەبم، بــەاڵم كاك كەمال دەمرێت، بۆیە 
دراوســێیەكیان بەناوی عەلی رەســوڵ داوایان 
لێدەكــەن منیــان پێبــدەن و ئــەوان بەخێوم 

دەكەن"
عەلی رەسوڵ و گوڵناز رەسوڵی هاوژینەكەی 

كــە ئێســتا لــە ژیانــدا نەمــاون، دوو كوڕیان 
هەبووە، یەكێك لە كوڕەكانیان لەســەر سنوور 
كوژراوە. غەریب گوتی: "منیان لەشــوێنی ئەو 
كوڕەی خۆیان دانا، لەســەر ناوی خێزانەكەیان 
نازنامەیەكیــان بەناوی ئاوارە رەســوڵپوور بۆ 

دەركردووم. باجی گوڵناز شیری پێداوم، بەاڵم 
من شــیرەخۆرە بووم كە ئەویش مردووە و كە 
تەمەنیشــم گەیشــتووەتە شەش ســااڵن كاك 
عەلیش مرد، دوای ئــەوان من لەالی غەفووری 
كوڕیــان بووم، تەمەنم 11 ســااڵن بوو كە ژنی 

هێنــا، بەاڵم هەر لەالی ئەو مامەوە تا بووم بە 
18 ساڵ".

دووبارە بێكەس دەبێتەوە

كاتێــك غەریب تەمەنی دەبێتە 18 ســاڵ، 
غەفــوور و هاوژینەكەی چیدی نایانەوێت لەالی 
ئەوان بمێنێتەوە. غەریب دەڵێت: "لەبەرئەوەی 
بە منداڵی شــیری باجی گوڵنــازم خواردبوو و 
وەكو منداڵی خۆیان بەخێویان كردبووم میراتم 
بەردەكــەوت، بەاڵم غەفــوور پێی خۆش نەبوو 
كە بەشــداری میراتەكەیان بــم، بۆیە پێیگوتم 
دەبێت بڕۆی و خۆت ژیانی خۆت دابین بكەی، 
بۆیە منیش ماڵێكم بۆ خۆم دانا و دەســتم بە 

ئیشكردن كرد، سەربازیشم تەواوكرد".
هەشت ســاڵ لەمەوبەر غەریب بڕیار دەدات 
هاوســەرگیری بكات. دەڵێت: "كۆڵبەری سەر 
سنوور بووم. هەشت ساڵ پێش ئێستا بڕیارمدا 
لەگەڵ كچی یەكێك لە دراوسێكانم بەناوی بەناز 
قادر هاوســەرگیری بكەم، بــەاڵم ماڵی باوكی 
پێیان خۆش نەبوو، چونكە دەیانگوت كوڕەكە 
بێكەســە و كۆڵبــەری دەكات و لــەو رێگایــە 
شتێكی بەسەر بێت كچەكەمان بێوەژن دەبێت 
و بەدبەختــی ناكەین، بــەاڵم ئێمە پێداگریمان 
كرد و بەوەكالەتی مێردی پووری، بەنازیان لێ 

مارەكردم و ئێستاش سێ كچمان هەیە".
بــووە  ســااڵن  شــەش  تەمەنــی  غەریــب 
زانیویەتی كوڕی راســتەقینەی عەلی و گوڵناز 
نییە "دراوســێكان و هاوپۆلەكانم دەیانگوت تۆ 
منداڵی ئــەو خێزانەنیت و هەڵگیراویتەوە، زۆر 

بێتاقەت دەبووم. هەر لەبەرئەوەش بوو نازناوی 
غەریبیان لێناوم و هەموو كەسێك هەر بەو ناوە 
دەمناسێتەوە كە پرسیاریشم لە باوك و براكەم 
دەكــرد دەیانگوت بە منداڵی هەر ناوێك كە بە 
گوێماندا چرپاندووی وەاڵمت نەداوەتەوە، بۆیە 

بەناچاری ئەو ناوەمان لێناوی".
غەریب هیچ یادگارییەكی لە خێزانەكەیەوە بۆ 
بەجێنەماوە. ئەو دەڵێت "ئەوكاتەی ئافرەتەكە 
منی بەجێهێشــتووە، هیچ ناســنامە و شتێكم 
پێنەبووە، بەاڵم نیشانەم هەیە، كە مەمە شیرێكم 
پێبووە و بازنێكم لەدەستدا بووە، جلوبەرگێكی 
خەت خەتم لەبەربووە كە بەداخەوە ئەوانیشــم 
لــێ ونبــوون و هیــچ یادەوەرییەكــی خێزانــە 

راستەقینەكەم لەال نەماوە".
وەك ئــەوەی گومانــی نەبێت كــە خەڵكی 
باشووری كوردستانە و رۆژێك بە خانەوادەكەی 
شــاد دەبێتەوە، هەمیشــە بە كچە گەورەكەی 
دەڵێــت رۆژێــك دەچینەوە الیــان. ئەو گوتی: 
"ئێســتا كچە گەورەكەم زۆر پرسیارم لێدەكات 
كە دایك و باوكم لەكوێن و بۆچی ســەردانمان 
ناكەن، منیش دەڵێم لە كوردســتانن و رۆژێك 
ئێمە دەچینە الیان. ماوەی 15 ســاڵە بەدوای 
خێزانەكەمدا دەگەڕێم. ئێستاش نازانم خەڵكی 
كوێم، خوشــك و بــرام هەیە یان نــا، دایك و 
باوكم كێن و ئێستا لە ژیاندا ماون یان نا، لەو 
ماوەیەدا چووم بۆ سلێمانی، هەولێر، هەڵەبجە، 
كەركووك، قەاڵدزێ و رانیە، چوارقوڕنە، ژاراوە 
و زۆر شــوێنی دیكــەش تەنانــەت بەغداش بۆ 
ئەوەی كەسوكارەكەم بدۆزمەوە، بەاڵم بێسوود 

بوو".

لەکاتی کۆڕەوەکەدا لە سەردەشت جێهێڵراوە

گەنجێك 15 ساڵە بەدوای خێزانەكەیدا دەگەڕێت

غەریب تەمەنی تەنیا شەش مانگ بووە لە خێزانەكەی دابڕاوە
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یەکێتی کۆنگرە دەبەستێت راپۆرت
رووداو - هەولێر

یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان دوای پێكهێنانی كابینەی نۆیەمی حكومەتی هەرێمی كوردستان كۆنگرە دەبەستێت، جێگری سكرتێری ئەنجوومەنی ناوەندی ئەو 
حیزبەش دەڵێت، هەموو ئامادەكارییەكان تەواوبووە. زوبێر عوسمان، جێگری سكرتێری ئەنجوومەنی ناوەندی یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان بە )رووداو(ی راگەیاند، 

حیزبەكەی دوای پێكهێنانی كابینەی نۆیەمی حكومەتی هەرێمی كوردستان چوارەمین كۆنگرەی خۆی دەبەستێت  و دەڵێت: "هەموو ئامادەكارییەكان بۆ بەستنی كۆنگرە 
تەواوكراوە، تەنیا ئەوە ماوە ئەنجوومەنی سەركردایەتی لە كۆبوونەوەیەكدا رۆژی بەستنی كۆنگرە دیاریبكات". دەبووایە لە ئاداری 2013دا یەكێتی چوارەمین كۆنگرەی خۆی 

ببەستێ ، بەاڵم لەبری كۆنگرە 2013/10/10 پلینیۆمی كرد، دواتر بڕیاربوو لە 2018/3/7 كۆنگرەكەی ببستێ ، بەاڵم بەهۆی كێشە ناوخۆییەكانی، نەیتوانی.

)AFP :فۆتۆ( 

نەوزاد مەحموود
رووداو - سلێمانی 

دوای چەند پەیوەندییەكی تەلەفۆنی، سەردانی 
شــاندی پارتی بۆ ســلێمانی و كۆبوونەوە لەگەڵ 
یەكێتــی و گۆڕان، گفتوگۆی فەرمــی ئەو حیزبە 
لەگەڵ الیەنە براوەكانی هەڵبژاردن دەستیپێكرد. 
هەرچەنــدە هەندێــك لــە ســەركردەكانی پارتی 
و یەكێتــی و گۆڕان دەڵێن هێشــتا كۆبوونەوەكە 
بازنەی بیروڕا ئاڵوگۆڕكردنی تێنەپەڕاندووە، بەاڵم 
بەرپرســێكی بزووتنــەوەی گــۆڕان دەڵــێ گۆڕان 
بــە پارتی گوتووە لــە حاڵەتی بەشــداریكردندا، 
پۆســتی جێگری ســەرۆكی حكومەتمان دەوێ و 
بەبێ ئەو پۆســتە ئاسان نییە چاوەڕێی بەشداری 
گۆڕان بكــرێ. ســەركردەیەكی یەكێتیش دەڵێت 
ئەگەر پارتی ســووربێت لەسەر دانانی دوو جێگر 
بۆ ســەرۆكی حكومەت "یەكێتــی قوباد تاڵەبانی 

ناكاتەوە بە جێگری سەرۆكی حكومەت".
پارتــی  شــاندێكی   ،2018/11/17 رۆژی 
دیموكراتی كوردســتان سەردانی سلێمانییان كرد 
و وەك چاوەڕوان دەكرا، ســەرەتا لەگەڵ شــاندی 
یەكێتی دەرگای وتووێژەكانی پێكهێنانی حكومەتی 
نوێیــان كــردەوە. دواتریــش ســەردانی گــردی 
زەرگەتەیان كرد و لەگــەڵ بزووتنەوەی گۆڕانیش 

كۆبوونەوە.
ئەندامێكی ســەركردایەتی یەكێتی نیشــتمانی 
كوردســتان رەتیدەكاتــەوە كــە گفتوگۆ لەســەر 
پۆستەكانی حكومەت و پەرلەمان كرابێت و دەڵێ: 
"سەرەتا باسی بەرنامەی حكومەت كرا، یەكێتی و 
پارتی جەختیان لەوە كردووەتەوە كە وەك هێزی 
یەكەم و دووەم دەبێت كارنامەیەكی پەســەند بۆ 
حكومەتــی نــوێ دابنێن و دواتریــش یەكێتی بە 
شــاندی پارتی گوتووە، یەكێتــی بە مافی خۆی 
دەزانێ ســەرۆكی پەرلەمان و جێگری ســەرۆكی 

حكومەت و دوو وەزارەتی سیادی لەدەست بێ".
ئــەو ئەندامــەی ســەركردایەتی یەكێتــی كــە 
نەیویست ناوی باڵوبكرێتەوە، لەگەڵ ئەو بۆچوونەدا 
نییــە كە ئەو پۆســتانەی داوای دەكەن، بۆ ئەوە 

بــێ وا لە گۆڕان بكەن بەشــداری لــە حكومەتی 
نوێدا نەكات: "ئەوە داواكاریی یەكێتین، گۆڕانیش 
دەتوانێ لە وتووێژەكانیدا داخوازی خۆی هەبێت، 
بــەاڵم گــۆڕان دەبێ ئەوەش بزانێ كــە جیاوازیی 
كورســییەكانی لەگەڵ یەكێتی نیوەیە و هێشــتا 

گفتوگۆی دیكە ماون بكرێن".
ســەعدی ئەحمەد پیــرە، گوتەبێژی مەكتەبی 
سیاســی یەكێتی دەڵێ، لەكۆبوونەوەكەدا لەگەڵ 
پارتی جەختیــان كردووەتەوە كە چۆن بتوانن لە 
هەڵەكانی رابردوو ســوود وەربگرن و لە كابینەی 
نوێــدا لەســەر بنەمــای كاری هاوبــەش خزمەتی 
هاوواڵتیان بكەن "وەكو یەكێتی ڤیتۆمان لەســەر 
هیــچ كەس و الیەنێك نییە و ئەوانەی دەیانەوێت 

بەشداریی لە كابینەی نۆیەم بكەن، بەخێربێن". 
گوتەبێژی یەكێتی هەروەها گوتی لەگەڵ پارتی 
لەسەر پۆستەكان كێشەی گەورەیان نەبووە "دەبێ 
بزانن كە ئێمە لەســەر بنەمای هاوبەشی دەچینە 

نێو حكومەت نەك بەشداركردنمان".

بــەاڵم وردەكارییەكان قســەی دیكە دەكەن و 
وا دەردەكــەوێ كــە پێكهێنانی كابینــەی نوێ وا 
ئاسان نابێت كە هەندێك لە بەرپرسانی پارتی لە 
ســەرەتاوە بە پشتبەستن بە 45 كورسییەكەیان 

پێشبینییان كردبوو.
بەپێی ئەو زانیارییانەی لە چەند سەرچاوەیەكی 
یەكێتییــەوە دەســتكەوتوون، ئــەو حیزبــە لــە 
پەیوەندییــە تەلەفۆنییەكانــی پێشــوودا لەگــەڵ 
پارتی، چەند جارێك جگە لە پۆســتی ســەرۆكی 
پەرلەمــان و جێگری ســەرۆكی حكومــەت، ناوی 
وەزارەتــی ســامانە سروشــتییەكان و ناوخۆیــان 
بــردووە، بــەاڵم پارتی پێیگوتوون كــە وەزارەتی 
سامانە سروشتییەكان الی خۆی دەمێنێتەوە و لە 
بەرامبەر وەزارەتی ناوخۆشدا، ئامادەیە وەزارەتی 
پێشمەرگە بداتە یەكێتی، بەاڵم ئەو وردەكارییانە 
هێڵراونەتەوە بۆ گەڕی دووەمی دانوســتاندنەكان. 
بەرپرســێكی یەكێتی وردەكاری زیاتری ئاشــكرا 
كرد و گوتی: "یەكێتی، قوباد تاڵەبانی بۆ جێگری 

ســەرۆكی حكومەت و رێواز فایەقی بۆ ســەرۆكی 
پەرلەمان دیاری كردووە، بەاڵم ئەگەر پارتی سوور 
بێت لەسەر ئەوەی حكومەت دوو جێگری هەبێت، 

قوباد تاڵەبانی لەو شوێنە دانانێ".
بــەاڵم )رووداو( زانیویەتی، باڵەكانی یەكێتی 
ناكۆكن لەسەر دانانی جێگری سەرۆكی حكومەت. 
بنەماڵەی تاڵەبانی پێداگیری لەسەر ئەوە دەكەن 
كە قوبــاد تاڵەبانی لە پۆســتەكەیدا بمێنێتەوە. 
هەرچــی باڵــی كۆســرەت رەســوڵە كە ئێســتا 
لەگــەڵ الهــور تاڵەبانی لــە هەندێك مەســەلەدا 
هاوهەڵوێستن، دەیانەوێ كوڕی كۆسرەت رەسوڵ 

عەلی ببێتە جێگری سەرۆكوەزیران.
رۆژی شەشــی ئــەم مانگە، خولــی پێنجەمی 
دانیشــتنی  یەكەمیــن  كوردســتان  پەرلەمانــی 
خۆی ســاز كرد. لەبەر ئەوەی هێشــتا الیەنەكان 
نەیانتوانیبوو بە رێككەوتنێك بگەن بۆ دیاریكردنی 
دەستەی ســەرۆكایەتی پەرلەمان، پەرلەمانتاران 
لەو كۆبوونەوەیەدا تەنیا سوێندی یاساییان خوارد 

و كۆبوونەوەكە بەكراوەیی ماوەتەوە تاوەكو الیەنە 
براوەكان رێكدەكەون.

شــاندی پارتــی دیموكراتــی كوردســتان لــە 
دانیشــتنەكەیان لەگــەڵ بزووتنەوەی گــۆڕان، بە 
بەرپرسانی گۆڕانیان گوتووە، بەشداریكردنی گۆڕان 
لە كابینەی نوێدا بۆ خۆی هەڵدانەوەی الپەڕەیەكی 
نوێیە لە پەیوەندییەكان "پێمانخۆشە ئەم قۆناغە 
پێكەوە تێپەڕێنین". ئەندامێكی جڤاتی نیشتیمانی 
بزووتنــەوەی گــۆڕان هەروەهــا دەڵــێ: لــەدوای 
كۆبوونەوەكــە لەگــەڵ پارتــی، بزووتنەوەكەیــان 
دەســتیكردووە بــە وەرگرتنــی بیــروڕای رایەڵــە 
و بازنــەكان و بۆیــان رووندەكاتــەوە كــە بۆچی 
دەیانەوێ بەشداریی حكومەت بكەن "بە پارتیمان 
گوتووە پێویستە پێش ئەوەی كۆبوونەوەی جڤاتی 
نیشــتمانی رێكبخرێ، پێمان بڵێن گۆڕان چی لە 
حكومەتــدا پێدەدرێ، بۆ ئــەوەی لە كۆبوونەوەی 
جڤاتدا بڵێین ئەگەر بەشداریی لە حكومەت بكەین، 

ئەوە وەردەگرین".
ئــەو ئەندامەی جڤاتی نیشــتمانی كە هێشــتا 
نازانێ كەی كۆبوونەوەی جڤات رێكدەخرێ، دەڵێ 
گرێكوێــرەی بەردەم بڕیاری كۆتایی گۆڕان جڤاتی 
نیشــتمانییە "ئەگەر جڤاتی نیشتمانی بڕیار بدات 
بەشــداریی بكەین، ئەوكات رەنگە بە وەرگرتنی 3 
وەزارەت، ئەگەر جێگری سەرۆكی حكومەتیشمان 

پێنەدرێ، بەشداریی بكەین".
شــۆڕش حاجی، گوتەبێژی بزووتنەوەی گۆڕان 
رایگەیانــد "دانیشــتنێكی تێروتەســەلمان كــرد، 
برایانی پارتی ویســتی خۆیــان دەربڕی كە ئەوان 
پێیانخۆشــە بزووتنــەوەی گۆڕان بەشــداربێت لە 
حكومــەت. هەردووالمــان بیروڕامــان گۆڕییەوە و 

لەباری سەرنج و تێبییەكانی یەكدی تێگەیشتین. 
ئەم كۆبوونەوەیە كۆبوونەوەی دیكەی بەدوادا دێت 
بۆ ئــەوەی بە ئەنجامێك بگەین لــە بەرژەوەندی 

خەڵكی كوردستان بێت".
هــەر لەوبارەوە نــووری حەمەعەلــی ئەندامی 
ســەركردایەتی پارتــی گوتــی، یەكێتــی لەڕێــی 
بەشــێوەیەك قســە  گوتەبێــژی حیزبەكەیــەوە 
دەكات كــە یەكێتی چاوی لــە 50 بە 50 بێت لە 
دابەشكردنی پۆستەكاندا :"بەاڵم دەنگدەری پارتی 

ئەوە قبوڵ ناكەن". 
ئــەو ئەندامەی ســەركردایەتی پارتی بەدووری 
زانی كە پێداگیریی یەكێتی و گۆڕان بۆ وەرگرتنی 
پۆستی جێگری ســەرۆكی حكومەت، پێكهێنانی 
كابینەی نوێ ئاڵۆز بكات و گوتیشــی: "سەرۆكی 
حكومــەت و ســەرۆكی پەرلەمــان دوو جێگریان 
دەبێــت، لــەم كابینەیــەدا پارتــی توركمــان و 
جێگرێكــی  و  دەكات  رازی  مەســیحییەكانیش 
سەرۆكی پەرلەمان دەدرێتە توركمان و یەكێتیش 
رازی دەبێت بە دوو جێگر بۆ سەرۆكایەتییەكان".

بەرپرســانی پارتی ئەو ســەردانەی ســلێمانی 
ناودەنێن بیروڕا گۆڕینەوە. وەك ئەوان بۆ )رووداو(
یان باســكردووە، لە رۆژانی دادێ ســەركردایەتی 
پارتی كۆدەبێتەوە و شــاندی پارتــی وردەكاریی 
گفتوگۆكانیان دەخەنەڕوو. دواتر بۆچوونی فەرمی 
و كۆتایــی پارتــی ئامادە دەكرێت و شــاندێك بە 
ســەرۆكایەتی نێچیرڤان بارزانی بۆ دانوســتاندن 
جارێكــی دیكە دێنــەوە ســلێمانی. پالنی پارتی 
ئەوەیــە كە تاوەكو كۆتایی ئەم مانگە دەســتەی 
ســەرۆكایەتی پەرلەمــان هەڵبژێردرێــت و بەر لە 

ساڵی تازەش حكومەت پێكبهێنرێ.

یەکێك لە جێگرەکانی سەرۆکی پەرلەمان دەدرێتە تورکمان

سەرۆكی حكومەت و سەرۆكی پەرلەمان 
دوو جێگریان دەبێت

شكار ئەحمەد
رووداو - هەولێر

بڕیــاری ئەمــڕۆ دووشــەممە لیژنــە تایبەتەكەی 
ئەنجوومەنــی وەزیرانــی عێــراق بــۆ تاوتوێكردنــی 
پڕۆژەیاســای بودجەی 2019 ســەردانی پەرلەمانی 
عێــراق بكات و لەگــەڵ لیژنەی دارایــی كۆببێتەوە. 
ئەندامێكــی لیژنەكــە دەڵێــت 47 خاڵ بــۆ گفتوگۆ 
كوردیــش  مەرجــی  دانــراون،  حكومــەت  لەگــەڵ 
گەڕاندنەوەی پشــكی 17%ـــی هەرێمی كوردستانە، 
پەرلەمانتارێكیش رایدەگەیەنێت كە ســەرۆكوەزیران 
بەڵێنی داوە گۆڕانكاری لە بودجەدا بكرێت و پشكی 

كورد زیاد بكات.
کورد لە پشكی %17

 پاشەکشە ناکات
لەمــاوەی رابردوودا لەســەر فەرمانــی نێچیرڤان 
بارزانــی، ســەرۆكی ئەنجوومەنــی وەزیرانی هەرێمی 
كورســتان، وەزارەتــی دارایــی لەگەڵ شــارەزایانی 
ئابــووری كۆبــووەوە و پالنێكیان بــۆ گفتوگۆكردن 

لەبارەی بودجەی 2019ـی عێراق داناوە.
د.فــازڵ نەبــی، بریــكاری پێشــووی وەزارەتــی 
دارایی عێراق بە )رووداو(ی گوت: "لەســەر فەرمانی 
نێچیرڤان بارزانی، ســەرۆكی ئەنجوومەنی وەزیران، 
لەگەڵ وەزارەتی دارایی و كۆمەڵێك شارەزای ئابووری 
كە منیــش تێیدا ئامادەبووم كۆبووینــەوە، لەبارەی 
چۆنیەتی مامەڵەكردن لەگەڵ بەغدا لەســەر پرســی 

بودجەی 2019 گفتوگۆمان كرد".
د.فــازڵ نەبــی، ئاماژە بــە ئەنجامــی گفتوگۆی 
لێژنەكــە دەكات و دەڵێــت "دوا بڕیار ئــەوە بوو كە 
دەبێــت كورد پێداگری لەســەر گەڕانەوەی پشــكی 
17% هەرێمــی كوردســتان لــە بودجــەی 2019ـی 
عێراق بكات، هەروەها چاككردنی خەرجی سیادی كە 
هەندێكی بە نایاســایی دانراوە و دیاریكردنی پشكی 

هەرێمی كوردستان تێیدا".
د. فــازڵ نەبــی گوتیشــی "بڕیارەكــە دراوە بــە 
نوێنەرانــی كورد لە بەغدا تاوەكو لە كۆبوونەوەكاندا 
پێداگری لەسەر بكەن، هەروەها قسە لەگەڵ وەزیری 
داراییــش كــراوە لــە بەغدا، بــۆ ئــەوەی ئەویش لە 

ئەنجوومەنی وەزیران پێداگری لەسەر بڕیارەكە بكات، 
بڕیاریــش دراوە هیــچ پاشەكشــەیەك لــە بڕیارەكە 
نەكرێت، چونكە هەر پاشەكشەیەك بە زەرەری كورد 

دەشكێتەوە".
چــاوەڕێ دەكرێــت لــە كۆبوونەوەی ســبەی كە 
لەنێــوان لیژنــەی دارایــی پەرلەمانی عێــراق و ئەو 
لیژنــە تایبەتەی كــە ئەنجوومەنــی وەزیرانی عێراق 
پێكهێنراوە و فوئاد حوسێن، جێگری سەرۆكوەزیران 
بۆ كاروباری دارایی ســەرۆكایەتی دەكات، گفتوگۆی 
ئــەو بابەتە بكرێــت و تێبینییەكان بنووســرێنەوە، 
پاشــان دەبردرێتــەوە ئەنجوومەنی وەزیــران، لەوێ 
بەسەرۆكایەتی عادل عەبدولمەهدی، سەرۆكوەزیرانی 
عێــراق، داخوازییەكانی تاوتوێ بكرێت و پاشــانیش 
دوایین بڕیار لەســەر پڕۆژەیاســای بودجەی ســاڵی 

2019 دەدرێت.

47 خاڵ بۆ گفتوگۆ
ئەحمەد حاجی رەشــید، ئەندامی لیژنەی دارایی 
ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێــراق بە )رووداو(ی گوت: 
"لیژنەی دارایــی 47 خاڵی دیاری كردووە بۆ ئەوەی 
لەگــەڵ لیژنەكــەی ئەنجوومەنی وەزیــران گفتوگۆی 

لەبارەوە بكات".
 ســەبارەت بــە تێبینــی و گلەییەكانی كوردیش 
ئەحمەد حاجی رەشــید دەڵێت: "وەكو كورد لەسەر 
6 بابەتی بودجە گلەییمان هەیە ئەوانیش رێژەكەی، 

فەرمانبەران، پێشمەرگە، گەنمی جووتیاران، پشكی 
كۆمپانیا نەوتییــەكان و ئەو قەرزەی بۆ وەبەرهێنان 
دانــراوە، ئەمانــە لــە كۆبوونەوەی ئەمــڕۆی لیژنەی 
دارایی لەگەڵ لیژنەكەی ئەنجوومەنی وەزیران بە داتا 

دەیخەینەڕوو".
هەروەهــا د.ئەحمەد ســەفاڕ، ئەندامــی لیژنەی 
دارایــی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق بە )رووداو(ی 
گوت: "پێش كۆبوونەوەكە لەگەڵ شاندی حكومەتی 
هەرێمی كوردستان گفتوگۆمان كردووە، ئەو خااڵنەی 
لــە كۆبوونەوەكــەش پێداگری لەســەر دەكەین 12 
خاڵــن، كە هەموویان لە دەســتووری عێراقی 2005 
هاتــوون و مافــی خەڵكــی هەرێمــی كوردســتانن، 
لەســەرووی هەمووشــیانەوە دەبێت نــاوی هەرێمی 
كوردستان لە پڕۆژەیاسای بودجەی 2019 بهێندرێت 

نەك پارێزگاكانی هەولێر، دهۆك و سلێمانی".
د. ئەحمەد سەفاڕ گوتیشی "خاڵی دووەم ئەوەیە 
دەبێت 17%ـی بودجە بۆ كورد بگەڕێنینەوە تاوەكو 
سەرژمێری دانیشــتووان دەكرێت، بەهیچ شێوەیەك 
قبوڵی ناكەین رێژەی 12.67% بمێنێتەوە، دواتریش 
بەپێی سەرژمێرییە تازەكە پشكی كورد لە بودجەی 

عێراق دادەنرێت".
ئەو ئەندامەی لیژنەی دارایی دەشڵێت: "هەروەها 
پێداگری لە دانانی پشــكی 17%ـــی ئــەو قەرزانەی 
حكومەتی عێراق وەرگرتوون، دابینكردنی بودجە بۆ 
هێزەكانی پێشمەرگە، مەشقپێكردن و پڕچەككردنیان، 

دابینكردنــی بودجــەی فریاكەوتــن، وەك قەیران و 
رووداوە سرووشتییەكان لە هەرێمی كوردستان...."

لەبــارەی ئــەوەش كە هیچ رێككەوتنێك لەســەر 
پرسی نەوت لەگەڵ حكومەتی عێراق كراوە، د.ئەحمەد 
ســەفاڕ گوتی: "تاوەكو ئێســتا هیــچ رێككەوتنێك 
نەكراوە، ئەم پرســەش لــە كۆبوونەوەكەی ئەمڕۆدا 
باس ناكرێت، بەڵكــو لە گفتوگۆكانی نێوان هەردوو 
حكومەتی ناوەندی و هەرێمی كوردســتان لە رۆژانی 

داهاتوو باس دەكرێت".
لەبارەی رۆڵی د. فوئاد حوسێن، وەزیری دارایی 
عێراق كە ســەرۆكایەتی لیژنە بااڵكەی ئەنجوومەنی 
وەزیــران دەكات، ئەحمــەد حاجی رەشــید دەڵێت: 
"بوونی د.فوئاد حوســێن، كاریگەری زۆری دەبێت، 
چونكە ئەو سەرۆكی لیژنەكەیە و لە كۆبوونەوەكەشدا 
پشتیوانی سەرەكی خاڵ و داخوازییەكانمان دەبێت، 
هەروەها ئەو دەزانێت هەرێمی كوردســتان بەنیازی 
چییــە و لــە ئەنجوومەنی وەزیرانیــش بەرگری لەو 

خااڵنە دەكات".

دەڵێــت:  ســەفاریش  ئەحمــەد  د.  هەروەهــا 
"د.فوئاد حوســێن وەك وەزیری دارایی دەســەاڵتی 
زۆری هەیــە و لە ئەنجوومەنی وەزیرانیش دەتوانیت 
زۆر دەســتكەوتی گــەورە بــۆ هەرێمی كوردســتان 
بەدەستنهێنێت، هەروەها بە سەرۆكایەتیكردنی لیژنە 
بااڵكــەی ئەنجوومەنی وەزیرانیــش رۆڵێكی گرنگی 
دەبێــت لە جێگیركردنــی داواكارییەكانــی كورد لە 

پڕۆژەیاسای بودجەی 2019ـدا".
پشكی کورد زیاد دەکرێت؟

د. جەمــال كۆچــەر، ئەندامــی لیژنــەی دارایی 
ئەنجوومەنــی نوێنەرانی عێراق بە )رووداو(ی گوت: 
"ئێستا پشــكی كورد لە بودجەی عێراقدا %12.67 
دانراوە، بەپێی وەزارەتی پالندانانیش بێت پشــكی 
كــورد 14%ـــە، بۆیە ئێمــە بەمــە رازی نەبووین و 
داوامان كرد زیادبكرێت، ئێستا ئەنجومەنی وەزیران 
و وەزیــری دارایــی بەڵێنیان بە پەرلەمــان داوە كە 
گۆڕانكاری لە پڕۆژەیاسای بودجەی 2019ـدا بكەن، 

هەروەها عادل عەبدولمەهدی، سەرۆكوەزیرانی عێراق 
بەڵێنی بە ئێمە دا كە پشــكی كورد لە بودجە زیاد 

بكرێ".
بەاڵم پەرلەمانتارێكی ســوننە بــەدووری دەزانێ 
پشكی كورد لە بودجەدا زیاد بكرێ و بگاتەوە %17. 
مەحاســین حەمــدون، ئەندامی لیژنــەی دارایی 
راگەیانــد  )رووداو(ی  بــە  عێــراق  پەرلەمانــی 
"داواكارییەكانــی كــورد لە پرۆژە یاســای بودجەدا 
یاسایی و دەســتووریین، بەاڵم ئەستەمە هەموویان 

جێبەجێ بكرێت".
مەحاسین حەمدون، كە پەرلەمانتارێكی عەرەبی 
ســوننەیە و نوێنەری پارێــزگای نەینەوایە ئاماژەی 
بەوەكــرد، گەڕانــەوەی پشــكی 17%ی هەرێمــی 
كوردســتان لە یاســای بودجەدا كارێكی ئەستەمە. 
بــەراورد بە ناوچە ســوننە وێرانبــووەكان، هەرێمی 
كوردستان لە بودجەدا پشكی باشی بۆ دیاریكراوە. 
هەروەها بودجە و پشــكی هێزەكانی پێشمەرگە لە 

نێو هێزی وشكانی عێراق جێگەی كراوەتەوە".

"عادل عەبدولمەهدی بەڵێنی داوە پشكی كورد 
لە بودجەدا زیاد بكات"

ئەگەر سەرۆکی حكومەت 
دوو جێگری هەبێ یەکێتی قوباد 
تاڵەبانی ناکاتەوە بە جێگر

ئەحمەد حاجی رەشید

پەرلەمانی عێراق 
47 خاڵی بۆ گفتوگۆ 
لەگەڵ حكومەت 
داناوە

پەرلەمانتارێكی سوننە

ئەستەمە پشكی 
کورد لە بودجە 
بكرێتەوە بە %17

کورد لە پشكی 17% پاشەکشە ناکات

کۆبوونەوەی شاندی پارتی لەگەڵ یەکێتی لە بارەگای مەکتەبی سیاسی یەکێتی لە سلێمانی



4 ژمارە ) 530 ( - دووشەممە 2018/11/19
راپۆرت

 )فۆتۆ: رووداو(

ناسر عەلی
رووداو – دهۆك

بەهۆی گۆڕانكاری لە هەیكەلی پێشمەرگەی 
زێرەڤانیــدا چەندیــن ئەفســەر بەبێ پۆســت 
ماونەتەوە. بەشێكیان گلەییان هەیە و دەڵێن 
مافی ئەوەیان هەیە پۆســت وەربگرن، كەچی 

پێیانگوتراوە جارێ دانیشن. 
لــە دوو هەفتەی رابــردوودا گۆڕانكارییەكی 
بەرچاو لە فەرماندەیی پێشمەرگەی زێرەڤانی 
كراوە كە ســەر بە وەزارەتی ناوخۆن، بەهۆی 
ئــەو گۆڕانكارییــەوە هەیكەلی پێشــمەرگەی 
زێرەڤانی لە چەند ســوپایەكەوە گۆڕدراوە بۆ 
لیوا، بەو هۆیەوە ژمارەیەكی زۆر لە ئەفسەر و 

پلە بااڵ بەبێ پۆست ماونەتەوە.
یەكێك لەو ئەفسەرانەی كە لە پۆستەكەی 

خۆیــدا نەمــاوە، بــە )رووداو(ی گوت :"ئێمە 
چوار ســاڵ بەشداری شــەڕی داعشمان كرد، 
چاوەڕێمــان دەكــرد پلــە و پۆســتمان بــەرز 
بكرێتەوە، كەچی ئێستا پێیانگوتووین جارێ 
لــە ماڵــەوە دانیشــن، هەتا شــوێنێكتان بۆ 

دەدۆزینەوە".
نــاوی  نەیویســت  كــە  ئەفســەرە  ئــەو 
باڵوبكرێتەوە، پێشتر ئامر سریەیەكی زێرەڤانی 
بووە، چاوەڕێی دەكرد لەو گۆڕانكارییە نوێیەدا 
بكرێتە ئامر فەوج، بەاڵم ئێســتا نێردراوەتەوە 

ماڵەوە. ئەو ئەفســەرە گوتی: "غەدرێكی زۆر 
گەورەیان لێكردم، هەموو دونیا شایەتە كە كێ 

لە سەنگەردا بوو لە شەڕی دژی داعش".
لیوا ســاالر شــێخكی، ئەندامی فەرماندەی 
پێشمەرگەی زێرەڤانی پشتڕاستی كردەوە كە 

بەهۆی ئــەو گۆڕانكارییە نوێیــە لە هەیكەلی 
زێرەڤانی، چەندین ئەفسەر بێ پۆست بوون.

لیوا ساالر شێخكی بە )رووداو(ی راگەیاند: 
"15 ســاڵە ئێمە پەیڕەوی سیســتمی ســوپا 
دەكەیــن لە زێرەڤانیدا، بەاڵم بەپێی پەیكەری 
نوێی زێرەڤانی، ســوپا نەماوە و لیوا جێگەی 
گرتووەتــەوە، بــەو هۆیەوە چەندین ئەفســەر 
بەبێ پۆست ماونەتەوە، ئێستا لەگەڵ وەزارەت 
لە گفتوگۆداین بۆ ئەوەی كێشەكەیان چارەسەر 

بكەین".
لیوا ســاالر هۆكاری كێشــەكەی بــۆ ئەوە 
گەڕاندەوە كە پێشــتر پلەیەكــی زۆر دراوە بە 
پێشمەرگە و پێشمەرگەی بێ پلە كەم بوون، 
بەاڵم هــەوڵ دەدەن كێشــەی ئــەو پلەدارانە 

چارەسەر بكەن.

ســەرچاوەیەكی لــە وەزارەتی پێشــمەرگە 
بــە )رووداو(ی راگەیانــد، ئــەو گۆڕانكاریانە 
سەرجەم هێزەكانی پێشمەرگە دەگرێتەوە، لە 
قۆناغی یەكەمیشــدا بە فەرماندەی زێرەڤانی 

دەستیان پێكردووە.
ئــەو ســەرچاوەیەی وەزارەتی پێشــمەرگە 
كە نەیویســت نــاوی باڵوبكرێتــەوە، ئامانجی 
گۆڕانكارییەكانــی بــۆ )رووداو( خســتەڕوو و 
گوتی "هەوڵ دەدەین هەموو هێزی پێشمەرگە 
یەكبخەیــن، چونكــە ئەمریــكا و هێزەكانــی 
هاوپەیمــان زۆر جەخــت لــەوە دەكەنەوە كە 
پێویســتە هێزی پێشــمەرگە رێكبخرێتەوە و 
پێشــمەرگە دووربێ لــە حیزبایەتی، ئێمەش 
پالنمــان دانــاوە كــە هێزی پێشــمەرگە یەك 
بخەیــن، بۆ ئــەوەی هاوكارییەكانی ئەمریكا و 

هاوپەیمانان بۆ پێشمەرگە بەردەوام بن".

گۆڕانكاری لە پێشمەرگەی زێرەڤانیدا دەكرێ

وەزارەتی پێشمەرگە

ئەو گۆڕانكاریانە 
سەرجەم هێزەکانی 
پێشمەرگە 
دەگرێتەوە

لیوا ساالر شێخكی

پێشتر پلەیەکی 
زۆر دراوە بە 
پێشمەرگە و 
پێشمەرگەی بێ 
ئەفسەرێكپلە کەم بوون

چاوەڕێ بووم 
بمكەنە ئامر فەوج، 
کەچی ناردمیانەوە 
ماڵەوە

شكار ئەحمەد
رووداو – هەولێر

پەرلەمانــی  پێنجەمــی  خولــی  ئەندامانــی 
كوردســتان تاوەكو ســێ مانگی دیكە مووچەیان 
پێنادرێت، پەرلەمانتارێكــی یەكگرتووش دەڵێت 
وەرنەگرتنــی مووچــە كاریگەری لەســەر ئەدا و 

بەدواداچوونی پەرلەمانتاران دەبێت.
هیوا نەســرەدین، بەڕێوەبەری گشتیی دیوانی 
پەرلەمانی كوردســتان رایگەیاند: "پەرلەمانتاران 

هەمــوو  خــواردووە  ســوێندیان  رۆژەوەی  لــەو 
مافێكیان لەســەر پەرلەمان هەیــە، بەاڵم بەهۆی 
سیستەمی پاشەكەوتی مووچەوە ئەندامانی خولی 

پێنجەم چەند مانگێك مووچە وەرناگرن".
ئێستا حكومەتی هەرێمی كوردستان مووچەی 
مانگــی 8 دابــەش دەكات، لیســتی مووچــەی 
مانگەكانی 8 و 9 و 10 مووچەی پەرلەمانتارانی 
تێــدا نییــە، بەاڵم لە لیســتی مووچــەی مانگی 
11ـــەوە ئەندامانــی ئــەم خولــەی پەرلەمــان 
مووچەكانیان وەردەگرن. هیوا نەسرەدین دەڵێت 

"تاوەكــو ســێ مانگــی دیكــە هیــچ ئەندامێكی 
خولی پێنجەمــی پەرلەمانی كوردســتان مووچە 

وەرناگرێت".
ئەندامێكی فراكسیۆنی یەكگرتووی ئیسالمیش 
كــە دوو خولە لــە پەرلەمانە، پێیوایە دواكەوتنی 
مووچــەی پەرلەمانتاران كاریگەری لەســەر ئەدا 
و بەدواداچوونیــان بــۆ پڕۆژەكانــی حكومــەت و 
كێشــەكانی خەڵــك دەبێــت، بەهــزاد دەروێش 
بــە )رووداو(ی گوت: "سیســتەمی پاشــەكەوتی 
مووچە كاریگەریی راســتەوخۆی لەســەر هەموو 

پەرلەمانتــاران  لەنێویشــیاندا  و  مووچەخــۆران 
هەبووە، بەتایبەتی ئەندامانی خولی رابردوو و ئەم 
خولە دەبینە قوربانیی سیســتەمی پاشــەكەوتی 
مووچــە، چونكە لەالیەك مووچەكەی دواكەوتووە 
و پاشــەكەوتیش كراوە، تا ســێ مانگی دیكەش 
مووچەی پێنادرێت، لەالیەكی دیكەشەوە دەكەوێتە 
ژێر گوشاری دەنگدەرانی، بەتایبەتی لە سەرەتای 
كار كــە مووچەیەكی نەبێت، ســەلیقە و تاقەتی 
نامێنێ بەدواداچوون بۆ كێشەكانی خەڵك بكات".
چەند پەرلەمانتارێك خانووەكانیان رادەســت 

پەرلەمانتارانی خولی پێنجەم 
تا سێ مانگی دیكە مووچە وەرناگرن

پەرلەمانتارێك

وەرنەگرتنی مووچە 
کاریگەری لەسەر 
ئەدای پەرلەمانتاران 
دەبێت

پەرلەمانتارێك

راپۆرتێك لەبارەی 
بۆردومانەکانی تورکیاوە 
ئامادە دەکەین و 
دەیدەینە پەرلەمان و 
باڵیۆزخانەی تورکیا

رووداو - هەولێر

جێنیفــەر بریدن، پارێزەر و پســپۆڕی یاســای 
نێودەوڵەتی و جینۆساید، تەنیا سێ ساڵە هاتوچۆی 
هەرێمــی كوردســتان دەكات، بەاڵم هــەر ئەو ماوە 
كەمە بەس بووە بۆ ئەوەی لە هەڤپەیڤینێكدا لەگەڵ 
)رووداو( ئێــرە بــە واڵتی دووەمی خــۆی ناوببات. 
بریدن پێشتر لە واشنتن كاری لەسەر ئەوە كردووە 
كە حكومەتی واڵتەكەی كۆمەڵكوژیی كوردی ئێزدی 

بە جینۆساید بزانێ.
بریدن لە ســەردانەكەی ئەمجارەیدا هاوكاری بۆ 
ئاوارە مەســیحییەكانی شەڕی داعش هێناوە، بەاڵم 
هاوكات ســەرقاڵی كۆكردنەوەی زانیاریشــە لەسەر 
رەوشــی كەمینەكانی عێراق، بەتایبەتیش ئەوانەی 
لە پارێزگای نەینەواوە رایانكردووەتە كوردســتان. 
بریدن دەڵێت "راستە كورد دەسەاڵتی بەسەر هەموو 
نەینەوادا نییە، بەاڵم خۆ ئەو ناوچانەیان پاراستووە 
كە لەژێــر كۆنتڕۆڵیاندان، یەكێك لــە هۆكارەكانی 
بەرگریكردنــی من لە كــورد ئەوەیە كە دەبینم لێرە 

حكومەتێك هەیە دژایەتی كریستیانەكان ناكات".
ڤاتیــكان و هەرێمی كوردســتان پەیوەندییەكی 
باشــیان هەیــە، ســەرەڕای ئەمــەش كەنیســەی 
كاتۆلیكــی تاوەكــو ئێســتا هیــچ پەیامێكــی بــۆ 
پشــتگیری لە خەڵكــی كوردســتان دەرنەكردووە، 
مافناسە ئەمریكییەكە هۆكاری ئەوە بۆ چەندین هێز 
و الیەنــی دژی كورد دەگەڕێنێتەوە و دەڵێ: "تەنیا 
باســی ئەو هێزانە ناكەم كە دیارن، چەندین هێزی 
دیكەی دژە كورد هەن كە خاوەنی پارەیەكی زۆرن و 
هەندێكیان بە دیاریكراوی لە ئەمریكان. ئەوان قسە 
لــەدژی كورد دەكــەن و رەنگە ڤاتیكانیش نەتوانێ 
هیچ هەڵوێســتێك لە بەرژەوەنــدی كورد دەرببڕێ. 
بەداخەوە، بەشــێكی زۆری ئەم كێشەیە پەیوەندی 

بە سیاسەتەوە هەیە".
جێنیفــەر بریدن رەخنە لــە میدیاكانی ئەمریكا 

دەگــرێ كــە نەیانتوانیــوە هەمــوو وێنــەی دۆخی 
مەســیحییەكان لە عێراق پیشانی خەڵكی ئەمریكا 
بــدەن، چونكە لــەو میدیایانە: "تەنیا باســی ئەوە 
دەكرێ كە لە عێراق مەســیحی هەن، بەاڵم باســی 
ئــەوە ناكەن بۆچی و چۆن مەســیحییەكان تاوەكو 

ئێستا لە باكووری عێراق پارێزراون".
لــە دوای گشتپرســییەكەی ئەیلولــی ســاڵی 
رابــردوو و هێرشــەكانی 16ی ئۆكتۆبــەر، یەكێــك 
لە پرسیارە ســەرەكییەكان لە هەرێمی كوردستان 
ئەوەیە سیاسەتی ئەمریكا بەرامبەر بە كورد چییە. 
جێنیفەر كە پەیوەندییەكی باشــی لەگەڵ ئیدارەی 

دۆناڵد ترەمپ، سەرۆكی ئەمریكادا هەیە و چاویشی 
بــە مایــك پۆمپیــۆ، وەزیــری دەرەوەی ئەمریــكا 
كەوتــووە، دەڵــێ: "هەڵوێســتی ئیــدارەی ترەمپ 
لەبارەی كــوردەوە لە ژێر داڕشــتنەوەدایە، ترەمپ 
كوردی خۆشــدەوێ، خۆی و ئیدارەكەشــی دەزانن 
كورد خەڵكانێكی باشن، بەاڵم شتانێكی دیكە هەن 

كە ئەوان نایزانن و پێویستە بیزانن".
مافناســە ئەمریكییەكە جەخت لــەوە دەكاتەوە 
كە "كوردستان مافی یاسایی خۆی بوو گشتپرسی 
بكات"، بەاڵم هاوكات باسی ئەوەش دەكات كە "لە 
ئەمریكا كۆمەڵێك شــت دەبیستین راست نین، بۆ 
نموونە دەگوترێ هەوڵی ســەربەخۆیی كوردســتان 
تەنیــا بــۆ دروســتكردنی دەوڵەتێكی موســڵمانی 
دیكەیە لە رۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا كە دەبێتە مایەی 
ناسەقامگیریی زیاتر". بەاڵم جێنیفەر بریدن پێیوایە 
"ئەگــەر كوردســتان قەوارەیەكــی خۆبەڕێوەبەری 
پارێــزراوی نەبــێ، هیــچ مەســیحییەك لــە عێراق 

نامێنێ".

ناسر عەلی
رووداو – دهۆك

لە ماوەی ئەمساڵدا 12 كەسی خەڵكی هەرێمی 
كوردستان بەهۆی بۆردومانەكانی سوپای توركیاوە 
كوژراون و ســێ كەســیش بریندار بوون، هەر بەو 
هۆیەوە دەرگای 10 قوتابخانە لە ســنووری قەزای 
ئامێدی داخراون. ئەندامێكی لێژنەی پەیوەندییەكانی 
دەرەوە لــە پەرلەمانی عێراق دەڵێت زیانە گیانی و 
ماددییەكانی 25 ساڵی رابردوو بەهۆی تۆپبارانەوە 
دەدەنــە پەرلەمانی عێــراق و داوای قەرەبووش بۆ 

زیانلێكەوتووان و كەسوكاری قوربانیان دەكەن.
زیاتر لە 25 ساڵە توركیا بەبیانووی جموجوڵی 
گەریالكانــی پارتــی كرێكارانی كوردســتان خاكی 
هەرێمــی كوردســتان بۆردومــان دەكات، هەفتەی 
رابردووش بەهۆی بۆردومانەوە ســێ گوندنشــینی 
گوندی ئەرەدنای سەر بە ناحیەی بامەڕنێ گیانیان 
ســپارد، بەمەش ژمــارەی ئەو كەســانەی بەهۆی 
بۆردومانەكانی ســوپای توركیاوە ئەمساڵ گیانیان 

لەدەستداوە گەیشتە 12 كەس.
عیماد یونس كە دانیشتووی گوندی ئەرەدنایە، 
دەڵێت پێشتر تەنیا گوندەكان مەترسی بۆردومانی 
سوپای توركیایان لەسەر بوو، ئێستا مەترسییەكە 
گەیشــتووەتە ســەنتەری ناحیەكانیش. گوتیشی، 
مەترسی هەیە ناحیەكانی سنووری قەزای ئامێدیش 

بەهۆی بۆردومانەوە چۆڵ ببن.
پارێــزگای دهــۆك زەرەرمەندتریــن ناوچــەی 
باشــووری كوردســتانە بەهــۆی شــەڕی توركیا و 
پەكەكــەوە. تــا ئێســتا 360 گونــد لە ســنووری 
پارێــزگای دهــۆك چۆڵكــراون و نزیكــەی 35%ی 
خاكی دهۆك نائارامــە و خەڵك ناتوانن بە ئازادی 
هاتوچۆی تێدا بكەن. ئەوەش بووەتە هۆی ئەوەی 
كــە ژمارەیەكــی زۆری خەڵك بێ ئیــش ببن و لە 
رووپێوییەكانــدا دهــۆك بــە هەژارتریــن پارێزگای 

هەرێمی كوردستان دەربكەوێ.

حەمید زوبێــر، بەڕێوەبەری ناحیــەی بامەڕنێ 
بەهــۆی  زیانــی  زۆرتریــن  شــارۆچكەكەی  كــە 
بۆردومانەكانەوە بەردەكەوێ، بە )رووداو(ی گوت: 
"هــەر جارێــك ســنووری ناحیەكەمــان بۆردومان 
دەكــرێ، ئێمە بــە راپــۆرت ســەرووی خۆمان لە 
زیانەكانی ئاگادار دەكەینەوە، بەاڵم تا ئێستا یەك 

كەس قەرەبوو نەكراوەتەوە".
بــە گوتەی حەمیــد، لە ماوەی شــەش مانگی 
رابــردوودا ناوچەكەیــان بە تەواوی نا ئــارام بووە، 
تاوەكو ئێســتا چەندینجار الیەنی توركیان ئاگادار 
كردووەتــەوە كــە چیدی ســڤیل نەكەنــە قوربانی 
و زیــان بــە رەز و باخــی هاوواڵتیــان نەگەیەنن. 
گوتیشــی، بڕیارە لەم هەفتەیەدا لەگەڵ قائیمقام و 
بەڕێوەبەری سەرجەم ناحییەكانی سنووری قەزای 

ئامێدی كۆببنەوە و رێگەچارەیەك تاوتوێ بكەن.
بەیــار دۆســكی، ئەندامــی لێژنــەی دەرەوەی 
ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق بە )رووداو(ی گوت: 
"هەرچەنــدە بابەتــی بۆردومانكردنــی ناوچەكانی 
باشــووری كوردستان سیاسییە و زۆرتر پەیوەندی 
بە پەكەكەوە هەیە، بەاڵم بەنیازین هەموو ئەو زەرەر 
و زیانانەی بەهۆی بۆردومانی واڵتانی دراوسێوە بەر 
هەرێمی كوردستان كەوتوون، بكەین بە راپۆرتێك 
و بیدەینە پەرلەمان، لە راپۆرتەكەدا داوای قەرەبوو 
بــۆ قوربانیان دەكەین. هەر لە رێگەی پەرلەمانەوە 
باڵیۆزخانــەی توركیا لە بەغدا لــەو بابەتە ئاگادار 

دەكەینەوە".

جێنفەر بریدن، پارێزەر و پسپۆڕی یاسای نێودەوڵەتی و جینۆساید بۆ )رووداو(:

هەڵوێستی ئیدارەی ترەمپ لەبارەی 
كوردەوە لەژێر داڕشتنەوەدایە

نەكردووە
پێــش  دەبووایــە  دیكــەوە  لەالیەكــی 
سوێندخواردنی پەرلەمانتارانی نوێ، ئەندامانی 
كوردســتان  پەرلەمانــی  چوارەمــی  خولــی 
خانووەكانیــان رادەســتی پەرلەمــان بكەنەوە، 
بەاڵم هەموو خانووەكان رادەست نەكراونەتەوە، 
هیوا نەسرەدین گوتی: "دوای تەواوبوونی خولی 
چوارەمی پەرلەمانی كوردســتان پێویست بوو 
هەمــوو ئەندامانی خولی چوارەم خانووەكانیان 
رادەســت بكەنەوە، بەشێكی زۆریان رادەستیان 
كردووەتەوە، بەاڵم چەند پەرلەمانتارێك بەهۆی 
ئەوەی مۆڵەتیان وەرگرتووە و لە دەرەوەن، یان 
هێشتا كەلوپەلیان لە خانووەكاندا ماوە، هێشتا 
رادەســتیان نەكردووەتــەوە، ئێمــە ئاگادارمان 
كردوونەتەوە كە دەبێت زوو رادەســت بكرێنەوە 
بۆ ئەوەی بەسەر ئەندامانی خولی تازە دابەشی 

بكەین".
بەڕێوەبــەری گشــتی دیوانــی پەرلەمانــی 
كوردســتان گوتیشــی: "تاوەكو ئێستا زیاتر لە 

60 خانــوو لەالیــەن لیژنەیەكــی پەرلەمانەوە 
ئامادەكراون و رادەستی چەند ئەندامێكی خولی 
نوێــی پەرلەمــان كــراون، لیژنەكــە رۆژانە كار 
لەســەر پاككردنەوە و ئامادەكردنی خانووەكان 
دەكەن و لە ماوەیەكی كەمدا هەموویان بەســەر 

پەرلەمانتارە تازەكاندا دابەش دەكرێن".

 لە دامەزراوە 
مەسیحییەکاندا دژی 
کورد لۆبی دەکرێ

ئەمساڵ 12 هاوواڵتی بەهۆی 
بۆردومانەكانی توركیاوە كوژراون

بەهۆی بۆردومانی سوپای توركیاوە دەرگای 10 قوتابخانە لە قەزای ئامێدی داخراون
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دەنگەكانیشی زۆر زیادی كرد، هەم لە پەرلەمانی 
عێراق، هەمیش لە پەرلەمانی كوردستان. هەڵبەتە 
الیەنیــش هەیە لــە ناوچەی ســەوز دەڵێت ئەو 
ئەنجامەی لەو ناوچانە بەدەستهاتوون بەشێوەیەك 

بووە واقیعەكە وا نەبووە و دەستكاری كراوە.
رووداو: لە مەسەلەی دانوستاندنی پێكهێنانی 
حكومەتــی عێــراق، بەهیــچ شــێوەیەك باســی 
ســەربەخۆیی كوردســتان نەكــرا، ئایــا خەونی 

دەوڵەتی كوردی دوای گشتپرسی تەواو بوو؟
نەجمەددیــن كەریم: یەكەم، خەونی دەوڵەتی 
كــوردی هــی حیزبێــك و كەســێك نییــە، هی 
میللەتێكە. ئەو خەونە هەر دێتەدی، چونكە ئەوە 
ئیرادەی میللەتێكە. راستە لەوانەیە ئەو ریفراندۆمە 
و ئەو هێرشــانەی كرایە سەر كوردستان، بووبنە 
هۆی دواكەوتنی. تۆ باسی پێكهێنانی حكومەت 
دەكەی. لە دانوستاندنەكانی پێكهێنانی حكومەت 
بەهیچ شێوەیەك باسی سەربەخۆیی كوردستان 
ناكــرێ. لــەدوای 2003وە وەكو ســەركردایەتی 
كورد، هەوڵی ئەوە درا كە حكومەتێكی فیدراڵی 
دیموكراتــی راســتەقینە دروســتبكرێ و كــورد 
بەشداری تێدا بكات وەكو شەریكێك، نەك وەكو 
ئەوەی شــتێكی درابێتێ. دەســتوور دانرا، بەاڵم 
حكومەتی عێراق پێشــێلی كردووە و جێبەجێی 
نەكردووە، لە مادەی 140ەوە، لە یاسای فیدراڵی، 
لە مەســەلەی پێشــمەرگە. زیاتر لە 60 ماددەی 
دەســتوور پێشــێلكراوە، بەشــێكی زۆریشــیان 
پەیوەندییــان بــە كوردســتانەوە هەیە. ئێســتا 
جارێكی دیكە ئەو پرۆســەیە دەستپێدەكاتەوە. 
ئەمە دوایین چانســە دەدرێتە حكومەتی عێراق، 
چونكە ئەگــەر حكومەتی عێراقیش نەتوانێ ئەو 
دەســتوورە جێبەجــێ بــكات، هەر كــورد نییە 
ناڕازی بێ لەو حكومەتە، بەسرا، حیللە، كەربەال، 
نەجەف، رومادی، مووسڵ. هەمووی ناڕازییە. ئەم 
حكومەتە ئەگەر خۆی نەگرێ، ئەم واڵتە دروست 
نەبووەتەوە. ئەم واڵتە تا ئێســتا وەكو پاپۆڕێكە 
دەشڵەقێ بەمدیو و ئەودیودا. ئەگەر خۆی راست 
نەكاتەوە، لەوانەیە نقوم بێ و واڵتەكەش نەمێنێ. 
جــا بۆیە مەســەلەی ســەربەخۆیی كوردســتان 

هەردەمێنێ و هەر ماویشە.
رووداو: رەخنەگرانی سەربەخۆیی دەڵێن كاتی 
گشتپرســی نەبــوو، چونكە كوردســتان خاوەن 
ئابوورییەكــی بەهێز نییە، ئەگەر توركیا و ئێران 
سنوورەكانی لەسەر دابخەن، ئەوە تووشی قەیران 

دەبــێ. بۆچــی پێش ئەوە بیرتــان لە بنیاتنانی 
ئابوورییەكی بەهێز و فرەڕەنگ نەكردەوە؟

نەجمەددیــن كەریــم: جــارێ ئەگــەر ئێمــە 
تەماشــای مێــژووی گەالنــی دیكــە بكەیــن كە 
بــەرەو ســەربەخۆیی رۆیشــتوون، هیچیــان نە 
دەستووریان هەبووە، نە حكومەتیشیان هەبووە، 
بەاڵم ئــەوە مانای ئەوە ناگەیێنــێ كە نابێ ئەو 
كارانە بكەین. تەنانەت ئەگەر ســەربەخۆش بین 
و هەموو ســنوورەكانیش كرابنــەوە، ئێمە دەبێ 
كشتوكاڵ زیندوو بكەینەوە. كشتوكاڵ ئاسایشی 
خۆراكــە، ئەوە زۆر گرنگە بۆ ئێمە. جگە لەوەی 
ئاسایشــی خۆراكــت دابیــن دەكات، خەڵكێكی 
زۆریشــت بۆ دەخاتە ســەر كار. ئێستا هەرچی 
خەڵكی الدێیە لە ناو شارە. تۆ كشتوكاڵ زیندوو 
بكەیتەوە خەڵكێكی زۆر دەخەیتەوە ســەر كار. 
خــۆ دەوڵەتی عێراق سنووریشــی هەیە، هەموو 
دونیا دانــی پێداناوە، بەاڵم دەبینــی بە تەواوی 
پشــتی بە نەوت بەســتووە، بۆیە باری ئابووریی 
عێــراق خراپە. ئەو خۆپیشــاندانانەی ئەمدواییە 
بووە هۆی ئەوەی عەبادی سەرنەكەوێ، چونكە لە 
رووی ئابوورییەوە فەشەلی هێنا. هەلی پێدانەوەی 
پۆســتی سەرۆكوەزیران لەســەر سینییەكی زیو 
پێشكەشــی عەبــادی كــرا، بەاڵم لەبــەر ئەوەی 
ئیدارەی ئابــووری خراپ بــوو، پەیوەندییەكانی 
لەگــەڵ كوردســتان خــراپ بــوو، ئەوانــەی زۆر 
پشتیوانیشــیان دەكــرد، بــە تایبەتــی باڵیۆزی 
ئەمریكا و نوێنەری ســەرۆكی ئەمریكا بۆ شەڕی 
دژی داعش، هەموو حیسابەكانیان هەڵە دەرچوو. 
بــۆ؟ چونكە تــۆ دەبێ گرنگی بــە میللەتەكەت 
بدەی، نابێ پشت بە كەسێكی دیكە ببەستی كە 
دواتر سەرت بخوات، چونكە میللەتەكەت دەزانێ 

تۆ چ دەكەی، خزمەتت كردووە یان نا. 

پەرلەمانــی  هەڵبژاردنــی  دوای  رووداو: 
كوردستان پێشبینی چ جۆرە حكومەتێك دەكەی 
لە كوردستان؟ ئایا پێتوایە ئەو گرژیانەی بەهۆی 
گشتپرســییەوە دروســتبوون لــە نێــوان پارتی 
و یەكێتــی، ئەوەندە گەورەیــە كە پارتی بیەوێ 
حكومــەت دروســتبكات بەبــێ ئــەوەی یەكێتی 

بەشدار بكات؟
نەجمەددیــن كەریم: بەبۆچوونی من و بەپێی 
ئــەو قســانەی لەگەڵ ئەو الیەنانــە كردوومن كە 
دانوســتاندن دەكــەن، پارتــی لەگــەڵ ئەوەدایە 
حكومــەت بــە بەشــداری یەكێتــی و گــۆڕان و 

كۆمەڵ دروست بكات. لەگەڵ یەكگرتووش، بەاڵم 
یەكگرتوو رایگەیاندووە كە بەشــداری ناكات. بە 
بۆچوونــی خۆم گۆڕان بەشــداری لــە حكومەتدا 
دەكات. یەكێتیــش بەشــداری دەكات. پارتیش 
دەزانێ لەگەڵ هەموو ئەو ناكۆكیانەی كە هەیە و 
ئەو كارانەی پێش و دوای ریفراندۆم روویاندا، رێگە 
لەوە ناگرێ ئێمە لە حكومەتێكدا لە كوردســتان 
پێكــەوە كار بكەیــن، تەنانــەت لــە بەغــداش 
یەكهەڵوێست بین لەو بابەتانەی پەیوەندییان بە 
كوردستانەوە هەیە، بەاڵم هەموو الیەكیش دەبێ 
لەمــەودوا ئاگادار بێ كە بڕیارێكی گەورە دەدرێ 
دەبــێ یەكڕیزی كورد زامــن بكرێ. بە بڕوای من 
ئەگەر بهاتایە یەكڕیزی كورد هەبووایە، هەروەها 
ئــەو الیەنەی كــە لەگەڵ ریفراندۆمیــش بوو، بە 
تایبەتی یەكێتی نیشــتیمانی كوردستان، ئەگەر 
ئەو كارە نەكرایە، ئەوانەی كە هێرشیشیان كردە 
سەر كوردســتان و تەنانەت هەڵوێستی ئەمریكا 
و ئەوروپــاش بە جۆرێكی دیكە دەبوو، بەاڵم كە 
بینییــان ناكۆكی لەنێو كورد هەیە، ئیســتغاللی 
ئەوەیــان كرد. لەوەدا بۆچوونی ئەمریكا و ئێران 
یەكیگرتــەوە كە ئێمــە دەزانیــن نێوانیان چەند 

خراپە.
رووداو: ئەوە راستە، زۆرجار كە لەدوای پرێس 
كۆنفرانسەكان )لە دەرەوەی ریكۆرد( قسە لەگەڵ 

بەرپرســانی ئەمریكی دەكەم، لێیان دەپرسم 
بۆچی ئێوە دژی هێرشــەكەی سەر 

كەركــووك نەوەســتانەوە، لە 
كاتێكدا حەشــدی شەعبی 
كــە ئێــران پاڵپشــتیان 
دەكات، بەشدارییان لەو 
هێرشــەدا كــرد؟ ئەوان 
دەڵێــن ئێمە ئــەوە بە 
هێرش نابینین، هەست 
دەكەیــن بــە تەنســیق 

لەگەڵ خۆتان كراوە.
نەجمەددیــن كەریم: 
وایــە،  بەدڵنیاییــەوە 
دووالی  ئــەوە  بــەاڵم 
ئــەو  لەالیــەك  هەیــە. 
بەرپرســە ئەمریكیانەی 
كە كاروبــاری عێراقیان 
بــوو،  بەدەســتەوە 
ســەبارەت بە ریفراندۆم 
عێــراق،  سیاســەتی  و 
پێیانخۆشبوو كە یەكێتی 
كوردســتان  نیشــتیمانی 
ئەو كارە بكات. بۆ ئەوەی 
ئــەو سیاســەتەی خۆیــان 
سەربخەن. بەاڵم ئەگەر ئەوە 

نەبووایە ئەوانیش نەیاندەتوانی 
بە ئاشــكرا دژی ریفراندۆم بن و 

بڵێــن ئێمــە دژین و ئــەوە كارێكی 
خراپــە. ئێرانیــش دەیزانــی ئەمریكا 
هیچ ناكات، زیاتر پاڵیان بە حەشــدی 
شــەعبییەوە نــا و هێزەكانیــان ناردە 
كەركــووك و ناوچەكانــی دیكــە. مــن 
لەو بــاوەڕەدام عەبادیش ئەو هێرشــەی 

نەدەكردە سەر كەركووك، ئەگەر بیزانیایە 
كورد یەكە و هێزی پێشمەرگە پێكەوەیە و 
الیەكی ناكشێتەوە. تەنانەت حەیدەر عەبادی 
گوتبــووی ئەمە بڕیــاری كۆتایی من نەبووە 

كە كراوە. 

رووداو: لــە دەرەوە بــە تایبەتیش رێكخراوە 
نێودەوڵەتییەكان زۆر باســی پەرتەوازەیی هێزی 
پێشمەرگە دەكەن، دەڵێن پێشمەرگە وەالئی بۆ 
كــەس هەیە نەك خــاك، بەرچاوترین نموونەش 
رووداوەكــەی كەركووكــە. ئێســتا پارتــی 45 
كورسی هەیە، ئایا هەلێك بۆ پارتی نەهاتووەتە 
پێش كە بە یاســا هێزی پێشمەرگە یەكبخات و 

پاشان بە پراكتیكی یەكیبخات؟
نەجمەددیــن كەریــم: كــە شــەڕی داعــش 
دەســتیپێكرد، ئەوكات ژەنەراڵ باربێرۆ لە عێراق 
بــوو، پەیوەندییەكــی باشــی لەگــەڵ هەرێمــی 
كوردســتاندا هەبــوو، راســپێردرا و داوای لێكرا 
كــە وا بكات هێزی پێشــمەرگە یەكبخات و ببێ 
بــە هێزێكــی پرۆفیشــناڵ كــە هــی واڵت بێ و 
لەژێــر كۆنترۆڵــی حیزبــدا نەبێ. هاتــە الی من 
لــە كەركووك و لێی پرســیم. مــن گوتم ئەوەی 
كــە ئێســتا هەیە زۆر زەحمەتە بكــرێ بە یەك، 
چونكە ئەو دوو هێزە سەرەكییەی لە كوردستان 
هەن، هێــزی پارتی و یەكێتیــن. وەكو هێزێكی 
نیزامــی دژی داعش وەســتانەوە. لــە كەركووك 
پێشــمەرگەی پارتی و یەكێتی شەهید دەبوون، 
لە یەك بەرەدا بوون دژی دوژمن، بەاڵم كە هاتە 
ســەر بەرژەوەنــدی حیزبی، لــە 16ی ئۆكتۆبەر 
جیابوونەوە. یەكێتییەكان بە قســەی یەكێتیان 
كرد، پارتییەكان مانەوە. بۆ ئەوەی لە كوردستان 
هێزێكی نیشتیمانی دروست ببێ، دەبێ دەست بە 
تەجنیدی ئیجباری بكەین. واتە هەموو كەســێك 
كە تەمەنی گەیشتە 18 ساڵ، بۆ ماوەی ساڵێك 
ســاڵ و نیوێك خزمەت بكات. ئەو كاتە منداڵی 
فەقیری تێــدا دەبێ، منداڵــی دەوڵەمەندی تێدا 
دەبێ. كە ئەمەت كرد، ئەوانەی ئێستا وردە وردە 

خانەنشین دەبن. لە مێژووی ئەمریكادا دوو شت 
رەش و ســپی تێكــەڵ كرد، یەكێكیان ســوپا و 
ئەوەی دیكەشیان وەرزش. ئێمە دەبێ بەو جۆرە 
بیری لێبكەینەوە. ئەگینا ئەگەر تۆ بێیتە ســەر 
ئەوە، شەڕی ناوخۆ بووە، ئەو برای شەهید بووە، 
ئەو لەوێ شــتێكی بەسەرهاتووە، ئەو شتانەیان 

قەت لەبیر ناچێ. 
رووداو: دواییــن پرســیارم، ئایــا داهاتــووی 
د.نەجمەدیــن چــی دەبــێ؟ بــەردەوام دەبی لە 
سیاسەتكردن لە كوردســتان، یان دەگەڕێیتەوە 

سەر كاری پێشووت وەكو پزیشك لە ئەمریكا.
نەجمەددیــن كەریــم: مــن لە 13 ســاڵییەوە 
یەكەمجار لە رێگەی یەكێتی قوتابیانەوە تێكەڵ 
بە سیاســەت بــووم، دوای ئەوە لە نــاو پارتی، 
پاشــان بووم بــە پێشــمەرگە. دوای ئەوەی كە 
هاتوومەتــە ئەمریــكا ئــەو هەموو ســاڵە وەكو 
ســەربەخۆیەك ئیشــم كردووە. خزمەتی هەموو 
خزمەتــی  كــردووە.  كوردســتانم  پارچەكانــی 
هەمــوو حیزبەكانیشــم كردووە، بــە پارتییەوە، 
بە یەكێتییەوە. من كە گەڕاومەتەوە كوردســتان 
لەسەر داوای خوالێخۆشبوو مام جەالل بووە. تا 
مام جەالل مابوو، متمانەیەكی تەواوم بەو ئیشانە 
هەبوو كە دەمكرد، پاڵپشتییەكی گەورەم هەبوو. 
من لەنێو حیزبیشــدا نەبم، كوردایەتی خۆم هەر 
دەكــەم. سیاســەتی خۆم هەر دەكــەم، چونكە 
ناتوانیــن وازی لێبێنین. ئەمە شــتێكە كە ئێمە 
پێی گەورەبووین، بە تایبەتی ئێمەی كەركووكی. 
رووداو: پرۆژەیەكــی تایبەتــت هەیــە، وەكو 

هەواڵ بە ئێمەی بڵێی؟
نەجمەددین كەریم: چاوەڕێین دروســتبوونی 
حكومەتی عێراق تەواو ببێ و بزانین لە كوردستان 
چــۆن دەكرێ، ئەوكات بڕیار دەدەین. ئێمە لێرە 
ئینستتیوتی كوردیمان هەیە لە واشنتن، ئێستاش 
بەردەوامە. ســەنتەری دیراســاتی سیاسیمان لە 
زانكۆی فلۆریدا دامەزراندووە. پرۆژەی یەكەمی من 
رزگاركردنی خەڵكی كەركووكە لەو نەهامەتییەی 

بەسەریان هاتووە.

رووداو: هەســتت چۆن بوو لە ماوەی ســاڵی 
رابردوودا، بەهۆی ئەو شكستەی بەسەر پرۆژەی 

دەوڵەتی كوردستاندا هات؟
نەجمەددین كەریم: ئێمــە لەگەڵ ریفراندۆمدا 
بووین، وامانكرد ریفراندۆم لە كەركووكیش بكرێ. 
ئەوە بڕیارێك بوو كە هەموو خەڵكی كوردســتان 
سیاســییەكان  حیزبــە  هەمــوو  دەیانویســت. 
دەیانویســت. هەروەهــا یەكێتــی نیشــتیمانی 
كوردســتان لــە كۆبوونــەوەی ســەركردایەتی و 
مەكتەبــی سیاســی و ئەنجوومەنــی ناوەندی و 
تەنانــەت لــە نەخشەڕێگەكەشــی كردبــووی بە 
مــەرج، ئەگەر ریفراندۆم بكــرێ، دەبێ لە ناوچە 
كوردستانییەكانی دەرەوەی هەرێمی كوردستانیش 
بكــرێ. ئێمــە باوەڕمان بــەو ریفراندۆمە هەبوو، 
ئەگــەر باوەڕمــان پێــی نەبووایە، بەو شــێوەیە 
كارمان بــۆی نەدەكرد. بە بــڕوای من ریفراندۆم 

سەركەوتوو بوو، ریفراندۆم شكستی نەهێناوە. 
رووداو: بەاڵم شكستی هێنا لە بەدیهێنانی ئەو 
ئامانجەی بۆی دانرابوو كە دروستكردنی دەوڵەت 

بوو. 

نەجمەددیــن كەریم: جا ئێمــە بە پێچەوانەی 
ئەوانــەی كە ریفراندۆمەكە كرا و هاتن پەنجەیان 
نیشــان دەدا و دەیانگوت ئەمڕۆ خۆشترین رۆژی 
ژیانمانە... ئەمڕۆ ئاواتی میللەتی كورد هاتەدی. 
بەاڵم لەدوای ئەوەی كێشەكان روویاندا هەموویان 
خەتاكەیان خستە ئەستۆی چەند الیەنێك و چەند 
كەسێك، لەوانە جەنابی كاك مەسعود و بەندە لە 
كەركووك. لە ئەمریكا بەو جۆرە كەسانە دەگوترێ 
)fair weather people( واتە "دۆســتی رۆژی 
خۆش". ئەگەر كەشوهەوا خۆشبوو دێنە دەرەوە، 
كە كەشــوهەوا ناخۆشــبێ خۆیان دەشــارنەوە. 
راســتە ریفراندۆمەكە كێشــەی تێكــەوت، بەاڵم 
ئەوە غەریب نەبــوو كە تۆ هەنگاوێكی وا گەورە 
بنێی بەرەو ســەربەخۆیی. لە یەكەم رۆژیشــەوە 
روونكرابــووەوە كە ریفراندۆم یەكســەر بەمانای 
سەربەخۆیی نییە، بەڵكو پرۆسەیەكە دەكەویتە 
قسەكردن لەگەڵ رژێمی بەغدا. لەگەڵ الیەنەكانی 
دیكە، تاوەكو دەگەیتــە رێككەوتنێك دەربارەی 
ئەو پرۆســەیە. بۆیە من ریفرانــدۆم بەوە دانانێم 
كە ســەركەوتوو نەبووە، بە پێچەوانەوە زۆریش 

ســەركەوتوو بوو. رۆژی ریفرانــدۆم لە كەركووك 
بە راســتی كەرنەڤاڵێك بوو، نــەك تەنیا كورد، 
بەڵكو عــەرەب و توركمان و ئاشــوورییەكانیش 

تاڕاددەیەك بەشداریان تێدا كرد. 
رووداو: دوای ریفراندۆم هەستت چۆنە، ژیانت 

ئاسایی بووەتەوە؟ چۆن ژیان بەسەر دەبەی؟
نەجمەددیــن كەریــم: بەدڵنیاییەوە ئاســایی 
نەبووەتەوە، چونكە پێشــتر لــە كەركووك بووم 
و لەوێ پارێزگار بووم. ئیشــم دەكرد و خزمەتی 
خەڵكم دەكرد. پۆستەكەی من گرنگ نییە، بەاڵم 
من هەموو رۆژێك دڵم لەالی خەڵكی كەركووكە. 
لەو كارانەی بەرامبەر خەڵكی كەركووك دەكرێ. 
هــەر ئــەو رۆژانــە لــە )رووداوی ئینگلیــزی( 
خوێندمەوە كە رێگە بە هەزاران خەڵك دراوە بێنە 
نــاو كەركــووك و زەوی و ماڵی كەركووكییەكان 
داگیر بكەن. ئەمە بۆ ئێمە زۆر ناخۆشە، چونكە 
هاوواڵتیانی خۆمان پێشتر بە سەربەستی دەژیان، 
ئەمڕۆ شكۆیان نەماوە. ئەوانەشی تووشی ئەمەیان 
كردوون نەك بەرگرییان لێناكەن، تەنانەت خۆیان 

لەگەڵ ئەو هێزانە هەڵدەكوتنە سەر مااڵن.
سەرســوڕمانە،  جێگــەی  ئــەوەی  رووداو: 
كاتێك ئەنجامی دواییــن هەڵبژاردنی پەرلەمانی 
عێــراق لە كەركووك دەبینی، ئــەو رووداوە هیچ 
كاریگەری نەبووە. ئەوانــەی رۆڵیان لەو رووداوە 
هەبــوو، ســەركردەكانی یەكێتی بــوون، كەچی 
یەكێتــی لــە جیاتی ئەوەی كورســییەكانی كەم 
بكات، كورســییەكانی زیــادی كرد لە پەرلەمانی 
كوردســتان، ئایا ئــەوەی لە كەركــووك روویدا، 

بەالی خەڵكی كوردستانەوە گرنگ نەبوو؟ 
نەجمەددیــن كەریــم: ئێمــە لــە تەمەنێكــی 
گەنجییــەوە لە نێــو بزاڤی رزگاریخــوازی گەلی 
كوردســتانداین. جــاران ئەگــەر یەكێك گومانی 
لەســەر بووایە پەیوەندی لەگــەڵ رژێم هەیە، بە 
خائین دادەنرا. كە تۆ نیوەی خاكی كوردســتان 
تەســلیمی دوژمــن بكــەی، ئــەوە زۆر زۆر لەوە 

گەورەترە. سەبارەت بە زیادوكەمكردنی كورسی، 
ئەگــەر تەماشــا بكــەی، مــن وەكــو چاودێرێك 
تەماشــای ئەنجامی ئــەو هەڵبژاردنانەم كردووە. 
پارتــی دیموكراتــی كوردســتان لە بانگەشــەی 
هەڵبژاردن زۆر جەختی لەسەر ئەوە كردووەتەوە 
كە بۆ ســەربەخۆیی كوردســتان ئیشی كردووە. 
حیزبێكــە ســەركردایەتی ریفراندۆمی كــردووە. 

پارتی حەزدەکات 
یەکێتی و گۆڕان و 
کۆمەڵ بەشداری 
حكومەت بكەن

بزووتنەوەی 
گۆڕان بەشداری 
حكومەت دەکات

عەبادی لە رووی 
ئابوورییەوە 
فەشەلی هێنا

حیساباتی 
مەکگۆرك لە 
بارەی عەبادییەوە 
هەڵە بوو

دوایین چانس 
دراوەتە حكومەتی 
عێراق بۆ ئەوەی 
خۆی راست 
بكاتەوە

زیاتر لە ساڵێكە لە پۆستەکەی دوورخراوەتەوە و کەسێكی عەرەب بە وەکالەت 

لە شوێنەکەی دانراوە. ئێستا لە ئەمریكایە و بە کارەکانی ئینستتیوتی کورد لە 

ئەمریكا و سەنتەری دیراساتی سیاسی لە زانكۆی فلۆریدا خەریكە. سەرەڕای 

دوورخستنەوەی لە حیزبەکەی، بەاڵم ئامادە نییە دەستبەرداری سیاسەت بێت. 

د.نەجمەددین کەریم، پارێزگاری لەکارالدراوی کەرکووك لە هەڤپەیڤینێكدا لەگەڵ 

)رووداو( باسی پێكهێنانی حكومەتی داهاتووی کوردستان دەکات و دەڵێت پارتی 

حەز دەکات یەکێتی و گۆڕان و کۆمەڵ بەشداری بكەن. لەو باوەڕەشدایە بزووتنەوەی 

گۆڕان بەشداری لە حكومەتی داهاتووی کوردستاندا دەکات.

هەڤپەیڤین: نامۆ عەبدوڵاڵ

رووداو - واشنتن

د.نەجمەددین کەریم، پارێزگاری لەکارالدراوی کەرکووك بۆ )رووداو(:

عەبادی هێرشی نەدەكردە سەر كەركووك 
ئەگەر بیزانیایە كورد یەكە 

دوای پێكهێنانی 
حكومەتی هەرێمی 
کوردستان 
هەڵوێستی خۆم 
رادەگەیەنم

ناتوانم لە 
سیاسەت 
دووربكەومەوە

تەنیا بە تەجنیدی 
ئیجباری هێزی 
پێشمەرگە 
یەکدەخرێ

ریفراندۆم شكستی نەهێنا و زۆریش سەرکەوتوو بوو
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پەرلەمانتارێكی یەکێتی:
رێككەوتنی هەولێر و بەغدا رێگە لە بەقاچاخبردنی نەوتی کەرکووك دەگرێت 

رووداو - كەركووك
دوای ساڵێك لە راگرتنی، بەپێی رێككەوتنێكی نێوان حكومەتی هەرێمی كوردستان و حكومەتی عێراق، هەناردەكردنی نەوتی كەركووك لەڕێگەی بۆری كوردستانەوە 

بۆ بەندەری جەیهان دەستیپێكردەوە. لە قۆناخی یەكەمدا رۆژانە 50 بۆ  100 هەزار بەرمیل نەوت هەناردەدەكرێت. رێبوار تەها، ئەندامی پەرلەمانی عێراق لە فراكسیۆنی 
یەكێتی دەڵێت "یەكێك لەالیەنە بەسوودەكانی رێككەوتنەكە ئەوەیە پەیوەندی نێوان هەرێمی كوردستان و حكومەتی عێراق باش دەبێتەوە و هەردووال سودمەندی ئابووری 

دەبن. خاڵی دووەمیشی ئەوەیە فرۆشتنی نەوت لەڕێگەی حكومەت و دەوڵەتەوە دەبێت و رێگەی بە قاچاخبردن دادەخات و  چیدیكە نەوتی كەركووك بە قاچاغ نابرێت".

راپۆرت

پەرلەمانتارانی حەشد قۆڵ لە حكومەت و 
ئەمریكا هەڵدەماڵن

 بریكاری 6 وەزارەت و 10 بەڕێوەبەری گشتی 
لە كورد وەرگیراوەتەوە

پرۆژە یاسایەك ئامادە دەکەین بۆ 
پێداچوونەوە بە هاوکارییە سەربازییەکانی 
ئەمریكا بۆ عێراق

پەرلەمانتارێكی حەشدی شەعبی

رێكخراوی بەدر مانگانە 15 ملیۆن دۆالری لە 
بازگەی سەفرا دەستدەکەوێ

بەرپرسێكی عێراقی

لە مەیدانی جەنگەوە بۆ مەیدانی سیاسەت...

رووداو - هەولێر

دوای هەڵبژاردنەكانــی مانگــی ئایاری پەرلەمانی 
عێــراق، حەســەن فەدعەم لە پاش چەندین ســاڵ، 
جلە سەربازییەكەی دانا و دەستێك قاتی لەبەركرد، 
دوای ئــەوەی توانی لەگەڵ دەیان فەرماندەی دیكەی 
حەشــدی شــەعبی لە هەڵبژاردنەكەدا ســەركەوتن 
بەدەستبهێنن. ئێستاش فەدعەم و پەرلەمانتارەكانی 
دیكەی حەشد دەیانەوێ پالتفۆرمێك بۆ دروستكردنی 
كاریگــەری لەســەر سیاســەتی نێوخــۆ و دەرەوەی 

حكومەتی نوێی عێراق پێكبهێنن.
فەدعەم لە ئێران مەشــقی ســەربازی وەرگرتووە 
و ماوەی ســێ ســاڵیش لەدژی چەكدارانی داعش لە 
عێراق شەڕی كردووە. ئێستا ئەندامی هاوپەیمانێتی 
فەتحە كە پاش كوتلەی ســائیرون بە ســەرۆكایەتی 
موقتەدا سەدر، دووەم گەورەترین كوتلەی پەرلەمانی 
عێراقە و پشتگیرییەكی بەرچاوی ئێرانیشیان لەگەڵە.
ئاژانسی )رۆیتەرز( لەگەڵ ژمارەیەك فەرماندەی 
پێشــووی میلیشــیاكانی حەشدی شــەعبی قسەی 
كــردووە كە ســەركەوتنەكانی مەیدانی جەنگیان بۆ 
بەدەستهێنانی سەنگی سیاسی لە عێراقی داهاتوودا 
بەكارهێناوە. دوای شــەش مانگ لــە بەڕێوەچوونی 
هەڵبژاردن، تاوەكو ئێستا هەیكەلی گشتیی حكومەتی 
عادل عەبدولمەهدی بــە تەواوەتی روون نییە، بەاڵم 
ئــەوەی روونە، میلیشــیا شــیعەكان لــە پێگەیەكی 
بەهێزتردان لەچاو جاران بۆ ئەوەی كاریگەری لەسەر 
سیاسەتی ئەمنی، دەرەوە و نێوخۆی عێراق دابنێن و 
تەحەدای نوێ رووبەڕووی حكومەتی داهاتووی بەغدا 

بكەنەوە. 
پێویســتییەكی  دەســتەی حەشــدی شــەعبی 

سەردەمی هێرشەكانی 2014ی داعش بوو لە عێراق. 
گرووپەكانی حەشــد لە دوای تێكشكانی داعش نەك 
هەر چەكیان دانەنا، بەڵكو سەركەوتنەكانی مەیدانی 

شەڕیان بۆ دەستكەوتی سیاسی بەكارهێنا. 
واشــنتن نیگەرانە، لــە چەند مانگی رابــردوودا، 
ســیناتۆرە كۆمارییــەكان پــڕۆژە بڕیارێكیان گەاڵڵە 
كــردووە بۆ ئەوەی ســزا بەســەر عەســایبی ئەهلی 
حەق و حەرەكەی حیزبوڵاڵ ئەلنوجەبادا بســەپێنێ 
كــە هەردووكیان بە گروپی نزیك لە تاران لە قەڵەم 

دەدرێن.
ئێران گوێی لێ نییە. باڵیۆزێكی پێشــووی ئێران 
كە ئێســتا لە تــاران كاربەدەســتە، لەوبارەیەوە بە 
)رۆیتــەرز(ی گوت: "لە كۆبوونەوەكانمان لەگەڵ برا 
عێراقییەكان، ئەوان دڵنیاییمــان دەدەنێ كە ناكرێ 
ئەمریــكا عێراق بەكاربهێنێ". لێدوانی كەریم نووری، 
فەرماندەیەكی پێشــووی ســوپای بەدر و گوتەبێژی 
پێشووی حەشد، ئەو زانیارییە پشتڕاست دەكاتەوە 
كــە دەڵێ: "پەیوەندیمان لەگەڵ ئێران بەردەوامە بۆ 

ئەوەی ركابەرەكانی ئێران، واتە ئەمریكا و سعودیە، 
لە ژێر چاودێریدا بمێننەوە".

هیشام ئەلهاشمی، راوێژكاری ئەمنیی حكومەتی 
عێــراق، پێیوایــە پەیوەندییەكانــی نێــوان عێراق و 
سیاسەتكارە شیعەكان بەردەوامە، بۆ ئەوەی "كارتی 
گوشــاری سیاسی لەبەردەست بێ، وەفاداریی ئەوان 
مسۆگەر بكات و دڵنیا بێ لەوەی ئەو الیەنانە هێزی 
ســەربازیی خۆیــان هەیە. ئــەوان )ئێرانییەكان( لە 
بوارەكانــی پەیوەنــدی، پڕوپاگەنــدە، بــازاڕدۆزی، 
میدیا، گوتار و تۆڕی كۆمەاڵیەتی راوێژیان پێشكەش 

دەكەن".

ئیلهام لە ئێران و گومان لە ئەمریكا

لە ماوەی شــەڕی ســێ ساڵی داعشــدا، فەدعەم 
فەرماندەی یەكەیەكی سەربازی بوو بەناوی فەجر كە 
3400 چەكداری هەبوو. ئەم گرووپە لە رزگاركردنی 
شارۆچكەی جورف ئەلسەخر لە باشووری بەغدا رۆڵی 
هەبوو. هەر ئەوكات فەدعەم داوای لە پارێزگاری بابل 
كردبوو دەســت بەســەر موڵك و ماڵی ســوننەكانی 
حیللەدا بگرێ "لەبەر ئەوەی پەیوەندییان بە داعشەوە 

هەیە" داواكەشی جێبەجێ كرا. 
ئێستا حەسەن فەدعەم نوێنەری شاری حیللەیە 
لــە پەرلەمانــی عێــراق، بــە گوێــرەی راپۆرتەكەی 
)رۆیتەرز(یــش، خەڵك رۆژانە روو لە ئۆفیســەكەی 
دەكــەن، گەنجەكان چاویان لەدەســتی ئەوە كاریان 
بۆ بدۆزێتەوە، خەڵــك داوای خزمەتگوزاری دەكەن. 

الیەنگرانی فەدعەم نەخۆشخانەیەكیان لە شارەكەدا 
دانــاوە كــە خزمەتگوزاریــی پزیشــكی بــە خۆڕایی 
پێشــكەش بــە چەكدارانی حەشــد و خەڵك دەكات 
و ژوورەكانــی نەخۆشــخانەكە لــە زۆربــەی بنكــە 

تەندروستییەكانی عێراق خاوێنترن.
فەدعەم دەڵێــت: "دواجار بــۆ ئاوەدانكردنەوەی 
واڵتەكەمان دەبووایە بێینە ناو سیاسەتەوە، چونكە 
ئاوەدانكردنەوە و پاراستنی ئاسایش تەنیا لە رێگەی 

سیاسەتێكی باشەوە دەبێ".
فالح خەزعەلی، ئەندامی پەرلەمانی عێراق لە بازنەی 
بەسرە، فەرماندەی پێشووی یەكێك لە میلیشیاكانی 
حەشدە، زیاتر لە فەدعەم بیر لە سیاسەتی ناوچەیی 
دەكاتەوە. خەزعەلی بۆ پاراستنی مەزارگەی زەینەب 
لە دیمەشق لە شــەڕی نێوخۆی سووریادا بەشداری 
كردووە و چاوێكی خۆیشــی لەسەر داناوە، ئێستاش 
دووەم خولیەتــی لە پەرلەمانی عێراقدا و بەگوێرەی 
راپۆرتــی ئاژانســە بەریتانییەكە، وێنــەی ئایەتوڵاڵ 
عەلی خامنەیی، رابەری كۆماری ئیســالمیی ئێران و 
ئایەتوڵاڵ خومەینی، رابەری پێشــوو و دامەزرێنەری 

كۆماری ئیسالمی لە ئۆفیسەكەی هەڵواسراون.
خەزعەلــی لەبارەی رۆڵــی ئەمریكییەكان دەڵێ: 
"ئەمریكییەكان نابێ عێراق بە گوندێكی خۆیان بزانن، 
عێراق واڵتێكی ســەربەخۆیە كــە مێژوویەكی كۆنی 
هەیە"، ســەبارەت بە رۆڵی ئێرانیــش دەڵێ: "ئێران 
لــە رێگــەی حكومەتەوە رۆڵێكــی زۆر كاریگەری لە 
پڕچەككردنی هێزە عێراقییەكان و حەشــددا هەبوو، 
تەنیا كۆماری ئیســالمیی ئێران پشــتگیری عێراقی 
كــرد كاتێك حكومەت خەریك بوو دەڕووخا، ئەوانی 
دی هەموویان پشــتگوێیان خستین". فەرماندەكەی 
پێشــووی كەتایبی سەیدئەلشــوهەدا بــاس لەوەش 
دەكات كە خەریكی ئامادەكردنی رەشنووسی پڕۆژە 
بڕیارێكە بۆ ئەوەی عێراق بە هاوكارییە سەربازییەكانی 

لەگەڵ ئەمریكادا بچێتەوە.
نوێنەرەكەی بەســڕە هاوشێوەی فەدعەم جەخت 
لەوە دەكاتەوە كە تەركیزی لەسەر خزمەتگوزارییەكان 
و بەرەنگاربوونــەوەی گەندەڵییە، دەشــڵێت: "پاش 
تێكشــكاندنی داعش، بەرەنگاربوونــەوەی گەندەڵی 
ئامانجی یەكەمی منە، گەندەڵی داعشی ژمارە دووە، 

هەڵبەت ئەگەر لەویش خراپتر نەبێ".
ســەرەڕای ئەو لێدوانانە، هەندێك لە بەرپرسان و 
فەرماندە سەربازییەكانی عێراق نیگەرانن لەوەی تاران 
هەوڵبدات لە رێگەی میلیشكانەوە سوپای پاسدارانی 

دووەم لە عێراق دروست بكات.
بەرپرســێكی لۆكاڵــی و دوو بەرپرســی بــااڵی 
پێشــووی عێراق بــە )رۆیتەرز(یــان راگەیاندووە كە 
رێكخــراوی بەدر لە ســنووری ســەفرا لــە باكووری 
بەغدا باج دەخاتە ســەر ئــەو كااڵیانەی لە هەرێمی 
كوردســتانەوە دەچنــە ناوچەكانی دیكــەی عێراق. 
فەرماندەیەكــی بــەدر لــە ناوچەكــە ئــەو زانیارییە 
رەتدەكاتــەوە، بــەاڵم بەرپرســە لۆكاڵییەكــە باس 
لــەوە دەكات كــە رێكخراوی بەدر مانگانە 12 بۆ 15 
ملیۆن دۆالری لەو رێگەیەوە دەستدەكەوێ. لەالیەكی 
دیكەوە سێ خاوەن نووسینگەی ئاڵوگۆڕ و حەواڵەی 
پارە و ســەرچاوەی پۆلیس ئامــاژە بۆ ئەوە دەكەن 
كە پارە بە میلیشیا دەدەن بۆ ئەوەی كاسبییەكەیان 

پارێزراو بێ.

نەوزاد مەحموود 
رووداو- سلێمانی 

بەڵێنێكی گەورە لــە نێوان عادل عەبدولمەهدی 
و ســوننەدا چاوەڕێــی  كــورد  و ســەركردەكانی 
سەرپێكەوتنی حكومەتی عێراق دەكات. ئەو بەڵێنە 
یەكێــك بوو لەو خااڵنەی كــە وایكرد بایكۆتكردنی 
پرۆســەی سیاســی عێراق نەبێتە بژارەی بارزانی. 
كــە وەك  ئەنجوومەنێكــە  بەڵێنەكــە دەربــارەی 
ئەندامێكی لیژنەی دانوستاندنكاری پارتی لە بەغدا 
دەڵێ، بە جێبەجێكردنی راسپاردەكانی كورد 20%ی 

پۆستەكانی عێراقی دەستدەكەوێتەوە.
هەشــت ســاڵ لەمەوبەر و كاتێك كە پەیوەندی 
نێوان مالیكی و ســەركردایەتی سیاســیی كورد بە 
گشتی و بارزانی بە تایبەتی لە درەوشانەوەدا بوو، 
لیژنەیەك لە نوێنەرایەتی شــیعە و سوننە و كورد، 
بــۆ رووپێوكردنــی پۆســتە گــەورە و بچووكەكانی 
حكومەتــی بەغدا دروســتكرا و كاری ئــەو لیژنەیە 
ئەوە بوو دوای دەستنیشانكردنی كەموكوڕییەكانی 
هاوسەنگی، جارێكی دیكە پۆستەكان بەشێوەیەك 
لەنێــو  پڕبكرێنــەوە كــە هەســتی بەشــخوراوی 
پێكهاتەكانی دیكەدا نەمێنێ. وەك ئەشواق جاف، 
ئەندامی خولی پێشــووی پەرلەمانی عێراق باســی 
دەكات، لیژنەكە زۆر ماندوو بوون و راپۆرتێكی تێر 
و تەســەل و بیانوبڕیان لەوبارەیــەوە ئامادە كرد و 
دایانــە دەســت نووری مالیكی "بــەاڵم ئەو راپۆرتە 
تاوەكو ئێســتاش لە ئەنجوومەنی وەزیران كەوتووە 
و نەك كاری پێنەكرا، بگرە هەر نەشیانخوێندەوە".

ئــەو پەرلەمانتارەی پارتی لە خولی پێشــووی 
پەرلەمانــی عێراق، ئاگاداری ئەوە بووە كە لیژنەكە 
لــە نێــو ئەنجوومەنــی وەزیــران و وەزارەتــەكان 
وردی  بــە  گشــتییەكان،  بەڕێوەبەرایەتییــە  و 

دەستنیشــانیان كــردووە كــورد چەنــد پۆســتی 
بەردەكــەوێ و ســوننە و شــیعە و پێكهاتەكانــی 
دیكــە دەبــێ چەند پۆســتیان بەدەســتەوە بێت، 
بــەاڵم ئەوە هەروا مایەوە تا عەبــادی، بە موژدەی 
نۆژەنكردنــەوەی پەیوەندییەكانی نێــوان هەولێر و 
بەغدا وەك سەرۆكوەزیران دەستبەكار بوو. ئەشواق 
جاف دەڵێت: "لە سەردەمی عەبادیدا دیسان لیژنەكو 
دەســتبەكار بوون بــۆ ئــەوەی كەموكورتییەكانی 
هاوســەنگی لە نێو حكومەت دەستنیشــان بكرێن، 
بەاڵم ئەوجارەیان خراپتر دۆخەكە لە كورد تێكچوو، 
تەنانــەت لــەو چــوار ســاڵەدا كورد هەر پۆســتی 

بەدەستەوە نەما".

بەگوێرەی رێككەوتنێك كە نووری مالیكی بەڵێنی 
رازیبوون بە وردەكارییەكانی دابوو، بەشداریی كورد 
و ســوننە لــە حكومەتــی عێراقدا بەپێــی ژمارەی 
كورســییەكانی پەرلەمــان دیــاری كرابــوو: %20 
بــۆ كــورد، 30% بــۆ ســوننە و 50% بۆ شــیعە. 
هەر ئەوكات شــیعەكان كەوتنە سەرزەنشــتكردنی 
رێككەوتنەكە و 60% كەمتریان نەدەویســت، دواتر 
رازی بــوون و بێدەنگییان لە 50% كرد. بەاڵم وەك 
ئەو پەرلەمانتارە باســی دەكات، ئێستا نەك %60 
بەڵكو 90%ی بەڕێوەبەرە گشــتییەكان و بریكاری 

وەزارەتەكان و دەستەكان، بەدەست شیعەوەن. 
ئێســتا كورد ســێكوچكەی داواكارییــە دووبارە 

و هەمیشــەییەكانی )هاوســەنگی و هاوبەشــی و 
جێبەجێكردنــی دەســتوور( بردووەتــەوە بــەردەم 
سەرۆكوەزیرانی تازە دەستبەكاربوو، عەبدولمەهدی 
بەڵێنی بە بارزانی داوە لە دوای دەســتبەكاربوونی 
بچێتە ژێرباری بەڵێنی دروســتكردنی ئەنجوومەنی 
سیاسەتە ستراتیژییەكانی عێراق. ئەو ئەنجوومەنەی 
هەر لەسەرەتای دەستپێكردنی گفتوگۆی الیەنەكان 
بــۆ پێكهێنانی حكومەتی نوێ، داخوازی و مەرجی 

بارزانی بوو بۆ بەشداریكردن لەو حكومەتەدا.
مەسعود حەیدەر، ئەندامی ئەو لیژنەیەی لەكاتی 
یەكالكردنەوەی پۆســتی ســەرۆك كۆمــاردا پارتی 
ناردبوویە بەغدا، دڵنیایە لەوەی كێشەی هاوسەنگیی 

پۆستەكان بەشێوەیەك ئاڵۆز و دژوار بووە لە نێوان 
هەولێر و بەغدا :"بەبێ دروســتكردنی ئەنجوومەنی 
سیاسەتە ستراتیژییەكانی عێراق و جێبەجێكردنی 

راسپاردەكانی، چارەسەر نابێت".
مەســعود حەیــدەر، دەڵێ ئێســتا كــورد لەناو 
ســوپا و وەزارەتەكانی ناوخۆ و بەرگری و پۆســتە 
فیدراڵییــەكان نەماوە: "ئــەو ئەنجوومەنە جگە لە 
گێڕانــەوەی هاوســەنگی، كارێكی دیكــەی ئەوەیە 
كــە بڕیاردان لە پەیوەندییەكانــی دەرەوە و دارایی 
و بەڕێوەبــردن و كاروبــارە نێوخۆییەكانــی عێراق، 
و  دەبێــت  پێكهاتــەكان  لەنێــوان  بەهاوبەشــی 
سەرۆكوەزیران وەك ئێستا هەموو بڕیارێك بە تەنیا 

نادات".
پەرلەمانتارێكــی یەكێتــی لە خولی پێشــووی 
پەرلەمانی عێراق دەڵێ عەبادی زیرەكانە بەربەستی 
بۆ لیژنەكانی گێڕانەوەی هاوسەنگی دروستكردووە. 
ئەو نموونە بەو لیژنەیە دێنێتەوە كە بە سەرۆكایەتی 
ســاڵح موتڵەگ لە ســوننەكان و ئەندامێتی د.رۆژ 
نــووری شــاوەیس لە كــورد و بەهــا ئەعرەجی لە 
شــیعەكان پێكهــات بۆ رووپێوكردنی پۆســتەكان: 
"بــەاڵم كە عەبادی زانــی ئەوان بە جددی خەریكی 
ئەو پرســەن، بەناوی چاكسازییەوە چەند بڕیارێكی 
دەركرد و یەكێك لەو بڕیارانە دوورخســتنەوەی ئەو 

لیژنەیە بوو".
كــورد لە حكومەتی عێراقیدا جگە لە پۆســتی 
ســەرۆككۆمار و جێگری ســەرۆكوەزیران و جێگری 
ســەرۆكی پەرلەمــان و ئــەو وەزارەتانــەی وەك 
بەركەوتــەی هەڵبژاردن وەریدەگرێ، سوپاســاالری 
عێراق و زیاتر لە 10 بەڕێوەبەری گشتی و بریكاری 
هەریــەك لــە وەزارەتەكانــی ناوخــۆ، داد، كارەبا، 
تەندروستی، گواستنەوە. جێگری سەرۆكی دەستەی 
حەج و عومرە و جێگری سەرۆكی دەزگای شەهیدان 

و جێگری ســەرۆكی زیندانیانی سیاســی هەبوون، 
بەاڵم ئێستا هیچكام لەو پۆستانە بەدەست كوردەوە 
نەماون و رێژەی بەشداریی كوردیش لە نێو سوپای 

عێراق بۆ 1% كەم بووەتەوە. 
ســەركردایەتی  ئەندامــی  عەبدوڵــاڵ،  ئارێــز 
یەكێتــی لەو بڕوایەدایــە ئەو پۆســتانەی لە كورد 
وەرگیراونەتەوە و ســەركردایەتی كورد فەرامۆشــی 
كــردوون، لــە وەزارەتــەكان گرنگتــرن بــۆ ئەوەی 
كــورد بەشــدارییەكی بەهێزی لە عێراقــدا هەبێت: 
"لەبەرئــەوەی كــورد شــاندی یەكگرتوویــان نییە، 
هەریەك بۆخۆی باســی پۆســت دەكات و ئەوەش 
بووەتە هــۆی پەرشــوباڵویی داواكارییەكانی". ئەو 
بەرپرسەی یەكێتی داوای كرد، هەرنەبێ بۆ ئەوەی 
كورد ئەو پۆستانە وەربگرێتەوە "پێویستە پارتی و 
یەكێتی لەگەڵ الیەنە كوردستانییەكانی دیكە، یەك 

تیم دروستبكەنەوە بۆ گفتوگۆكانی بەغدا".
پارتــی و یەكێتی پێش ئەوەی بەهۆی پۆســتی 
ســەرۆككۆمارەوە بــەو شــێوەیەی ئێســتا لەیەك 
بڕەنجێن، پاكێجێكی پڕ لە وردەكاریی هاوبەشــیان 
ئامــادە كردبــوو بیبەنــە بەغــدا بۆ دانوســتاندن. 
بەپێی ئــەو زانیارییانەی )رووداو( لە بەرپرســانی 
پارتــی و یەكێتــی دەســتیكەوتوون، پاكێجەكە لە 
6 خاڵــی ســەرەكی پێكهاتووە و داوایــان كردبوو، 
پۆستی سەرۆككۆمار و جێگری سەرۆكی حكومەت 
و پەرلەمــان و وەزارەتــی دەرەوە و دوو وەزارەتــی 
خزمەتگوزارییان پێبدرێ. هەروەها داوای ئەوەشیان 
كردبوو كە پۆســتی سوپاســاالری عێراق و 17%ی 
بودجــەی عێــراق بــۆ كوردســتان و بەهاوبەشــی 
بەڕێوەبردنی دۆسیەی ئەمنی و سەربازی و ئیداریی 
كەركــووك و پۆســتەكانی دیكــە لــە بەڕێوەبەرە 
گشتییەكان و بریكاری وەزارەتەكان بەپێی ژمارەی 

كوردسی، بدرێتەوە كورد.

 )فۆتۆ: AFP(كۆمارییەكانی ئەمریكا دەیانەوێ دوو میلیشیای حەشدی شەعبی بخەنە لیستی تیرۆرەوە

کورد چاوەڕێی دامەزراندنی ئەنجوومەنی سیاسەتە ستراتیژییەکانە
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رووداو - هەولێر

بــە بەهێزترین فەرماندەی رۆژهەاڵتی نێوەڕاســت 
لەقەڵــەم دەدرێ، یــەك لەو دەگمەن كەســانەیە كە 
دەتوانێ بەبێ پاسپۆرت و ڤیزا و تەنیا بە پشتگیریی 
میلیشــیا شــیعەكانی رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت بــە 
الندكروزەرێك لە تارانــەوە هەتا كەنارەكانی دەریای 
سپی تەی بكات، بەبێ ئەوەی پێویستی بە پاسەوانی 
ئێرانــی بێ. لە ناوەندە ســەربازی و سیاســییەكانی 
ئێراندا بە "حاج قاسم" ناسراوە و ئەستێرەی بەختی 
هاوتەریــب لەگــەڵ فراوانبوونــی نفــووزی ئێــران لە 

رۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا هەڵكشا.

فەرماندەیەکی بێ ژیاننامە

قاسم ســولەیمانی، فەرماندەی ســوپای قودسی 
ئێران، چەندە بەناوبانگە، ئەوەندەش زانیاری لەسەر 
خۆی و ژیانی كەمە، لەبەر ئەوەی بڕوای بە دەركەوتن 
و دیمانــەی میدیایــی نییە. دەیڤیــد پاتریكاراكۆس، 
نووســەر لەبــواری بەرنامــە ئەتۆمییەكــەی ئێــران، 
سااڵنێكی زۆر هەوڵی چاوپێكەوتن لەگەڵ سولەیمانی 
دابــوو، وەك خــۆی بــە ماڵپــەڕی )دەیلی بیســت(
ی ئەمریكــی گوتبــوو: "ئەگــەر خامنەیی و قاســم 
سولەیمانییان بۆ پێشــنیاز كردبام بۆ چاوپێكەوتن، 
ســولەیمانیم هەڵدەبــژارد، بــەاڵم ئــەو بــە روونی و 
بەخێرایــی وەاڵمــی داواكەمــی دایەوە: ئەو شــتە لە 

مێشكت دەركە".
فەرماندە ئێرانییەكە لە كۆبوونەوە فەرمییەكانیشدا 
كەمدووە. بەرپرسێكی پێشووی حكومەتی عێراق بە 
گۆڤاری )نیویۆركەر(ی ئەمریكی گوتووە :"10 كەس 
لە ژوورەكە دانیشتوون، بەاڵم كاتێك سولەیمانی دێتە 
ژوورەوە، لەگەڵت دانانیشێ، بەڵكو لەوپەڕی ژوورەكە 
لە گۆشەیەك بەتەنیا و بەبێدەنگی دادەنیشێ. قسە 
نــاكات، تێبینی نــادات، تەنیــا دادەنیشــێ و گوێ 
دەگرێ، بەاڵم بێگومان هەموو كەســانی ناو ژوورەكە 

بیریان الی ئەوە".
جیا لەمە، ژمارەیەكی زۆر لە بەرپرسانی رۆژهەاڵتی 
نێوەڕاستیش نایانەوێ زانیاری لەسەر ئاشكرا بكەن. 
بەرپرســێكی باشووری كوردســتان كاتێك لە 2013 
لەالیــەن گۆڤــارە ئەمریكییەكەوە پرســیاری قاســم 
ســولەیمانی لێدەكــرێ، یەكســەر دەڵــێ: "نامەوێ 
بەشــێك بم لەمە". بەرپرسێكی پێشووی مۆسادیش 
پاش وەستانێك بە تەوسەوە دەڵێ: "هاوڕێیەكی زۆر 

باشی منە".
ســولەیمانی، تەمەن 61 ساڵ، لە گوندی قەناتی 
مالیــك لە پارێــزگای كرمان لە باشــووری رۆژئاوای 
ئێــران لــە دایك بووە كــە تەنیا چەنــد كاژێرێك لە 
سنووری پاكستان و ئەفغانستانەوە دوورە. پێكهاتەی 
كۆمەاڵیەتی عەشــایەری لە پارێزگای كرمان بەهێزە. 
عەلی ئەلفونێ، لێكۆڵەر لە پەیمانگەی ئینتەرپرایزی 
ئەمریكــی پێیوایە ئەم تایبەتمەندییە عەشــایرییەی 
ناوچەكە ئەوی ئامادە كردووە بۆ ئەوەی "لە كۆمەڵگا 
عەشــایەرییەكانی وەكو عێراق و ئەفغانستان چاالك 

بێ".
لە شەســتەكانی ســەدەی رابردوودا، چاكســازی 
زەوییە كشــتوكاڵییەكانی لەالیەن رژێمی پاشــایەتی 
ئێرانەوە دەستیپێكرد، ئەو چاكسازییانە ژیانی خێزانی 
ســولەیمانییان ســەراوبن كرد، بەهۆی ئــەو پالنەوە 
باوكی فەرماندە ئێرانییەكە كەوتە ژێر قەرزێكی 900 
تومەنییــەوە كە بۆ ئــەوكات پارەیەكی زۆر بوو، هەر 
ئەمــەش ســولەیمانیی تەمەن 13 ســاڵی ناچار كرد 
دەســت لــە خوێندن هەڵگــرێ و روو لــە كرێكاریی 
باڵەخانــەكان لە شــاری كرمان بكات، لــە گەرمەی 
شۆڕشــی ئێراندا لــە 1979 وەكــو تەكنیككارێك لە 

شارەوانیی كرمان كاری دەكرد.
سولەیمانی لە تاران دەژی، باوكی سێ كوڕ و دوو 
كچە، كەســانی نزیك لە خۆی باس لەوە دەكەن كە 
باوكێكی بە سۆزە بۆ منداڵەكانی. بەرپرسانی ئەمنیی 
رۆژهەاڵتی نێوەڕاستیش دەڵێن: "رێز لە هاوژینەكەی 
دەگــرێ" و زۆرجــار بۆ گەشــتەكانی دەرەوەی واڵت 
لەگــەڵ خۆیــدا دەیبــات. بەگوێــرەی راپۆرتێكــی 
)نیویۆركــەر(، بەدەســت پرۆســتاتێكی قــورس و 
پشتئێشــەوە دەناڵێنێ، بەم حاڵەشەوە هاوڕێیەكی 
عێراقیی نزیكی ســولەیمانی بە سەرســوڕمانەوە بە 
گۆڤارە ئەمریكییەكــە دەڵێ: "ئەو هەموو بەیانییەك 
كاژێر چوار لە خەو هەڵدەســتێ و نۆ و نیوی شــەو 

دەچێتەوە نێو جێگەی خەوتنەكەی". 

شۆڕش، سوپا و کوردستان

پێش سەركەوتنی شۆڕش هیچ ئاماژەیەك نییە كە 
قاسم ســولەیمانی حەزی لە سیاسەت بووبێ، بەاڵم 
لەگەڵ ســەركەوتنی شۆڕش یەكســەر ناوی خۆی لە 
ســوپای پاسداری شۆڕشی ئیسالمیدا نووسی. عەلی 
سوفان، لێكۆڵەر لە ناوەندی لێكۆڵینەوەی سوفان، لە 
راپۆرتێكدا بۆ گۆڤاری دژەتیرۆری ئەمریكا دەنووسێ: 
"دەبێ ســەرنجی كەسێكی راكێشــابێ، چونكە هەر 
دوای تەواوكردنــی مەشــقە ســەرەتاییەكان كــرا بە 

راهێنەری سەربازەكانی دیكە".
یەكەم ئەزموونی شــەڕی قاســم ســولەیمانی لە 
رۆژهەاڵتــی كوردســتان بوو، كاتێك لــە تەمەنی 22 
ســاڵی لەگــەڵ یەكەیەكــی ســەربازی لــە كرمانەوە 
رەوانەی مەهاباد كران. هەر لەوێ چاوی بە مەحموود 

ئەحمەدینەژاد، سەرۆككۆماری پێشووی ئێران كەوت 
كــە لە تەمەنــی 23 ســاڵیدا راوێــژكاری پارێزگاری 
سنە بوو. بەشــداری لە هێرشەكانی سەر رۆژهەاڵتی 
كوردســتان تاوەكو ئێســتاش لە ریزەكانی ســوپای 
پاسداراندا وەكو نیشانەیەكی شانازی سەیر دەكرێ. 
ئەلفۆنــێ پێیوایە :"رەنگە ئەزموونی ســولەیمانی لە 
كوردســتان رۆڵی هەبووبێ لــەوەی وەك فەرماندەی 

سوپای قودس دەستنیشان كرا".

شەڕی عێراق و دزینی گیسك

لــە ســەرەتای جەنگــی عێــراق و ئێران، قاســم 
سولەیمانی كە رۆژئاواییەكان بە "فەرماندەی سێبەر" 
نــاوی دەبــەن، رەوانــەی كرمان كرایــەوە بۆ ئەوەی 
ســەربازی نــوێ پێبگەیەنــێ، بەاڵم هێنــدەی نەبرد 
جارێكــی دیكە خۆی لە بەرەكانی پێشــەوەی جەنگ 
بینییــەوە. لە ماوەی هەشــت ســاڵی جەنگەكە كە 
نزیــك یەك ملیۆن كوژراوی لێكەوتەوە، ســولەیمانی 
لە زۆربەی شــەڕە گەورەكاندا بەشدار بووە، لەوانەش 
شەڕی كۆنترۆڵكردنەوەی شاری بۆستان لە پارێزگای 
خوزســتان لە 1981، ئۆپەراســیۆنی نەســری 4 لە 
1987 كــە تێیدا هێزەكانی ئێران هاتنە ناو هەڵەبجە 
و سوپای عێراق چەكی كیمیایی بەكارهێنا، هەروەها 
لە شەڕی نیمچە دوورگەی فاو لە پارێزگای بەسرە كە 
شكستەكەی هۆكاری ئاگربەستی نێوان هەردوو واڵت 
بوو، بەگوێرەی زانیارییەكان سولەیمانی لە سەرەتاوە 

دژی هێرشی سەر فاو بووە.
لە ماوەی جەنگە هەشــت ساڵەكەدا، سولەیمانی 
بەهۆی ئازایەتی و مامەڵەی باش لەگەڵ سەربازەكانی 
ناوی دەركردبوو، بە تایبەتیش بەهۆی ئەو جەوالنەی 
كە لە نزیك هێڵەكانی سوپای عێراق دەیكرد و تێیدا 
نــەك هەر خــۆی بە ســەالمەتی دەهاتــەوە، بەڵكو 
لــە زۆربەی حاڵەتەكاندا گیســكێكی لەگــەڵ خۆیدا 
دەهێنــا بۆ ئەوەی ســەربازەكانی بیخۆن. بەگوێرەی 

راپۆرتەكەی دژەتیــرۆری ئەمریكا، هەر بەهۆی ئەمە 
بوو كە سولەیمانی لەناو سەربازەكاندا بە "گیسكدز" 

ناوی دەركردبوو.
لەســەر  پرۆفایلــی  چەندیــن  كــە  ئەلفۆنــێ 
ســولەیمانی ئامــادە كــردووە، دەڵێت ســولەیمانی 
لەگــەڵ فەرماندەكانی ســەرەوەی خــۆی توند بووە، 
بــە تایبەتیش لەگەڵ موحســین رەزایی، فەرماندەی 
پێشــووی ســوپای پاســداران، هــەر بۆیــەش دوای 
لێكەوتنی رەزایی لە پۆســتەكەی لە 1997 ، بوو بە 

فەرماندەی بااڵی سوپای قودس.

شەڕی تریاك و تاڵیبان

لە دوای تەواوبوونی جەنگ، ســولەیمانی رەوانەی 
پارێــزگای كرمــان كرایەوە، بۆ ئەوەی "شــەڕی دژی 
مادە هۆشبەرەكان" ئیدارە بكات، دوای سێ ساڵیش 
توانــی ناوچەكــە ئــارام بكاتــەوە. قۆناغــی گرنگی 
ژیانی ســەربازی و سیاســی لــە ئــاداری 1998ەوە 
دەســتپێدەكات، كاتێك كرا بە فەرماندەی ســوپای 
قــودس كــە لقی چاالكییــە دەرەكییەكانی ســوپای 
پاســدارانە و ئەركی هەناردەكردنی شۆڕشیان لەسەر 

شانە.

پێنج مانگ دوای دەســتبەكاربوونی لەو پۆستە، 
هێزەكانی تاڵیبان هێرشیان كردە سەر مەزار شەریف 
لە باكووری ئەفغانســتان كە تێیدا ســەدان پیاو، ژن 
و منداڵی شــیعە كوژران، لە ناو كوژراوەكاندا هەشت 
دیپلۆمات و رۆژنامەنووسێكی ئێرانیش هەبوون. ئەو 
كات یەحیــا رەحیم ســەفەوی، فەرماندەی ســوپای 
پاســداران داوای لــە خامنەیی كــرد فەرمانی هێرش 
بۆ ســەر شــاری هەرات، لــە رۆژئاوای ئەفغانســتان 
دەربــكات، تەنانــەت ئێران 250 هەزار سەربازیشــی 

لەسەر سنووری ئەفغانستان كۆكردەوە. 
قاسم سولەیمانی دژی ئەو پالنە بووە پێشنیازی 
ئەوەی كردووە "هاوپەیمانێتیی باكوور" لە ئەفغانستان 
بەهێــز بكــرێ، هەر خۆیشــی ئەركــی ئیدارەكردنی 
هێرشەكانی ئەو هاوپەیمانێتییە لە سنوورەكانی باكوور 
بەرەو ناوچەكانی دیكەی گرتبووە ئەستۆ. شارەزایان 
پێیانوایە جەنگی عێراق تەكتیكە سەربازییەكانی فێری 
فەرماندە ئێرانییەكە كرد، بەاڵم ئەوە شەڕی تاڵیبان 
لــە نەوەدەكان بوو فێری كرد چۆن لەســەر شــەڕی 
بە وەكالەت ستراتیژێكی گەورەتر بۆ فراوانكردنەوەی 

نفووزی ئێران لە ناوچەكە دامەزرێنێ.
هێرشــەكانی ئەمریــكا و هاوپەیمانــان بۆ ســەر 
ئەفغانستان دەرگای پەیوەندییەكی بێوێنەیان لەنێوان 
تاران و واشــتندا كردەوە، ئەمریكا دەیویست تۆڵەی 
هێرشــەكانی 11ی ســێپتەمبەر بكاتــەوە، ئێرانیش 
تاڵیبان و قاعیدەی بە مەترســییەكی گەورە لەســەر 
سنوورەكانی رۆژهەاڵتی خۆی دەبینی. ئەو كات رایان 
كرۆكەر دانوســتانكار و جێگری باڵیۆزی ئەمریكا لە 
ئەفغانســتان بوو. بەپێی راپۆرتێكــی )نیویۆركەر( 
دانوســتانكارێكی ئێرانی بە كرۆكەری گوتبوو :"حاج 
قاســم بــە هاوكارییەكانمان دڵخۆشــە"، كە زیاتر لە 
بواری دەستنیشانكردنی مۆڵگەكانی قاعیدە لە ئێران 

و ئەفغانستان بوون.

رووخانی بەعس و هەڵكشانی 
سولەیمانی

قۆناغێكــی  لــە  ئێرانییەكــە  دانوســتانكارە 
هاوكارییەكانــدا بــە كرۆكــەری گوتبوو ســولەیمانی 
بیــر لــەوە دەكاتــەوە پێداچوونەوەیەكی تــەواو بە 
پەیوەندییەكانــی ئێــران و ئەمریــكادا بكرێتــەوە. 
بەاڵم مانگی هەنگوینی كرۆكەر و ســولەیمانی زۆری 
نەخایاند. جۆرج بوشــی كوڕ، ســەرۆكی پێشووتری 
ئەمریكا، لە گوتارێكی كانوونی دووەمی 2002 ئێرانی 
لەبــەرەی واڵتانی "نەگریس" دانا. كرۆكەر ســااڵنێك 

دواتــر بە گۆڤاری )نیویۆركەر(ی گوت :"یەك وشــە 
مێژووی گۆڕی، ئێمە زۆر نزیك ببووینەوە".

جەنگــی 2003ی عێــراق خاڵــی وەرچەرخانــی 
ســەرەكی بــوو. بۆ یەكەمجار لە مێــژووی دامەزرانی 
كۆماری ئیســالمیدا، هێزەكانی ئەمریكا لە سێ الوە 
)واتە كەنداو لە باشوور، ئەفغانستان لە رۆژهەاڵت و 
عێراق لە رۆژئاوا( لەگەڵ ئێراندا دەبوون بە هاوسنوور. 
ئەو جەنگە ئێران و ســووریای لە هەموو كات نزیكتر 
كردەوە، لەبەر ئەوەی هەردوو واڵت پێیانوابوو ئەگەر 
پالنی ئەمریكا لە عێراق سەركەوتوو بێ، دواتر نۆرەی 

ئەوان دێ.
بەگوێــرەی راپۆرتەكــەی گۆڤــاری دژە تیــرۆری 
ئەمریكا، قاســم ســولەیمانی بە دوو ئاراســتە كاری 
دەكرد، لەالیەكەوە یارمەتی حكومەتی ســووریای دا 
چەكداری ســوننەی جیهادی رەوانەی عێراق بكات و 
مەترســی لەســەر هێزە ئەمریكییەكان دروستبكات، 
لە الیەكی دیكەشــەوە بۆ هەمان مەبەســت مەشقی 
بە میلیشــیا شــیعەكانی عێراق دەكــرد. بە گوێرەی 
راپۆرتەكــە لە نێوان ســااڵنی 2006 بۆ 2011 )واتە 
كاتی كشانەوەی هێزەكانی ئەمریكا(، گروپێكی وەكو 
عەســایب ئەهلی هــەق زیاتر لە 6000 هێرشــی لەو 

جۆرەی كرد.
لە ساڵی 2006، قاسم سولەیمانی بۆ ئیدارەكردنی 
شــەڕی یەك مانگەی حیزبوڵاڵ و ئیســرائیل روو لە 
لوبنان دەكات، فەرماندە ئەمریكییەكان لەو ماوەیەدا 
هەســت بە كەمبوونەوەی بەرچاوی هێرشی میلیشیا 
شــیعەكان دەكــەن. دوای گەڕانــەوەی نامەیەكی بۆ 
فەرمانــدە ئەمریكییەكان نووســیبوو: "هیوادارم بەو 
كەشە ئارام و بێدەنگەی بەغدا دڵخۆش بووبن، من لە 

بەیروت سەرقاڵ بووم".
لــەدوای پێكهێنانی حكومەتی عێــراق لە 2005، 

ســنووری چاالكییەكانی ســولەیمانی بــۆ گۆڕەپانی 
سیاســیی عێراقیــش درێژبــووەوە، بەتایبەتیش لە 
كاتێكدا پەیوەندیی لە مێژینەی لەگەڵ بەشــێكی زۆر 
لە سەركردە شیعە عێراقییەكاندا هەبوو. هاوكارێكی 
نزیكی جەالل تاڵەبانی، سەرۆككۆماری كۆچكردووی 
عێراق، لە ســاڵی 2003 بــە )نیویۆركەر(ی گوتووە 
"كاتێك بە نەخێر وەاڵمی )سولەیمانی( دەدەینەوە، 
كێشــەمان بــۆ دروســتدەكات، تەقینــەوە و تەقــە 

دەستپێدەكات"
لەو ســااڵنەدا ســولەیمانی بەرەبــەرە بۆ حاكمی 
بێ ئەمال و ئــەوالی عێراق بوو. بە گوێرەی راپۆرتی 
گۆڤــارە ئەمریكییەكە ســولەیمانی لە ســاڵی 2008 
نامەیەكی تەلەفۆنی بۆ تاڵەبانی دەنووســێ كە تێیدا 
رووی قسەی لە ژەنەراڵ دەیڤید پێترایۆس، فەرماندەی 
بااڵی ئــەو كاتی ئەمریكا لە عێراق بوو. لە نامەكەدا 
هاتــووە :"بەڕێز ژەنەراڵ پێترایۆس: دەبێ بزانیت كە 
من، قاسم سولەیمانی، چاودێری سیاسەتی ئێران بۆ 
عێراق، لوبنان، غەزە و ئەفغانستان دەكەم، باڵیۆزیش 
لە بەغدا ئەندامێكی ســوپای قودســە. ئەو كەسەش 
كە دێتە شــوێنی هەر ئەندامی سوپای قودسە". ئەو 
كات ئەمریكییەكان دەیانزانی "حاج قاســم" لە دوای 
خامنەیی كەسی دووەمە لە داڕشتنی ستراتیژی ئێران 

بۆ عێراق.

شەڕی داعش... تەماحی 
سەرکەوتنێكی ستراتیژی

بەهاری عەرەبی و شەڕی نێوخۆی سووریا دەرفەت 
و هەڕەشەیەكی گەورەش بوو. رووخانی رژێمی سووریا 
نــەك هەر لینكی نێوان ئێــران و حیزبوڵاڵی لوبنانی 
دەپچڕاند، بەڵكو رێكخراوە لوبنانییەكەی دەخســتە 
نــاو گەمارۆیەكی ســەربازی سەختیشــەوە. لە چوار 
ساڵی یەكەمی شەڕەكەدا رژێمی سووریا ناوچەیەكی 
زۆری لە دەســتدا، لەو ماوەیەدا قاســم سولەیمانی و 
فەرماندەكانی سوپاكەی خەریكی پێكهێنان، راهێنان 
و ناردنــی گروپــە میلیشــیا شــیعەكانی رۆژهەاڵتی 

نێوەڕاست بۆ ئەفغانستان بوون. 
ئــەو كات ســولەیمانی بــە بەرپرســێكی عێراقی 
گوتبوو :"ســوپای ســووریا بێكەڵكە، یەك فیرقەی 
بەســیجی ئێرانــم بدەنێ، دەتوانم دەســت بەســەر 
هەمــوو واڵتەكــەدا بگرم". بەرپرســێكی ئەمریكیش 
بە گۆڤارە ئەمریكییەكەی راگەیاندبوو :"ســولەیمانی 
خۆی ئیدارەی شەڕی سووریا دەكات". سولەیمانی لە 

2012 هەوڵی لەگەڵ بەرپرسانی هەرێمی كوردستان 
دابــوو تاوەكو رێگەی پێبدەن بە كوردســتاندا وەكو 
رێڕەوی گواســتنەوەی چەك و تەقەمەنی بۆ سووریا 
هەرێمــی  بەرپرســانی  ئەمجارەیــان  بەكاربهێنــن. 
كوردستان دەستیان بە ڕووی داواكەی سولەیمانییەوە 

نابوو.
سەرهەڵدانی داعش دەرفەتی نوێی بۆ ستراتیژەكەی 
قاســم ســولەیمانی رەخســاند، لەبەر ئەوەی الدانی 
ئەولەوییەتێكــی  وەكــو  چیــدی  ئەســەد  بەشــار 
نێودەوڵەتی نەمایەوە، لەالیەكی دیكەشــەوە شەڕی 
دژی ئــەو رێكخراوە رێگەی بــۆ بە دامەزراوەییكردنی 
میلیشــیا شــیعەكان لە هەیكەلی دەوڵەتــی عێراقدا 
خۆشكرد، كە زۆرینەیان پەیوەندییەكی لەمێژینەیان 
لەگەڵ سوپای پاسداران و شەخسی قاسم سولەیماندا 
هەیە. رووداوەكانی 2014 ســەرەتای دانانی بناغەی 

قۆناغێكی نوێی درێژكردنەوەی هیاللی شیعی بوون.
لە ناوەڕاســتی 2015 سولەیمانی كە لە ئێران بە 
"شەهیدی زیندوو" ناوی دەبەن، هەستی بەوە كردبوو 
دۆخی سووریا بەپێی پالن ناڕوات، ناكارامەیی سوپای 
ســووریا گوشــارێكی دارایی و گیانی زۆری لەســەر 
میلیشیا شیعەكان دروســتكردبوو، بۆیەش دەبووایە 
زلهێزێكــی نێودەوڵەتــی بێتــە ناو شــەڕەكەوە. ئەو 
كات ئێران و شــەش زلهێزی جیهان لە شاری ڤیەننا 

رێككەوتنە ئەتۆمییەكەیان راگەیاندبوو.
لە تەمووزی 2015، ســولەیمانی چووە مۆســكۆ 
و لەوێ لەگەڵ وەزیری بەرگریی رووســیا كۆبووەوە، 
ئامانجــی گەشــتەكە ئــەوە بوو رووســیا بەشــداری 
راســتەوخۆی لە شــەڕی نێوخۆی ســووریادا بكات. 
بەگوێــرەی راپۆرتەكەی دژەتیــرۆری ئەمریكا، چەند 
هەفتەیــەك دواتر ســولەیمانی گەڕابووەوە ســووریا 
و ئیــدارەی هەڵمەتێكی نوێ لەدژی ئۆپۆزیســیۆن و 

چەكدارە سوننە جیهادییەكان دەستپێكردبوو.
دوو مانگ و نیو دوای گەشتەكەی سولەیمانی بۆ 
رووسیا، بەشــداری راستەوخۆی هێزی ئاسمانی ئەو 
واڵتە لە شــەڕی نێوخۆی سووریا دەستیپێكرد، هەر 

ئەمەش بااڵنسی هێزی بە قازانجی ئەسەد و میلیشیا 
شیعەكانی ژێر چاودێری سوپای قودس شكاندەوە.

رۆڵی سیاســی و سەربازی سولەیمانی لە عێراق، 
ســووریا، لوبنــان و یەمــەن بەردەوامــە. بەگوێرەی 
راپۆرتەكــەی ســۆفان، لە پێش هێرشــەكانی 16ی 
ئۆكتۆبــەری 2017 قاســم ســولەیمانی ســێ جــار 
ســەردانی هەرێمی كوردســتانی كوردبوو، هەر ســێ 
جارەكــەش پشــتگیری لــە حكومەتەكــەی حەیدەر 
عەبادی، ســەرۆكوەزیرانی عێراق، كردبوو، چەند رۆژ 
دواتریش ســوپای عێراق بە پشتیوانی میلیشیاكانی 
حەشد هێرشیان كردە سەر ناوچە ناكۆكی لەسەرەكان 
"لەو شەڕەدا سولەیمانی میلیشیاكانی خۆی رەوانەی 
شــەڕەكە كــرد بۆ ئــەوەی بتوانــن كۆنتڕۆڵی ناوچە 

گرنگەكانی دەوروبەری شارەكە بكەن".
لــە  گروپــە شــیعەكان  و  دەســەاڵتی حەشــد 
پەرلەمانی عێراق چانســێكی دیكەی بە ســولەیمانی 
داوە بۆ ئەوەی لە داهاتوودا كاریگەری لەسەر بڕیارە 
سیاسی، ئابووری و سەربازییەكانی حكومەتی عادل 
عەبدولمەهدی دابنێ كە بە گوێرەی هەندێك راپۆرت 
بە رێككەوتنێكی نهێنی نێوان قاســم ســولەیمانی و 
موقتەدا ســەدر و دواتر سازش لەگەڵ ئەمریكییەكان 

ئەو پۆستەی وەرگرتووە.

قاسم سولەیمانی.. لە كرێكارییەوە بۆ 
ناودارترین فەرماندەی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست

لە ئێران بە "شەهیدی زیندوو" ناوی دەبەن

هاوكارێكی پێشووی جەالل تاڵەبانی

کاتێك بە نەخێر 
وەاڵمی سولەیمانی 
دەدەینەوە، کێشەمان 
بۆ دروستدەکات، 
تەقینەوە و تەقە 
دەستپێدەکات

قاسم سولەیمانی

بە یەك فەوجی 
بەسیج دەتوانم 
دەست بەسەر 
هەموو سووریادا 
بگرم

سەفەرێكی 
سولەیمانی، 
رووسیای هێنایە 
نێو شەڕی 
سووریا

سولەیمانی 
لە شەڕی ئێران 
و عێراقدا بە 
گیسكدز ناوی 
دەرکردبوو

سولەیمانی بە 
دەست پرۆستات 
و ئازاری پشتەوە 
دەناڵێنێ
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گومرگی هاوردەکردنی شیش  و چیمەنتۆ زیاد دەکرێ
رووداو - هەولێر

لەپێناو پاڵپشتیكردنی بەرهەمی ناوخۆ، گومرگی هاوردەكردنی شیش و چیمەنتۆ بۆ هەرێمی كوردستان دەبێتە دووهێندە. ساماڵ عەبدولڕەحمان، 
بەڕێوەبەری گشــتیی گومرگ لە هەرێمی كوردســتان بە )رووداو(ی راگەیاند، بە هاوكاری وەزارەتی بازرگانی و لەپێناو پشــتیوانیكردنی بەرهەمی 

نێوخۆیــی، ئــەو بڕیارەیــان داوە، گوتیشــی "چەندین كارگەی گەورەی ناوخۆی شــیش  و چیمەنتۆمان هەیە، ناكرێت ئەوان بــێ  كاربن  و لە دەرەوە 
واڵت بەرهەمــی هاوشــێوە هــاوردە بكرێت، ئێمە تەنیا گومرگمان زیادكــردووە، ئەوەش لە هەموو واڵتێكدا بۆ بەرژەوەندی گشــتی دەكرێت. گومرگی 

هاوردەكردنی تۆنێك شیش 10% بووەتە 20%، تۆنێك چیمەنتۆش 15% بۆ 30% زیادی كردووە.

ئابووری

 )فۆتۆ: رووداو(

رەوا عەبدوڵاڵ
رووداو - هەولێر 

گەمــارۆی ئابووریــی ئەمەریكا بۆ ســەر ئێران، 
نرخــی گواســتنەوەی كااڵی لە ئیمــارات و چین و 
واڵتانی ئاســیاوە بۆ هەرێمی كوردســتان بەڕێژەی 
15% بــەرز كردووەتەوە، بەم هۆیەشــەوە ئەگەری 

گرانبوونی نرخی هەندێ كااڵ هەیە.
قۆناغی دووەمی گەمارۆ ئابوورییەكانی ئەمەریكا 
بۆ سەر ئێران كە لە پێنجی ئەم مانگە جێبەجێكرا، 
زۆربەی كۆمپانیا گەورەكانی بواری گواســتنەوەی 
دەریایــی ناچار كــرد هاتوچۆی كەشــتییەكانیان 
بــۆ بەندەرەكانی ئێران راگــرن، ئەمەش كاریگەری 
لەسەر نرخی گواستنەوەی كااڵ لە چین و ئیمارات 
و واڵتانی دیكەی ئاســیاوە بۆ هەرێمی كوردستان 
هەبــووە، چونكە گواســتنەوەی كااڵ لەڕێی بەندەر 
عەباســی ئێرانەوە بۆ كوردستان، كات و تێچووی 

كەمتر بوو.
عەبدولســەالم ئیســماعیل، بەڕێوەبــەری لقــی 
هەولێری كۆمپانیای ســۆالڤ بۆ بازرگانی گشــتی 
و گواســتنەوەی كااڵ دەڵێــت: "ئێســتا زۆربــەی 
كۆمپانیاكانــی گواســتنەوەی كااڵ و بازرگانــان لە 
ترســی دەستگرتن بەســەر بارەكانیاندا، وازیان لە 

هێنانی بار لە رێگەی بەندەر عەباسەوە هێناوە".
عەبدولســەالم، كۆمپانیاكەی خۆیان بە نموونە 
دێنێتــەوە و دەڵێت: "ئێمە پێشــتر بارەكانمان لە 
بەنــدەر عەباســەوە دەهێنا، ئێســتا زیاتر 60%ی 
بارەكانمــان لەڕێگەی ئوم قەســر و 40%یشــی لە 

رێگەی مێرسینەوە دێت". 
پێشتر بازرگانان بۆ گواستنەوەی كااڵ لە ئیمارات 
و چیــن و واڵتانی دیكەی ئاســیاوە، بەندەری ئوم 
قەسریان بەكاردەهێنا، بەاڵم دوای ئەوەی حكومەتی 
عێراق رەسمی گومرگی زیادكرد، بازرگانان روویان 

لە بەندەر عەباس كرد.
عەبدولسەالم دەڵێت: "پێشتر نرخی هێنانەوەی 
هــەر كۆنتێنەرێك كااڵ لە چین و ئیمارات بەرێگەی 
بەندەر عەباســەوە بۆ هەولێر بە بەراورد بە رێگەی 
ئوم قەسر نزیكەی 3 هەزار دۆالر هەرزانتر بوو، بۆیە 

بازرگانان زیاتر بەندەر عەباسیان بەكاردەهێنا". 
جگــە لــە جیــاوازی نرخ، جیــاوازی لــە كاتی 
گەیشــتی بارەكەش لەنێوان هەر ســێ بەندەرەكە 
هەیە، بۆ نموونە بارێك كە لە دوبەی بەڕێگەی ئوم 
قەسردا دەهێنرێتە هەرێمی كورستان، نزیكەی 20 
رۆژ دەخایەنێ، لە رێگەی بەندەر عەباسەوە 25 رۆژ 

و لە رێگەی مێرســینیش نزیكــەی 40 تاوەكو 45 
رۆژی پێویستە. 

عەبدلسەالم دەڵێت: "بۆ هێنانەوەی كااڵ لە چین 
و ئیمارات، بەندەری ئوم قەســر نزیكترین رێگەیە، 
بەاڵم بەهــۆی زیادكردنی نرخی گومرگ، بازرگانان 
رێگــەی بەندەر عەباســیان هەڵبــژارد. بۆ نموونە 
پێشتر بۆ تێپەڕبوونی بارێكی ئاسایی لە بەسرەوە 
نزیكەی 1400 تاوەكو 2500 دۆالر گومرگمان دەدا، 
ئێستا بۆ بارێك نزیكەی 6 تاوەكو 8 هەزار دۆالرمان 

لێوەردەگرن.
بە گوتەی عەبدولســەالم، رۆتین و پشكنین لە 
دەروازەی ئیبراهیم خەلیل، بازرگانانی بێزار كردووە، 
بۆیە زیاتر بەندەر عەباس بەكاردێنن. عەبدولسەالم 
دەڵێــت: "لە ئیبراهیم خەلیل رۆتنیات زۆرە و هیچ 
ئاسانكارییەك بۆ بازرگانان ناكرێت، هەموو كااڵكان 
بۆ پشــكنین دەنێرن، ئەمەش كاتی زۆری دەوێت، 

بۆیە بەهــۆی نەمانی رێگەی بەندەر عەباس نرخی 
گواســتنەوەی كااڵ لە چیــن و ئیمارات بۆ هەرێمی 

كوردستان نزیكەی 15% زیادی كردووە".
كۆمپانیــای بی جی تی بۆ بازرگانی گشــتی و 
هاوردەكردنی خۆراك، یەكێكە لەو كۆمپانیایانەی كە 
پێشتر زۆربەی كااڵكانی لەرێگەی بەندەر عەباسەوە 
دەهێنــا، چونكــە كرێی گواســتنەوەی هەر بارێك 
2000 دۆالر كەمترە و كاتیشــی كەمتر دەویســت، 
بــەاڵم ئێســتا كااڵكانــی لــە رێگەی مێرســینەوە 

دەهێنێت.
باخەوان مامەند ســەعید، بەڕێوەبەری گشتیی 
كۆمپانیای بی جی تی، دەڵێ :"ئێســتا بە ناچاری 
رێگەی مێرسین بەكاردێنین، هۆكارەكەشی بۆ ئەوە 
دەگەڕێتەوە كاتێك پارە بەرێگەی بانكی توركیا یان 
دوبــەی بۆ چین دەنێریــن، بانكەكانی ئەوێ ئەگەر 
بزانن ئــەو كۆمپانیایە یان ئەو كارگەیەی كە ئێمە 

كااڵی لێدەكڕیــن كااڵكە بەرێگــەی بەندەر عەباس 
رەوانــەی عێراق دەكات، بلۆكی دەكەن، ئێســتا لە 
بانكێكی دوبەی 100 هەزار دۆالرم بلۆك كراوە". 

باخەوان مامەند گوتیشــی: "بەهۆی وەســتانی 
هاتوچۆی كەشــتییە نێودەوڵەتییــەكان لە مالیزیا 
و چیــن و تایلەنــدەوە بۆ بەنــدەر عەباس، نرخی 
كرێی گواســتنەوەی هەر كۆنتێنەرێك 500 تاوەكو 
600 دۆالری چووەتــە ســەر، چونكــە تەنیا چەند 
كەشــتییەكی ئێرانــی و چینــی لــەم رێگەیە كار 
دەكەن، ئەوانیش بەهۆی زۆریی خواســت نرخیان 

زیاد كردووە". 
بەپێی ئاماری بەڕێوەبەرایەتی گشتیی بازرگانی 
لە وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی، لە دوو ساڵی 
رابردوودا هەرێمی كوردســتان بایی سێ تریلیۆن و 
237 ملیــار و 805 ملیۆن دینار كەلوپەلی هاوردە 
كــردووە. لە شــەش مانگی یەكەمی ئەمساڵیشــدا 

گەیشــتووەتە 736 ملیار و 600 ملیۆن دینار. ئەو 
ئاڵوگۆڕە بە بەراورد بە شەش مانگی یەكەمی ساڵی 
رابردوو 10% زیادی كردووە كە زۆربەی بە هێنانی 
ئۆتۆمبیلی بەكارهاتــووی ئەمەریكی بوو لەرێگەی 
بەندەر عەباســەوە، بەاڵم هەفتەی رابردوو ئیمارات 
هەناردەكردنی ئۆتۆمبیلی بە رێگەی بەندەر عەباس 

بۆ عێراق راگرت.
كۆمپانیای فەجر ئەلخەلیج بۆ بازرگانی گشــتی 
و هاوردەكردنی ئۆتۆمبیل سااڵنە 400 تاوەكو 500 
ئۆتۆمبیلی دەســتی دوو لە ئەمەریكا و ئیماراتەوە 
دەهێنێتــە كوردســتان و دوای وەرگرتنــی تابلۆ، 

زۆربەیان هەناردەی شارەكانی عێراق دەكات.
 عەبدولقــادر ئەلمــەوال، بەڕێوەبەری گشــتیی 
كۆمپانیای فەجر ئەلخەلیج دەڵێت :"هەفتەی رابردوو 
ئیمارات هەناردەكردنی ئۆتۆمبێلی بەڕێگەی بەندەر 
عەباس قەدەغە كرد، ئێستا تاكە جێگرەوەی بەندەر 

عەبــاس بۆ ئێمە بەندەری مێرســینە، بەاڵم دەبێ 
ئۆتۆمبێلەكان بە سعودیە و عوممانەوە بگەیەنینە 
بەندەری عەقەبە و لەوێشەوە بۆ بەندەری مێرسین، 
لە هەردوو بەندەرەكەش ئۆتۆمبێلەكان دادەبەزێنرێن 
بۆ پشكنین، ئەمەش نزیكەی 25 رۆژی دەوێ، جگە 
لەوەش تێچووی گواستنەوە زیاد دەكات. هەروەها 
پێشــتر لە مــەرزی باشــماخ و حاجی ئۆمــەران، 
پشــكنینی SGS نەدەویســت، بــەاڵم لە ئیبراهیم 
خەلیــل، ئەگــەر ئۆتۆمبێلەكە پشــكنینی SGSی 
نەبێت، رێگەی پێنادەن بێتە هەرێمی كوردستان".

عەبدولقــادر ئەلمــەوال هۆشــداری دەدات لــە 
بەرزبوونەوەی نرخی ئۆتۆمبێل و دەڵێت: "هەرێمی 
كوردستان ســوودمەندی یەكەمە لە هاوردەكردنی 
ئۆتۆمبێل بۆ عێراق، چونكە 85%ی ئۆتۆمبێلەكان 
بــۆ عێــراق دەڕوات و هەرێمی كوردســتان گومرگ 
و پــارەی تابلۆی ئۆتۆمبیلــەكان وەردەگرێ، بۆیە 
پێویســتە پشــكنینی SGS لە ئیبراهیــم خەلیل 
نەهێڵێ، بەپێچەوانــەوە لەوانەیە ئــەم بازرگانییە 
بوەســتێ و نرخــی ئۆتۆمبێل بەرزببێتــەوە، بەاڵم 
ئەگەر ئاســانكاری بكرێــت لەوانە نرخی ئۆتۆمبیل 

هەر تەنیا 500 دۆالرێك بەرزببێتەوە".
نەوزاد ئەدهەم، بەڕێوەبەری گشتی بازرگانی لە 
وەزارەتی پیشەسازی و بازرگانی، دەڵێت: "بەهۆی 
گەمارۆكانــی ئەمەریكا بۆ ســەر ئێــران، قەبارەی 
ئالۆگۆڕی بازرگانی هەرێمی كوردستان لەگەڵ ئێران 
دابەزینی بەخۆوە بینیوە، بەاڵم رێژەكە تا ئێســتا 
زۆر بەرچــاو نییە، چونكــە بازرگانان هەندێك كااڵ 
لەرێگەی ئازەربایجانەوە دەهێننە ئێران و پاشــان 

كوردستان".

بەهۆی گەمارۆی ئابووریی ئەمەریكا بۆ سەر ئێران

نرخی گواستنەوەی كااڵ لە چین و ئیماراتەوە 
بۆ كوردستان 15% بەرز بووەتەوە

بازرگانانی گواستنەوەی كااڵ لە ترسی سزاكانی ئەمریكا ناتوانن سوود لە بەندەر عەباس وەربگرن 

 لەوانەیە هاوردەکردنی 

ئۆتۆمبێل لەڕێی هەرێمی 

کوردستانەوە بوەستێ و نرخی 

ئۆتۆمبێل زۆر بەرز ببێتەوە
بازرگانێك

رەوا عەبدوڵاڵ
رووداو - هەولێر

لەئەنجامی رووپێویەكی دەستەی ئامار بۆ یەكە 
گەشــتیارییەكانی هەرێمی كوردســتان دەركەوتووە 
قەیرانــی دارایی و شــەڕی داعش پاشەكشــەیەكی 
گەورەیان بە كەرتی گەشتیاری كردووە، بە جۆرێك 
339 یەكــەی گەشــتیاری داخراون و 101 شــوێنی 
گەشتیاریش پیشەكەیان گۆڕیوە، بەو هۆیەوە داهاتی 

كەرتەكە 37.6% دابەزیوە.
هەڵكەوتەی جوگرافیای كوردستان و سروشتەكەی 
بە تایبەتــی لە وەرزەكانی بەهار و هاویندا، بووەتە 
هۆی راكێشــانی گەشــتیار لە شــارەكانی عێراق و 
ئێرانــەوە، بەاڵم لە چەند ســاڵی رابــردوودا كەرتی 

گەشتیاری لە كوردستان پاشەكشەی كردووە.
بەپێــی ئامارەكانــی دەســتەی گەشــتوگوزاری 
هەرێمی كوردســتان، لەســاڵی 2009دا 791 هەزار 
گەشــتیار روویــان لە هەرێمی كوردســتان كردبوو، 
ئەو ژمارەیە لە ســاڵی 2013دا گەیشتە 2 ملیۆن و 
952 هەزار گەشــتیار، ئەمەش هانی وەبەرهێنەرانی 
خۆماڵی و بیانی دا كە سەرمایەگوزاری لەو كەرتەدا 
بكــەن، بــەاڵم قەیرانــی دارایــی و شــەڕی داعش، 

پاشەكشەی بەو كەرتە كرد.
دەســتەی ئامــاری هەرێمــی كوردســتان بــە 
هەماهەنگی لەگەڵ دەستەی گشتیی گەشتوگوزاری 
هەرێمــی كوردســتان لە كۆتایی ســاڵی رابــردوودا 
روپێوییەكــی مەیدانــی بــۆ یەكە گەشــتیارییەكان 
كــردووە و بــەراوردی ژمارەی مانــەوەی میوانی لە 
یەكەیەكی گەشــتیاری و داهات و خەرجی لەنێوانی 

سااڵنی 2013 و 2016 كردووە. 
دا  لــە ســاڵی 2013  رووپێوییەكــە،  بەپێــی 
2،872،681 میــوان لــە یەكــە گەشــتیارییەكاندا 
هەبووە، بەاڵم لە ساڵی 2016دا 1،237،438 میوان 

هەبــووە. واتە هاتنی میوان بەڕێژەی 56.8% كەمی 
كردووە. هەروەها ژمارەی شەوانی مانەوەی میوان لە 
یەكە گەشتیارییەكان لەساڵی 2013دا 6،607،132 
شــەو بووە، بەاڵم لــە 2016دا 3،739،022 شــەو 

بووە. واتە بە رێژەی 43% كەمی كردووە.
هــەر بەپێــی رووپێوییەكــە، داهاتــی كەرتــی 
گەشتیاری لە ساڵی 2013دا 328 ملیار دینار بووە، 
بــەاڵم لە ســاڵی 2016دا 204،6 ملیار دینار بووە، 

واتە داهات بەرێژەی 37.6% كەمی كردووە. 
لــە ئەنجامی ئەو پاشەكشــەیە لە كەرتەكەدا لە 
ســاڵی 2016دا 339 یەكــەی گەشــتیاری داخراون 
یان كاریان نەكردووە، و 101 شــوێنی گەشتیاریش 
گــۆڕدراون بۆ پیشــەی دیكە، مۆڵەتــی 37 یەكەی 
گەشتیاریش هەڵوەشــێنراوەتەوە. هەروەها ژمارەی 
كارمەندانیش لە 5831 كەســەوە لە ســاڵی 2013، 
بۆ 4823 كەس لە ساڵی 2016 كەمی كردووە. واتە 
1008 كارمەندی یەكە گەشــتیارییەكان كارەكەیان 

لەدەستداوە.
ســیروان محەممەد، ســەرۆكی دەستەی ئاماری 
هەرێمی كوردستان بە )رووداو(ی گوت: "ئامانجمان 
لــە رووپێوییەكە ئەوە بوو، داتــا و زانیاری وردمان 
لەســەر كاریگەریی قەیرانی دارایی و شــەڕی داعش 

لەسەر كەرتی گەشتیاری دەستبكەوێ". 
هەمــان   2013 و   2012 و   2009 لەســااڵنی 
رووپێــوی بــۆ كەرتی گەشــتیاری كراوە. ســیروان 
محەممــەد دەڵێت: "لــە رووپێوییەكانی پێشــوودا 
هەمیشــە زیادبوون و گەشــە لە ژمــارەی میوان و 
داهــات هەبــوو، بەاڵم لــە دوایین رووپێــوی بۆمان 
دەركەوت بەهۆی كاریگەری قەیرانی دارایی و شەڕی 
داعش پاشەكشــەیەكی گەورە لە كەرتی گەشتیاری 

هەبووە".
رووپێوییەكــە ئاماری زۆر وردی لەســەر داخران 
و گۆڕینی پیشــە لە یەكە گەشــتیارییەكان تێدایە، 

بۆ نموونە ئەو 339 یەكە گەشــتیارییەی لە ســاڵی 
2016 داخراون، 159 یان لە هەولێرن، 110 یان لە 
سلێمانی و 69شیان لە دهۆك، لەنێویاندا 6 هۆتێلی 

پێنج ئەستێرە، 8 هۆتێلی چوار ئەستێرە هەن.
لەنــاو ئــەو 101 یەكــە گەشتیارییەشــی كــە 
پیشــەكەیان گوڕیوە 49 یەكەیــان لە هەولێرن، 52 
یەكــەی دیكەیان لــە دهۆكن كە چوار هۆتێلی چوار 
ئەستێرەیان تێدایە. لەو 52 یەكە گەشتیارییەی لە 
دهۆك پیشــەیان گۆڕیوە 34یان كراونەتە شــوێنی 

نیشتەجێبوون، 18شیان بەشە ناوخۆیی قوتابیان.
بەپێــی روپێوییەكــە زۆرتریــن زیان بــەر یەكە 
كەوتــووە،  هەولێــر  پارێــزگای  گەشــتیارییەكانی 
بەجۆرێــك 159 یەكەی گەشــتیاری داخراون و 49 
یەكە كراون بە شوێنی پیشەی دیكە. 37 هۆتێلیش 
بــۆ رزگاربوون لە بــاج و رســومات، مۆڵەتەكانیان 

هەڵوەشاندووەتەوە. 
زیرەك بیا، ســەرۆكی لقــی هەولێری كۆمەڵەی 
میوانخانە و چێشــتخانەكانی هەرێمی كوردســتان، 
بــە )رووداو(ی گــوت: "جگە لە كاریگەری قەیرانی 
دارایــی و شــەڕی داعش، زیادكردنــی كرێی كارەبا 
و باج و رســوماتی نوێكردنەوەی مۆڵەتی هوتێل و 
موتێل و میوانخانە و شوێنە گەشتیارییەكان، زیانی 

زۆری لە كەرتی گەشتیاری داوە".

زیــرەك دەڵێــت: "حكومــەت لــە زیادكردنــی 
رســومات، رەچاوی كەمیی گەشــتیاری نەكرد، بۆ 
نموونە ئەگەر پێشتر رەسمی نوێكردنەوەی مۆڵەتی 
هوتێلێكی دوو یان سێ ئەستێرە 500 هەزار دینار 
بووبێ، حكومەت لە 2016 كردی بە نزیكەی ســێ 
ملیــۆن دینــار. مۆڵەتــی كردنەوەی بــاڕ كرایە 12 
ملیۆن دینار، ســەنتەری مەساج 15 ملیۆن دینار ، 
مەلەوانگەی داخراو 10 ملیۆن دینار، هۆڵی ئاهەنگ 
25 ملیــۆن دینار. بۆ نموونــە ئەگەر هۆتێلێكی 4 
ئەســتێرە هۆڵی ئاهەنگ و مەســاج و مەلەوانگە و 
بــاڕی هەبووایە، دەبوو ســااڵنە نزیكەی 70 ملیۆن 

دینار بدات".

هۆكارێكــی دیكــەی بەشــێك لــە داخســتنی 
هوتێلەكان، وەك زیرەك بیا باسی دەكات بڕیارێكی 
وەزارەتی تەندروستی بوو، چونكە بڕیارەكە رێگری 
لەكردنەوەی ســەنتەری مەســاج لــە هۆتێلی خوار 
چوار ئەســتێرە دەكات، بەو هۆیەشــەوە بەشێكی 
زۆری هۆتێل و مۆتێلەكان كاریان نەما و رووبەڕووی 

داخستن بوونەوە.
زیرەك بیا دەڵێت: "ئێستا بارودۆخی گەشتیاری 
كەمێــك باشــتر بــووە، بەتایبــەت دوای ئــەوەی 
حكومەت لەســەر داوای ئێمە و دەســتەی گشــتی 
گەشــتوگوزار هەندێ رسوماتی هەڵگرت، رسوماتی 

نوێكردنەوەی مۆڵەتیشی 50% كەمكردەوە".

گوتەبێــژی دەســتەی گەشــتوگوزاری هەرێمی 
كوردســتان دەڵێــت خەریكــە كەرتی گەشــتیاری 
دەكەوێتەوە ســەر رێچكەی خۆی. نادر رووستی بە 
)رووداو(ی گوت: "بەهۆی ئاســانكاری بازگەكان و 
هێنانی گەشــتیار لەالیــەن كۆمپانیاكانەوە، هاتنی 
گەشــتیار زیادی كردووە. بۆ نموونە ساڵی رابردوو 
2 ملیــۆن و 100 هــەزار گەشــتیار هاتنە هەرێمی 
كوردســتان، لەســەرەتای ئەمساڵیشــەوە تاوەكو 
كۆتایــی مانگی ئەیلول، نزیكــەی 2 ملیۆن و 300 
هەزار گەشــتیار هاتوون، ئەمەش بارودۆخی كەرتی 
گەشــتیاری باشــتر كردووە و بەشێك لە هۆتێل و 

موتێلەكان دووبارە دەستیان بە كار كردووەتەوە".

بەپێی رووپێوییەك:

شەش هوتێلی پێنج ئەستێرەیی 
لە كوردستان داخراون

لە ماوەی سااڵنی 2013 تاوەكو 2016 داهاتی كەرتی گەشتیاری 37% كەمی كردووە

339 یەکەی 
گەشتیاری داخراون 
و 101 یەکەش 
پیشەکەیان گۆڕیوە
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"تا ساڵی 2025 
بەهۆی ئۆتۆمبێلی 
ئەلیكترۆنییەوە 
خواست لەسەر 
7 ملیۆن بەرمیل 
نەوت لە رۆژێكدا 
کەمدەبێتەوە"

"پێشبینی 
دەکرێ ئۆپێك 
لە کۆبوونەوەی 
داهاتوویدا بڕیار 
بدات رۆژانە 1.4 
ملیۆن نەوت کەم 
بكاتەوە"

)AFP :فۆتۆ( 

لە ماوەی چەند ســاڵی رابردوودا ئۆتۆمبێلە 
ئەلیكترۆنییەكان لە رووی چۆنیەتی و چەندێتی 
گەشەیەكی بەرچاویان كردووە، لە هەمانكاتیشدا 
تێچوون و نرخیشیان روو لە كەمبوونە، بۆیەش 
خواســت لەسەریان زیاد بووە. ساڵی 2012 لە 
هەمــوو جیهاندا تەنیا 110 هــەزار ئۆتۆمبێلی 
ئەلیكترۆنــی هەبوون، ســاڵی 2014 ژمارەیان 
گەیشتە نزیكەی 410 هەزار ئۆتۆمبێل و ساڵی 
رابردووش گەیشتە 1.92 ملیۆن دانە. ئاژانسی 
نێودەوڵەتیی وزە پێشــبینی كردبــوو ژمارەی 
ئۆتۆمبێلی ئەلیكترۆنی لە ساڵی 2018 بەراورد 
بە ســاڵی رابردوو 54% زیاد بكات و ژمارەیان 
بگاتە 3.1 ملیۆن. بۆ ساڵی 2030یش لە 125 
ملیۆن دانە تێپەڕ بكات. ئەگەرچی ناوەندەكانی 
زیاتریــان  پێشــبینی  لێكۆڵینــەوە  دیكــەی 
خســتووەتەڕوو، هەندێكیان دەڵێن لە ســاڵی 
2030دا ژمــارەی ئۆتۆمبێلە ئەلیكترۆنییەكان 
دەگاتە 60 ملیۆن، بەاڵم ئەوەی گرنگە سەرجەم 
توێژینــەوەكان بە پۆزەتیڤ لــە داهاتووی ئەم 
بەرهەمە دەڕوانن و پێیانوایە وەك دەســتپێك، 
ئەم شۆڕشــە ئۆتۆمبێلە بچوك و سوارییەكان 
دەگرێتەوە، دواتریش روو لە هۆكارە گەورەكانی 
گواســتنەوە وەك كەشتی و بارهەڵگر دەكەن. 
بەپێی راپۆرتەكەی هەمــان ئاژانس، لە 2035 
- 2040 دا ژمــارەی ئۆتۆمبێــل لــە جیهانــدا 
دەگاتە دوو ملیار، كە 220 ملیۆنیان ئۆتۆمبێلی 

كارەبایین.
لە ماوەی ســەدەی رابــردوودا هۆكارەكانی 
گواســتنەوە كە بــە ســووتەمەنی كاردەكەن، 
گەشــەی بەرچاویــان بەخۆوە بینی و پشــكی 
شێریشیان لە نەوت بۆ خۆیان برد، بە شێوازێك 
كە هۆكارەكانی گواســتنەوە زیاتــر لە نیوەی 
خواست لەســەر نەوت پێكدێنن، واتە لە كۆی 
گشتیی خواســت لەسەر نەوت كە نزیكەی 95 
ملیۆن بەرمیلە لە رۆژێكدا، 50 ملیۆن بەرمیلی 
بــۆ هۆكارەكانــی گواســتنەوەیە. لــەو بڕەش 

نزیكەی نیوەی بۆ ئۆتۆمبێلە نەفەربەرەكانە.
پرسیارەكە لێرەدا ئەوەیە كە ئایا ئەو گەشە 

بەرچــاوە لــە ئۆتۆمبێلی ئەلیكترۆنــی دەبێتە 
مەترسی لەسەر داهاتووی بازاڕی نەوت؟ 

واڵتــە پێشــكەوتووەكان گرنگییەكــی زۆر 
بــە هەردوو دیوی ئــەم ئۆتۆمبێالنە دەدەن كە 
ئەویــش الیەنــی بەرهەمهێنــان و بەكاربردنن. 
واڵتانــی چیــن، ژاپــۆن و ئەڵمانیــا گەشــەی 
بەرچاویــان بەخــۆوە بینیوە لــە بەكارهێنانی 
ئــەم ئۆتۆمبێالنــە. بۆ نموونە چیــن لە 2017 
دا نزیكەی یەك ملیۆن ئۆتۆمبێلی ئەلیكترۆنی 
خستووەتە بازاڕەوە و كار بۆ ئەلیكترۆنیكردنی 
پــاس و جۆرەكانی دیكــەی ئۆتۆمبێل دەكات. 
ئۆتۆمبێلە ئەلیكترۆنییەكان لە چین لە ســاڵی 
2017 دا بەراورد بە ساڵی 2016 بەڕێژەی %75 

زیادیان كردووە.
گــەورە  كــە  پیشەســازییەكان  واڵتــە   
بەرهەمهێنــی ئۆتۆمبێلن لە جیهانــدا لەوانەش 
ئەڵمانیــا، ژاپۆن و ئەمریكا، پاڵپشــییەكانیان 
بــۆ بەرهەمهێنــەران و داهێنەرانــی ئەم جۆرە 
بەرهەمە چڕكردووەتەوە تا گەشە بە بەرهەمی 
ئۆتۆمبێلی ئەلیكترۆنی بدەن، بۆ ئەوەی شوێنی 
ئۆتۆمبێلی پێترۆڵی بگرنەوە، چونكە لە الیەك 
مەترسییەكانی پیسبوونی ژینگە كەمدەكاتەوە، 
لەالیەكی دیكە ملكەچبوونیان بۆ واڵتانی ئۆپێك 
و دەرەوەی ئۆپێك كە بەرهەمهێنەری سەرەكی 

نەوتی خــاون، كەم دەبێتەوە. گەشــەكردن و 
پێشكەوتنی ئەم جۆرە ئۆتۆمبێلە ئەلیكترۆنیانە 
بەتایبەت بۆ كەسانی ژینگەدۆست و ئابووری، 
دەبنــە شــوێنگرەوەیەكی باشــی ئۆتۆمبێلــە 
پێترۆڵییەكان، چونكە ئۆتۆمبێلی كارەبایی كە 
بەبێ بەنزیــن و رۆن كاردەكەن، تێچوویان زۆر 

كەمترە. 
پێشــبینی دەكرێت نەوتی خاو تا رادەیەك 
گرنگیــی خۆی لەدەســت بــدات، چونكە هەر 
شــتێك كە جێگرەوەی بۆ پەیدا بوو، ئاســتی 
دەگمەنێتــی و نرخ و خواســت لەســەری كەم 
دەبێتەوە. ئەم ئۆتۆمبێالنە كە لەڕووی خێرایی، 
كواڵیتی و نرخەوە لە ئۆتۆمبێلە پێترۆڵییەكان 
باشترن و مەترسی شۆكی نەوتیان لەسەر نییە، 
دەبنــە جێگرەوەیــەك و ركابەرێكــی باش بۆ 

ئۆتۆمبێلە پێترۆڵییەكان. 
ئەوە گومان هەڵناگرێ كە بەهۆی زیادبوونی 
ژمــارەی دانیشــتووان، گەشــەكردنی زیاتــری 
ئابووریی چین و هیندوســتان و واڵتانی دیكە، 
خواســت لەســەر نەوت زیاد دەكات لە سااڵنی 
داهاتــوودا، رێكخــراوی ئۆپێكیش پێشــبینی 
دەكات خواســت لەســەر نــەوت بــۆ ســاڵی 
2025 بگاتــە 113 ملیــۆن بەرمیــل نەوت لە 
ڕۆژێكــدا. بــەاڵم ئــەوەی دڵخۆشــكەر نییە بۆ 

واڵتــە بەرهەمێنەرەكانــی نــەوت، ئەوەیــە كە 
ناوەندەكانــی توێژینەوە پێشــبینی دەكەن لە 
ســاڵی 2025 دا بەهۆی زیادبوون و گەشــەی 
ئۆتۆمبێلە ئەلیكترۆنییەكان رۆژانە خواست بە 
بــڕی حەوت ملیۆن بەرمیل لەســەر نەوت كەم 

ببێتەوە.
ئەگەر كەمبوونی بڕی حەوت ملیۆن بەرمیل 
نەوت لە رۆژێكدا بەراورد بكەین بەو زیادبوونەی 
كە تا ســااڵنی 2015 لە خواست لەسەر نەوت 
روویــدا بــۆ ســەرجەم واڵتــە بەرهەمهێنەكان 
بەیەكــەوە، لەوانەیــە ئەوەنــدە زۆر نەبێت كە 
دەكاتە تەنیا 6%ی خواســتی پێشبینیكراو بۆ 
2025. واتــە لەڕووی داهاتــەوە ئەگەر داهاتی 
حەوت ملیــۆن بەرمیل نەوت لــە رۆژێكدا كەم 
بكەینەوە، ئەوا تێكڕای ئەم واڵتانە 6% داهاتیان 
لەدەست دەدەن، بەاڵم مەترسییە گەورەكە لە 
الیەكی دیكەیە، ئەویش ئەوەیە كە بڕی حەوت 
ملیۆن بەرمیل لە رۆژێكدا لە خواســت لەســەر 
نــەوت كەم ببێتەوە، هاوســەنگی خواســت و 
خســتنەڕووی نەوت تێكــدەدات و نرخی نەوت 
زۆر دادەبەزێنــێ. زیادەی خســتنەڕووی نەوت 
بە بڕی حەوت ملیۆن بەرمیل لەڕۆژێكدا دەبێتە 
مەترســییەكی گەورە لەسەر بازاڕی نەوت وەك 
ئــەوەی لــە 2014 روویــدا و بەهــۆی زیادەی 

خســتنەڕوو تەنیا بــە دوو ملیــۆن بەرمیل لە 
رۆژێكــدا، نرخی نەوتی خاو لــە 120 دۆالرەوە 
هاتــە ســەر 26 دۆالر و زیانێكــی گــەورە بەر 
ئابووریــی واڵتــە نەوتییــەكان كــەوت. دوای 
چەندین كۆبوونەوە و رێككەوتنی نێوان واڵتانی 
ئۆپێــك و دەرەوەی ئۆپێــك، توانییــان بڕێك 

لەو زیاد خســتنەڕووە كەم بكەنەوە و جۆرێك 
لە هاوســەنگی بۆ بازاڕی نــەوت بگەڕێننەوە و 
كەمێــك نرخی نەوت بەرز بكەنــەوە. ئەمە لە 
حاڵێكدابــوو كــە تەنیــا دوو ملیــۆن بەرمیــل 
زیادەی خســتنەڕوو هەبوو. ئەگەر بڕی زیادەی 
خســتنەڕوو حەوت ملیۆن بەرمیــل بێت، ئەوا 
رێككەوتنی واڵتان لەســەر كەمكردنەوەی ئەم 
بڕە زیادەیە شتێك دەبێت لە نزیك ئەستەمەوە.
مەترسی بۆ سەر داهاتووی نەوت ئەوەیە كە 
واڵتە پیشەسازییە پێشــكەوتووەكان توانییان 
جێگرەوە بۆ ئۆتۆمبێلە پێترۆلییەكان بدۆزنەوە 
كە زۆرترین پشكیان هەبوو لە خواست لەسەر 
نەوتــی خــاو، رەنگە لــە هەنــگاوی داهاتوودا 
جێگــرەوە بۆ نــەوت لــە بوارەكانــی دیكەش 
بدۆزنــەوە. زەحمەتە بتوانن خواســت لەســەر 
نەوت ســفر بكــەن، بەاڵم لە پێداویســتییەكی 
دەگمەنەوە دەیكەنە شــمەكێك كە جێگرەوەی 
هەبێــت، بەمەش نرخــی نــەوت دادەبەزێت و 
واڵتانی نەوتی كە زۆربەی داهاتیان لە فرۆشــی 
نەوتەوەیە، تووشی كێشەی گەورەی ئابووری و 

دارایی دەبن.

ئۆتۆمبێلە ئەلیكترۆنییەكان مەترسین لەسەر 
داهاتووی نەوت؟

بەپێی ئامارەكان، لە ئێســتا و لەماوەی چەند 
هەفتەی رابردووشدا، ئاستی بەرهەمهێنانی نەوت 
لەالیەن ئەندامانی ئۆپێك و ویالیەتە یەكگرتووەكانی 
ئەمریكاوە رووی لە بەرزبوونەوە كردووە، هەر یەكە 
لە داتای هەفتانەی پەیمانگەی نەوتی ئەمریكی ) 
API( و ســەكۆكانی بەرهەمهێنان ئەو بابەتەیان 
پشتڕاســتكردەوە. ئەمەش دەمانگەیەنێتە بەشی 
دووەمــی هاوكێشــەی بازاڕ كە نەوتێكــی زۆر لە 
بازاڕدایە و ئەوەش گوشــار دەخاتە ســەر نرخ و 
دەبێتە هــۆكاری بەردەوامبوونی دابەزینی نرخی 

نەوت لە بازاڕەكانی جیهاندا.
لەهەمانكاتدا بازاڕ پێشــبینی ئــەوەی دەكرد 
كــە ئێران دووربخرێتەوە لە هەناردەكردنی نەوت، 
بــەاڵم لــە راســتیدا ویالیەتــە یەكگرتووەكانــی 
ئەمریــكا رێگــەی بــە كڕیــارە زەبەالحەكانــی 
نەوت داوە بەشــێوەیەكی كاتی بــەردەوام بن لە 
كڕینــی نەوت لــە ئێران، ئەمەش لــە ئامارەكانی 
گواســتنەوەی دەریاییــدا رەنگــی داوەتــەوە كە 
ژمارەی كەشتییەكانی گواستنەوەی نەوتی ئێران، 
لە دوای كەمبوونەوەی لــە دوو مانگی رابردوودا، 
پێشــبینی دەكرێت لە مانگی تشــرینی دووەم و 
كانوونی یەكەم دووبارە روو لە زیادبوون بكەنەوە. 
هەروەها پێشــبینی دەكرێت كڕینی نەوتی ئێران 
لەالیــەن چین و هیندســتان كە بــە دوو كڕیاری 
زەبەالحــی نەوتی ئێران دادەنرێــن، بەردەوام بن 
لــە كڕینی نەوتی ئێــران تا ئــەو وادەیەی بۆیان 
دەستنیشان كراوە. بەم شێوەیەش خستنەڕووی 
نەوتــی ئێران لە بــازاڕدا ماوەتــەوە، ئەمە جگە 

لەوەی هەر یەكە لە ئەندامانی ئۆپێك و ویالیەتە 
یەكگرتووەكانــی ئەمریكا ئاســتی بەرهەمهێنانی 

نەوتیان بەرزكردووەتەوە.
دابەزینی نرخی نەوت لــە بازاڕەكانی جیهاندا 
كاریگەری نەرێنی لەســەر ئابووریی بەشــێك لە 
واڵتانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاســت و عێراق دروســت 
دەكات، لــەدوای ئــەوەی عێــراق بــووە دووەم 
گەورەترین بەرهەمهێنەری نەوت لەســەر ئاســتی 
رێكخراوی ئۆپێك، لە ســاڵی رابــردووەوە عێراق 
توانی ئاستی بەرهەمهێنانی رۆژانەی بۆ 4 ملیۆن 
و 650 هــەزار بەرمیل بەرزبكاتەوە، پێشــبینیش 
دەكرێت ئەگەر نرخی نەوت بە بەرزی بمێنێتەوە، 
ئەوا بتوانێت ئاستی بەرهەمهێنانی نەوتی لە چەند 

ساڵی داهاتوودا زیاتر بەرزبكاتەوە .

دابەزینــی نرخی نــەوت رووداوێكی كاتییە كە 
بەهۆی زۆر خستنەڕووی نەوتەوەیە، بۆیە پێموایە 
نابێت بەرهەمهێنەرانی نەوت بڕیارێكی هەمیشەیی 

بدەن بۆ رووداوێكی كاتی.
لەالیەكــی دیكــەوە عێراق ئێســتا لــە هەموو 
كاتێك زیاتر پێویستی بە وەبەرهێنانە لە ژێرخانی 
ئابووریدا بە تایبەتیش لە ژێرخانی نەوت و گازدا، 
ئەگەر نرخی نەوت بەردەوام بێت لە دابەزین، ئەوا 
كاریگەری لەسەر ناسەقامگیری رەوشی سیاسی 
ئەو واڵتە دەبێت. وەبەرهێنان لە ژێرخانی ئابووریدا 
بە سەرەكیترین فاكتەر دادەنرێت بۆ پێشخستنی 

ئاست و توانای عێراق لەناو رێكخراوی ئۆپێكدا.
ســەبارەت بە كۆبوونــەوەی داهاتووی ئۆپێك 
لــە ڤییەنــا، لــە ئێســتاوە زۆر روون نییــە كــە 

تێڕوانینــی ئەندامانی ئۆپێــك و بەرهەمهێنەرانی 
دەرەوەی ئۆپێك وەك یەك دەبێت، سعودیە داوا 
دەكات لــە دوای كۆبوونەوەكەی داهاتوو ئاســتی 
بەرهەمهێنانــی نــەوت كەمبكرێتەوە بــۆ ئەوەی 
بازاڕی نەوت زیاتر ســەقامگیربێت، بەاڵم رووسیا 
هێشتا بڕیاری كۆتایی نەداوە سەبارەت بەوەی كە 
لەگەڵ ســعودیە هاوڕایە بۆ كەمكردنەوەی ئاستی 
بەرهەمهێنانی نەوت، یاخود دەیەوێت بازاڕی نەوت 
بەم شێوەیە بێت و كەمكردنەوەی بەرهەمهێنانی 
نەوت نەبێتە رێگەخۆشكەر بۆ زیادكردنی پشكی 

كۆمپانیا ئەمریكییەكان لە بازاڕی نەوتدا.
بەپێــی چەنــد راپۆرتێك كــە باڵوبوونەتەوە، 
پێشــبینی دەكەیــن لەكۆتایــی كۆبوونەوەكــەی 
داهاتوودا، ئۆپێك بڕیاری كەمكردنەوەی ئاســتی 

بەرهەمهێنانی نەوت بدات بە بڕی ملیۆنێك و 400 
هەزار بەرمیل لە رۆژێكدا.

لەالیەكــی دیكــەوە چــاوەڕوان دەكرێــت كــە 
واڵتانی بەرهەمهێنەری نەوت گۆڕانكاری لە پالنە 
ئابوورییەكانیاندا بكەن لەسەر ئاستی كورتخایەن 
بۆ ئەوەی بتوانن خەرجییەكانیان لەگەڵ دابەزینی 
نرخی نەوت و كەمبوونەوەی داهاتیان بگونجێنن، 
چونكە دابەزینی نرخی نــەوت كاریگەری دەبێت 
گەشــەكردنیان،  و  خەرجییەكانیــان  لەســەر 
بەواتایەكی دیكە دەبێــت واڵتانی بەرهەمهێنەری 
نــەوت خاوەنی چەنــد پالنێكــی جۆراوجۆر بن، 
بەشێوەیەك كە لەگەڵ بەرزبوونەوەی نرخی نەوت، 
خەرجییەكانیان زیاد بكەن و وەبەرهێنانەكانیان لە 
ژێرخانی ئابووریدا چڕ بكەنەوە. لەگەڵ دابەزینی 

نرخی نەوتیش بتوانن خەرجییەكانیان بەشێوەیەك 
كەمبكەنەوە كە كاریگەری نەرێنی لەسەر رەوشی 

ژیانی خەڵكی دروست نەكات.
خراپــی  كاریگــەری  ئــەوەی  بــۆ  ئــەوان 
دابەزینــی نرخی نــەوت لەســەر ئابوورییەكانیان 
كەمبكەنەوە، دەتوانن پەیڕەوی سیاسەتی دارایی 
دژ بــە ناســەقامگیرییە كاتییــەكان بكــەن وەك 
كەمكردنــەوەی خەرجییەكانیــان لەو ســااڵنەی 
نرخــی نــەوت تێیــدا دادەبەزێــت و زیادكردنــی 
خەرجییەكانیشــیان لەو سااڵنەی دواتر كە نرخی 
نــەوت بەرزدەبێتەوە. بەمەش دەتوانن قەرەبووی 
ئــەو رەوشــە بكەنەوە كە لە ئەنجامــی دابەزینی 
نرخی نــەوت دروســت دەبێت، بەم شــێوەیەش 
حكومەتەكان دەتوانن پاشەكەوتێكی باش بكەن 
لەو كاتەی داهاتیان زیاد دەبێت، بەكاریبهێنن بۆ 
ئەو كاتەی داهاتیان بەهۆی دابەزینی نرخی نەوت 

كەمدەبێت.

* شرۆڤەكاری دارایی لە كۆمپانیای 
)Ironfx(ئەم وتارەی بە تایبەتی بۆ تۆڕی 
میدیایی رووداو نووسیوە.

ئەنگیلۆس زیتس*

پێشبینی دەكرێ ژمارەی ئۆتۆمبێلە ئەلیكترۆنییەكان لە ساڵی 2030 دا لە 125 ملیۆن دانە تێپەڕ بكات

عێراق دووەم گەورەترین بەرهەمهێنەری نەوتی ئۆپێكە

ئابووریی عێراق لەنێوان دابەزینی نرخی نەوت و 
ناسەقامگیریی سیاسیدا

سیپان عەزیز شێروانی
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فێستیڤاڵی میوزیك و گۆرانی لە هەولێر سازدەکرێت
رووداو - هەولێر

بڕیارە رۆژی 2018/11/21 یەكەمین فێســتیڤاڵی میوزیك و گۆرانیی كوردســتان لە شــاری هەولێر بەسەرپەرشــتی وەرزارەتی رۆشــنبیری 
بەڕێوەبچێت كە ماوەی ســێ رۆژ دەخایەنێ. فەرهەنگ غەفوور، بەڕێوەبەری رۆشــنبیری و هونەری هەولێر بە )رووداو(ی راگەیاند :"خۆشــحاڵین 

كە ئێمە وەكو بەڕێوەبەرایەتیی رۆشــنبری و هونەری هەولێر، یەكەمین فێســتیڤاڵی میوزیك و گۆرانیی كوردســتان لە هەولێر. بەڕێوەدەبەین". لەم 
فێستیڤاڵەدا 8 گرووپی میوزیكی لە هەر چوار پارچەی كوردستان گۆرانی و میوزیكی خۆیان لە ماوەی سێ رۆژدا پێشكەش دەكەن. فەرهەنگ غەفوور 

دەڵێت "هەوڵدەدەین سااڵنە ئەم فێستیڤاڵە سااڵنە لە هەولێر سازبكەین".

هونەری

هێشتا زووە بۆ بەزاندنی سنوورەكان
لە فیلمی كوردیدا

کچە ئەکتەری کورد نارین ئاالن بۆ )رووداو(:

بەدڵنیاییەوە 
دەگەڕێمەوە 
کوردستان و 
کۆنسێرتیش دەکەم

کلیپەکەم شوێنی 
خۆی گرتووە و پشوو 
دەدەم

رووداو: چـــۆن بـــوو بڕیـــارت دا بەشـــداری لـــە 
فیلمێكـــی كـــوردی بكـــەی؟

ـــەوەوە  ـــم ب ـــەوە خەون ـــە منداڵیی ـــەر ل ـــن: ه ناری
ـــەی  ـــە دوب ـــار ل ـــەر. چەندینج ـــە ئەكت ـــوە ببمب بینی
ــەر  ــەاڵم لەبـ ــەم، بـ ــت بكـ ــم دروسـ ــدا فیلـ هەوڵمـ
ـــو  ـــەوەی وەك ـــی. دوای ئ ـــك نەمتوان ـــد هۆكارێ چەن
پێشكەشـــكار بەشـــداریم لـــە هەفتـــەی نمایشـــی 
ــردم  ــان لێكـ ــرد، داوایـ ــتان كـ جلوبەرگـــی كوردسـ
ــە  ــەم كـ ــدا بكـ ــی كوردیـ ــە فیلمێكـ ــداری لـ بەشـ
ــە.  ــوان عەتووفـ ــینەماكار شـ ــی سـ ــە دەر هێنانـ لـ
قەبوڵكـــرد،  داوایـــەم  ئـــەو  بەخۆشـــحاڵییەوە 
بەڕاســـتی جێـــی شـــانازییە بـــۆ مـــن لەگـــەڵ 
هونەرمەندانـــی وەك شـــوان عەتـــووف و هەڵوێســـت 
و نـــزار ســـەالمی رۆڵ لـــە فیلمێكـــی كوردیـــدا ببینـــم، 
ـــراون و كاری  ـــەردا زۆر ناس ـــواری هون ـــە ب ـــەوان ل ئ

ــردووە. ــیان كـ زۆر باشـ
رووداو: لەم فیلمەدا تۆ چ رۆڵێك دەبینی؟

ناریـــن: مـــن لـــە فیلمەكـــە رۆڵـــی ســـەرەكیم 
هەیـــە، كارەكتـــەری كچێكـــی دەوڵەمەنـــد كـــە حـــەز 
لـــە كوڕێـــك دەكات، بـــەاڵم باوكـــی رازی نابێـــت 

لە سلێمانی لەدایكبووە، لە سوێد گەورە بووە 

و ئێستا لە دوبەی دەژی. نارین ئاالن، دەمێك بوو 

خەونی بەوەوە دەبینی لە فیلمێكی کوردیدا رۆڵ 

ببینێ. خەونەکەی لەڕێگەی فیلمێكی سینەماکاری 

کورد شوان عەتووفەوە هاتەدی و ئێستا دەستیان 

کردووە بە وێنەگرتنی فیلمەکە. نارین کە لەگەڵ 

هونەرمەند هەڵوێست محەممەد و نزار سەالمی 

رۆڵی سەرەکی لە فیلمی "پەیكەری دڵ"دا دەبینێ، 

لەبارەی ئەو فیلمەوە قسە بۆ )رووداو( دەکات.

هەڤپەیڤین: هیوا سەاڵح

رووداو- هەولێر

ــەن  ــر لەالیـ ــوو. دواتـ ــە شـ ــدات بـ ــە زۆر دەیـ و بـ
ـــە  ـــازار دەدرێ. ئەم ـــەوە زۆر ئ ـــەی و باوكیی مێردەك

چیرۆكـــی فیلمەكەیـــە. 
ـــەری  ـــە ئەكت ـــو كام ـــەی وەك ـــەز دەك رووداو: ح

ـــت؟ ـــگ دەربكەی ـــی ناوبان ـــان بیان ـــورد ی ك
ـــم لەســـەر خانمـــە  ناریـــن: بەداخـــەوە زۆر زانیاری
ــم،  ــاش نایانناسـ ــە و بـ ــوردەكان نییـ ــەرە كـ ئەكتـ
چونكـــە بەڕاســـتی فیلمـــی كـــوردی زۆر بەكەمـــی 
باڵودەبێتـــەوە و بەهـــۆی ئەمەشـــەوە ئەكتـــەری 
نـــاودار و ئەســـتێرە دەرناكەوێـــت، بـــەاڵم لـــە 
ئەكتـــەرە ناودارەكانـــی جیهـــان زۆر سەرســـامی 
ســـۆفیا ڤێـــرگارام، كارەكتەرێكـــی زۆر جوانـــی لەنێـــو 
فیلمـــدا هەیـــە، حـــەز دەكـــەم لـــەو فێربـــم. هەروەهـــا 
ــا  ــی ئەنجلینـ ــاوداری جیهانـ ــەری نـ ــە ئەكتـ خانمـ
ــی  ــەیدای رۆڵەكانـ ــدەوێت و شـ ــم زۆر خۆشـ جولیـ

ئـــەو خانمـــەم.
رووداو: كاركـــردن لەگـــەڵ شـــوان عەتـــووف 

ــە؟ ــەخت نییـ سـ
ناریـــن: بەڕاســـتی كاك شـــوان بـــۆ خـــۆی 
قوتابخانەیەكـــە، ئـــەو بـــەدڵ و گیـــان ئیـــش دەكات، 
ئـــەو بەالیـــەوە گرنـــگ نییـــە خـــۆی بەناوبانـــگ بێـــت 
و خـــۆی بەرێتـــە پێشـــەوە، بەڵكـــو حـــەز دەكات 
ئـــەو كەســـەی لەگەڵـــی كار دەكات هەمیشـــە 
پێشـــبكەوێ، ئەمـــەش گوڕوتینێكـــی زۆری بـــە ئێمـــە 
داوە. مـــن یەكەمجارمـــە لـــە فیلمێكـــدا رۆڵ دەبینـــم، 
بەڕاســـتی ســـەبرێكی زۆری لەگـــەڵ مـــن هەبـــوو، 
وەكـــو مامۆســـتایەك هەمـــوو شـــتێكی دەربـــارەی 
فیلـــم، ســـینەما، رۆڵ و ئەكتـــەر فێركـــردووم. 
هەروەهـــا كاك هەڵوێســـتیش یەكەمجـــارە لـــە 
فیلمێكـــدا بەشـــداری دەكات، كاك شـــوان زۆر 
هـــاوكار و پاڵپشـــتمان بـــووەو لەگەڵمـــان زۆر 

مانـــدووە بـــووە، بـــاوەڕ بكـــە، ئـــەو لەگـــەڵ كاری 
دەرهێنـــان زیاتـــر لـــە 10 كـــەس فێـــری هونـــەری 
ــەاڵم  ــێ، بـ ــووڕە دەبـ ــتە تـ ــینەما دەكات، راسـ سـ
تووڕەبوونەكەشـــی بـــۆ ئێمـــە ســـوودی هەبـــووە.

رووداو: هەمیشـــە دەرهێنەرانـــی كـــورد گلەیـــی 
ـــدا كچێكـــی  ـــە نێـــو ســـینەمای كوردی دەكـــەن كـــە ل
بوێـــر نەبـــووە ســـنوورەكان بشـــكێنی، تـــۆ دەتوانـــی 

ـــەو ســـنوورانە بشـــكێنی؟ ئ
ناریـــن: بـــاوەڕ ناكـــەم ئـــەو ســـنوورانە بشـــكێنم، 
چونكـــە خەڵـــك بـــە چاوێكی دیكـــە ســـەیرت دەكەن. 
رەنگـــە فیلمەكـــەی ئێمـــە دەســـتگرتن و باوەشـــێكی 
تێـــدا بێـــت، ئەمـــەش بـــۆ ئەوەیـــە كـــە ئـــەو هەســـتە 
بدەیتـــە بینـــەر كـــە رۆڵەكـــە وەكـــو خـــۆی دەبینـــی. 
ـــت،  ـــەڵ ئێمەدابێ ـــگات و لەگ ـــت تێب ـــش دەبێ بینەری
بـــەاڵم هێشـــتا كۆمەڵـــگای ئێمـــە نەگەیشـــتووەتە 
ئـــەو ئاســـتەی مـــاچ و بـــاوەش لـــە نێـــو فیلمـــی 
كوردیـــدا هـــەزم بـــكات. بـــۆ ئاینـــدەش نازانـــم چـــۆن 
دەبێـــت، بەهەرشـــێوەیەك بێـــت جـــارێ بـــۆ ئـــەم 

ـــە زووە. ـــگای ئێم ـــە كۆمەڵ ـــە ل كاران
رووداو: ئـــەم فیلمـــە چـــی وای تێدایـــە لـــە فیلمـــە 

كوردییەكانـــی دیكـــە جیـــاواز بێـــت؟
ناریـــن: بـــەڕای مـــن ئـــەم فیلمـــە ســـەركەوتنێكی 
فیلمێكـــی  چونكـــە  بەدەســـتدەهێنێ،  بـــاش 
میوزیكاڵییـــە و گۆرانیـــی تێدایـــە كـــە لـــە فیلمـــە 
كوردییەكانـــی دیكـــەدا ئـــەوەم نەدیـــوە. رەنگـــە كاك 
شـــوان لەوبارەیـــەوە باشـــتر بزانێـــت، بـــەاڵم ئـــەم 
فیلمـــە كۆمیـــدی و رۆمانســـی و گریانیشـــی تێدایـــە 
كـــە وا دەكات بینـــەر زیاتـــر بـــۆ خـــۆی رابكێشـــێت.
ـــایەتی  ـــە كەس ـــە ل ـــەو كچ ـــەری ئ رووداو: كارەكت

ـــە؟ ئاســـایی خـــۆت نزیك
ـــەم كچـــە زۆر  ـــن: بەڕاســـتی كەســـایەتی ئ ناری
لـــە كەســـایەتی و كارەكتـــەری خـــۆم نزیكـــە، 
دەتوانـــم بڵێـــم رێـــك خۆمـــم، بۆیـــە لـــە 
رۆڵبینینـــدا هیـــچ مانـــدوو نەبـــووم و هەمـــووی 
وەكـــو ژیانـــی نۆرماڵـــی خـــۆم كردوومـــە. لـــەم 
ـــش  ـــە، منی ـــە زۆر عەجول ـــەم كچ ـــەدا ئ فیلم
ـــەاڵم چیرۆكـــی  ـــە، ب ـــەم تێدای ـــەو عەجولی ئ
لەنـــاو  كچەكـــە  رۆڵـــی  و  فیلمەكـــە 

فیلمەكـــە لـــە مـــن ناچێـــت، تەنیـــا 

كارەكتەرەكـــەی لـــە مـــن دەچـــێ.
رووداو: رۆڵبینیـــن لەگـــەڵ گۆرانیبێژێكـــی وەكـــو 

هەڵوێســـت چۆنـــە، چـــی لـــەو فێربوویـــت؟
ـــەڵ كاك هەڵوێســـت زۆر  ـــردن لەگ ـــن: كارك ناری
خۆشـــە، چونكە كەســـێكی زۆر پرۆفیشـــناڵە و زۆر 
هـــاوكار و یارمەتیـــدەری مـــن بـــووە. گوڕوتینـــم پـــێ 
ـــە 18  ـــە زیاتـــر ل ـــاوەڕ بكـــە رۆژ هەی دەبەخشـــێ، ب
كاژێـــر كاردەكەیـــن، ئـــەو دێتـــە الی مـــن و دەڵێـــت 
ســـەبرت هەبێـــت، كارەكان زۆر لەبەرچـــاوم ئاســـان 
دەكات. كەســـێكی زۆر هێمـــن و لەســـەرخۆیە، 
ـــەدا  ـــە فیلمەك ـــژ ل ـــو گۆرانیبێ ـــەو وەك ـــداری ئ بەش
زۆر گرنگـــە، چونكـــە تەنیـــا هەوادارانـــی ئـــەو بێنـــە 

ســـینەما بەســـە.

کۆمەڵگای ئێمە 
نەگەیشتووەتە 
ئەو ئاستەی ماچ و 
باوەش لە فیلمدا 
قبوڵ بكات

ئەنجلینا جولیم زۆر 
خۆشدەوێت و شەیدای 
رۆڵەکانی ئەوم

رووداو: ماوەیـــەك بـــەر لە ئێســـتا بـــۆ )رووداو( 
ـــەم  ـــۆ ئ ـــت ب ـــەوكات ئامادەكاری ـــرد، ئ ـــەت ك قس
ـــە  ـــەوە و ل كلیپـــە دەكـــرد، ئێســـتا كـــە باڵوبووەت
ماوەیەكـــی كەمـــدا كلیپەكـــەت نزیكدەبێتـــەوە لـــە 
ـــێ  ـــم بڵ ـــوب، پێ ـــە یوتی ـــەر ل ـــۆن بین ـــەك ملی ی

ـــە؟ هەســـتت چۆن
ـــەو  ـــە. ئ ـــم هەی ـــتێكی زۆر خۆش ـــۆری: هەس ن
ــی  ــم هێزێكـ ــك و هەوادارانـ ــتگیرییەی خەڵـ پشـ
زۆریـــان پێـــداوم، ئێســـتا ناتوانـــم چـــاوەڕێ بكـــەم 
ـــت  ـــوێ. دەمەوێ ـــی ن ـــەوەی بەرهەم ـــۆ باڵوكردن ب

گۆرانی کچێكی کورد لە چەندین واڵت پڕفرۆشترینە

كۆمێنتی خراپ بۆ كلیپەكەم هاتووە
نۆری، خانمە گۆرانیبێژی کورد بۆ )رووداو(:

ـــەوە  ـــر باڵوبكەم ـــی زیات ـــك و كلیپ ـــی و میوزی گۆران
بـــۆ هەمـــوو كەســـێك، ئێســـتا پشـــوو دەدەم، 

چونكـــە ماندووبوونەكـــەم بەرهەمـــی هەبـــووە.
باڵوكردنـــەوەی  دوای  لـــە  دڵنیـــام  رووداو: 
تـــۆڕە  لـــە  زۆرت  نامـــەی  كلیپەكـــەت، 
ــەوەی  ــتوون، كاردانـ ــەوە پێگەیشـ كۆمەاڵیەتییەكانـ
ــە؟  ــۆ چۆنـ ــەی تـ ــەر كارەكـ ــە بەرامبـ ــی لـ خەڵكـ

چۆنـــن؟ دەنێـــرن  بـــۆت  نامەكانـــی 
نـــۆری: زۆریـــان ئەرێنیـــن، لەگـــەڵ ئـــەوەش 
ـــە،  بەدڵنیاییـــەوە كۆمێنـــت و بۆچوونـــی خـــراپ هەی
بـــەاڵم مـــن دڵخۆشـــم و شـــانازی دەكـــەم بـــەو 
بیركردنـــەوە جیاوازانـــەی لـــە نێـــو واڵتەكەمـــدا هـــەن. 
ئەمـــە چێـــژم پێدەبەخشـــێت. جارێكـــی دیكـــەش 
سوپاســـی هەمـــوو ئەوانـــە دەكـــەم كـــە پشـــتگیرییان 

كـــردووم.
ــۆم  ــیالمیدیای تـ ــری سۆشـ ــن چاودێـ رووداو: مـ
كـــردووە، هەندێـــك بۆیـــان نووســـیوی كـــە بـــاوەڕ 

ناكـــەن تـــۆ كـــورد بیـــت؟
نـــۆری: پێیاندەڵێـــم 100% كـــوردم و شـــانازی 

بـــەوە دەكـــەم.
رووداو: ئەندامانـــی خێزانەكـــەت پشـــتگیریت 

دەكـــەن؟
ـــەم  ـــی خێزانەك ـــوو ئەندامان ـــێ، هەم ـــۆری: بەڵ ن
ـــە كارەكانـــم  پشـــتگیریم دەكـــەن، دایكـــم بەشـــێكە ل
و رۆڵێكـــی كاریگـــەری هەیـــە، ئـــەو ئێســـتا دڵخۆشـــە 

كـــە مـــن لـــە نێـــو بەدیهێنانـــی خەونەكانمـــدا دەژیـــم.
ـــتیانە  ـــت مەبەس ـــە هەواداران ـــێك ل رووداو: بەش
ـــەن،  ـــیار بك ـــۆوە پرس ـــی ت ـــی تایبەت ـــارەی ژیان لەب
تـــۆ بـــە دیاریكـــراوی خەڵكـــی كامـــە شـــاری 
كوردســـتانی؟ ئێســـتا لـــە كـــوێ دەژیـــت؟ چوویتـــە 

ژیانـــی هاوژینییـــەوە؟
نـــۆری: شـــووم نەكـــردووە، لـــە نیوزیلەنـــدا 
ــت  ــار گەشـ ــم زۆرجـ ــۆ كارەكانـ ــەاڵم بـ ــم، بـ دەژیـ
ــی  ــم خەڵكـ ــس، باوكـ ــۆس ئەنجلـ ــۆ لـ ــەم بـ دەكـ

هەولێـــرە و دایكیشـــم خەڵكـــی كەركووكـــە.
كوردســـتان  ســـەردانی  بەنیازنیـــت  رووداو: 

بكـــەی؟ داوای كۆنســـێرتت لـــێ ناكـــەن؟
نـــۆری: بەدڵنیاییـــەوە، زۆر حـــەز دەكـــەم، 
لـــە پالنمدایـــە و لـــە دەرفەتێكـــی نزیكـــدا دێمـــە 
كوردســـتان، دەمـــەوێ لـــەوێ هەمـــوو ئـــەو كەســـانە 
ـــە  ـــم بەمزووان ـــەن، دێ ـــتگیریم دەك ـــە پش ـــم ك ببین
دێـــم، بەدڵنیاییـــەوە داوای كۆنســـێرت دەكـــەم 
و حـــەز دەكـــەم بیكـــەم، بـــە دڵنیاییـــەوە ئـــەوە 

روودەدات.
رووداو: حـــەز دەكـــەی لەگـــەڵ گۆرانیبێژێكـــی 
ــەر  ــەن؟ ئەگـ ــار بكـ ــت تۆمـ ــی دوێـ ــورد گۆرانـ كـ

بەڵـــێ، هیـــچ نـــاوت لـــە پالندایـــە؟
نـــۆری: بەڵـــێ زۆر حەزدەكـــەم گۆرانـــی هاوبەشـــم 
ـــە هەمـــوو  لەگـــەڵ گۆرانیبێژێكـــی كـــورد هەبێـــت، ل
كارە میوزیكییەكانـــی دەشـــیانكەم كاریگـــەری 
میوزیكـــی رۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـتی بەســـەرەوەیە، 
مـــن بـــۆ هەمـــوو پێشـــنیازێكی تۆماركردنـــی گۆرانـــی 

ـــۆ. ـــۆ گفتوگ ـــراوەم ب ـــت ك دوێ
رووداو: ئێســـتا كـــە یەكـــەم كلیپـــت باڵوكـــردەوە، 

پالنـــت چییـــە بـــۆ كارەكانـــت؟
ـــەم  ـــی ئ ـــتام چاودێریكردن ـــی ئێس ـــۆری: پالن  ن
ـــە  ـــوێنەی ك ـــەو ش ـــگات ب ـــەوەی ب ـــۆ ئ ـــە ب كلیپەی
مـــن دەمەوێـــت و شـــایەنیەتی، پالنیشـــم بـــۆ 

داهاتـــوو بـــە دڵنیاییـــەوە باڵوكردنـــەوەی میوزیـــك و 
گۆرانـــی و كلیپـــی نوێیـــە، كاری نـــوێ دەســـتپێدەكەم 

ـــدا. ـــی نزیك ـــە دەرفەتێك ل
رووداو: گۆرانییەكـــەت كـــە لـــە نیوزیلەنـــد لـــە 
ــد  ــە چەنـ ــترینە، لـ ــە و پڕفرۆشـ ــەی یەكەمدایـ پلـ
ـــۆ چ  ـــە، ت ـــۆپ 10 دای ـــدی ت ـــە ریزبەن ـــش ل واڵتێكی
هەســـتێكت هەیـــە بـــۆ ئـــەم ریزبەندییـــە بـــەرزە؟
ـــە،  ـــە هەم ـــە خۆشـــترین هەســـتە ك ـــۆری: ئەم  ن
ـــە  ـــەم پڕفرۆشـــترینە و ل ـــم گۆرانییەك ـــك دەبین كاتێ
ـــەو  ـــم ئ ـــە، ناتوان ـــی نیوزیلەند-دای ـــدی یەكەم ریزبەن
ـــی  ـــرەوە سوپاس ـــت لێ ـــڕم، دەمەوێ ـــتەم دەربب هەس
هەمـــوو ئـــەو كەســـانە بكـــەم كـــە پشـــتگیریم 

دەكـــەن.

لە باوکێكی هەولێری و دایكێكی 
کەرکووکی لەدایكبووە. لە نیوزلەند 

دەژی، بەاڵم بۆ بەدیهێنانی خەونەکانی 
و بوون بە ئەستێرە خوێندنی جێهێشت 

و چووە ئەمریكا. چەند ساڵێك لە لۆس 
ئەنجلس هەوڵیدا تاوەکو هەفتەی 

رابردوو یەکەم کلیپی گۆرانی بە زمانی 
ئینگلیزی باڵوکردەوە. ڤیڤیان کە بە 

نۆری دەناسرێ، ئێستا شانازی دەکات 
بەوەی کە گۆرانییەکەی لە ریزبەندی 

پڕفرۆشترین گۆرانییەکانی هەفتەیە لە 
نیوزیلەند. هەروەها لە چەندین واڵت لە 

ریزبەندی تۆپ 10 دایە. دوای باڵوبوونەوە 
و سەرکەوتنی بەرهەمەکەی، وەاڵمی 

پرسیارەکانی )رووداو( دەداتەوە.

هەڤپەیڤین: دەرباز یونس
رووداو - هەولێر

کە گۆرانییەکەم لە ریزبەندی 

یەکەمی نیوزیلەند دەبینم 

خۆشترین هەستم هەیە
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لە کەالر ئافرەتێك خۆی دەخنكێنێژنان
رووداو - كەالر

بەڕێوەبەرایەتیی راگەیاندنی پۆلیسی كەالر باڵوی كردەوە كە ئێوارەی رۆژی 2018/11/17 ئافرەتێكی دانیشتووی قەزای كەالر لە ماڵەكەی 
خۆیدا خۆی هەڵواسیوە و بەو هۆیەوە خنكانەوە. پۆلیس دەڵێت پۆلیس چوونەتە شوێنی رووداوەكە و دەركەوتووە ئافرەتێكی بە رەگەز عەرەب 

دانیشــتووی گەڕەكــی مەگارەكــەی قەزای كەالر بەنــاوی )ن،م، ح( لە دایكبووی 1990 بەهۆی خۆهەڵواســینەوە خنــكاوە. بەگوتەی مێردەكەی، 
ئافرتەكــە لەگــەڵ دوو منداڵەكــەی لەماڵەوە بوون. لەكاتی گەڕانەوەیدا بینیویەتی هاوژینەكەی، خۆی هەڵواســیوە. پۆلیس پەڕاوی لێكۆڵینەوەی بۆ 

رووداوەكە كردووەتەوە و دۆسیەكەی رەوانەی بەشی توندوتیژی دژی ژنان دەكرێ، بەمەبەستی لێكۆڵینەوە لە هۆكار و چۆنیتیی رووداوەكە.

كچێكی 17 سااڵن كتێبێك لە بارەی مندااڵنی 
كوردی ئێزدی باڵودەكاتەوە

عومەر چاوشین
رووداو - رانیە

كچێكی دانیشتووی ناحیەی چوارقوڕنەی سەر 
بە قــەزای رانیە، ماوەی ســێ هەفتەیــە لە ماڵ 
دەرچــووە و نەگەڕاوەتەوە، كچەكە لە دوای خۆی 
نامەیەكی جێهێشتووە و دەڵێت چووەتە قەندیل، 
بــەاڵم بەرپرســێكی یەكێتــی ژنــان گومانــی لە 
نامەكە هەیە و پێیوایە تەنیا بۆ پەردەپۆشكردنی 

كێشەیەكی نێو خێزانەكەیە.
لــە رۆژی 2018/10/28 وە كچە قوتابییەكی 
تەمــەن 18 ســاڵ بەنــاوی ئاڤــان موخلیــس، 
دانیشــتووی ناحیــەی چوارقوڕنــەی ســەر بــە 
قــەزای رانیە بەناوی چوون بۆ دەوامی قوتابخانە 
دەرچووە و نەگەڕاوەتەوە. كەسوكاریشــی دەڵێن 
هیچ لەبارەی چارەنووسی كچەكەیان نازانن، تەنیا 
ئەو نامەیە نەبێ كە لە دوای خۆی جێیهێشتووە.

بەپێچەوانەی ئەو كچ و كوڕانەی كە سەرسامن 
بە پەكەكە، یان بەرخودانێكی پەكەكە ســەرنجی 
راكێشاون، یان لە رقی دەوڵەتی توركیا چوونەتە 
قەندیل، ئاڤان لە داخی قسە و قسەڵۆكی خەڵك 
سەری خۆی هەڵگرتووە و خۆی گوتەنی چووەتە 

"ناو پەكان" – پەكەكە. 
موخلیس محەممەد، باوكی ئاڤان بە )رووداو(
ی گــوت: "ئاڤــان بەنــاوی چوون بــۆ قوتابخانە 
چووەتــە دەرەوە و نەگەڕاوەتەوە، بەاڵم لە دوای 

خۆی نامەیەكی جێهێشتووە و داوای گەردنئازادی 
لێكردووین و دەڵێت بەدوامدا مەگەڕێن، چوومەتە 

نێو پەكەكە".
وەك باوكی باسی دەكات، ئاڤان لە نامەكەیدا 
هۆكاری رۆیشــتنەكەی باسكردووە و گوتوویەتی 
كە لەدەســت قسە و بوختانی خەڵك رایكردووە. 
ئێســتا موخلیس خەمەكەی بووە بــە دوو خەم، 
یەكەمیان رۆیشتنی كچەكەیەتی، دووەمیشیان ئەو 

قسە و بوختانانەی كە ئاڤان باسی دەكات.
باوكی ئاڤان دەڵێت كچەكەی هیچ كێشەیەكی 
نەبووە، تاوەكو ناچار ببێ رابكات، لەو باوەڕەدایە 

كچەكەی بە ویستی خۆی چووبێتە نێو 
پەكەكە. باوكی ئاڤان دوای دۆزینەوەی 
نامەكــە پەنای بــردووە بۆ قەندیل. ئەو 
دەڵێت: "هەفتەیــەك لە قەندیل گەڕام، 
چوومــە الی گەریالكانی پەكەكە، بەاڵم 

ئەوان دەڵێن لەالی ئێمە نییە".
باوكی ئاڤان ســكااڵی لەالی پۆلیس 
تۆمــار نەكــردووە، ئــەو وایزانــی لــە 
قەندیل هەواڵێكی لەبارەی چارەنووسی 
كچەكــەی دەســتدەكەوێ، بەاڵم هیچی 
دەستنەكەوت، ئێستا بەنیازە لە پۆلیس 

سكااڵ تۆمار بكات.
ونبــووە،  ئاڤــان  رۆژەوەی  لــەو 
كەسوكارەكەی بەدوایدا دەگەڕێن، بەاڵم 
ئاڤان لە نامەكەیدا دەڵێت: "بە دوای مندا 
گەڕان هیچ سوودی نییە، من نابیننەوە 
تــەواو، ئێوە خەریكی ژیانی خۆتان بن. 
بیر لە من مەكەنەوە، جێگام باشە، من 
لــە مێژە هەوڵ دەدەم بچمە ناو پەكان، 
ئێستا هەوڵم دا و چووم. خەمتان نەبێ، 
ئێمە چەند كچێكین بەیەكەوە چووین".

فاتیمە رەســوڵ، دایكی ئاڤان باسی 
ئــەو رۆژە دەكات كــە كچەكــەی لــە 

مــاڵ دەرچــووە. فاتیمە گوتــی: "بەیانی لەگەڵ 
هاوڕێیەكــی بەیەكــەوە چوون بــۆ قوتابخانە. لە 
رێــگا بــە هاوڕێكەی گوتووە شــتم بیرچــووە و 

دەگەڕێمەوە ماڵەوە، بەاڵم نەگەڕاوەتەوە. سەعات 
یەك كــە دەوام تەواو بوو نەهاتــەوە، چووین بۆ 
قوتابخانەكــەی، مامۆســتاكان گوتیــان ئەمــڕۆ 

نەهاتووە بۆ قوتابخانە و غیاب دراوە".
كەلوپەلــی  بەنێــو  فاتیمــە  كاتێــك 
هیــچ  بینیویەتــی  گــەڕاوە،  كچەكەیــدا 
پەرتووكێكــی لەگەڵ خۆی نەبــردووە، بە 
جلــی قوتابخانەوە دەرچووە و دەســتێك 
جلیشی خستووەتە نێو جانتاكەی. فاتیمە 
دەڵێت: "لەو رۆژەوەی ئاڤان رۆیشــتووە، 
هەر كاتێك لە دەرگا دەدرێ رادەچڵەكێم، 
وادەزانم ئاڤان هاتووەتەوە، یان كەســێكە 

هەواڵی ئاڤانی پێیە".
دوای ونبوونــی ئاڤــان، دەنگــۆی ئەوە 
باڵوبووەوە كە ئاڤان پەیوەندی ســۆزداری 
هەبــووە و هەاڵتووە. بەاڵم دایكی دەڵێت: 
"گوتیان پەیوەندی لەگەڵ كەسێك هەیە لە 
دەرەوەی كوردستان، رۆژێك دوای ونبوونی 
ئاڤــان، ئەو كەســە هاتەوە كوردســتان، 
پەیوەندیمــان پێوەكــرد، ئــەو گوتــی نە 
پەیوەندیــم لەگەڵی هەیە و نە زانیاریشــم 

لەبارەیەوە هەیە".
هەرچەنــدە كەســوكارەكەی پێیانوایە 
ئاڤان چووەتە قەندیل، بەاڵم رێكخراوێكی 
ژنــان گومانــی هەیــە و پێیوایــە ئاڤــان 
بەهــۆی كێشــەیەك ماڵی جێهێشــتووە. 
ئاشــنا حەســەن، بەرپرســی كۆمیتەی ناحیەی 
حاجیاوا و چوارقوڕنەی یەكێتی ژنانی كوردستان 
دەڵێت: "بەپێی زانیارییە ســەرەتاییەكانی ئێمە 

كــە بەدواداچوونمان بۆ دۆســیەی بزربونی ئاڤان 
كــردووە، بەڵگەیەكــی الوازی لــە دوای خــۆی 
جهێشــتووە گوایە چووەتە قەندیل، نامەكە هیچ 
رێكەوت و واژویەكی لەسەر نییە. ئەگەر ئاڤانیش 
نووســیبێتی بۆ چەواشــەكردنە و رەنگــە لەبەر 

توندوتیژیی دەوروبەرەكەی رایكردبێ".
 ئاشنا حەسەن هەروەها دەڵێت: "هەر خێزانێك 
كەســێكی لێ ون بێ، لەالی پۆلیس سكااڵ تۆمار 
دەكات، بەاڵم ئەوان ســكااڵیان تۆمار نەكردووە، 
وەك ئەوەی زانیارییان لەسەر كچەكەیان هەبێ بۆ 

كوێ رۆیشتووە".

لە راپەڕین 18 کەس شوێنبزرن

رائید شــۆڕش ئیسماعیل، گوتەبێژی پۆلیسی 
راپەڕین بە )رووداو(ی گوت: "كەســوكاری ئاڤان 
ســكااڵیان تۆمار نەكردووە و هیچ دۆسیەیەكیش 
بــۆ ئاڤان نەكراوەتــەوە. رائید شــۆڕش لەبارەی 
ژمارەی ئەو كەسانەشــی كە لــە ماوەی رابردوودا 
بێسەروشوێن بوونە، گوتی: "لە سەرەتای ساڵی 
رابــردووەوە تــا ئێســتا 18 كــەس لە ســنووری 
ئیدارەی راپەڕین بێسەروشــوێن بوونە، زۆربەیان 
بــە نــاوی كێشــەی كۆمەاڵیەتی دۆســیەیان بۆ 

كراوەتەوە".

دەرباز یونس
رووداو – هەولێر

باوكی رۆژنامەنووسە و دایكیشی پێشتر بێژەری 
تەلەڤزیــۆن بــووە و ئێســتاش لە زۆربــەی بۆنە 
فەرمییەكانی هەرێمی كوردستاندا پێشكەشكارە. 
شــەم هەر لە منداڵییــەوە حەزی لە خوێندنەوەی 
چیرۆك و چیرۆكنووسینە، زمانی ئینگلیزی بەباشی 
دەزانێت. رۆژی 13ی ئەم مانگە لە شاری هەولێر، 
لە رێوڕەســمێكدا یەكەمین كتێبی خۆی بە زمانی 
 )Your are just watching( :ئینگلیزی بەناوی

- ئێوە تەنیا سەیر دەكەن- باڵوكردەوە.
شــەم كچــی بەرهەم عەلی و نــاز عەبدوڵاڵیە، 
گــوت:  )رووداو(ی  بــە  كتێبەكــەی  لەبــارەی 
"كتێبەكــەم چیرۆكی 10 منداڵی كــوردی ئێزدی 
رزگاربــووی دەســتی داعــش بــاس دەكات، ئەو 
مندااڵنــە الی داعش بوون و دواتر رزگاریان بووە، 
چیرۆكەكان لە زاری منداڵەكانەوە وەرگیراون، واتە 
كە كتێبەكــە دەخوێنیتەوە، منداڵــەكان خۆیانن 
قسەت بۆ دەكەن، باس لەوە دەكەن كە كاری زۆر 
قورســیان پێكراوە، بۆ نموونە كراونەتە چەكدار، 
هەندێكیــان خەڵكیان لە بــەردەم ســەربڕدراوە، 

چیرۆكــی جیــاوازی تراژیــدی و سەرنجڕاكێشــی 
تێدایە".

شەم ماوەی زیاتر لە ساڵێك خەریكی نووسینی 
كتێبەكەی بووە، سەردانی ئەو مندااڵنەی كردووە 
كە قســەیان بۆ كردووە. ئەو دەڵێت: "ســەردانی 
كەمپەكانــم كــردووە و چیرۆكەكانم لە منداڵەكان 
خۆیــان وەرگرتــووە، منداڵــەكان زۆر ئــازان و 
چاونەترســن، مــن لــە نێــو كەمپەكان گــەڕاوم، 
چیرۆكی هەموو مندااڵنی رزگاربووی دەستی داعش 
سەرنجڕاكێشــە، بەاڵم من 10 سەرنجڕاكێشــترین 

چیرۆكم هەڵبژاردووە".
ئەم نووســەرە گەنجە دەشڵێت: "حەزم نەكرد 
یەكــەم كتێبی من بە زمانی ئینگلیزی چیرۆكێكی 
تراژیدی بێت، بەاڵم خۆتان دەزانن ئەوەی بەسەر 
كوردی ئێزدی هات هەموومانی خەمبار كرد، بۆیە 
بڕیارمدا كتێبەكە ئامادە بكەم و دایك و باوكم زۆر 
هاوكارییــان كردم بۆ ئــەوەی چاپی بكەم، ئەوان 

گوتیان ئەم كتێبە دەبێتە بەڵگە و دۆكیومێنت".
كتێبەكــە 10 چیرۆكی تێدایە كە هەر چیرۆكە 
و ناوێكــی هەیــە، ناوەكەشــی لــە بەســەرهاتی 
منداڵەكەوە وەرگیراوە. پرسیاری ئەوە دەكرێت كە 
شەم بۆچی تەنیا چیرۆكی مندااڵنی لە كتێبەكەیدا 

جێكردووەتەوە، شــەم لەوبارەیــەوە دەڵێت: "لە 
میدیاكانــدا بایەخــی زۆر بــە كارەســاتی كوردی 
ئێــزدی دراوە، بەاڵم كارێكی وا لەســەر مندااڵنی 
قوربانی نەكراوە، من خۆشم تەمەنێكی كەمم هەیە 
و تەنیا 17 ساڵم، بۆیە فۆكەسم تەنیا خستە سەر 

مندااڵنی كوردی ئێزدی".
نرخی كتێبەكەی شەم تەنیا پێنج دۆالرە. شەم 
دەڵێت: "جــاری یەكەم بۆ وەرگرتنی چیرۆكەكان 
بە دەســتی بەتاڵ چوومەتە الی منداڵەكان، بەاڵم 
ئەمجــارە كــە دەچمەوە بە دەســتی پــڕ دەڕۆم، 
چونكە تەواوی داهاتی فرۆشــی كتێبەكەم بۆ ئەو 
10 منداڵە كوردە ئێزدییە دەبێت كە چیرۆكی نێو 

كتێبەكەمن".
كۆپی كتێبەكەی شەم كە بە زمانی ئینگلیزییە، 
بۆ كونســوڵخانەی چەندین واڵتی دونیا لە هەولێر 
و لــە بەغدا نێردراون، لە رێورەســمی ناســاندنی 
كتێبەكەشــدا ئــەو كەســایەتییە بیانییانــەی لە 
كوردستان دەژین بانگهێشــتكراون، چونكە شەم 
دەیەوێــت كتێبەكەی بگاتە هەموو جیهان و بڵێت 
"سەیربكەن مندااڵنی ئێوە چۆن دەژین و مندااڵنی 

ئێمەش چۆن گەورە دەبن".
ســەبارەت بە نووســینی كتێبەكە بــە زمانی 

ئینگلیزی، شەم گوتی: "سەرەتا بیرم لەوە كردەوە 
كە كتێبەكە بە زمانی كوردی بنووسم، بەاڵم دواتر 
گوتم ئێمەی كورد زۆر شت لە بارەی زوڵمی داعش 
دەزانیــن، كتێبی دیكەی زۆریش بە زمانی كوردی 
لە بارەی داعش و كوردی ئێزدی نووسراون، بۆیە 
بڕیارم دا كە كتێبەكەم بە زمانی ئینگلیزی بێت، 
بۆ ئــەوەی دونیــای دەرەوە لــە زاری منداڵەكان 

خۆیانەوە، چیرۆكەكەیان بخوێننەوە".

شەم بەرهەم:

نرخی کتێبەکەم پێنج دۆالرە 

و تەواوی داهاتەکەی بۆ 10 

منداڵی نێو کتێبەکەم دەبێت

دەڵێت لەگەڵ چەند کچێك چووین بۆ قەندیل

كچێك سێ هەفتەیە بێسەروشوێنە

سوممەیە دوو پرسەی بۆ دانرا

سوممەیە لە ماڵی باوكیدا خۆی خنكاند
پێشتریش دوو جار هەوڵی خۆکوشتنی دابوو

عومەر چاوشین
رووداو - رانیە

پێشــتر دووجار هەوڵی خۆكوشــتنی دابوو، 
جارێك لە رێگەی خواردنی دەرمان و جارێكیش 
لە رێگەی بڕینی دەماری دەســتی. ســوممەیە 
لــە هەردوو هەوڵەكەی شكســتی هێنــا، بەاڵم 
جاری سێیەم لە ماڵی باوكیدا بە پەتێك خۆی 
هەڵواســی و گیانی دەرچوو. باوكی سوممەیە، 
زاواكەیــان بەهــۆكاری خۆخنكاندنی كچەكەی 
دەزانــێ، بۆیە بەنیازە ســكااڵی لەســەر تۆمار 

بكات.
سوممەیە عەبدوڵاڵ رەسوڵ، تەمەن 19 ساڵ، 
كە كەسوكارەكەی بە رۆژگاریش ناویان دەهێنا، 
رۆژی 2018/11/11 لــە نێــو ماڵی باوكیدا لە 
ناحیەی بێتواتەی سەر بە قەزای رانیە، بە پەت 

خۆی خنكاند.
رائید شۆڕش ئیسماعیل، گوتەبێژی پۆلیسی 
رانیە، خۆخنكاندنی ئەو ئافرەتەی بۆ )رووداو( 
پشتڕاســتكردەوە و گوتــی: "ئــەو ژنــە خۆی 

خنكاندووە، بەاڵم هێشتا روون نەبووەتەوە بۆچی 
خۆی خنكاندووە، دوای تەواوبوونی پرسەكەی، 
كەسوكارەكەی بۆ ئیفادە بانگ دەكرێن و رەنگە 

ئەوكات هۆكاری خۆخنكاندنەكەی بزانرێ".
تەمەنی ســوممەیە كەمتر لە 18 ساڵ بووە 
كاتێــك شــووی كردووە، تەنیا ســاڵ و نیوێك 
لەگــەڵ هاوژینەكــەی مایــەوە. لــەو ماوەیەدا 
چەندینجار كێشــە لە نێوانیان دروست بووە و 

تۆراوە.
عەبدوڵــاڵ رەســوڵ، لە پرســەی كچەكەیدا 
قســەی بــۆ )رووداو( كرد و گوتــی: "كچەكەم 
منــداڵ بــوو لەڕێــی ئاشــنایەكمانەوە هاتنــە 
داخــوازی، ئێمەش بنەماڵەكەمــان بەالوە باش 
بوو، بە رەزامەندیی هەموو الیەك، سوممەیەمان 
بەشــوو دا. ماوەیەك بەیەكەوە بوون و پاشان 
كێشــە كەوتــە نێوانیان، چەنــد جارێك بۆمان 

چارەسەركردن، بەاڵم سوودی نەبوو".
باوكی ســوممەیە باسی هۆكاری كێشەكانی 
نێــوان كچەكــەی و زاواكــەی كــرد و گوتــی: 
"زاواكەمــان خەرجی ســوممەیەی نەدەكێشــا، 

بەردەوام بەجێیدەهێشــت، ســەرباری ئەوەش 
دڵی لێی پیس بوو".

لە رۆژی رووداوەكەدا باوكی سوممەیە لە ماڵ 
نەبووە، ســوممەیە دایكشــی ناردووە بۆ بازاڕ. 
بۆیە باوكی سوممەیە پێیوایە كچەكەی بەرنامەی 
بۆ خۆكوشتنی داناوە. خوشكێكی سوممەیە كە 
لە قوتابخانە گەڕاوەتەوە، بینیویەتی سوممەیە 
بە پەتێك خۆی هەڵواســیوە. ئیدی هاواری بۆ 

دراوسێكانی بردووە.
عەبدوڵاڵ رەسوڵ دەڵێت: "كێشەی سوممەیە 
و مێردەكەی درێژەی كێشــا و چارەسەر نەبوو، 
بۆیە پەنایان برد بۆ دادگا بۆ ئەوەی لە یەكدی 
جیاببنــەوە، رۆژی 13ی ئــەم مانگــە دواییــن 
دانیشــتنی دادگا بــوو لەبارەی كەیســەكەیان، 
بەاڵم سوممەیە بەر لەو وادەیە خۆی خنكاند".

باوكی ســوممەیە پێیوایــە مێردی كچەكەی 
هــۆكاری خۆخنكاندنــی كچەكەیەتــی، بۆیــە 
دەڵێت: "دوای تەواوبوونی پرســەی سوممەیە، 
هەر كاتێك پۆلیس بانگمان بكات بۆ ئیفادەدان، 

سكااڵ لەسەر مێردی سوممەیە تۆمار دەكەم".

ســەبارەت بە هەڵوێســتی ماڵە خەزوورانی 
ســوممەیەش، گوتــی: "ئێمە حەزمــان نەكرد 
كەسە نزیكەكانیان بەشداری پرسەكەی بكەن، 
بەاڵم رێگریمــان لە ریشســپی و پیاوماقواڵنی 
بنەماڵەكەیــان نەكــردووە، كەچــی بەداخەوە 
كەســیان نەهاتن بۆ پرســەكەی، لەسەر ئەوە 

گلەییمان لێیان هەیە". 
كەســوكاری محەممەد، هاوژینی سوممەیە، 
نایشــارنەوە كــە ئــەو ژن و مێــردە كێشــە لە 
نێوانیاندا هەبووە، بەاڵم كێشەكە بەهۆی ماڵی 

باوكی سوممەیە بووە.
فەرمــان محەممەد كــە مامــی محەممەدە، 
دەڵێت: "ئەوان ســەرەتا هیچ كێشەیان نەبوو، 
دواتــر كێشــە كەوتە نێوان ماڵی ســوممەیە و 
خــەزووری، زۆرجــار لەگــەڵ محەممەدیش لەو 
بارەیــەوە قســەم كــردووە، ئەویش بــەردەوام 

دەیگوت من هیچ شتێك لە خۆم شك نابەم".
فەرمــان پێیوایــە ســوممەیە و محەممــەد 
خۆبەخــۆ كێشــەیان نەبووە، بەڵكــو خەڵكی 
دیكــە دەســتی وەرداوەتە ژیانیان و كێشــەی 

بۆ دروســتكردوون. فەرمان گوتی: "ســوممەیە 
و محەممەد یەكدییان خۆشدەویســت، تەنانەت 
دادگا  دانیشــتنی  دواییــن  لــە  بڕیاریاندابــوو 
پەشــیمان ببنــەوە كە لە یەكــدی جیاببنەوە، 
قسەی تۆماركراویش هەیە كە سوممەیە دەڵێت 
من و محەممەد یەكدیمان زۆر خۆشدەوێ، بەاڵم 

خەڵك وازمان لێناهێنن".
فەرمان ئاشكرای كرد كە سوممەیە پێشتریش 
دووجــار هەوڵی خۆكوشــتنی داوە، جارێكیان 
ویســتبووی بە چەقۆ دەماری دەســتی ببڕێ، 
بــەاڵم زوو فریای كەوتبــوون، جارێكی دیكەش 
حەبی خواردبوو، ئەوجاریش فریای كەوتبوون و 

لە مردن رزگاریان كردبوو.
فەرمان دەڵێت كاتێك هەواڵی خۆخنكاندنی 
ســوممەیەیان بیســتووە، زۆریــان پێ ناخۆش 
بووە، ویستوویانە بەشداری رێوڕەسمی ناشتن 
و پرسەكەی بكەن، بەاڵم ماڵی باوكی سوممەیە 
هەواڵیــان بۆ ناردوون كە هەر كەســێكی ئەوان 
بێــت بۆ پرســەكەی دەریدەكەن، بۆیــە ئەوان 

لەالی خۆیان پرسەیان بۆ دانا.

ئاڤان موخلیس

نامەکەی ئاڤان
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کۆمەاڵیەتی

هەشت كەس دەستدرێژی دەكەنە سەر 
كچێكی 12 سااڵن

شكار ئەحمەد
رووداو – هەولێر

كچێكی 12 ســااڵن، بەناوی هەڕەشــەی كوشتن 
لە دایــك و باوكی، لەالیەن پیاوێكەوە دەســتدرێژی 
دەكرێتــە ســەر، دواتریــش حــەوت كەســی دیكــە 
دەســتدرێژی دەكەنە سەری. كچەكە سكااڵی لەسەر 
كوڕێــك و كچێك تۆمــار كردووە كــە بوونەتە هۆی 

ئەوەی بەرەوڕووی ئەو دەستدرێژییە ببێتەوە.
 )م.ك(، تەمەن 12 ساڵ، لەڕێگەی فەیسبووكەوە 
كوڕێــك بەناوی )س.ی( دەناســێت كە فەرمانبەرە، 
دوای ماوەیەك كوڕەكە قســەی نەشیاوی پێدەڵێت، 
پاشــانیش هەڕەشــەی كوشــتنی دایــك و باوكــی 
لێــدەكات. )م( دەڵێــت: "دوو مانگ لەمەوبەر )س( 
هەڕەشــەی لێكردم و پێیگوتــم ئەگەر لەگەڵم نەبی، 
بــاوك و دایكــت دەكــوژم. منیش زۆر ترســام بۆیە 
رازیبــووم. منی بردە ماڵی خۆیــان. هەر كە چوومە 

ژوورەوە لە دواوە دەستدرێژی كردە سەرم".
)س( لەماوەیەكی كورتدا چوار جار دەســتدرێژی 
دەكاتە سەر كچەكە. )م( دەڵێت: "دوای چەند رۆژێك 
دووبــارە )س( داوای لێكــردم كە بچمەوە ماڵەكەی، 
بەاڵم ئەمجارە هیچی لێنەكردم. تەنیا رووتیكردمەوە و 
گوتی چاوت داخە. منیش چاوم داخست. دواتر زانیم 
وێنە و گرتەی ڤیدیۆیی منی بە رووتی گرتووە. دواتر 

دوو جاری دیكەش دەستدرێژی كردە سەرم".
)س.ی( نكــۆڵ لەوە ناكات كــە )م(ی بردووەتە 
ماڵی خۆی. ئەو دەڵێت: "ئەو كچەم لەڕێگەی كوڕێكی 

هاوڕێمەوە ناســی. چوار جار بردوومەتەوە ماڵەوە و 
جلەكانیــم داكەندووە و وێنەم گرتووە، بە رەزامەندی 
خۆی یەكدیمان لە باوەش گرتووە، بەاڵم دەستدرێژیم 

نەكردووەتە سەری".

ڤیدیۆکەی باڵودەکرێتەوە

دوای ماوەیەك گرتە ڤیدیۆكەی )م( لە پەیجێكی 
فەیسبووك باڵودەكرێتەوە، بەاڵم )س.ی( رەتیكردەوە 
كــە خۆی بــاڵوی كردبێتەوە و دەڵێــت: "گرتەكە لە 
نێــو میمۆرییەك بوو. رۆژێك چــووم بۆ كافتریایەك 
و كەســێك بەناوی )ه( كە لە كافتریاكە كاردەكات، 
بەدزی منەوە گرتەكانی بردبوو. ئەو داوای 10 هەزار 
دۆالری لێكردم لەبەرامبــەر باڵونەكردنەوەی و گوتی 
ئەگەر ئەو بــڕە پارەیە نەدەی ئابڕووت دەبەم، بەاڵم 
من ئەو پارەیەم نەبوو بیدەمێ، بۆیە لە فەیســبووك 

باڵوی كردەوە و داویشیەتی بە چەند كەسێك".
)م( قوتابییــە و چەنــد مانگێك لەمەوبەر لەگەڵ 
)گ.ی( كە كچێكی تەمەن 15 ساڵی قوتابخانەكەیانە، 
دەبێتە هــاوڕێ، بەاڵم دواتر هاوڕێكەی لەشفرۆشــی 
پێدەكات. )م.ك( كە سكااڵی لەسەر )گ(ـیش تۆمار 
كردووە، دەڵێــت: ")گ( زۆر خۆی لێم نزیككردەوە. 
دووجــار چوومــە الی لــە ماڵەوە و شــەویش لەالی 

دەمامەوە، نەمزانی پیالنی بۆ داناوم".
 )م( گوتــی: "رۆژێك )گ( بە هەڕەشــەوە گوتی 
ژمارەی چەند كوڕێكت دەدەمێ دەبێ تەلەفۆنیان بۆ 
بكەی، ئەگەرنا دایك و باوكت دەكوژن. منیش ترسام 

و بەناچاری رازی بووم. یەكەمجار )ئە( تەلەفۆنی بۆ 
كردم. منی برد بۆ شــوقەیەك و بە گوریس دەســت 
و پێی بەســتمەوە. ســێ جار لەدواوە دەســتدرێژی 
كردە ســەرم. 40 هەزار دینــاری دامێ بۆ هاوڕێكەم. 
دوای ســێ رۆژ )ه( تەلەفۆنی كرد و بردمی، ئەویش 
دەســتی بەستم و دووجار دەستدرێژی كردە سەرم و 

40 هەزار دیناریشی دامێ و گوتی بیدە )گ(. رۆژانە 
كوڕ دەهاتنە الم و بەزۆر سێكســیان لەگەڵ دەكردم، 
پارەشیان دەدا بە )گ(. لە ماوەی 10 رۆژدا 7 كەس 

لە یەك شوێن دەستدرێژییان كردە سەرم".
تۆمەتبارەکان دەستگیرکراون

لەبــارەی ئەم كەیســەوە ســەرچاوەیەكی ئەمنی 
بــە )رووداو(ی گوت: "دوای ئەوەی كچێك ســكااڵی 
تۆمار كرد كە دەســتدرێژی كراوەتە سەر. دەركەوت 
كــە بەهۆی پەیوەندییەكەوە كوڕێك گرتەی ڤیدیۆیی 
كچەكەی لەســەر میمۆری هەبووە، بەاڵم هاوڕێیەكی 
كوڕەكــە میمۆریەكــەی بــردووە و داویەتی بە چەند 

چەكدارێك، ئەوانیش هەڕەشەیان لە كوڕەكە كردووە 
بــۆ ئەوەی پارەیــان بداتــێ. دوای لێكۆڵینەوەیەكی 
ورد لــە رووداوەكە، توانیمان هەمــوو تۆمەتبارەكان 

دەستگیر بكەین".
لەبارەی كەیسەكانی خراپ بەكارهێنانی مۆبایل و 
ئامێرەكانی پەیوەندی، رائید هۆگر عەزیز، گوتەبێژی 
پۆلیسی هەولێر گوتی: "زۆربەی ئەو سكااڵیانەی لەالی 
ئێمە تۆماركراون، ماددەی دووی خراپ بەكارهێنانی 
ئامێرەكانــی پەیوەندیــن كــە زیاترن لــە جۆرەكانی 
دیكــەی ســكااڵ. تەنانەت بەشــێكی ئــەو تاوانانەی 
دیكەش كە كوشــتن و فێڵكردن و هەڕەشــەن، دوای 
لێكۆڵینەوە دەردەكەوێت بەشێكیان پەیوەندییان بە 

مۆبایل و خراپ بەكارهێنانیەوە هەیە".
ســاڵی رابردوو 325 ســكااڵی یاســایی لەســەر 
كێشەكانی مۆبایل لە بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی هەولێر 
تۆماركراون، ئەمساڵیش تاوەكو سەرەتای ئەم مانگە 

119 سكااڵ تۆماركراون.

تەنیا پیاوان نین كە هەڕەشە لە ئافرەتان دەكەن، 
بەڵكو ژنانیش ئامێرەكانی پەیوەندی بۆ هەڕەشەكردن 
لە پیاوان بەكاردەهێنن. گوتەبێژی پۆلیســی هەولێر 
دەڵێت: "ئەو هەڕەشانەی پیاوان و ئافرەتان لەڕێگەی 
ئامێرەكانی پەیوەندییەوە لە یەكدی دەكەن جیاوازە. 
پیاوان زیاتر بۆ پارە و سێكسە. بەاڵم ئافرەتان زیاتر 
بۆ هاوسەرگیرییە، هەندێكجاریش بۆ وەرگرتنی پارە 

هەڕەشە لە پیاوان دەكەن"

گرتەیەکی رووتی کچەکە لە فەیسبووك باڵودەکەنەوە

تۆمەتبارەكان گیراون و دەڵێن ئەو كچە منداڵكارە بە ئارەزووی خۆی سێكسی لەگەڵ كردوون

رووداو – هەولێر

مــاوەی هەفتەیــەك بوو كەســوكارەكەی 
بەدوایدا دەگەڕان، بەاڵم نەیاندۆزییەوە، دوای 
هەفتەیەك پۆلیس لــە دۆزینەوەی تەرمێكی 
سووتاو ئاگاداری كردنەوە، كە چوون بینیان 
تەرمی عەبدولخالقە. كەســوكارەكەی دەڵێن 
عەبدولخالــق بــۆ پیاســە چووەتــە دەرەوە 
و نەگەڕاوەتــەوە. رۆژێــك دوای رووداوەكــە 
پۆلیــس كەســێكی دەســتگیر كــردووە كە 

دەگوترێ هاوڕێی عەبدولخالق بووە.
عەبدولخالــق حەمەدەمیــن، تەمــەن 57 
ســاڵ، دانیشــتووی گەڕەكی موفتیی شاری 
هەولێر، باوكی حەوت منداڵ بوو، پاســەوانی 
دووكانەكانی شەقامی سوڵتان موزەفەر بوو. 
كەســوكارەكەی دەڵێــن رۆژی 2018/11/5 
بــۆ پیاســەكردن چووەتــە دەرەوە، بــەاڵم 
بەرەبەیانــی رۆژی 2018/11/12 تەرمەكەی 
بە ســووتاوی لــە نێــو ئۆتۆمبێلەكەیــدا لە 

رۆژهەاڵتی شاری هەولێر دۆزرایەوە.
پۆلیســی  گوتەبێــژی  عەزیــز،  هۆگــر 

هەولێــر، تەنیــا دۆزینــەوەی تەرمەكــەی بە 
ســووتاوی پشتڕاســت كردەوە و وردەكاریی 
زیاتــری لەبارەی رووداوەكە ئاشــكرا نەكرد، 
لەبەرئەوەی هێشتا ســەرقاڵی لێكۆڵینەوەن 

لە رووداوەكە.
ئیبراهیــم جەالل كــە زاوای عەبدولخالقە، 
دەڵێــت: "رۆژی پێنجی ئەم مانگە، خەزوورم 
ســەعات هەشتی شــەو لە ماڵ دەرچووە، بە 
خەســوومی گوتبوو، ئەمشەو پشووم، دەچم 

پیاسەیەك دەكەم و زوو دەگەڕێمەوە".
عەبدولخالــق نــەك زوو ناگەڕێتەوە، هیچ 
هەواڵێكیشــی نامێنــێ، هاوژینەكــەی چەند 
وەاڵم  و  پێــوەدەكات  پەیوەنــدی  جارێــك 
ناداتــەوە. ئیبراهیم گوتی: "ئەو شــەوە زۆر 
چاوەڕێمــان كــرد نەگەڕایەوە، بۆیــە بەیانی 

پۆلیسمان ئاگادار كردەوە".
شــوێن  زۆر  عەبدولخالــق  كەســوكاری 
گەڕابــوون، هــەر شــوێنێك گومانیــان لێی 
هەبووبــێ چــوون، بــەاڵم هیــچ هەواڵێكیان 

دەستنەكەوت.
ئەوان چاوەڕێی پۆلیسیان دەكرد هەواڵێكی 

خۆشــیان بداتــێ، بەاڵم بەیانییــەك پۆلیس 
پەیوەندی بە كوڕە گەورەكەی عەبدولخالقەوە 
دەكات و لــە دۆزینەوەی تەرمێكی ســووتاو 

ئاگاداری دەكەنەوە. 
ئیبراهیم دەڵێت: "كاتێك كوڕە گەورەكەی 
دەچێت تەماشــای تەرمەكە بــكات، دەبینێ 
تەرمی باوكیەتی، لەو رۆژەوە لە ژوور نایەتە 
دەرەوە و بەردەوام دەپرسێ بۆچی باوكمیان 

سووتاندووە، خۆ هیچ تاوانێكی نەبووە".
كەســوكاری عەبدولخالق لــەو رۆژەوە كە 
هەواڵــی مەرگــی ئەویان زانیــوە، بۆ وەاڵمی 
ئەو پرســیارانە دەگەڕێن: بۆچی كوشتیان؟ 
كێ كوشــتی؟ چۆن كوژرا؟ ئیبراهیم دەڵێت 
"خەزوورم دوژمندار نەبووە، كێشەشی لەگەڵ 

كەسدا نەبوو، نازانین بۆچی كوشتیان".
 هەروەهــا دەڵێــت: "پۆلیــس پێیگوتین 
لــێ  گوللەیەكــی  پێشــتر  عەبدولخالــق 
دراوە، پاشــان ئاگــری تێبــەردراوە و بــە 
ئۆتۆمبێلەكەیەوە سووتاوە. باشە كوشتیان، 

ئەی بۆچی سووتاندیان".
ئیبراهیمــی  بــە  ئیبراهیــم  خەســووی 

گوتبوو شــەوێك پێش ئــەوەی هاوژینەكەی 
بدۆزرێتــەوە، یەكێك بە مۆبایلی عەبدولخالق 
كــە وەاڵمــی  كــردووە،  پێــوە  پەیوەنــدی 
داوەتەوە بە عەرەبی قســەی كردووە، هیچی 
لێتێنەگەیشــتووە، دواتــر پەیوەندیان پێوە 

كردووەتەوە، بەاڵم مۆبایلەكە داخراوە.
مســتەفا خالید كە حەوت ساڵە هاوڕێ و 
هاوپیشەی عەبدولخالقە، بە )رووداو(ی گوت: 
"ئێمە لەمێژە هاوڕێین، شەوان بەیەكەوە لەناو 
بازاڕ و شەقامەكان دەسوڕاینەوە، لە خۆشی 
و ناخۆشی بەیەكەوە بووین، حەوت ساڵە بە 
یەكەوەین، رۆژێك گوێم لێنەبووە قســەیەكی 
ناشــیرین بــكات، ئەوەی رۆژێك ســاڵوی لێ 

كردبێ، خۆشیویستووە". 
مســتەفا گوتیشــی: "كاتێــك هەواڵەكەم 
زانــی، بــاوەڕم نەكرد، چونكە ئەو شــەوەی 
ونبوو، دەوامی نەبوو پێیگوتم ســبەی شــەو 
دێمــەوە، كەچــی رۆیشــت و منی بــە تەنیا 

جێهێشت". 
دوای رووداوەكــە پۆلیــس هەرزەكارێكــی 
تەمــەن 15 ســااڵنی بەناوی )ر( دەســتگیر 

هاوڕێــی  دەگوتــرێ  كــە  كــردووە 
)ر(  باوكــی  بــووە.  عەبدولخالــق 
پشتڕاســتی كردەوە كــە كوڕەكەی 
لەسەر ئەو دۆسیە دەستگیركراوە و 
گوتــی: "كوڕەكــەم زۆر هاوڕێی ئەو 
پیــاوە بوو، ئێمەش ئــەو پیاوەمان 
زۆر خۆشدەویســت، بەداخین لەوەی 

كە بەسەری هێنراوە". 
گوتیشــی: "پۆلیــس پێیگوتیــن 
كوڕەكەتــان تەنیــا بــە مەبەســتی 
لێكۆڵینەوە دەبەین و دواتر ئازادی 

دەكەین".
ســەبارەت بە دەســتگیركردنی 
زاواكــەی  هــەرزەكارە،  ئــەو 
"پۆلیــس  گوتــی:  عەبدولخالــق 
هیچــی لەبارەی دەســتگیركردنی 
ئــەو كــوڕە پێنەگوتوویــن، ئێمە 
نازانیــن ئەو كەســە كێیــە؟ ئایا 
هاوڕێــی خــەزوورم بــووە یان نا، 

چونكــە خــەزوورم هاوڕێكانی خۆی 
نەدەهێنایەوە ماڵەوە". 

تەرمی عەبدولخالق بە سووتاوی دۆزرایەوە

تریسكە شێرزاد
رووداو – هەولێر

هاوڕێكانــی تەلەفۆنیــان بۆ كرد بــۆ ئەوەی بە 
یەكەوە پیاسەیەك بكەن، پێكەوە چوونە دەرەوە، 
بەاڵم هەر كە گەیشتەوە بەر دەرگای ماڵی خۆیان، 
هاوڕێیەكــی نزیكــی تەقــەی لێكــرد و كوشــتی. 
برایەكی شێركۆ دەڵێت، ئەوەی تەقەی لە براكەی 

كردووە نزیكترین هاوڕێی بووە.
شێركۆ محەممەد، تەمەن 21 ساڵ، نیشتەجێی 
شــارۆچكەی چەمچەماڵ، پێشمەرگە بوو لە لیوای 
هاوڕێیەكــی  لەالیــەن   2018/11/8 رۆژی   ،16
خۆیــەوە لە گونــدی حەفتەغاری ســەر بە قەزای 

داقووق، تەقەی لێكرا و كوژرا.
عەمید ئەسیر محەممەد، بەرپرسی راگەیاندنی 
پۆلیســی فیدراڵیی عێــراق لە قــەزای داقووق بە 
)رووداو(ی گوت: "پۆلیس دۆســیەی بۆ روواوەكە 
كردووەتــەوە، ســێ لە هاوڕێكانــی قوربانییەكەی 
دەستگیركردوون كە یەكێكیان تەقەی لێكردووە". 

گوتیشــی: "هاوڕێكەی ئیعترافی لەســەر تاوانەكە 
كردووە، بەاڵم تا ئێستا هۆكاری كوشتنەكەی باس 
نەكردووە، ئێمە لە لێكۆڵینەوە لەگەڵیدا بەردەوام 

دەبین، تا هۆكاری كوشتنەكەیمان پێدەڵێ".
كەسوكاری شــێركۆ بۆ پرســەی ناسیاوێكیان 
گەڕابوونــەوە گوندەكەیــان، نەیانزانــی هەر لەوێ 

پرسە بۆ كوڕەكەیان دادەنێن.
محەممــەد ئەمیــن كــە باوكــی شــێركۆیە، بە 
)رووداو(ی گــوت: "پێــش 16ی ئۆكتۆبــەر لــەو 
گوندە دادەنیشتین، پاشان چووین بۆ چەمچەماڵ 
و لەوێ نیشتەجێ بووین. رۆژێك پێش رووداوەكە 
خزمێكمــان پەیوەنــدی پێوەكردیــن و پێیگوتین 
ناسیاوێكمان لە گوند مردووە، وەرن بۆ پرسەكەی".
شــێركۆ  خێزانەكــەی  ئەندامانــی  هەمــوو 
دەگەڕێنەوە گوندەكەیان، دوای ئەوەی بەشــداری 
پرســەكە دەكەن، هەر لە گوندەكەیان دەمێننەوە. 
كاتێــك هاوڕێكانــی شــێركۆ زانیویانــە شــێركۆ 

هاتووەتەوە، پەیوەندیان پێوە كردووە.
باوكی شــێركۆ دەڵێت: "شــێركۆ گوتی باوكە 

هاوڕێكانــم دەڵێن مادام هاتوویــت بۆ ئێرە، وەرە 
پیاســەیەك دەكەین. نەمزانی شــێركۆ بە دەستی 

هاوڕێی منداڵیی خۆی دەكوژرێ".
محەممــەد وەك ئەوەی دڵی خەبەری دابێ كە 
بەاڵیەك بەســەر كوڕەكەیدا دێت، ئــەو رۆژە زوو 
زوو تەلەفۆنی بۆ كوڕەكــەی كردووە "چەندینجار 
پەیوەندیــم بــە شــێركۆوە كرد. گوتــم: كوڕم لە 
كوێیت؟ گوتی: لەگەڵ هاوڕێكانم دانیشتووم قسە 

دەكەین و كەمێكی دیكە دەگەڕێمەوە".
زۆری نەبرد شێركۆ ئۆتۆمبێلەكەی لەبەر دەرگا 
راگــرت، لەناكاو دەنگی تەقــەش هات، باوكی كە 
بەپەلە چووبووە دەرەوە، كوڕەكەی لەبەردەرگا لە 

نێو خوێندا بینیبوو.
محەممــەد دەڵێــت: "شــێركۆم بینــی هەموو 
گیانی خوێنە، رامكێشــایە ژوورەوە، لێمپرســی: 
كــێ تەقەی لێكــردی، گوتــی )ز(ی هاوڕێم بوو. 
لێمپرســی بۆچی تەقەی لێكــردی؟ گوتی نازانم، 
تازە بە یەكەوە بووین و هیچ كێشەیەكمان نەبوو، 
نازانم چۆن دڵی هات تەقەم لێبكات. شــێركۆ لە 

نێو دەستەكانم گیانی دەرچوو".
برایەكــی شــێركۆ دەڵێــت دوو هەفتــە پێش 
رووداوەكــە، براكــەی بــە بێتاقەتی بینیــوە، زۆر 
هەوڵــی لەگــەڵ داوە تاوەكو پێیگوتــووە بۆچی 

بێتاقەتە.
سۆرانی برای شــێركۆ بە )رووداو(ی گوت كە 
شــێركۆ پێیگوتووە "ئەگەر شــتێكم بەســەرهات 
یەخــەی )ز( بگــرن. چونكە چەند هەفتەیەكە بە 
ژمارەیەكــی نەناســراو پەیوەندیم پێــوە دەكات. 
بــە عەرەبــی قســە دەكات وا دەزانێت نایناســم، 
بــەاڵم مــن دەنگەكــەی دەناســمەوە. )ز( داوای 
3500 دۆالرم لێــدەكات، لــە كاتێكــدا دەزانێ من 
پێشــمەرگەم و ئەو پــارە زۆرەم نییە، نازانم ئەو 

پارەیەی بۆ چییە".
 بــەاڵم ســۆران دەڵێــت لەو بــاوەڕەدا نەبووە 
براكــەی بــە دەســتی نزیكتریــن هاوڕێــی خۆی 
بكوژرێ. ئەو دەڵێت: "نازانین بۆچی داوای 3500 
دۆالری لێكــردووە، بۆچیــش كوشــتی، چاوەڕێی 

تەواوبوونی لێكۆڵینەوەی پۆلیسین". 

پۆلیس هەرزەكارێكی لەسەر كوشتنی عەبدولخالق دەستگیركردووە

دوای هەفتەیەك لە ونبوونی

تۆمەتبارەكە داوای 3500 دۆالری لە شێركۆ كردبوو

 پێشمەرگەیەك لەالیەن هاوڕێكەیەوە دەكوژرێ

بكوژی کچێكی نیپاڵی لە هەولێر دەستگیردەکرێ 
رووداو - هەولێر 

پۆلیسی هەولێر دەستگیركردنی ئەو كەسەی راگەیاند كە هەفتەی رابردوو لە ماڵێكدا لە شاری هەولێر "دوای دزیكردن كچێكی نیپاڵیشی كوشتووە". 
رائید هۆگر عەزیز، گوتەبێژی پۆلیسی هەولێر بە )رووداو(ی راگەیاند، دوای ئەوەی هەفتەی رابردوو رووداوێكی كوشتنی كچێكی نیپاڵی لە كۆمەڵگەی گەنجان 

ستی هەبوو، دوای گەڕان  و لێكۆڵینەوەی ورد توانیویانە شەوی 18ی ئەم مانگە، بكوژەكە دەستگیربكەن. هۆگر عەزیز گوتیشی :"بكوژەكە خەڵكی مووسڵە 
 و سەربازی سوپای عێراق بووە. بەناوی كارمەندی كارەباوە چووەتە ماڵی كەسێكی سەرمایەدار كە بە تەنیا خزمەتكارێكی نیپاڵی لە ماڵ بووە، دوای ئەوەی 

كچەكە ویستویەتی ئاشكرای بكات، بە گوللەیەكی دەمانچە كچەكەی كوشتووە".
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عەلی عەسكەری لە ئاوێنەی مێژوودا

پێشەکی
پاش چل ساڵ لە شەهیدبوونی عەلی عەسكەری 
هێشــتا  هەڤاڵەكانــی،  و   )1978 ــــ   1935(
هەڵســەنگاندنێكی بابەتی بۆ كەســایەتی و دەوری 
بەرچاوی ئەو لە رووداوە سیاســییەكانی شەستەكان 
و حەفتاكانی سەدەی بیستەمدا نەكراوە. نە هەڤاڵ و 
دۆست و الیەنگرانی بایەخیان بە نووسینی بیۆگرافی 
و رۆڵی سیاســی ئەو داوە، نە بیرەوەری و نامەكانی 
باڵوكراونەتەوە. من دەیان جار لەگەڵ شااڵوی عەلی 
عەســكەری دانیشــتووم و شــەنوكەوی الپەڕەكانی 
مێژوومــان كــردووە و چــاك دەزانــم ئــەو زۆری لە 
دڵدایــە و نایەوێــت پەپوولــە و وشــەكان الپەڕەی 
كتێبێك بنەخشێنن و، ناشــیەوێت لە بەرنامەیەكی 
تەلەفزیۆنیدا رەشــەبا و باوبــۆران هەڵبكات. كتێبی 
)دیداری تەمەن( باڵوكرایەوە، كە بەڕاستی زیانێكی 
زۆری لــە ناووناوبانگــی مــام جەالل دا.. شــااڵو لە 
فەیسبووك چەند رستەیەكی تەلیسماوی باڵوكردەوە 
و راستییەكانی روونكردەوە، دەربارەی )هەڵوێستی 
عەلــی عەســكەری( كــە بەرپرســیارێتی شــكان و 
لەناوچوونــی )حەملــەی هەكاری( لــەو كتێبەدا بە 

ناڕاستەوخۆ دەستۆی ئەم سەركردەیە خراوە.

کەسایەتی و هەڵوێست

عەلــی عەســكەری ناوێكــی گەورەیــە و هەر بە 
گەورەییش دەمێنێتەوە! ســەرەڕای تێپەڕبوونی چل 
ساڵ بەسەر شەهیدكردنی ئەم كەسایەتییە سیاسی و 
عەسكەریە مەزنە، هێشتا ناوی بەجوانی ماوەتەوە و 

بە ئەوپەڕی رێز و حورمەتەوە یاد دەكرێتەوە.
و  گومنــاو  و  بچــووك  ســەركردە  لــەو  ئــەو، 
بێناونیشــانانە نەبــوو كــە پــاش شــەهیدكردنی، 
شــەپۆلەكانی دەریــای بیرچوونــەوە هیــچ نــاو و 
شــوێنەوارێكی لەســەر لمی كەنار ئاو نەهێڵێتەوە. 
و  چــاالك  دینامیكــی  كاریزمــای  ســەركردەیەكی 
هەڵكەوتــوو، لەنــاو ســەنگەرەكانەوە، ئەســتێرەی 
توانای ســەركردایەتی درەوشــایەوە و بەجوامێری و 
ئازایی و بوێری ناوی رۆیشــت. ئەو، لەو سەركردانە 
نەبوو كە لەپشــت بەرەكانی شــەڕەوە، بەدووربین و 
هۆكی تۆكی، سەرپەرشــتی شەڕ و ئاگرباران بكات. 
هەمیشە سەركردە و پێشمەرگەی ریزی یەكەم و ناو 
دڵی پێشــمەرگەكان بوو. خۆی لە هاوسەنگەرەكانی 
جیانەدەكردەوە و نانەڕەقە و لێفە شڕەو شەونخونی 

و برسێتی لەگەڵیاندا بەش كردووە.
سەركردەی ئەفسانەیی، لە تاراوگە و ساڵۆنی پڕ 
گڵــۆپ و ســورەییا و بریــق و بــاق، لەدایك نابێت. 
تەنگی مادێنە و ئەشكەوتی زۆنگ و دارودەوەنەكانی 
بنــاری ئاســۆس و قەندیــل خەرمانــەی فروســمان 
و سەرســوڕمانی بــەدەوری ئەودا كێشــا. ئەو، لەو 
ســەركردانە نەبــوو، لەناو كــەژاوەی زەردوســووری 
چاوەڕوانیدا، ســەیری دەســت و بــازووی ئەم و ئەو 
بكات، شۆڕشــی بۆ هەڵگیرســێنن و هەموو شتێكی 
بۆ ئامادە بكەن و ئەو لەدوا چركەكانی سەركەوتندا، 
فریای ئاهەنگ و جەژنی ئازادی بكەوێت و گەورەترین 

پۆست و پلەو پایە بۆ خۆی بپچڕێت.
عەلــی عەســكەری، ئەگــەر یەكەم پێشــمەرگە 
نەبووبێــت كــە چەكــی كردبێتــە شــان و مــژدەی 
دەســتپێكردنەوەی شۆڕشــی بەخەڵك دابێت، ئەوە 
گومانــی تێدا نییە كە لە پێكەوەنــان و دامەزراندنی 
بەشــێكی زۆری مەفــرەزە ســەرەتاییەكاندا، دەوری 
بنەڕەتی و سەرەكی هەبووە. شانبەشانی سەركردە و 
كادر و ئەندامانی كۆمەڵەی رەنجدەرانی كوردستان، 
ئەركێكی یەكجار گەورەی خستووەتە ئەستۆی خۆی، 
هەر لــە كۆكردنەوە و چەكداركردنی پێشــمەرگە تا 
دەگاتە رێكخستن و پالندانان و سەركردایەتی هێزی 

پێشمەرگە.
ئەو، بەئەزموونترین و شــارەزاترین و ناسراوترین 
كەســایەتی نــاو هێــزی پێشــمەرگە بــووە و هیــچ 
كەســێكی تر، لەو سەردەمەدا، هاوشانی ئەو نەبووە 
و نەیتوانیوە چاو ببڕێتە شوێنەكەی و بتوانێت پاش 
ئــەو جێگەكەی پڕبكاتــەوە. وێڕای ئــەوەش، عەلی 
عەسكەری، سەركردەیەكی سەربازیی رووت نەبووە، 
كــە تەنیا بیری الی لوولــەی تفەنگ و هێزی ئاگر و 
هێرش و پەالمار بێت، بەڵكوو سەركردەیەكی سیاسی 
خاوەن بیروباوەڕ و هەڵوێست و پرۆژە و كۆنسێپتی 

سیاسی بوو.
كــەس ئەوەنــدەی عەلی عەســكەری لە شــەڕی 
براكوژی نەپرینگاوەتەوە و نەسڵەمیوەتەوە. لەماوەی 
هەڵگیرسانەوەی شــۆڕش ــ حوزەیرانی 1976 ــ تا 
بەدیلگرتن و شــەهیدكردنی لــە ـ حوزەیرانی 1978 
ــــ ئــەو، ئااڵهەڵگری تەبایی و ئاشــتی بووە لەگەڵ 
هێزە كوردستانییە چەكدارەكاندا. لەهەر كوێ لەگەڵ 
دەستەیەكی چەكدار بە یەك گەیشتبایە، لەگەڵیاندا 
دادەنیشــت و گفتوگــۆی دەكــرد و رێككەوتننامەی 
لەگەڵ ئیمزا دەكرد. هەر بۆ نموونە: بەشێك لە كادرە 
سەربازی و سیاســییەكانی كۆمەڵە كە سەرمەستی 
فەنتازیــای ئایدیۆلۆجیــا و خەیــاڵ و ئەندێشــەی 
رۆمانتیكی بوون، بڕوایان بە شــێوەی بیركردنەوەی 
كەســانی وەكو عەلی عەســكەری نەبــوو. بەاڵم ئەو 
توانی بەســەبر و دڵفراوانی، شــێوەی كاری بەرەیی 
و هاریكاری و هاوســەنگەری فــراوان بكات و هەموو 

لوولەی تفەنگەكان ئاڕاستەی یەك دوژمن بكرێت.
ئــەو هەمیشــە تفەنگی بەشــانەوە بــووە، چڵە 
زەیتوونێكیشی بەدەســتەوە بووە: تفەنگ و گوللە، 

دژی داگیركەران، چڵە زەیتوون و پەپوولە و كۆتر بۆ 
هێزە كوردستانییەكان.

كاتێك هێزی پێشــمەرگە لە نۆكانەوە ــ بەهاری 
ـــ بــەرەو ناوچەی سێســنوور بەڕێدەكەوێ،  1978ـ 
جووڵەی ئەو هێزە، بڕیاری كۆبوونەوەی سەركردایەتی 
بووە. پاش ئەوەی ئێران و عێراق، بە دووقۆڵی و بە 
هاریكاریی یەكتر و ئاگاداربوون لەپالن و نیازی یەكتر، 
گوشــاری توند دەخەنە ســەر هێزەكانی )ی.ن.ك( 
بەنیازی تەنگپێهەڵەچنیــن و دەرپەڕاندن و جێ پێ 
چۆڵكردن... خەباتی چەكــداری، بەبێ پەیداكردنی 
چــەك و تەقەمەنــی و یارمەتی و پەیوەندی و رایەڵ 
لەگەڵ جیهاندا، لەجێگەی خۆیدا قەتیس دەبێت. ئەم 
هەلومەرجە نالەبارە لەسەر سنووری ئێران و نەبوونی 
هیچ دەروازەیەك بۆ هەناســەدان، ناچاریان دەكات، 
بیر لەوە بكەنەوە، بەرەو سنووری توركیا بگەڕێنەوە، 
بەهیــوای ئــەوەی دەروازەیەك بەرەو ســووریا، یان 
نزیك لە ســنوورەكانی ســووریا بكرێتــەوە و هەلی 

"هەناسەدان" فەراهەم بكرێت.

ســەرکردەیەکی ئاشــتیخواز لەناو 
دارستانی شەڕوشۆڕدا

من ئەوكاتە چەندین جار پرســیارم لە بەڕێز مام 
جەالل كردووە: ئایا لە كۆبوونەوەكانی نۆكاندا، بڕیاری 
شــەڕ و پەالماری هێزەكانی )ق. م(ی سەركردایەتی 
)پ.د.ك( درا؟ ئــەو، هەمیشــە جەختــی لەســەر 
ئەوە دەكردەوە كە بەهیچ شــێوەیەك بڕیاری شــەڕ 
و پێكدادان لەئارادا نەبووە و یەكێتی ویســتوویەتی 
بارەگاكانــی پار )1977( لە دۆڵە گۆســتە ئاوەدان 
بكاتەوە. بڕیاری ئەوەش نەدراوە، ســنووری توركیا 
بشــكێنن و بچنە خاكی ئەوانەوە، بەقوواڵیی دەیان 

كیلۆمەتر!
عەلی عەســكەری، هــەر لە یەكــەم رۆژی هاتنە 
دەرەوەی، ئــااڵی دژایەتیكــردن و چارەســەركردنی 
كێشە نیشتمانییەكانی لەگەڵ هێزە كوردستانییەكان، 
لە رێگەی زەبروزەنگ و چەكەوە، بەرز نەكردووەتەوە. 
تا ئــەو رۆژەی بەدیل دەگیرێــت، رەنگە تەنیا بایی 
داكۆكی لەخۆكردن، رێگەی بەهێزی پێشمەرگە دابێت 
بچنە سەنگەرەوە و داكۆكی لە خۆیان بكەن و نەهێڵن 

بێنە سەریان.
عەلی عەســكەری، وەكو سەركردەیەكی دووربین 
و بــە ئەزمــوون، هەر پێش ئــەوەی بــەرەو )دۆڵە 
گۆســتە(* بكەوێتە رێ، ئەو مەترســیە پێشــبینی 
دەكات كە هێزەكانی پارتی دیموكراتی كوردســتان، 
لەسەر رێگاكانی ئەو ناوچەیە بنەو بارەگایان هەیە و 
ئەگەری شەڕ و پێكدادانی چەكدارانە لەبەرچاوە. ئەو، 
هەر بۆ ئەوەی پێشــەكی تەمومژی گومان و دوودڵی 
بڕەوێنێتەوە، نامەیەك لە نۆكانەوە رەوانەی ئیدریس 
بارزانــی دەكات و دڵنیای دەكاتەوە، ئەوان تەنیا بۆ 
چەكهێنان بەرەو )دۆڵە گۆســتە( بــەڕێ دەكەون و 
نایانەوێت كێشــە و سەرئێشــە لەگــەڵ )پ. د.ك( 
ـ دروســت بێت. بەڵێنیشی  ــ ســەركردایەتی كاتیـ 
دەداتێ كە هەرچی چەك و تەقەمەنی لە ســووریاوە 

بۆیان دێت، لەگەڵیاندا برابەشی بكەن.
عەلی عەسكەری، بەگوێرەی گێڕانەوەی هاوڕێ و 
هاوسەنگەرەكانی بێت: كەسایەتییەكی ئەفسانەیی، 
كاریزمایی، پڕ لە سیحر و فروسمان بوو. ئەو هێشتا 
لەدڵــی خەڵكدا دەژێــت و گەورەیی و بااڵدەســتیی 
ئەو، پاش )40( ســاڵ كەمی نەكــردووە. بەاڵم ئەم 
كەسایەتییە، ئەگەر لە ئاوێنەی مێژوودا سەیر بكرێت، 
بەرامبەر ئەو فیداكاری و خۆبەختكردن و تێكۆشانەی 
بــۆ ئازادیــی گەلەكــەی كردوویەتــی، مافــی خۆی 
نەدراوەتێ! ئەوەی بۆ نەكراوە كە دەبوو بۆی بكرێت!
ئــەو، كەســایەتییەكی الوەكــی نەبــوو رێكەوت 
دروســتی كردبێــت، دەســتكردی هەلومەرجێكــی 
پــڕ نیشــانەی پرســیار بووبێت: ئەو خــۆی خۆیی 
دروســتكرد و پێگەیانــد و جێگــە پەنجــەی بــە 
الپەڕەكانی مێژوومانەوە دیارە: فەرماندەی گشــتیی 
هێــزی پێشــمەرگەی كوردســتان بــووە و ئەندامی 
مەكتەبی سیاســی )ی.ن.ك( بــووە و یەكێك بووە 
لە هەڵگیرسێنەرانی شۆڕش و دینەمۆی كاروچاالكی 
پێشــمەرگانە. ئەم كەسایەتییە، سەرەڕای سێبەر و 
دیوارێك لە تەمومژ، بەاڵم هێشتا لە ویژدانی خەڵكی 
كوردستاندا دەژێت. كاروچاالكی و قسەكانی فێرگەن 
و لەناو الپەڕەی بیرەوەریی ئەو خەڵكەدا بە زیندوویی 
دەمێنێتەوە. وێڕای پەڵە هەورەكان كە بەری راستی 
دەشارنەوە، هێشتا ناوەندە سیاسی و ئەكادیمییەكان 
لەبەر چەنــد هۆیەك، نایانەوێت هەڵســەنگاندنێكی 

بابەتی و زانستی بۆ رۆڵی عەلی عەسكەری بكەن.
لە واڵتە پێشــكەوتووەكاندا كولتووری سیاســی 
ئەوەندە گەشەی كردووە، هەر رووداوێك لە مێژووی 
كــۆن و نوێدا روویدابێت، بەشــێوەیەكی راشــكاوانە 
تیشكی دەخرێتە سەر. هەر كەسایەتییەك دەورێكی 
بەرچاوی لە مێژووی ئەو واڵتەدا گێڕابێت، بەگوێرەی 
رۆڵ و قورســایی و كاریگــەری و جــێ پەنجــەی، 
هەڵدەسنگێنرێت و یادی بەرز دەنرخێنرێت. ناپلیۆن 
و كرۆمۆیل و بسمارك و... هتد. دەوریان لە مێژوودا 
هەرچییەك بووبێت، مافی خۆیان دراوەتێ و سەدان 

كاری گەورەیان لەسەر نووسراوە.
ئەگەر ئەو كەسایەتییانە، لە كارو بیركردنەوەدا، 
هەڵەیەكیشــیان كردبێت، ئەوە بەشــێكی دەخرێتە 
بــری الپــەڕە گــەش و پرشــنگدارەكانی. هــەر بۆ 
نموونــە: ئەمــڕۆ چینــی رووناكبیــر و سیاســی لە 

چین، ئەو راســتییە دەزانن كە ماوزەتۆن )بە هەڵە 
دەگوترێت: ماوتسی تۆنگ( لەكاتی ئەو بزاڤەی ناوی 
لێنراوە "شۆڕشــی روناكبیری" ، گەورەترین هەڵەی 
كــردووە، ئەگەر نەڵێن: گەورەترین تاوانی كردووە و 
زیانــی زۆری بە گەلی چین گەیانــدووە، بەاڵم ئەوان 
ئەوەشــیان بیرناچێتەوە كــە ماوزەتۆن گەلی چینی 
تا رۆژی ســەركەوتن، سەركردایەتی كرد و چوارسەد 
ملیۆن ئینسانی لە ژیانی داگیركراوی و ژێردەستەیی 

ئازاد كرد.
كارەكانی ناپلیۆن و كرۆموێل و بسمارك و.. هتد. 
هەر هەمووی گوڵ و گوڵزار نەبوون، هەریەكەیان دەیان 
هەڵەیــان كردووە و زیانیان بە مێــژووی واڵتەكەیان 
گەیاندووە. وێڕای ئەوەش هەڵســەنگاندنی مێژوویی، 
هەڵسەنگاندنی مێژووییە! دەبـێ مێژوونووس هەموو 

الیەنەكان لەبەرچاو بگرێت.
پــاش یەكەمیــن جەنگــی جیهانــی، دەوڵەتــی 
ئەڵمانیــای قەیســەری هەرەســی هێنا، سۆســیال 
رۆزا  گرتەدەســت،  دەســەاڵتیان  دیموكراتــەكان 
لوكســمبوورگ و كارل لیبكنێشــت بوونە پێشەنگی 
خەبــات لەپێنــاوی دامەزراندنی كۆماری شــوورایی. 
بــە فەرمانی وەزیــری ناوخۆی ئەوكاتــەی ئەڵمانیا 
كە سۆســیال دیموكرات بــوو، هەردووكیان گیران و 
گوللەبــاران كران و الشــەكەیان خرایە رووبارێكەوە. 
بێگومان سۆســیال دیموكراتەكانــی ئەمڕۆ، ئیدانەی 
ئەم تاوانەی سۆسیال دیموكراتەكانی دوێنێ دەكەن! 
پێیانوایــە ئەوە تاوانێكە كە نەدەبوو بكرێت! ئەمانە 
كەســایەتی سیاســی گەورە بــوون و شــایانی ئەو 

چارەنووسە نەبوون!

سۆسیال دیموکرات

زۆربەی ســەركردەكانی شــۆڕش، دوای نەورۆزی 
)1975( بە نیمچە دەستبەسەری رەوانەی خوارووی 

عێــراق كران و رژێــم هەموویانی لەبن چاودێریی ورد 
دانابــوو. وێــڕای ئــەو هەلومەرجە نالەبــارە، عەلی 
عەســكەری و هەڤاڵەكانی )بزووتنەوەی سۆســیال 
ــــ دیموكراتــی كوردســتان(یان دامەزرانــد. رۆژی 
)1977/3/1( عەلــی عەســكەری و هەڤاڵەكانــی 
بەیانێكیان باڵوكــردەوە و لەدایكبوونی رێكخراوێكی 
نوێیــان راگەیاند. تەنیا لەم بەیانەدا ناوی ئەم هێزە 
ـــ دیموكراتی  سیاســییە )بزووتنــەوەی سۆســیالـ 

كوردستان(ـە*. لە باڵوكراوە و نامە و نووسراوەكانی 
تردا وشــەی )دیموكرات( سڕاوەتەوە. من لە دكتۆر 
مەحمــوود عوســمانم پرســی: بۆچــی بزووتنــەوە 
ـ دیموكراتەوە،  ناوەكەی خۆیان گۆڕی: لە سۆسیالـ 
ناوەكەیان بۆ بزووتنەوەی سۆسیالیستی كوردستان 

كورتكرایەوە؟
دكتۆر مەحموود گوتی: "عومەر مستەفا )عومەر 
دەبابــە( هات بۆ شــام و بەیانــە زەردەكەی پێبوو. 
ئێمە تێبینی ئەوەمان كرد كە ناوی رێكخراوەكەیان: 
ـ دیموكراتە! بە كاك عومەرمان گوت: ئەم  سۆسیالـ 
ناوەتان چۆن هەڵبژاردووە؟ گوتی: ئێمە كەسانێكی 
بــە  بڕوامــان  و  و شۆڕشــگێڕین  پێشــكەوتنخواز 
)سۆسیالیزم( و )دیموكراسی( هەیە، ئیدی گوتمان 
ـ  بــا نــاوی رێكخراوەكەمان بزووتنەوەی سۆســیالـ 
دیموكــرات بێت! ئێمەش لەوێ خەڵكێكی زۆر بووین 
و پێمانگوت: سۆســیال دیموكراتەكانی جیهان، هەر 
لە ســەردەمی ئینتەرناســیۆنالی دووەمــەوە بڕوایان 
بە شــۆڕش و راپەڕیــن و خەباتی چەكداری نەماوە. 
ئێوە ئەگەر بڕواتان بە شــۆڕش و شــەڕی پارتیزانی 
هەبێت، دەبێت ناوەكەی خۆتان بگۆڕن.. كاك عومەر 
گوتی: ئەی چار چییە؟ ئێمەش گوتمان )دیموكرات(
ەكەی لێبكەنەوە كێشەیەكی تیۆریی قورستان لەكۆڵ 
دەبێتەوە. كاك عومەر گوتی: ئاسانە با )دیموكرات(
ـــەكە بــۆ ئێوە بێــت و ئــەوە ناوەكەمــان گۆڕی و 
ناوەكــەی دەكەینــە )بزووتنــەوەی سۆسیالیســتی 

كوردستان(...".
هاوینــی 1976 بەشــێك لە ســەركردە و كادرە 
سەربازی و سیاسییەكانی )بسك( بە سەركردایەتی 
عەلی عەســكەری روویــان كردە شــاخ و ژمارەیەك 
پێشــمەرگەی دێرینیــان لێ كۆبووەوە و دەســتیان 
كرد بە خۆڕێكخستن و پەیداكردنی چەك و چاالكیی 

پێشمەرگانە.
خەبــات كەریمــی حاجی مــارف ســاڵی 1976 
ئەندامی كۆمەڵە بووە و یەكێك بووە لە پێشــمەرگە 
سەرەتاییەكان، گوتی: "سەعات چوار- پێنجی بەیانی 
لە دێ دەرچووین و بەشــاخێكدا هەڵگەڕاین. كاتێك 
گەیشتینە شوێنی یەكتر بینین، دەبینین كاك عەلی 
لە ســەرەوەیە و دەســتی راســتی بەدار بەڕوویەكی 
بەسااڵچوووە ناوە و سەیری هەڵكشانی ئێمە دەكات. 
پاك ریشی تاشیوە و بەرچایی كردووە و چاوەڕوانی 
ئێمەیە. كراســەكەی سپی سپی بوو، پاك و خاوێن. 
ئەو كاڵوجامانە بەستنە هەر لەخۆی دەهات، بەڕاستی 

سەركردەیەكی كەم وێنە بوو.."

کۆمەڵە و بزووتنەوە

20 ی تەمــووزی 1977 مام جەالل دەگەڕێتەوە. 
مەكتەبی سیاســی بەم شێوەیە پێكدەهێنرێت، هەر 

باڵێك دوو ئەندام لە )م. س( نوێنەرایەتی دەكات:
سكرتێری گشتی: مام جەالل

كۆمەڵە )كملك(: شاسوار جەالل )ئارام( و ساالر 
عەزیز

بزووتنەوە )بســك(: عەلی عەسكەری و رەسوڵ 
مەمەند

هێڵی گشــتی: تەنیا نەوشیروان و شێخ حسێنی 
بابە شێخ لە واڵت دەبن و ئەوەكانی تر لە دەرەوەی 

واڵت دەبن.
)فەرمانــدەی  دەبێتــە  عەســكەری  عەلــی 
گشــتیی هێــزی پێشــمەرگەی كوردســتان( و هەر 
خۆیشــی كەســایەتی ژمارە یەكی بزووتنەوە بووە. 
خەبــات پێیگوتم: "عەلی عەســكەری لــە كاروباری 
پێشــمەرگایەتیدا، ئیدارەی شــەڕ و كاری لۆجستی 
دەكرد. لە بواری كۆمەاڵیەتیدا مرۆڤێكی نەرمونیان و 
قســەزان و زۆر رێزی لە خەڵك دەگرت و كێشەكانی 
بە نوكتە و قســەی خۆش چارەسەر دەكرد. لەڕووی 
تەمەنەوە من و ئەو وەكو باوك و كوڕ بووین، كەچی 
هەر لە رۆژی یەكەمی یەكترناسینەوە هەستكردن بە 

هاوڕێیەتی زۆر قووڵ یەكێك بوو.."
لــە نێــوان )بزووتنــەوە( و )كۆمەڵــە(دا، دیوار 
و شــوورە و خەرەند هەبوو، یان هاوســەنگەرایەتی 
و دۆســتایەتی و هاوپەیمانــی؟ ســێ رێكخــراوی 
چەكــدار، لەنــاو چوارچێوەیەكــی نیمچــە بەرەیی، 
دەڵەمەیــی، پێكەوە كاریان دەكــرد. هەڵەكە لەوەدا 
بــوو كــە دەبووایە یەك هێزی پێشــمەرگە هەبێت و 
هێــزە سیاســییەكان كاری سیاســی و رێكخراوەیی 
ســەربەخۆی خۆیــان بكــەن. هــەر هێزێــك، یــان 
دەستەیەك لەالیەن لێپرسراوێكەوە یان رێكخراوێكی 
سیاسییەوە سەركردایەتی بكرایە، ئەوە ئیدی مۆركی 
ئەو الیەنەی لێدەدرا. ئیدی رێگە بەهێز و الیەنی تر 
نەدەدرا، پێ بخەنە ســنووری ئــەو ناوچەیەوە. كەم 
كەس دەیتوانی بەمیوانی سەردانی ئەوێندەرێ بكات!
لە ســەرەوە دۆستایەتی و سەردان و میوانداری، 
لە خــوارەوەش هەریەكــە خۆی )حاكــم(ی رەها و 
دەســەاڵتی ژمارە یەك بوو: ناكۆكی و پێكهەڵپژان و 
دەستبادان و چاوسووركردنەوە و مۆڕەكردن هەبوو. 
هەریەكــە خــۆی بەخــاوەن دەزگای ئایدیۆلــۆژی و 
جیهانبینی تایبەت و پڕۆژەی سیاســی و ســەربازی 

دەزانی.
ئایدیۆلۆژیــا  حەیرانــی  و  مەســت  كۆمەڵــە   
دەیانویســت  بــوو.  )ماوزەتــۆن(  ئەندێشــەی  و 
شۆڕشەكەیان شۆڕشێكی )سوور( و )سۆسیالیستی( 
و )ڤێتنامی دووەم( بێت. بەشــێك لە رۆشــنبیرانی 
كۆمەڵە، بە خەونی دامەزراندنی )ســوپای سوور( و 
)كۆموونە( و )كۆڵخۆز و سۆڵخۆز(ـەوە هاتنە ریزی 

شۆڕشەوە.
عەلی عەسكەری، شارەزا لە گەمە سیاسییەكانی 
رۆژهــەاڵت و هونــەری منــاوەرات و )مفــاوەزات( و 
راكێشــانی دڵی كۆمەاڵنی خەڵك، دەیزانی )هێز( لە 
یاریە سیاسی و سەربازیەكاندا كلیلی چارەسەرە. كێ 
هێزی هەبێت، كەواتە كلیلی زێڕینی چارەسەرەكانی 
بەدەستەوەیە. ئەو كەسەی هێزی نەبێت، )ئیفالتۆن( 
بێت، یــان )هابەرماس( پوولێكــی قەڵپ ناهێنێت، 
كــەس ئــاردەوا بــە كاڵوی ناپێوێــت و بــە گورگان 

خواردوو دەچێت!
لــە رۆژهەاڵتــدا )هێز(ی ســەربازی و سیاســی 
گرنگ و كاریگەرە و هەر كەس هێزی هەبوو، الفاوی 
داڵن روودەكەنــە ئەوێ. بیروبــاوەڕ، بەتەنیا و بەبێ 
هێز و دەســەاڵت وەكو تیرێكــە لەناو تیراندا ژەنگی 
هێنابێت. ئەو دەیزانی تا كورد هێزی چەكداری خۆی 
نەبێت، دەســەاڵتی خۆی بەسەر رووبەرێكی فراوانی 
كوردســتاندا نەســەپێنێ، رژێم بەهیچــی نازانێت و 
لەناخەوە حیســابی ئــەوەی بــۆ دەكات: ژیلەمۆ بە 
پووش و پەاڵش بگات، مەترســی بۆ سەر ئاسایشی 
نەتەوەیــی و بەرژەوەندیە بنچینەییەكانی دروســت 

بكات.
كۆمەڵە بە گوێرەی سیستێمی ئایدیۆلۆژی خۆی 
بــڕوای بــە شــەڕی پارتیزانی و شــەڕی درێژخایەن 
و رووخاندنــی رژێــم و دامەزراندنــی دەوڵەتێكــی 

سۆسیالیستی و دیموكراسی هەبوو. عەلی عەسكەری 
لە گۆشــەنیگای خۆیەوە بــڕوای بە خەباتی چەكدار 
هەبــوو بــۆ بەدیهێنانــی یــەك ئامانجــی بەرچاوی 
دیاریكراو، بڕوای بە شەڕی درێژخایەن و رووخاندنی 

رژێم نەبوو. 
دروشمی سەرەكیی ئەو لەو قۆناغەدا ئەم رستەیە 
بوو: "دەبێ خۆپیشاندانێكی چەكدار بكەین بۆ ئەوەی 

رژێم بۆ داواكارییە رەواكانمان مل بدات.."
عەلی عەســكەری بەگوێرەی ئــەم تێزەیە كاری 
دەكــرد و هێزی پێكەوە دەناو پشــتیوان و خەڵكی 
بۆ شــۆڕش و بەرەنگاری كۆدەكردەوە. واتە: بایەخ 
بە چۆنێتی و رێكخســتن و بیروباوەڕ نەدەدرا. تەنیا 
بایــەخ بە چەندایەتی و ژمارەی چەكدار و شــەڕكەر 
دەدرا. كەســانی ناودار و خاوەن هۆز و عەشــیرەت 
و رابردوو، رێبازەكەی عەلی عەســكەرییان پەسەند 
دەكرد. ئەوەی راستی بێت، مام جەالل و نەوشیروان 
و زۆربەی فەرماندەی هەرێم و كادرە عەسكەرییەكان 
پەیڕەوی ئەم رێبازەیان دەكرد، ئەگەر بە نووســین 
و بە ســەرزارەكیش بەشــێوەیەكی جیاواز قسەیان 

كردبێت.
عەلی عەسكەری سەركردەیەك بوو دەیزانی چی 
دەڵێت و چۆن ئیدارەی هێزی پێشــمەرگە دەدات و 

ئامانجی چییە؟
مــن رۆژێك لــە رۆژان نەوشــیروانم نەبینیوە لە 
كۆبوونەوەی ســەركردایەتی یان مەكتەبی سیاســی 
پێداگری لەسەر كردنەوەی دەورەی مەشق و راهێنانی 
هێزی پێشــمەرگە بكات. رۆژێك رێسا و رێنوێنی بۆ 
شــێوەی كاری هێزی پێشــمەرگە دەرنەكرد، كەچی 
ئااڵی دژایەتی )بزووتنەوە(ی بەرز كردبووەوە و شەو 

و رۆژ نەفرەت و تااڵوی بەسەریاندا دەباراند!
ئەوكاتــەی لــە دۆڵ بلوێــر و دۆڵەنــێ بوویــن، 
نەوشــیروان شــانازی بەوەوە دەكرد كە گوایە: ئەو 
كەســێكی ئەوەندە بوێر و ئازایــە، رووبەڕووی عەلی 
عەســكەری وەستاوە و )چەق بەردۆكێ( ی لەگەڵدا 
كــردووە! رەخنەی تونــدی لە بزووتنــەوە گرتووە: 
))كاك عەلی! تۆ هێزێكی هەرچی و پەرچی و دز و 
جەردە و جاســووس و خەڵكی هیچ و پووچ لەخۆت 
كۆدەكەیتــەوە...(( ئەم شــێوەیە لە تاوانباركردن و 
پەالمــاری ناڕەوا و هێرشــی بێ بنەمــا زۆر تووڕەی 
كردووە، ئەویش خــراپ هەڵچووە و بەڕەقی وەاڵمی 

داوەتەوە:
))نەوشــیروان گوێ بگــرە! ئێمــە ئازادین كێ 
كۆدەكەینــەوە و كــێ كۆناكەینــەوە! ئەمــە هیــچ 
پەیوەنــدی بەتــۆوە نییە! تۆ بــڕۆ هێزێك بۆ خۆت 
كۆبكەرەوە، هەر هەمووی قارەمان و ئازا و نموونەیی 
و پاك و خاوێن بن.. من دەچم جاســووس و گەواد 

و قەحپە كۆدەكەمەوە.. ئەمە كێشەی تۆ نییە..((
نەوشیروان دەیگوت: منیش پێمگوت:

))فیعلــەن تــۆ حیــز و گــەواد و جاســووس 
كۆدەكەیتەوە..((

و  مشــتومڕ  و  دەمەقاڵــێ  چركــەی  لــە 
لێكهەڵبەزینەوەدا من لەوێندەرێ نەبووم. قسەكانیشم 
بــەالوە وەكو بەڕووی كواڵو بــوو، ئیدی نە ئەوكاتە 
و نــە دواتــر تاقەتــی لێپێچانــەوە و بەدواداچوونم 
نەبوو. بڕواناكەم عەلی عەسكەری خۆی لەو ئاستەدا 
دانابێــت، بایــەخ بە قســەی ئەم و ئەو بــدات و لە 
شوێنێكدا یادداشتی بكات. رەنگە )دانوستاندن( لە 
چوارچێــوە و هەلومەرج و بە ئاواز و مۆســیقایەكی 
جیــاواز بووبێــت. ئیدی مرۆڤ هەنــدێ جار حەزی 
لــە هەڵشــلینگانەوە هەیــە و جــاری واش هەیە لە 
خەونیشدا رووداوەكەی نەبینیوە، رۆڵی سەرەكی بۆ 
خۆی قۆرخ دەكات و هۆڵیودیش لەو نزیكانە نەبووە 

بۆ فیلمێكی )ساینفیكشن( سوودی لێوەربگرێت.
ســاالر عەزیز ئەم ســەربردەیەی بۆ گێڕامەوە كە 

مێژووەكەی بۆ سەرەتای شۆڕش دەگەڕێتەوە:
"من و كاك ئارام سەردانی كاك عەلیمان كرد. ئێمە 
دە دوانزە پێشــمەرگە بوویــن و كاك عەلی و ئەوانیش 

سەد و پەنجا كەس دەبوون.
كاك عەلــی گوتی: مــن لێپرســراوی هەموو هێزی 

پێشمەرگەم و لێپرسراوی ئێوەشم!
كاك ئارام: كاك عەلی ئێمە رێزی تۆ دەگرین، بەاڵم 

ئێمە تۆ بە لێپرسراوی خۆمان نازانین!
كاك عەلی دەستی بە بەرباخەڵیا كرد و نامەیەكی 

مام جەاللی دەركرد كە لە شامەوە رەوانە كرابوو:
- فەرمــوون ئەوە نامەی مــام جەاللە، ئەو منی بە 

لێپرسراوی هەموو هێزی پێشمەرگە داناوە..
كاك ئارام: ئێمە كۆمەڵەین و تۆ مەســئوولی ئێمە 

نیت و تۆمان بە مەسئوولی خۆمان قبووڵ نییە!
كاك عەلــی تۆزێك بە تووڕەییەوە گوتی: ئارام من 

ئەم قسانەی تۆم قبووڵ نییە!
كاك ئارام: عەلی من ئەم قسانەی تۆم قبووڵ نییە! 
بــەاڵم كاك عەلــی هــەر خۆی بە نوكتە و قســەی 
خــۆش هەوری تاڵ و گرژی ئاســمانی دانیشــتنەكەی 

رەواندەوە.."
مــن لــە چەنــد پێشــمەرگە و كادری شۆڕشــی 
ئەیلوولم پرســیوە، هەر زۆر بە ستایشەوە ناوی عەلی 
عەسكەرییان هێناوە وەكو سەركردەیەكی راستگۆ، بە 

ئەمەك، سادە، زمان شیرین و ئازا و دلێر...
لە كوردەواریدا جوانیان گوتووە:

"پیاوی ئازا و ژنی زۆر جوان دوژمنیان زۆرە"

بەشێك لە رۆشنبیرانی کۆمەڵە، بە 
خەونی دامەزراندنی )سوپای سوور( و 
)کۆموونە( و )کۆڵخۆز و سۆڵخۆز(ـەوە 
هاتنە ریزی شۆڕش

نەوشیروان شانازی بەوەوە دەکرد کە 
گوایە: ئەو کەسێكی ئەوەندە بوێر و ئازایە، 
رووبەڕووی عەلی عەسكەری وەستاوە

مامۆستا جه عفه ر

کتێبی )دیداری تەمەن( زیانێكی زۆری
 لە ناو و ناوبانگی مام جەالل دا

عەلی عەسكەری
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رووداو - دهۆك

پاییزێكی ســاردە لە شــارە ســنوورییەكەی باشوور، 
ئەگەر پلەكانی گەرما پێوەربن، پاییزی زاخۆ، زستانە.

دەڵێــن لە ســنووری بادینان نەخۆشــییەكانی دڵ لە 
بەرزبوونــەوەدان، منیــش بڕیارمدا بەدواداچــوون بكەم، 
دەمەوێ بزانم ئەمانە هەر قسەن، یان راستیی سەلمێنراو.
سەرەتا چوومە سەر پردی دەالل، گەشتیارێكی زۆری 
لێبوون، بەشــێك لە ســەردانكەرانی ئەوێ خەڵكی زاخۆ 
بــوون. پــردی دەالل لەگەڵ گوڵ و سرووشــتی جوانی و 
رووبارەكەی ژێری، رۆژانە پێشوازی لە گەشتیاران دەكات، 
پشتی بۆ چەماندوون و بەسەریدا هاتوچۆ دەكەن، بەاڵم 
بێ ئاگایە لەوەی دڵی زاخۆییەكان بە گەنجی دەچەمێت.

چوومە نەخۆشــخانەی گشــتیی زاخۆ، باڵەخانەیەكی 
جوان لەسەر زەوییەكی فراوان، تژییە لە نەخۆشی خەڵكی 
زاخۆ و دەوروبەری كە بۆ چارەســەری نەخۆشییەكانیان 

هاتوون.
نەخۆشــخانەكە، گەنجێــك  دڵــی  بەشــی  چوومــە 
كێشەیەكی دڵی هەیە، د.مەلەڤان ئیكۆی دڵی بۆ دەكات، 
رۆژانــە لــەوێ چەندین كەس ئیكۆیان بــۆ دەكرێت وەك 

بەشێك لە پشكنینی دڵ.
پاشان بردیانە ژوورێكی دیكە بۆ پشكنینی هێڵكاریی 
دڵ بــە رۆیشــتنەوە، پەلەكانــی هێڵكارییەكــە بەســەر 
جەســتەی نەخۆشە گەنجەكەدا هەڵواسران، دەستیانكرد 

بە پشكنین.
د.مەلەڤان محەممەد پســپۆڕی نەخۆشییەكانی دڵە، 
دەڵێت رێژەی تووشبوونی گەنجان بە نەخۆشییەكانی دڵ 
لە سنووری زاخۆ بەرزبووەتەوە: "هەرچەندە توێژینەوەمان 
نەكردووە، بەاڵم داتاكان بەرزبوونەوەی نەخۆشییەكەیان 

لەنێو گەنجدا بە ئاشكرا دەرخستووە".
چاوێكم لەســەر گەنجەكەیــە و رادەكات، مۆنیتەرێك 
هێڵكاریی دڵی پێشاندەدات. هاوكات تۆماریشی دەكات. 
راكردنەكە خێراتر كرا، ئەگەر تاوەكو ئێســتاش كێشەكە 

دەرنەكەوتبێ، ئێستا كاتی دەركەوتنیەتی.
د. مەلەڤــان ئەنجامەكە بە گەنجەكــە رادەگەیەنێت، 
وادیارە كێشــەی دڵی زۆر گــەورە نییە، بەاڵم د.مەلەڤان 
پێیگوت كە پێویســتە ستایلی ژیانی بە تەواوی بگۆڕێ، 
ئەگەرنا جاری داهاتوو مەترسی لەسەر دڵی زیاتر دەبێت.
د.مەلەڤان بانگكرایە سەرەوە، لەوێ دەبێت قەستەرە 
بــكات. ســدیق پیاوێكی زاخۆییە، ئەمــە دووەم جارە لە 
ســەرەتای وەرزی ســەرمادا دەبێتە میوانی یەكەی دڵی 
نەخۆشــخانەی زاخۆ، ئەو تەمەنی 47 ساڵە، هەستی بە 
ئازارێكی زۆر لە شــان، قۆڵ و باســكی راســتیدا كردووە 
"نەفەســا مــن تەنــگ بوو، من قەســتا خەســتا تەواری 
كر". ســدیق دەڵێت لە نەخۆشــخانەی فریاكەوتن هەموو 
رێكارە پێویستەكان گیرانەبەر، بەاڵم دوای پشكنینەكان 

پێیانگوتووە كە پێویستی بە قەستەرە هەیە. سدیق برایە 
بەشــی قەستەرە، منیش لەگەڵی چووم، پێش پرۆسەكە 
د.مەلەڤان بە وردی بۆی روونكردەوە كە چی بۆ دەكەن.

قەســتەرەی دەستنیشــانكردن پرۆسەیەكی زانستیی 
وردە و كاتی زۆری پێویســتە، هەســتیارییەكی زۆریشی 
گەرەكە. سدیق بە ئاگایە، لەسەر شاشە لوولەخوێنەكانی 
دڵی دەبینێت، د.مەلەڤان بۆی رووندەكاتەوە كە كێشــە 
لــە كام لوولــەی خوێنی هەیە، ئەویــش ئامادەیە هەموو 
فەرمانەكانی پزیشكە پسپۆڕەكە جێبەجێ بكات لەپێناوی 

البردنی مەترسی لەسەر دڵی.
لە نێو نەخۆشخانەی گشــتیی زاخۆ، قەرەباڵغییەكی 
زۆر هەیــە، هەمــووان چاوەڕێی وەرگرتنی چارەســەرن. 
لــەو نەخۆشــخانەیە كافتریایەكیش هەبوو، كەســوكاری 
نەخۆشــەكان لــەوێ هەســتی برســێتی و سترێســیان 
دەڕەوێننەوە. بەشــی من لەو كافترایــە دوای دانەڕۆژێك 
كاركردن لەگەڵ پزیشكانی زاخۆ، ئاو و چایەك بوو، ئیدی 

دەبووایە ئەوێ بەجێبهێڵم.

هاتمە پایتەختێ بەهدینــان، دهۆكا رەنگین. چوومە 
نەخۆشخانەی ئازادی، لە سەنتەری دڵی نەخۆشخانەكە، 
هاوواڵتیان بە ئارامییەكی زۆرەوە چاوەڕێی چارەسەربوونی 

ئەزیزانیانن.
برایەكــێ زەاڵمەكی كــو وی رۆژێ ل ســەنتەرێ دلی 
بوو، بەری كو بگەهیتە ژیێ 40 سالیێ، ب نەخۆشییەكا 
ژنشــكێ یــا دلی، گیانێ خۆ ژدەســت دا، نــوژدار ژ وێ 
یەكێ دترســن كو نەخۆشییەكا دلی، دیماهیكێ ب ژیانا 

ڤی ژی بینیت.
بۆیــە ئەو رۆژە پزیشــكان قەســتەرەی بــۆ دەكەن، 
جگە لە دەستنیشانكردن، چارەسەری نەخۆشییەكەشی 
دەكــەن. قەســتەرەكە تەواو بــوو، بــرای قوربانییەكەی 
نەخۆشــییە كتوپڕەكەی دڵ دەبرێتــە یەكەی چاودێریی 
چڕ، لەوێ ســەردانم كرد، ئەو دەڵێت بۆ من ئاســایی و 
چاوەڕوانكراو بوو كە تووشی نەخۆشیی دڵ ببم، "چونكە 

براكەم لە تەمەنێكی زووتر بە هەمان نەخۆشی مرد".
بەرزیــی رێــژەی نەخۆشــییەكانی دڵ لەنێو گەنجانی 

ســنووری بادینــان، پزیشــكانی دەڤەرەكــەی تووشــی 
سەرســوڕمان كــردووە، بەاڵم بۆچی ئــەو حاڵەتە لەنێو 
گەنجانــی دهــۆك زیاتــرە؟ توێژینەوەكانی پزیشــكێكی 

دهۆكی وەاڵم دەداتەوە.
لــە  یاریــدەدەرە  پرۆفیســۆری  موســا  د.ئەمیــن 
نەخۆشییەكانی دڵ، توێژینەوەیەكی لەسەر حاڵەتەكانی 
جەڵتەی دڵ لەنێو گەنجانی بادینان لە گۆڤارێكی زانستیی 
ئاستبەرزی جیهانیدا باڵوكردووەتەوە "31%ی تووشبووانی 
نەخۆشــییەكانی دڵ لە بادینان گەنجن، ئەمە بەرزترە لە 

رێژەی 171 واڵتی جیهان".
د. ئەمیــن جگەرەكێشــان، قەڵــەوی، كەمجووڵەیی، 
خۆراكــی نادروســت، درەنگخەوتن، ســترێس و ئاڵۆزییە 

دەروونییەكان بە هۆكار دەزانێت.
پســپۆڕەكەی دهــۆك داوا لــە حكومەتــی هەرێمــی 
كوردستان دەكات ئەم بابەتە بە هەند وەربگرێت، ئەگەرنا 
پاشــهاتی خراپتر چاوەڕێی هاوواڵتیانی سنووری بادینان 

دەكات.

بەپێی توێژینەوەی پزیشكێكی کورد:

31%ی تووشبووانی نەخۆشییەكانی 
دڵ لە بادینان گەنجن

ئاراس برادۆستی

وەزیری نوێی تەندروستی

ســەرەڕای پینــە و پــەڕۆی رۆژانــەی وەزارەتــی تەندروســتی، ژێرخان و 
سەرخانی تەندروستی لە كوردستان هێندە الوازە كە خەریكە بەسەر پزیشكان، 
پەرستاران و نەخۆشەكانی واڵتدا دەڕووخێت. وەزیری تەندروستی لە كابینەی 
نوێی حكومەتی هەرێمی كوردســتاندا ئەركی قورســی لەسەرشــانە، كەرتی 
تەندروســتی هەستیارە، لە هەمانكاتیشدا فشۆڵ و وێرانە، ئەمە جگە لەوەی 
فۆكەســێكی زۆری نێچیرڤان بارزانی ســەرۆكی حكومەتی لەســەرە و لەسەر 

دەبێت.
وەزیری نوێ پێویســتە كەســێكی شــارەزا، مەرد و بوێر بێت، شارەزا لە 
بەڕێوەبردنــی تەندروســتی، بوێــر لە بڕیاری ریشــەیی و گۆڕانــكاری و مەرد 
لــە بەرەنگاربوونەوەی ئەو لەشــكرە گەندەڵكارەی نێــو و دەرەوەی كەرتەكە 
كە مۆرانەیان لە هەموو جومگەكانی ســێكتەرەكە گرتووە و ســەر و دەستی 

گەورەشیان لەپشتە.
وەزیــری نوێی تەندروســتی دەبێت یاریزانێكی قورســی نێو ئەنجوومەنی 
وەزیــران بێت، پێویســتە كەســێك بێت هێنــدە متمانەپێكراو بێــت لەالیەن 
سەرۆك و جێگری سەرۆكی ئەنجوومەنی وەزیرانەوە كە داوای بینینیانی كرد 
دەستبەجێ ببینرێ. ئاخر ئەو نوێنەری كەرتێكی هەستیاری خزمەتگوزارییە 
و نابێت دەرفەتی بینینی ئەوانی لە میدیاكارێكی وەك من كەمتربێت، ئینجا 
كە بینرا بتوانێت بە جورئەتەوە كێماسییەكانی كەرتی تەندروستی بگەیەنێت. 
دەبێت كەســێك بێت برینەكان وەك خۆی بگەیەنێت، وای پێشــان نەدات كە 
كەرتەكە شــامی شــەریفە و پزیشــكانیش لە بەرنامەی تەلەفزیۆنی بە رۆژی 
رووناك و بە ئاشكرا بڵێن %10ی دەرمان و پێداویستییە پزیشكییەكانمان 
لەژێر دەستن، وەزیری نوێی تەندروستی، دەبێت كەسێك بێت گوێی لێبگیرێت 

و هەر وشەیەك كە دەیڵێت بە هەند وەربگیرێ.
وەزیری نوێی تەندروستی نابێت پرۆژەی گەورە لە ترسی ئەندامی كۆمیتە، 
ناوچــە، ســەندیكا و رێكخراوی مەدەنی رابگرێت. نابێــت ئەندامێكی چاالكی 
حیــزب بێــت، نابێت وەزیری ئەندام و الیەنگرانی حیزبەكەی یان هی دەڤەر و 

پارێزگەیەكی دیاریكراو بێت.
وەزیری نوێی تەندروستی دەبێت دیدگا و ڤیژنێكی روونی هەبێت، دیدگاكەشی 
بە پالن داڕشــتبێت، بەپێی خشــتەیەكی كاتبەندیی ورد رێكیخســتبێت و بە 
جوانی جێبەجێی بكات. پێویســتە پاڵپشــتی سیاســی و ئیداری دەسەاڵتی 
سیاسی بەدەستبهێنێت بۆ جێبەجێكردنی پالنەكانی، ئینجا بەبڕوابەخۆبوونێكی 

بەهێزەوە بەرەو پێش بچێت و نەگەڕێتەوە.
نابێــت بەو بودجە كەمەی ئێســتا تەرخانكــراوە بۆ كەرتی تەندروســتی 
رازی ببێت، نابێت بە هەموو فەرمانێكی سەرووی خۆی "لە حكومەت" بڵێت 
بەسەرچاو، پێویستە گفتوگۆڤانێكی سەخت و شاخی بێت، لە هەمانكاتدا لە 
هەموو وەزیرەكانی دیكەی كابینەكە دیپلۆماســیتر بێت، چونكە ئاســان نییە 
بتوانی ئەنجوومەنێك كە هیچ لە زانست و كاری ئاڵۆزی پزیشكی نازانن، بخەیتە 

سەر هێڵ لەگەڵ خۆت و وایان لێبكەی پشتگیریت بكەن لە هەنگاوەكانت.
وەزیری نوێی تەندروســتی دەبێت خۆی لە دژی ئەو گروپە مافیائاســایە 
یەكالبكاتەوە كە كەرتەكە دەدۆشــن، پێویســتە لە سەركردایەتی سیاسییش 
تێبگات، ئایا پشتی ئەو دەگرن یان ئەو گروپەی كە هەندێك سەری گەورەی 
نێــو حیزبە گەورەكان پاڵپشــت و شــەریكیانن؟ ئەگەر دڵنیــا نەبێت لەوەی 

پشتگیری دەكرێت، دەستپێنەكات باشترە.
بێگومان وەزیری تەندروســتی لە كوردستان دەبێت پزیشك بێت، چونكە 
ئێمە سیســتمێكی پتەومان نییە كە ئەرك و ماف چەســپێنرابن و كەســێك 
پزیشكیش نەبێت بتوانێت ئیدارەی كەرتی تەندروستی بكات. لێرە هیچ كەس 
وەكو پزیشــك لە پێداویستیەكانی كەرتەكە تێناگات، لەوەش گرنگتر ئەوەیە 
تیمێكی تۆكمە بۆخۆی دابنێت كە توانا مرۆییەكانیان لە ئاستێكی بەرزدا بن، 
ماوەی كاركردنیان هەفتانە دوو رۆژ نەبێت كە لەو دوو رۆژەشــدا وەكو بامیە 
ســەر و كلكــی دەوامەكە ببــڕن، نابێت رازی بێت بە بەڕێوەبەرێكی گشــتیی 
الواز، بەڕێوەبەرێكی گەندەڵی نەخۆشخانە و كارمەندێكی كەمتەرخەم كە ئێستا 

سێكتەرەكەیان بە خراپی تەنیوە.
پێویستە ئەزموونی كارگێڕی هەبێت، پێشتر لە شوێنێك جێدەستی دیار 
بووبێت و كاری باشــی كردبن، گرنگیشــە بتوانێت بااڵنســی ناســكی نێوان 
نەرمونیانیی پزیشكی لەالیەك و دیسیپلین لەالیەكی دیكە بپارێزێ، زیادەڕەوی 

لە هەریەك لەم دووانە شكستی لەدوایە.
هەندێك جیاكەرەوەی كەسێتی لە وەزیری نوێدا گرنگن، هێمنی، راستگۆیی، 

رووناكبیری و مۆدێرن لە كاراكتەری ئەودا سەرخەرن.
وەزیــری نوێی تەندروســتی پێویســتە سیســتمی ئامار چــاك بكات، بێ 
ئامــار توێژینــەوە نابێت، بێ توێژینەوە كێماســییەكان نازانرێــن، بێ زانینی 

كەموكوڕییەكانیش هەرگیز پێشكەوتن وەدی نایێت.
وەزیری نوێی تەندروســتی دەبێت پالنی هەبێت بۆ پێگەیاندنی پزیشــكی 
پسپۆڕ بەپێی پێداویستیی كوردستان، نەك ئەو بێپالنییەی ئێستا كە هەمووی 

دەیەوێت ببێتە پسپۆڕی پێست، جوانكاری و سۆنەر. 
وەزیری نوێی تەندروستی پێویستە كار لەسەر خزمەتگوزاریی تەندروستی 
چوونیەك بكات لەنێوان ســەنتەری پارێزگاكان و شــوێنە دوورەكان، ئەمەش 
بە بنیاتنانی ژێرخان و ســەرخانی تەندروســتی لە ناوچە نزیك و دوورەكان و 

هاندانی پزیشك بۆ كاركردن لە ناوچە دوورەدەستەكان.
وەزیری نوێی تەندروستی دەبێت كەسێك بێت بڕوای تەواوی بەوە هەبێت 
كە وەزارەتی تەندروستی تەنیا دەرمان و دروستكردنی باڵەخانەی نەخۆشخانە 
نییە، تەنیا نەشتەرگەری نییە، تەنیا كردنەوەی بێسەروبەری بەش و یەكە و 
نەخۆشخانەی نوێ نییە. تەندروستیی گشتگیرتر و فراوانترە لەوانە، وەزارەتی 
تەندروســتی هی هاوواڵتییە نەك نەخۆش، شــەڕی وەزارەتی تەندروستی بۆ 
پێشــگیرییە لە روودانی نەخۆشــی نەك چاوەڕێكردن تاوەكو نەخۆشــییەكە 

تووشی هاوواڵتییەكی ساخ دەبێت و پاشان "بە خراپی" چارەسەری بكات.
زۆر گرنگە ڤیژن و پالنەكانی وەزیر هێندە روون بن كە هەر لە سەرەتاوە 
كۆتایی لێ دیاربێت، بزانێت چی دەكات و بۆچی دەیەوێت ئەو ئەركە قورسە 
وەربگرێت. وەزیری نوێی تەندروســتی پێویســتە كار لەسەر چاودێری بەرایی 
و خۆپاراســتنی تەندروســتی بكات بۆ ئەوەی لە شێوازی كاركردنی سیستمە 

تەندروستییەكانی جیهان زۆر دوور نەبێت.
هەروەها پێویســتە پالنی تۆكمەی بۆ رێكخستنەوەی بواری فریاكەوتن لە 
كەرتەكە هەبێت، چاودێری بەرایی و فریاكەوتن پشــتی كەرتی تەندروستین، 

الی ئێمە پشتگوێخراو و بێنازن.
وەزیری نوێی تەندروســتی پێویستە سەركردایەتی داڕشتنەوەی سیستمی 
تەندروستی بكات، دەست بۆ بڤە "بەرژەوەندی تایبەتی هەندێك كەس" ببات 
مادام لە خزمەتی بەرژەوەندیی گشتیدایە. وەزیر دەبێت هاوكێشەی بایەخدان 
 tertiary" هەڵگەڕێنێتەوە، لێرە تاوەكو ئێستا بایەخ بە چاودێریی سێیەمی
care" دراوە، لەكاتێكدا چاودێری بەرایی و دووەمیمان ئیفلیجن، ئێستا رێك 
وەك ئەوە وایە بناخەمان نەبێت، كەچی بۆ تاقمی قەنەفەی جوان بگەڕێین، 
ئاخر خانووەكە بەســەر خۆت و قەنەفە جوانەكانیشــتدا دەڕووخێت جەنابی 

وەزیر.

حەوت خواردن و خواردنەوەی خراپ بۆ مندااڵن
رووداو - ئاژانسەكان

ئێستا لە جیهاندا ژمارەیەكی زۆر منداڵ بە دەست 
چەندین نەخۆشــییەوە دەناڵێنن كە ســەرچاوەكەیان 
خۆراكی خراپــە. بۆیە دەبێ دایكان و باوكان ئاگادار 
بــن كاتێــك منداڵەكەیــان لەگەڵ خۆیــان دەبەن بۆ 
ماركێــت، نابێ هەڵبژاردنی هەمــوو جۆرە خواردنێك 

بدەنە دەست منداڵەكانیان.
خۆراکی منداڵ چۆن بێت؟

- شەكری كەم بێت
- وزە كەم بدات

- رەگەزە خۆراكییە گرنگەكان بدات بە جەستە
- ریشاڵی خۆراكیی زۆر بێت

ئێستا لە جیهاندا

- قەڵەویی مندااڵن دیاردەیەكی بەرباڵوە.
- خۆراكە خراپەكان دەبنە هۆی قەڵەوی.

- شەكرەی جۆری دوو لە مندااڵندا روو لە زیادییە .
- قەڵــەوی هۆكاری ســەرەكیی شــەكرەی جۆری 

دووە.

- كەمخوێنی گرفتێكی باڵوی مندااڵنە.
- كەمخوێنــی هۆكارێكــی دواكەوتنــی گەشــەی 

مندااڵنە.
- هــۆكاری یەكەمی كەمخوێنی كەمیی ئاســنە لە 

خۆراكدا.
- خۆراكە خراپەكان وادەكەن منداڵ كەمترین ئاسن 

وەربگر ێت.

نموونەی خۆراکە خراپەکان:

 مەساسە و هاوشێوەکانی:

ریان تێدایە.
ی زۆر شەك

- بڕێك

دیان تێدایە.
- رەنگی دەستكر

ی درێژخایەنی هەیە.
ستكرد مەترس

 - رەنگی دە

ەمێنێتەوە.
انەكانەوە د

- زۆر بە دد

ۆربوون دروستدەكات.
- كل

ی تێدا نییە.
- ریشاڵی خۆراك

چپسی پەتاتە:

ییان تێدایە
اپترین جۆری چەور

- خر

- كالۆرییەكی زۆر دەدات

- بڕێكی زۆر خوێی تێدایە

- هۆكارێكی دیاری قەڵەویی مندااڵنە

خواردنەوە گازییەکان:
- بڕێكی زۆر شەكریان تێدایە

- وزەیەكی زۆر دەدەن
- هەژارترینــن لەڕووی رەگەزە 

خۆراكییەكان
- ریشاڵی خۆراكییان تێدا نییە

ئایسكرێم
- كالۆرییەكی زۆر دەدات.

- بڕێكی زۆر شەكری تێدایە.
- بڕێكی زۆر چەوریی تێدایە.

 نەستەلە
- بڕێكی زۆر شەكری تێدایە

- بڕێكی زۆر چەوریی 
زیانبەخشی تێدایە

- كالۆرییەكی زۆر دەدات

- هەنگوین بەكتریای تێدایە هەنگوین
- نابێــت بدرێتە منداڵی خــوار تەمەنی یەك 

ساڵ، چونكە بەرگرییان الوازە دژی بەكتریا

- بۆ منداڵی خوار دوو ساڵیش مەترسی هەیە

 ئیندۆمی
- بڕێكی زۆر خوێی تێدایە.- زۆر هەژارە لە رەگەزە خۆراكییەكان.
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رووداو - هەولێر

سەرەتای ئەمساڵ دەزگای هەواڵگریی ئیسرائیل 
دەســتی بەســەر ئەرشــیفێكی بەرنامەی ئەتۆمیی 
ئێرانــدا گرت. شــارەزایانی كاروبــاری ئەتۆمی كە 
چاویان بە ئەرشــیفەكە كەوتــووە، دەڵێن لە كاتی 
راگەیاندنــی رێككەوتنــە ئەتۆمییەكــەی 2015دا، 
ئێران تەنیا چەند مانگێك لە بەدەستهێنانی چەكی 
ئەتۆمی دوور بووە و ئێستاش دەتوانێ لە ماوەیەكی 

كورتدا بۆمبی ئەتۆمی دروست بكات.
ســیخوڕەكانی دەزگای هەواڵگریی ئیسرائیل لە 
مانگــی یەكی ئەمســاڵدا و لە ئەمبارێكــدا لە تاران 
ئەرشــیفەكەیان رفانــد. دواتــر بنیامیــن نتانیاهو، 
ســەرۆكوەزیرانی ئیسرائیل، بەشــێك لە ناوەڕۆكی 
ئەرشــیفەكەی ئاشــكرا كرد. وتارەكــەی نتانیاهو 
مانگێــك پێش بڕیــاری كۆشــكی ســپی لەبارەی 
دەرچــوون لــە رێككەوتنە ئەتۆمییەكــەی ئێران و 

كۆمەڵەی 5+1 هات.
ئــەوكات عەبــاس عێراقچــی، جێگــری وەزیری 
گوتارەكــەی  كــە  رایگەیانــد  ئێــران،  دەرەوەی 
"نمایشێكی رێكخراوە" بۆ ئەوەی كاریگەری لەسەر 

بڕیاری دۆناڵد ترەمپ، سەرۆكی ئەمریكا دابنێ.
دەیڤیــد ئۆڵبرایــت، زانای فیزیا لــە پەیمانگای 
زانست و ئاسایشی نێودەوڵەتی )ISIS( لە واشنتن، 
یەكێكــە لەو زانایانــەی كە چاوی بە ئەرشــیفەكە 
كەوتــووە. ئەو بــە گۆڤــاری )فۆرین پۆڵســی(ی 
ئەمریكــی راگەیاند كە ئەگەر ئێرانیش هاوشــێوەی 
ئەمریــكا لە رێككەوتنەكــەی 2015 دەربچێ، ئەوە 
رەنگــە بتوانێ لە چەند مانگێكــدا بۆمبی ئەتۆمی 
دروســت بكات، چونكە تاران شــارەزایی پێویستی 

بەدەستهێناوە.

بەگوێــرەی رێككەوتنــە ئەتۆمییەكــە، ئێــران 
دەبووایــە 97 %ی ســووتەمەنی ئەتۆمیــی خــۆی 
زۆرینــەی  و  بــكات  واڵت  دەرەوەی  رەوانــەی 
ســێنتریفیوژە ئەتۆمییەكانــی لەناوبەرێــت، بەاڵم 
ئۆڵبرایــت پێیوایــە ئەگــەر ئێــران دەســت بــە 
دروستكردنەوەی سێنتریفیوژە ئەتۆمییەكانی بكات، 
ئەوە دەتوانێ لە ماوەی 12 مانگی داهاتوودا بەپێی 

پێویست سێنتریفیوژی هەبێ.
شارەزا ئەمریكییەكە بە )فۆرین پۆڵسی( دەڵێ: 
"ئەرشــیفەكە پڕە لە شتی نوێ لەبارەی پرۆگرامی 
چەكی ئەتۆمیی ئێران". یەكێك لە ئەنجامگیرییەكانی 
ئەو زانیارییانەش ئەوەیە كە ئێرانییەكان زۆر زیاتر 
لــەوەی كــە دەزگا هەواڵگرییەكانــی رۆژئاوا پێیان 

زانیبوو، بەرەوپێش چووبوون".
بەگوێرەی راپۆرتەكە، ئەرشــیفە دزراوەكە زیاتر 
لــە 100 هــەزار الپــەڕە زانیاری لەبــارەی بەرنامە 
ئەتۆمییەكــەی ئێــران لە نێوان ســااڵنی 1999 بۆ 
2003 لەخۆدەگرێ. زانیارییەكان ئاشــكرای دەكەن 
كە واشــنتن و ئاژانسی نێودەوڵەتیی وزەی ئەتۆمی 
نەیانزانیــوە ئێــران چەند لە دروســتكردنی چەكی 

ئەتۆمییەوە نزیكە.

ئۆڵبرایت لەبارەی مەزندەكانی ئەمریكا بۆ ئاستی 
پێشكەوتنی بەرنامە ئەتۆمییە سەربازییەكەی ئێران 
دەڵێ: "لە راگەیەندراوەكانی ئەمریكادا بەالیەنی كەم 
ســاڵێك بۆ دوو ســاڵی دەویســت بۆ ئەوەی ئێران 
چەكی ئەتۆمی دروستبكات، بەاڵم زانیارییەكانی ناو 
ئەرشیفەكە وا دەردەخەن كە ئەوان دەیانتوانی زۆر 

خێراتر بەو ئامانجەی خۆیان بگەن".
حكومەتــی حەســەن روحانی، ســەرۆككۆماری 
ئێــران، بــە ئەندازیــاری سیاســەتی دانوســتاندنە 
ئەتۆمییەكانــی ئێــران و شــەش واڵتــە زلهێزەكە 
دادەنــرێ. روحانــی لــە ســاڵی 1989 بــۆ 2005 
ئەمینداری ئەنجوومەنی بااڵی ئاسایشــی نیشتمانی 
بــووە، لــە ســاڵی 2003ش پۆســتی ســەرۆكی 
دەستەیەكی تەكنیكی، سیاسی، یاسایی وەردەگرێ 
كە ئەركیان دانانی نەخشــەڕێیەك بۆ دانوستاندنی 
ئەتۆمی لەگەڵ ئەوروپییەكان بوو. ئەو كات روحانی 

بە "شێخی دیپلۆمات" ناسرابوو.
لــە بەشــێكی راپۆرتــی پەیمانــگای زانســت 
"روحانــی  هاتــووە:  نێودەوڵەتیــدا  ئاسایشــی  و 
كەسایەتییەكی سەرەكی و بەردەوامی ناو بەرنامەی 
چەكــی ئەتۆمیــی ئێــران بووە لــە نــەوەدەكان و 

ســەرەتای دووهەزارەكانــدا، ســەختە بەڵگەیــەك 
بدۆزینــەوە كە پێمان بڵێ پشــتگیریی روحانی لە 

چەكی ئەتۆمی كۆتایی هاتووە".
 فۆكەســی راپۆرتەكــە كە كۆپییەكی دەســت 
)فۆریــن پۆڵس( كەوتــووە، لەســەر ئەوەیە بزانن 
چۆن ئێران لە كۆتایی 2003دا توانیویەتی ژێرخانی 
بەرنامەیەكــی چەكــی ئەتۆمــی دابمەزرێنێ كە لە 
قۆناغــی بەراییــدا بتوانــێ پێنــج كاڵوەی ئەتۆمی 

دروست بكات.
جگە لە ئۆڵبرایت، هەر یەكە لە ئۆڵی هەینۆنین، 
بەرپرســێكی پێشووی ئاژانسی نێودەوڵەتیی وزەی 
 )ISIS( ئەتۆمی و ئەندریا ســتریكەر، شرۆڤەكار لە
لە ئامادەكردنی راپۆرتەكەدا بەشدارن و هەرسێكیان 
كۆكن لەسەر ئەوەی ئێران لە نەوەدەكاندا توانایەكی 
ئەتۆمــی تــەواوی هەبــووە، ئەمــەش پێچەوانــەی 
راپۆرتەكانی ئاژانســی نێودەوڵەتیی وزەی ئەتۆمی 
)IAEA( لــە 2015 یــە كە دەیگوت ئێران هەندێك 

توانای لەو بوارەدا هەبووە.
هەرچەند ئێران بە چاودێری )IAEA( و كۆمەڵگای 
نێودەوڵەتــی بەشــێكی زۆر لە ژێرخانی پێویســت 
بۆ چەكــی ئەتۆمی خــۆی هەڵوەشــاندەوە، بەاڵم 
نووســەرانی راپۆرتەكە پێیانوایــە تاوەكو ئەمڕۆش 
شتانێكی زۆر لەبارەی بەرنامە ئەتۆمییەكەی ئێران 
بە نەزانراوی ماونەتەوە "پاشــماوەی پرۆگرامەكە و 
لەوانەیە هەندێك چاالكیش هەتا ئەمڕۆ بەردەوام بن، 
بۆیەش پێویستە وەاڵمی ئەو پرسیارە بدرێتەوە كە 

ئاخۆ ئەو كەرەستانە لە كوێ دانراون".
و  ئەتۆمــی  وزەی  نێودەوڵەتیــی  ئاژانســی 
شارەزایانی ئەتۆمی جەخت لەوە دەكەنەوە كە ئێران 
لە ماوەی زیاتر لە ســێ ســاڵی رابردوودا پابەندی 
رێككەوتنەكــە بــووە، تەنانــەت دوای دەرچوونــی 

ئەمریكاش لەسەر ئەو رێچكەیە بەردەوامە. ئیدارەی 
ترەمپیش لە دوو راپۆرتی ســێ مانگانەی یەكەمی 
خۆیاندا جەختیان لەوە كردەوە كە ئێران پێشــێلی 
رێككەوتنــە ئەتۆمییەكــەی ڤیەننــای نەكــردووە. 
بڕیارەكەی ترەمپیش بۆ دەرچوون لە رێككەوتنەكە 
لەبــەر ئەوە نەبووە كە ئێران پێشــێلی رێككەوتنە 

ئەتۆمییەكــەی كــردووە، بەڵكــو لەبەر ئــەوە بوو 
كــە رێككەوتنەكــە بەرنامەی مووشــەكیی ئێران و 

چاالكییە ناوچەییەكانی تاران لەخۆناگرێ.
مەســیو لێڤیت، شــارەزای كاروبــاری ئێران لە 
پەیمانــگای واشــنتن، پێیوایە دوای ئاشــكرابوونی 
ئەو زانیاریانە پرسیاری سەرەكی ئەوەیە بەرنامەی 

 ئێران لە بەدەستهێنانی چەكی ئەتۆمی  نزیكە

ئەرشیفی بەرنامەی چەكی ئەتۆمیی ئێران لەبەردەستی ئیسرائیلە

ئێران لە رێككەوتنی 1+5 دەربچێ، 
دەتوانێ بە چەند مانگێك چەکی ئەتۆمی 
دروست بكات

شارەزایەکی چەکی ئەتۆمی

راپۆرتە هەواڵگرییەکان:

رووداو - هەولێر

بۆ تێگەیشــتن لە پێشــهاتە نێودەوڵەتییەكانی 
قۆناغێكی مێژوویی پێویستە ئەوە لەبەرچاو بگیرێ 
كە ئاخۆ رووداوەكان بەشێكن لە قۆناغێكی جێگیر و 
وەستاو، یان لە چوارچێوەی قۆناغێكی ئینتیقالی و 
تێپەڕدا روودەدەن. شارەزایان لەسەر ئەوە كۆكن كە 
جیهان بەگشــتی بە قۆناغێكی ئینتیقالی و گۆڕاودا 
تێدەپــەڕێ، لــەو پەیوەندییەشــدا ئــەوەی گرنگە 
پێشبینیكردنی كاریگەرییەكانی ئەو قۆناغەیە لەسەر 

هاوسەنگیی هێز لە دوای تەواوبوونی قۆناغەكە.
دەڤیــد لــۆ، لێكۆڵــەر لــە ناوەنــدی جنێڤ بۆ 
كۆنترۆڵكردنی دیموكراسییانەی هێزە چەكدارەكان، 
لە وتارێكدا لە ماڵپەڕی كۆڕبەندی ئابووریی جیهان 
ئاماژە بۆ ئەوە دەكات كە "هەموو شتەكان ئاماژەن 
بــۆ ئــەوەی جیهــان بــە قۆناغێكی گواســتنەوەی 

مێژوویــی دیكەدا تێدەپەڕێ". لە كاتێكدا كۆمەڵێك 
بــۆ  ئامــاژەن  لــە پەرەســەندنەكانی ئەمدواییــە 
ئــەوەی دۆخــی سیاســیی نێوخۆی زۆر لــە هێزە 
سەرەكییەكانی گۆڕەپانی نێودەوڵەتی و پەیوەندیی 

نێوان ئەو هێزانە گۆڕانی بەسەردادێ.
لێكۆڵەرەكــە ئامــاژە بــۆ ســێ پەرەســەندنی 
ســەرەكی دەكات كــە وەك ئاماژەكانــی قۆناغــی 
گواســتنەوە دەردەكەون، لەوانەش الوازبوونی هێزە 
میانڕەوەكان لە واڵتە دیموكراتە پێشــكەوتووەكان. 
زیادبوونــی مەیلــی دووركەوتنــەوە لــە دامــەزراوە 
نێودەوڵەتــی و ناوچەییەكان )دەرچوونی بەریتانیا 
لە یەكێتی ئەوروپا وەك نموونە(، جەختكردنەوە لە 
دەسەاڵتی پاوانخواز لە رووسیا و چین و دواجاریش 
پاشەكشــەی ســەركردایەتی ئەخالقیی ئەمریكا لە 

گۆڕەپانی نێودەوڵەتیدا.
جۆشــوا ستۆوڵ، لێكۆڵەر و ســەرۆكی ناوەندی 

گڵۆباڵ ســێكیوریتی ریڤیوو، پێیوایــە توندڕەویی 
ئایینی و تیرۆر و ناسەقامگیریی ئەمنی لە ئاسیای 
نزیكەوە بۆ رۆژهەاڵتی نێوەڕاست و باكووری ئەفریقا، 
ســێ پەرەسەندنی سەرەكیی ســااڵنی رابردوون كە 
ئاكامی گەورەیان بۆ گۆڕانە جیۆپۆلیتیكییەكان لە 

جیهاندا دەبێ.
لــەدوای جەنگی دووەمی جیهانییــەوە نەزمێك 
هاتەئــاراوە كــە ملمالنێكانــی بــەرەی رۆژئــاوا بە 
ســەركردایەتی ئەمریــكا و بــەرەی رۆژهــەاڵت بــە 
ســەركردایەتی یەكێتیی ســۆڤیەتی كۆنترۆڵ كرد. 
ژمارەیــەك رێكخــراو و رێككەوتننامەی سیاســی، 
ئابــووری و ئەمنــی ئەركــی كۆنتڕۆڵكردنــی ئــەو 

ملمالنێیانەیان لەسەرشان بوو.
دەیڤید لۆ پێیوایە لە ماوەی كورت و مامناوەندی 
داهاتــوودا پرســی ســەرەكی بریتــی دەبــێ لــە 
"پەیوەندییەكانی ئەو هێزانەی بەشێوەیەكی سەرەكی 

بەرپرســیارن لە دروستكردنی نەزمی دوای جەنگی 
دووەمــی جیهانی، لەگەڵ ئــەو هێزانەی تەگەرەیان 
بۆ نەزمەكە دروست دەكرد، لە سێ بۆ پێنج ساڵی 
داهاتووشدا دەردەكەوێ پەیوەندییەكانی ئەو الیانە 
بەرەو كوێ دەچێ"، ئەم قۆناغەش چاوەڕێی ســێ 

دەرهاویشتەی سەرەكی لێدەكرێ. 
یەكێــك لــە دەرهاویشــتەكان ئەوەیــە مۆدێلی 
رۆژئاوایــی )واتە لیبراڵیزمی نێودەوڵەتی( دەتوانێ 
بەسەر الوازی و ناكۆكییە هەنووكەییەكانی خۆیدا زاڵ 
بێ و "فەزای پێویســت بۆ دروستبوونەوەی جووڵە 
بەرەو شۆڕشــێكی دیموكراتیك دروست بكات"، لە 
كۆی پڕۆسەكەشدا ژینگەیەك دروستبكات كە واڵتە 
تەگەرەســازەكان هانبدات تێكــەڵ بە رەوتەكە بن. 
ئەو جەخت دەكاتەوە كە "ئەمە نوسخەیەكی نوێیە 
لــەو مۆدێلەی لە دوای جەنگی دووەمی جیهانییەوە 

زاڵە".

دەرهاویشــتەیەكی دیكــەی قۆناغەكــە بریتییە 
لەوەی ئەو هێزانەی تەگەرە بۆ رۆژئاوا دروستدەكەن، 
بەتایبەتیش رووسیا و چین، ناكۆكی و لێكدژییەكانی 
نەزمــی رۆژئاوایی بقۆزنەوە و بە رێگەیەكی كەم تا 
زۆر ئاشــتیانە بناغەكانی جیهانێكی فرەجەمســەر 
دابنێــن. لۆ ئــەم دەرهاویشــتەیە بە "كۆنســێرتی 
ســەدەی 21" ناودەبــات، ئەمەش بــە پەیڕەوی لە 
بیرۆكەی "كۆنسێرتی گەالن" كە لە كۆنگرەی ڤیەننا 
لە ساڵی 1815، لە چوارچێوەی كۆمەڵێك بنەما بۆ 

پەیوەندیی گەالنی ئەوروپا خرایەڕوو. 
دەرهاویشتەی ســێیەمی ئەو قۆناغە لە هەردوو 
دەرهاویشــتەكەی دیكــە مەترســیدارترە و تێیــدا 
"ســەرهەڵدانی واڵتانــی الیەنگری فرەجەمســەری 
توندوتیــژی لێدەكەوێتــەوە و ملمالنێ و پێكدادانی 
ئاڵۆزتر ناوچەیەكی زیاتر لە جیهان دەگرێتەوە". لۆ 
پێیوایە ئەو دەرهاویشــتەیە لە هی ئەو كاتە دەچێ 

كە "كۆنسێرتی گەالن" رووی لە الوازی كرد و جەنگی 
نێوان واڵتان سەریهەڵدا و ئەم قۆناغەش دەكرێ بە 
"توانەوەیەكی جیۆســتراتیژی" یان "قۆناغی جەنگ 

لەسەر ئاستی هەموو جیهان" ناوببردرێ.
ســتۆول پێیوایە گۆڕانی نەزمی جیهان "كێشــە 
بۆ چاكســازی لــە رێكخــراوە نێودەوڵەتییەكانیش 
دروســتدەكات". لەوانەش نەتــەوە یەكگرتووەكان، 
بانكی جیهانــی و ســندوقی نێودەوڵەتی نەختینە 
و یەكێتیــی ئەوروپا، جیا لەمــە بەردەوامی نۆرمە 
لیبراڵەكانــی وەكــو مافــە سیاســی، مەدەنــی و 
مرۆییەكانیــش دەباتــە ژێر گومانــەوە، لە كاتێكدا 
زلهێزەكانی وەكو چین و رووسیا هەوڵدەدەن نۆرمە 
ناوچەیــی و نێودەوڵەتییەكان بــە قازانجی خۆیان 

دابڕێژنەوە.
وتارەكــەی دەیڤید لۆ ئامــاژە بە پێنج فاكتەری 
ئاراســتەدەری  پاڵنــەر و  ســەرەكی دەكات كــە 
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وەلیــد بــن تــەاڵڵ، شــازادە ملیاردێرەكەی 
ســعودیە، ســەردەمانێك بە باڵیۆزی بازرگانیی 
ســعودیە دەناســرا، بەاڵم دوای ئەوەی ســاڵی 
رابردوو لە هەڵمەتێكی بەرفراواندا لەگەڵ دەیان 
شــازادە و بەرپرس و بازرگانی دیكەی سعودی 
دەســتگیر كرا، لەبەر چاوان دیار نەما. ئێســتا 
لەســەر داوای حكومەتی سعودیە جارێكی دیكە 
خەریكە رۆڵە كۆنەكــەی خۆی وەردەگرێتەوە و 
وەكو دیپلۆماتێكی بازرگانی ئەركی راكێشــانی 

وەبەرهێنەرە رۆژئاواییەكانی پێدراوە.
مانگی رابردوو كۆنفرانســی "دەستپێشخەری 
وەبەرهێنانــی داهاتــوو" لــە ریــاز بەڕێوەچوو، 
ئەوكات ســێ هەفتە بەســەر كوژرانــی جەمال 
خاشوقچی، رۆژنامەنووسی سعودیدا تێدەپەڕی، 
ژمارەیەكی زۆر لە وەبەرهێنەر و كۆمپانیاكانیش 
بایكۆتی كۆنفرانسەكەیان كردبوو. كۆنفرانسەكەی 
ریاز بۆ راكێشــانی سەرمایەی بیانی بۆ پڕۆژەی 
"روئیــای 2030" رێكخرابــوو كــە محەممەد بن 
ســەلمان، شــازادەی جێنشــین، بۆ چاكسازیی 
ئابووری و دوورخستنەوەی ئابووریی شانشین لە 

نەوت دەستیپێكردووە.
بەگوێرەی راپۆرتێكی رۆژنامەی )وۆڵ ستریت 

جورناڵ(ی ئەمریكی، ئۆفیسی بن سەلمان رۆژێك 
پێش دەستپێكردنی كۆنفرانسەكە پەیوەندییان 
بــە بن تەاڵڵەوە كــردووە و داوایان لێكردووە لە 
كۆنفرانسەكەی ریازدا بەشدار بێ. رۆژی دواتر لە 
هۆتێلی ریاز ریتز كارڵتۆن، هەمان ئەو شوێنەی 
سێ مانگ شازادەكان تێیدا دەستبەسەر بوون، 
بن تەاڵڵ شانبەشانی بن سەلمان تەوقەی لەگەڵ 
بەشــداربووانی كۆنفرانســەكە دەكرد و سێڵفی 

لەگەڵ دەگرتن.
كەســانی نزیك لە بن تەاڵڵ بە رۆژنامەكەیان 
راگەیانــدووە كــە شــازادە لــە چەنــد هەفتەی 
رابــردوودا دەســتی بــە كارە بازرگانییەكانــی 
خۆی كردووەتەوە. بۆ نموونە گرێبەســتێكی بە 
بەهــای 300 ملیۆن دۆالر لەگەڵ وەبەرهێنەرانی 
فەرەنســی واژۆ كــردووە. لەگــەڵ كۆمەڵێــك 
كۆمپانیــای تەكنەلــۆژی رۆژئاوایــی دیكــەش 
گرێبەســتێكی 500 ملیۆن دۆالری واژۆ كردووە. 
ئێســتاش لەگــەڵ لیۆنارد بالڤانتیــك، خاوەنی 
گروپــی وارنەر موزیكی ئەمریكی، دانوســتاندن 
دەكات بــۆ ئــەوەی گروپــە ئەمریكییەكــە لــە 

كۆمپانیای رۆتانادا وەبەرهێنان بكات.
وەلید بن تەاڵڵ، 63 ســاڵ، پێش هاتنە سەر 
دەسەاڵتی شا سەلمان و كوڕەكەی روخسارێكی 
ناسراوی نێودەوڵەتی بوو كە لەگەڵ سەركردەی 

واڵتان كۆدەبووەوە، رێككەوتنی ســتراتیژی لە 
نێوان ســعودیە و واڵتانی رۆژئاوایی واژۆ دەكرد، 
وەبەرهێنانی گەورەشی لە كۆمپانیا زەبەالحەكانی 
وەكو تویتەر و ســیتی بانكــدا هەبوو، بەاڵم لە 
یەك ساڵی رابردوودا هیچ دەركەوتنێكی نەبووە.
شازادە سعودیەكە لە مانگی كانوونی دووەمی 
ئەمســاڵەوە ئازادكرا. بەگوتەی كەسانی نزیك 
لێی لــەو كاتــەوە مافی ئەوەی نییە گەشــتی 
دەرەوە بــكات، بۆیــەش زۆربەی گرێبەســت و 
رێككەوتنە بازرگانییەكانی لە سعودیەوە تەواو 

دەكات.
ســتریت  )وۆڵ  راپۆرتەكــەی  بەگوێــرەی 
جورناڵ(، زۆربەی بــازرگان و وەبەرهێنەرەكان 
پێشــوازی لــە گەڕانــەوەی بن تــەاڵڵ بۆ كاری 
بازرگانی دەكەن، یەكێك لە وەبەرهێنەركانیش 
پێیوایــە وجودی بن تەاڵڵ بۆ بەرەپێشــچوونی 
كەرتــی بازرگانیی ســعودیە "شــتێكی حاشــا 
هەڵنەگرە"، بازرگانێكی دیكەش دەڵێت "بێ ئەو 
دانوســتاندنەكانی خۆمان )لەگەڵ حكومەت و 

كۆمپانیا سعودیەكان( دەوەستێنین".
خاشوقچی هاوڕێیەكی نزیكی شازادە ئەلوەلید 
بووە، تەنانەت ســەردەمانێك بــۆ دامەزراندنی 
یەكێــك لــە تەلەفزیۆنــەكان یارمەتی شــازادە 
ملیاردەرەكــەی داوە، بۆیەش لــە دیمانەیەكی 

ئەمریكیــدا  نیــوز(ی  )فۆكــس  تەلەفزیۆنــی 
گوتی "ئەوەی لە كۆنســوڵخانەی سعودیە )لە 
ئیســتەنبوڵ( روویــدا، ترســناك، قێــزەوەن و 
كارەســات بوو". كەسانی نزیك لە شازادەكەش 
دەڵێــن بــن تەاڵڵ لە رۆڵــە نوێیەكەی خۆی لە 

حكومەتی سعوودیەدا دڵنیا نییە.
میدیاییەكانیــدا،  دەزگا  بــۆ  لێــدوان  لــە 
بۆچوونی بن تەاڵڵ ســەبارەت بــە رووداوەكەی 
مانگــی رابردووی كۆنســوڵخانەی ســعودیە لە 
بۆچوونی فەرمی حكومەتی سعوودیەوە نزیكە و 
گوتوویەتی :"شازادەی جێنشین 100% بێبەرییە 
لــە تاوانەكە". كەســانی ئاگاداریش بە رۆژنامە 
ئەمریكییەكەیان راگەیاندووە بن تەاڵڵ بڕیاریداوە 
لە كاتی قەیران لە پشت ماڵی شاهانە بێ و هەر 
لە سەرەتاشەوە الیەنگرێكی سەرسەختی پالنە 
چاكســازییەكەی بن ســەلمان بــووە، لەوانەش 
رێگەدان بــە ئوتۆمبێل لێخوڕینــی ئافرەتان و 

كرانەوەی سینەماكان لە سعودیە.
مانگی رابردوو، بن تەاڵڵ لەگەڵ بەرپرسانی 
فەرەنســا  نیشــتمانیی  یەدەگــی  ســندوقی 
كۆبووەوە، لە كۆبوونەوەكــەدا داوای لە الیەنی 
فەرەنســی كردبــوو وەبەرهێنــان لە ســعودیە 
بكــەن و دڵنیــای كردبوونەوە كە خۆیشــی لە 
پڕۆژەكاندا هاوبەشــیان دەبێ. كەسانی بەشدار 

وەلید بن تەاڵڵ دەردەكەوێـتەوە

بن تەاڵڵ لە نۆڤەمبەری ساڵی رابردوودا لەگەڵ 500 شازادە و كاربەدەست و بازرگان دەستگیركرا

پشتگیری بن سەلمان دەکات

25سێ سیناریۆ بۆ جیۆپۆلیتیكی جیهان لە       ساڵی داهاتوودا
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 ئێران لە بەدەستهێنانی چەكی ئەتۆمی  نزیكە

ئەرشیفی بەرنامەی چەكی ئەتۆمیی ئێران لەبەردەستی ئیسرائیلە

ئەتۆمیی ئێران لە كاتی رێككەوتنە ئەتۆمییەكەدا 
لە چ ئاستێكدا بووە؟ هەر لەبەر ئەوەش بووە كە 
هەندێك لە خەڵكانی دەزگا هەواڵگرییەكان سوور 
بوون لەسەر ئەوەی رێككەوتن لەگەڵ ئێران بكرێ، 
چونكە لــە كاتــی رێككەوتنەكەدا ئێــران رێگەی 

دەرچوونی زۆر بووە.

سوپای یەكگرتووی ئەوروپی؛ 
دەرفەت و ئاستەنگەكانی

وەلید بن تەاڵڵ دەردەكەوێـتەوە
لــە كۆبوونەوەكــە بــاس لــەوە دەكــەن لــە 
كۆبوونەوەكەدا ئەوەی سەرنجی ئامادەبووانی 
راكێشــابوو وێنەیەكــی نوێی بن تــەاڵڵ و بن 
ســەلمان پێكەوە بــووە كــە هەردووكیان لە 

وێنەكەدا دڵخۆشن.
شــازادە ئەلوەلیــد لــە تشــرینی دووەمی 
ســاڵی رابــردوو لەگەڵ نزیك 500 شــازادە و 
كاربەدەســت و بازرگانــی دیكــەی ســعودیە 
دەســتگیركران، بڕیارەكــە لەالیــەن لیژنــەی 
بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی بە ســەرۆكایەتی 

محەممەد بن سەلمان، دەركرا. 
پێش هەڵمەتەكەی ســاڵی رابردوو گومان 
دەكــرا ســامانی بن تــەاڵڵ نزیــك 20 ملیار 
دۆالر بێ، لە مانگی ئاداری ئەمســاڵ گۆڤاری 
ئابووریی )فۆربیز( ناوی بن تەاڵڵی لە لیستی 
100 دەوڵەمەنــدی یەكەمــی جیهــان الدا. لە 
مانگی كانوونی دووەمی ئەمســاڵدا ئاژانســی 
)فرانس پرێس( ئاشكرای كرد بن تەاڵڵ دوای 
رێككەوتنێكی دارایی لەگەڵ حكومەتی سعودیە 
ئازادكراوە، بەاڵم بن تەاڵڵ بە كەســانی نزیك 
خــۆی گوتووە ئێســتاش كۆنتڕۆڵــی تەواوی 
بەســەر ســامانەكەی خۆیدا هەیــە، لەوانەش 
كینگــدم  كۆمپانیــای  پشــكەكانی  95%ی 

هۆڵدینگ.

زانا هەڵۆ کوردە - برۆکسل

بیرۆکــەی پێکهێنانی ســوپایەکی یەکگرتووی 
ئەوروپــی کۆنــە و بــۆ چەنــد ســەدەیەک پێش 
ئێســتا دەگەڕێتەوە کاتێک ستروکتوری دەسەاڵت 
لــە ئەوروپــا لە پاش ڕێککەوتننامەی وێســتفالیا 
)1648( ، لە سیســتمی میرنشینی دەسەاڵتەوە 
گــۆڕا بــۆ دەوڵەتی قەومــی. ئــەوکات کۆمەڵێک 
لــە سیاســەتوانان، پیاوانی ئاینــی و بیرمەندانی 
گەورەی ئەوروپا خواســتی پێکهێنانی سوپایەکی 
هاوبەشی ئەوروپییان هێنایە پێشەوە، بەاڵم لەگەڵ 
دروســتبوونی دەوڵەتــی قەومیــدا ناکۆکی نێوان 
واڵتانی ئەوروپــا و بەرژەوەندییەکانیان لە ناوخۆ 
و دەرەوەی خاکی ئەوروپا زیاتر و فراوانتر بوون. 
ئەمەش نەک بــووە ڕێگرێک لەبەردەم پێکهێنانی 
ســوپایەکی ئەوروپــی، بەڵکــو بــووە هــۆکاری 
دروستبوونی جەنگ و ناکۆکیی بەردەوام لە نێوان 

واڵتانی ئەوروپادا. 
بەاڵم لە دوای جەنگی دووەمی جیهانی، واڵتانی 
ئەوروپا، بەتایبەتی گەورە هێزانی وەک بەریتانیا، 
فەرەنســا و ئەڵمانیا گەیشــتنە ئــەو بڕوایەی کە 
پێکهێنانــی هێزی هاوبەشــی ئەوروپی و النیکەم 
هاریکاری لە بواری ســەربازیدا دەبێتە فاکتەرێکی 
گرنــگ بــۆ ڕێگرتــن لــە جەنــگ و هێنانەکایەی 
ســەقامگیریی درێژخایەن لــە ئەوروپادا. ئەمەش 
وایکرد کە لە کۆتایی سااڵنی چل و سەرەتای سااڵنی 
پەنجای ســەدەی ڕابــردوودا، کۆمەڵێک بیرۆکە و 
پرۆژەی ســەربازی بــۆ هاوکاریی نێــوان واڵتانی 
ئەوروپا پێشــنیاز بکرێن. یەکێک لــەو پرۆژانەی 
کــە هەر لە کۆتایی جەنگــی دووەمی جیهانییەوە 
کاری بۆ کرا، بریتی بوو لە پەیماننامەی سەربازیی 
برۆکســل کــە دامەزراندنی "یەکێتیــی ئەوروپای 
ڕۆژئــاوا"ی بــەدوای خۆیدا هێنــا و بریتی بوو لە 
هاریکاریی سەربازی لە نێوان بەریتانیا، فەرەنسا و 
سێ واڵتەکەی بەنەلوکس. هەرچەندە ئەم پرۆژەیە 
لە سەرەتادا سەرکەوتنی بەدەستهێنا و میکانیزمی 
هاوبــەش بۆ هەماهەنگیی ســەربازی پێکهێنران، 
بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا بەشدارینەکردنی ئەڵمانیا لەو 
ستروکتورەدا وەک کەماسییەک دەبینرا. ئەڵمانیا 
یەکێــک بــوو لەو واڵتانــەی کە بــە هێنانەکایەی 
هەردوو جەنگی جیهانی یەکــەم و دووەم تاوانبار 
کرا و وەک مەترســییەک بۆ ســەر ســەقامگیری 
لەســەر ئەوروپا دەبینرا. لەو ڕوانگەیەشــەوە هەر 
پرۆژەیەکی ســەربازی بێ بەشداریکردنی ئەڵمانیا 

شانسی سەرکەوتنی درێژخایەنی نەبوو.
هــەر لەو ســااڵنەدا ویالیەتــە یەکگرتووەکانی 
ئەمریکا و فەرەنســا کەوتنەخۆ بۆ پێشنیازکردنی 
پرۆژەی ســەربازیی تا ڕادەیەک ڕکابەر. خواستی 
ئەمریکا ئەوە بوو بەرەیەکی ســەربازی لە واڵتانی 
ڕۆژئاوا پێکبهێنــێ وەک میکانیزمێک بۆ بەرگرتن 
بە فراوانبوونی هەژموونی ســۆڤیەت لە ئەوروپای 
ڕۆژئاوادا. لە بەرامبەردا فەرەنسا بە سەرکردایەتی 
ژەنــەڕاڵ )دگــۆل( کاری دەکــرد بــۆ پێکهێنانی 
دەســەاڵتێکی ســەربازیی ئەوروپی، هاوچەشــنی 
کۆمەڵگەی ئەوروپی کە ڕۆڵی سەرکردایەتیکردنی 
ئەو دەسەاڵتەی بۆ خۆی بەڕەوا دەبینی. فەرەنسا 
لە ساڵی 1952 دا پرۆژەی )کۆمەڵگەی سەربازیی 
ئەوروپی پێشــنیارکرد کە لە فەرەنسا، ئەڵمانیا، 

ئیتاڵیا و واڵتانی بەنەلوکس پێکدەهات. بەریتانیا 
هەر لەو کاتەوە بەشداری پرۆژەکەی نەکرد و لەو 
بــاوەڕەدا بوو کــە هیچ پرۆژەیەکی ســەربازی بۆ 
پاراستنی ئەوروپا بەبێ ویالیەتە یەکگرتووەکانی 
ئەمریــکا ســەرکەوتوو نابــێ. هــاوکات ویالیەتە 
یەکگرتووەکانی ئەمریکا کاری کرد بۆ پێکهێنانی 
ئەو بــەرە ســەربازییەی کــە ئــارەزووی دەکرد، 
ئەویــش )هاوپەیمانیی ئەتڵەســی - ناتۆ( بوو لە 
ســاڵی 1949دا. هەژموونــی فراوانــی ئەمریکا لە 
ڕۆژئاوای ئەوروپادا وایکرد کە پرۆژەی ســەربازیی 
ناتۆ سەرکەوتوو بێ و لە ساڵی 1954دا ئەڵمانیای 

ڕۆژئاواش بووە ئەندامێکی ڕێکخراوی ناتۆ.
لەو کاتەوە ناتۆ وەک ســەرەکیترین ڕێکخراوی 
هاریــکاری ســەربازی لە ڕۆژئــاوادا ڕۆڵ دەگێڕێ. 
ئەمــە ســەرەڕای ئــەوەی کە واڵتانــی ئەوروپا لە 
چوارچێــوەی یەکێتــی ئەوروپادا هەوڵیــان داوە 
ڕێکخراو و میکانیزمی تایبەتی ئەوروپی لە بواری 

سەربازیدا پێکبهێنن.
پاش لەبەریەک هەڵوەشــانی بەرەی سۆڤیەت 
و یەکگرتنەوەی ئەڵمانیــا، گەورەهێزانی ئەوروپا 
پرســی هاریکاری ســەربازییان خستە ئەجێندای 
سیاســی ئەوروپــاوە. لــەو چوارچێوەیەشــدا لە 
کۆتایی نەوەتەکانی سەدەی ڕابردوودا )سیاسەتی 
هاوبەشــی دەرەوە و ئاســایش( بــووە یەکێــک 
لــە کۆڵەکە ســەرەکییەکانی یەکێتیــی ئەوروپا. 
ئەم ســتروکتورە ڕێکخراوەیی و سیاســییە نوێیە 
ڕێخۆشکەر بوو بۆ پێکهێنانی چەند میکانیزمێکی 
ســەربازیی هاوبەش کە ڕۆڵی ئەمانە پتر بریتییە 
لــە ڕێگرتن لــە جەنگ و هێنانەکایەی ئاشــتی و 
ســەقامگیری لــە جیهانــدا. لــەو چوارچێوەیەدا 
یەکێتیــی ئەوروپا لــە نێــوان 1997 و 2017 دا 
35 ئۆپەراســیۆنی سەربازی و مرۆیی لە هەریەک 
لە ئەفریقا، ئاســیا و ئەوروپادا ئەنجامداوە. بەاڵم 
بەگشــتی ئەم ئۆپەراسیۆنە سەربازی و مرۆییانە 
دەســەاڵتی جەنــگ و بەرگیرکردنیــان نییــە و 
جگــە لــەوەش درێژخایەن و بەرفــراوان نین. بە 

واتایەکی دی ناکرێ وەک هێزی ســەربازی لێیان 
بڕوانرێ. ئەمەش وایکردووە کە خواستی سوپای 
یەکگرتووی ئەوروپی وەک خەونێک بمێنێتەوە. لە 
ســااڵنی ڕابردوودا هەریەک لە فەرنسا و بەریتانیا 
لەالیــەک و فەرەنســا و ئەڵمانیــا لەالیەکی دی، 
هاریکاری سەربازیی دووقۆڵییان پەرەپێداوە، بەاڵم 
هیچیەک لەمانــە و هیچ لە پرۆژە ئەوروپییەکانی 
دیکــە نەبوونەتە ســەرەتایەک بۆ دروســتکردنی 
سوپایەکی هاوبەشی ئەوروپی. لە کۆتایی 2017 
دا واڵتانــی یەکێتــی ئەوروپــا بڕیارێکی گرنگیان 
دەرکــرد کــە ئەویــش بریتییە لە دروســتکردنی 

بازاڕێکی سەربازیی هاوبەشی ئەوروپی کە ئامانج 
لێی بەرهەمهێنان و بەبازاڕکردنی چەکی هاوبەشی 
ئەوروپــی و تەکنەلۆژیای ســەربازیی ئەوروپییە، 
ئەمــەش وەک تەکانێکــی گرنــگ بە ئاڕاســتەی 

ســوپایەکی هاوبەشــی ئەوروپی لێکدەدرێتەوە. 
ئێســتاش ئیمانوێل ماکرۆن، ســەرۆکی فەرەنسا 
خواستی دروستکردنی سوپای هاوبەشی ئەوروپی 
ورووژاندووە کە ئەمەش کاریگەری لەسەر ئایندەی 

ناتۆ و هەژموونی ئەمریکا لە ئەوروپادا هەیە.

ئاستەنگەکان چین؟ 

لەڕاســتیدا کۆمەڵێک فاکتەر وەک ئاســتەنگ 
لەبــەردەم دروســتبوونی ســوپای یەکگرتــووی 
ئەوروپیدا هەن. یەکێک لەو فاکتەرە ســەرەکیانە 
پراکتیکیــە، واڵتانــی ئەوروپی ســەرەڕای چەند 
دەیەیەک لە هەماهەنگیی ســەربازی، فەرهەنگی 
ســەربازی و سیســتەمی بەرگــری و میکانیزمی 
ســەربازیی تایبەت بە خۆیان هەیە کە ئەمەش وا 
دەکات پێکهێنان و هارمۆنیزەکردنی ئەم فەرهەنگ 
و سیستەمە بەرگرییە جیاواز بەیەکانە تا ڕادەیەک 
مەحاڵ بێ. لە ســەرووی ئەوانەشــەوە خواستی 
واڵتانــە کە ئەوەش وەک ئاســتەنگێک دەبینرێ. 

بواری بەرگری ســەرەکیترین کایەی )ستراتیژی 
نەتەوەیی( هەر واڵتێک پێکدێنێ. لەو ڕوانگەیەوە 
بەدەســتەوەدانی دەســەاڵتی ســەربازی واڵتان و 
ناردنــی هێزی تایبــەت بە خۆ بۆ نــاو "هێزێکی 

ئەوروپی" کە دەســەاڵتی جواڵندنی لە برۆکســل 
بێ، بیرۆکەیەکی تا ئێستاش نەخوازراوە لەالیەن 
زۆرێــک لە واڵتانی ئەوروپاوە. فاکتەرێکی دیکەی 
ڕێگر لە بەردەم ســوپای یەکگرتــووی ئەوروپیدا 
بریتییــە لــە ڕێکخــراوی ناتۆ. ئەم ڕێکخــراوە لە 
پارێــزەری  وەک  دروســتبوونیەوە  ســەرەتای 
ســەرەکی ئەوروپــا ڕۆڵی گێڕاوە و تــەواوی توانا 
و پێداویستییە سەربازییەکانی لەبەردەستدایە بۆ 
گێڕانی ئەو ڕۆڵە. لەو سۆنگەیەشــەوە پێکهێنانی 
ســوپایەکی تایبەتی ئەوروپــی وەک پڕۆژەیەکی 
ڕکابەر بە ناتۆ لە قەڵەم دەدرێ و لە هەر کاتێکدا 
بیرۆکەیەکی لەو جۆرە کاری لەســەر کرابێ، ئەوا 
بووەتــە هۆی دووبەشــکردنی واڵتانــی ئەوروپی 
بەســەر دوو بەرەی پشــتگیر و بەرهەڵســتکاری 
ناتۆ. ئــەم دووبەرەکییە ســەبارەت بە ســوپای 
ئەوروپــی و ڕۆڵــی ناتــۆ ڕاســتەوخۆ پەیوەندی 
بــە ســتراتیژی ئاسایشــی نەتەوەیــی واڵتــان و 
دیدگای جیــاوازی واڵتانی ئەوروپا ســەبارەت بە 
مەترســییە دەرەکییــەکان هەیە. بــۆ نموونە لە 
ئەوروپــادا بەریتانیا هەمیشــە گرنگی و بایەخی 
تایبەتی بە )پەیوەندیە ئەتڵەســییەکانی( لەگەڵ 
ئەمریکادا داوە و لەو چوارچێوەیەشدا نەک تەنها 
ســوپای ئەوروپی بە پێویست نابینێ، بەڵکو بە 
ڕێکخراوەییکردنــی هــەر هەنگاوێکی ســەربازیی 
هاوبەشــی )فرانکۆ- جێرمان(ی نێوان ئەڵمانیا و 
فەرەنســا وەک مەترســییەکی دوورمەودا بۆ سەر 
ئاسایشــی نەتەوەیــی خــۆی دەبینــێ. هەرچی 
واڵتانــی ڕۆژهەاڵتــی ئەوروپاشــە، ئــەم واڵتانــە 
پشــتگیری مانــەوەی ڕێکخــراوی ناتــۆ دەکــەن 
وەک پارێزەری ســەرەکییان بەرامبەر مەترســیی 
ڕووسیا. هەرچی فەرەنساشە هەمیشە هەوڵیداوە 
ســتروکتورێکی ســەربازیی ئەوروپی جێگرەوەی 
ناتۆ، یاخود النیکەم هاوتەریب و هاوبەش لەگەڵ 
ناتۆ، پێکبهێنێ و رۆڵی ســەرەکی لەو دەسەاڵتە 
ســەربازییە ئەوروپییــەدا بگێــڕێ کــە ئەمــەش 
پایەیەکی ســەرەکی دیدگای )دگۆلیســتەکان(ە 
بۆ ڕۆڵی فەرەنســا لە جیهاندا. ئەڵمانیاش لەالی 
خۆیەوە هەرچەندە پشتگیری سوپایەکی ئەوروپی 
دەکات، بــەاڵم ناخــوازێ لــە کورتمــەودادا ئــەم 
پڕۆژەیە وەک جێگرەوە و ڕکابەرێکی ناتۆ ببینرێ، 
بەڵکــو خوازیــارە لــە پرۆســەیەکی درێژخایەنی 
سەربازیدا یەکێتیی ئەوروپا ژێرخان و ستروکتوری 
گونجاو بۆ هاوکاری و هەماهەنگیی ســەربازی لە 
ئەوروپــادا بهێنێتــە کایەوە، بە چەشــنی بازاڕی 
هاوبــەش و ئەو یەکگرتنە ئابووریەی کە ئێســتا 
لەئارادایە. تێکڕای ئەم ئاستەنگانە وا دەکەن کە 
پێکهێنانی ســوپایەکی یەکگرتــووی ئەوروپی لە 
تاکــە هەنگاوێکدا مەحاڵ بێ، بەڵکو پێویســتی 
بــە ئامادەکاری و ویســتی سیاســی واڵتان هەیە 
کــە ئەوەش ڕەنگە لە دوو دەیــەی ئایندەدا و بە 
لەبەرچاوگرتنی ئەو تەحەدییانەی لەسەر ئەوروپا 
و جیهان هەیە، سوپای ئەوروپی لە خواستێکەوە 

بکەنە پێویستییەکی ڕۆژگار.
ماوەتەوە ئەو پرســیارەی ئاخۆ دروستبوونی 
ســوپایەکی یەکگرتــووی ئەوروپــی تــا چەند لە 
ســوودی ئەوروپا و جیهاندایە؟ وەاڵمدانەوەی ئەم 
پرســیارەش بەندە بــە کاریگەریی ئەو ســوپایە 
لەسەر پەیوەندییە ســتراتیژییە ئەتڵەسییەکانی 
ئەوروپا لەگەڵ ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا 
و هێشتنەوەی ڕێکخراوی ناتۆ. بەاڵم گومانی تێدا 
نییــە ســوپایەکی ئەوروپی هێز و توانــای زیاتر 
دەداتە ئەوروپا لە ئاستی نێودەوڵەتیدا و یەکێتیی 
ئەوروپا دەکاتە هاوتایەکی سەربازیی گەورەهێزانی 
دیکــەی جیهــان وەک ویالیەتــە یەکگرتووەکانی 
ئەمریــکا، ڕووســیا و چیــن. بوونی ســوپایەکی 
ئەوروپــی دەرگا وااڵ دەکات بــۆ دەســتێوەردانی 
ســەربازیی ئەوروپی لەسەر ســنوورەکانی خۆی 
و هەژموونــی ئەوروپا لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســت و 

باکووری ئەفریقادا فراوانتر دەکات.

ئاستەنگەکان چین و کێن ئەو 
الیەنانەی کە پشتگیری لەم پرۆژەیە 
دەکەن؟ نەیارەکانی کێن؟

بیرۆکەی سوپای ئەوروپی کەی و 
لە کوێوە سەرچاوی گرتووە؟

ئایا پێكهێنانی سوپای یەکگرتووی 
ئەوروپی مەحاڵە یان بووەتە ئەمری واقیع؟

سوود و زیانەکانی سوپای ئەوروپی بۆ 
ئەوروپا و جیهان چین؟

سێ سیناریۆ بۆ جیۆپۆلیتیكی جیهان لە       ساڵی داهاتوودا
پەرەســەندنەكانی دوو دەیــەی داهاتــوون. یەكەمیــان 
فاكتــەری ئابوورییــە و پەیوەندیــی بــەوەوە هەیە ئاخۆ 
زلهێزەكانی الیەنگری نەزم و سیستەمی ئابووریی ئێستای 
جیهان دەتوانن لەســەر بنەمای مۆدێلە ئابوورییە زاڵەكە 
)واتە ئابووری ســەرمایەداری( سامانی پێویست كەڵەكە 
بكەن؟ سندوقی نێودەوڵەتی نەختینە لە راپۆرتێكی 2016 
دا پێشــبینی دەكات لە ســاڵی 2050دا گۆڕانی گەورە لە 
ئابوورییە گەورەكانی جیهاندا رووبدات، بە جۆرێك سێ لە 
واڵتانی گروپی 7 )ژاپۆن، ئەڵمانیا و بەریتانیا( پلەیان بۆ 

ئابووریی هەشتەم، نۆیەم و دەیەم دادەبەزێ.
فاكتەری دووەم پەیوەندی بە نەهێشــتنی نایەكسانی 
نێوان هاوواڵتیانەوە هەیە، بە تایبەتیش ئەگەر الیەنگرانی 
نەزمی ئێستای جیهان بیانەوێ نەزمی داهاتووی جیهانیش 
دیــاری بكەن. فاكتەرێكی كاریگــەری دیكە پەیوەندی بە 
توانای حوكمڕانی واڵتانەوە هەیە، لێرەشــدا سێ پرسیار 
دێتــە ئــاراوە: ئایا مۆدێلی واڵتانــی دیموكراتیك كۆتایی 

دێ؟ ئایا واڵتە پاوانخوازەكان دەتوانن مۆدێلێكی دیكە بۆ 
حوكمڕانی بخەنەڕوو كە بەشێوەیەكی كاریگەر كۆمەڵگاكە 
بەرەوپێــش بەرێ؟ یان ئایا مۆدێلێكی نوێ لە حوكمڕانی 
دیموكراتیــك دێتە ئــاراوە جیاواز لەوەی تاوەكو ئێســتا 

جیهان بەخۆیەوەی بینیوە؟
فاكتەری چوارەم سەربازییە، بە تایبەتیش لە كاتێكدا 
هێز و پیشەسازیی سەربازیی واڵتە زلهێزەكان گەشەیەكی 
بەرچاوی بەخۆیەوە بینیوە، لەو قۆناغەدا دەكرێ یەكێك 
لە ئەكتەرەكان بڕوای وابێ دەتوانێ بەرەنگاری سیستەمە 
جیهانییەكــە ببێتەوە و دەســتكاریی بكات، لەوێشــەوە 

ئەگەری شەڕی سێیەمی جیهانی بێتەئاراوە. 
دواییــن فاكتــەر كــە هەمــوو واڵتانــی جیهــان تێیدا 
هاوبەشن، قەیرانە ژینگەییەكانە كە ئەگەر وەاڵمی جیدی 
نەدرێتەوە ئەوە زۆر پرسی ستراتیژی دەخەنە پەراوێزەوە، 
یــان ئاڵۆزیی نــوێ بۆ نەزمی داهاتووی جیهان دروســت 

دەكەن. 
رووسیا و چین دەیانەوێ بناغە بۆ جیهانێكی فرەجەمسەر دابنێن
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ئەم وتارانە گوزارشت لە رای نووسەرەكانیان دەكەن و بەهیچ شێوەیەك دەربڕی بۆچوونی تۆڕی میدیایی رووداو نین.

نەبووایــە،  ئۆكتۆبەریــش  16ی  ئەگــەر 
ئێســتا هەر كێشــەی پارێــزگاری كەركووكمان 
دەبــوو، بــەاڵم بەجۆرێكــی تــر. چونكــە پێش 
ئــەو وادەیــە، بەهــۆی كێشــە سیاســییەكانی 
ــاو یەكێتــی و كێشــەی بەشــێكیان لەگــەڵ  ن
بەهــۆی  هەروەهــا  كەریــم،  نەجمەدیــن 
لەســەر  كوردســتان  ئــااڵی  هەڵكردنــی 
و  شــارەكە  دەوڵەتییەكانــی  دامــەزراوە 
ــیی  ــە گشتپرس ــووك ل ــداریكردنی كەرك بەش
كوردســتان بــۆ ســەربەخۆیی، لــە پەرلەمانــی 
عێراقــەوە بڕیــار لەســەر دوورخســتنەوەی 

پارێــزگاری كەركــووك درا. 
و  هەرێــم  ناڕەزایەتــی  ســەرباری 
و  كەركــووك  پارێــزگای  ئەنجوومەنــی 
ســكااڵی پارێــزگار لەوەی دوورخســتنەوەكەی 
و  ئیــداری  دادگای  بــووە،  نادەســتووری 
ســەرۆك  هەروەهــا  عێــراق،  ئیتیحادیــی 
وەزیــران و ســەرۆك كۆماریــش، ئاویــان كــردە 
ئاشــی بڕیارەكــەی پەرلەمانــەوە. بۆیــە كــورد 

ــێ و  ــارە نەب ــەو بڕی ــدی ئ ــی پابەن نەیدەتوان
دروســت  زیاتــری  ئاڵۆزیــی  لێكەوتەكانــی 
ئایــا  ئەوەیــە  پرســیار  لێــرەدا  دەكــرد. 
كــورد ئەوكاتیــش لــە ناوخــۆدا رێكدەكەوتــن 
پارێزگارێــك بــۆ كەركووك دابنێن؟ ســەرباری 
ــی كەركــووك و  ــەوەی هەلومەرجــی ئەوكات ئ
پەیوەندییەكانــی نێــوان پارتــی و یەكێتــی 
ــەر  ــەاڵم ه ــتا، ب ــەوەی ئێس ــوون ل ــاواز ب جی
ــەو كێشــەیە  ــە ئاســانی ئ ــرا ب ــەدوور دەزان ب
ــەر  ــەوەش، ئەگ ــەڵ ئ چارەســەر بكــرێ. لەگ
ئــەوكات نەشــتوانرایە لەســەر پارێزگارێــك 
رێكبكــەون و بــە وەكالــەت لەالیــەن جێگــرە 
عەرەبەكەیــەوە بەڕێوەببرایــە، جیاوازییەكــەی 
عەرەبەكــە  پارێــزگارە  كــە  بــوو  ئــەوە 
ــەوە. ــب ببات ــۆ تەعری ــی دەســت ب نەیدەتوان
ــە  ــەرەوە ل ــە دوای 16ی ئۆكتۆب ــەوەی ل ئ
ئیــدارەی كەركــووك گــۆڕاوە، ئەوەیــە كــە 
ژینگەیــەك رەخســاوە بــۆ بەعەرەبكردنــەوەی 
سیاســەتەكە  هەرچەنــدە  كەركــووك. 

پارێزگارێكــی  بوونــی  بــەاڵم  مەركەزییــە، 
ئێســتای  وەك  دۆخێكــی  لــە  عــەرەب 
كەركووكــدا یارمەتیــدەرە بــۆ پەرەپێدانــی 
ــووك  ــی كەرك ــەر دۆخ ــەتە. ئەگ ــەو سیاس ئ
هــەر وەك ئێســتاش بووایــە، بــەاڵم پارێــزگار 
توركمــان یــان كــورد بووایــە، تەعریــب بــەو 
جــۆرەی ئێســتا بەڕێوەنەدەچــوو. چونكــە 
دەســەاڵتە  هەمــوو  ئێســتا  پارێــزگاری 
و  ئیــداری  دەزگا  و  خــۆی  ئیدارییەكانــی 
ئــەو  ئەمنییەكانــی خســتووەتە خزمەتــی 
لــە  تەعریــب  ئــەوەی  بــۆ  پرۆســەیەوە. 
ــی  ــێ پارێزگارێك ــووك رابوەســتێ، دەب كەرك

كــورد دابنرێــت.
ئــەو  وایــە،  زۆربەشــمان  تێگەیشــتنی 
ــری  ــی ت ــی ناوێك ــووك ناتوان ــەی كەرك دۆخ
ــراوە(،  ــە )داگیرك ــەوەی ك ــە ل ــی جگ لێبنێ
چــۆن  كــورد  ئــەی  بپرســین  لۆژیكییــە 
داگیركــراودا  شــارێكی  لــە  دەتوانێــت 
وەاڵمــی  ئــەوەی  بــۆ  دابنــێ؟  پارێــزگار 
ــت  ــەرەتا دەبێ ــتكەوێت، س ــتمان دەس دروس
بــەدوای ئــەو رێــگا یاســاییانەدا بگەڕێیــن 
كــە لــە رێگەیانــەوە دەتوانرێــت پارێــزگار 
دابنرێــت. هەروەهــا پێویســتە ئــەو هۆكارانــە 
ــە  ــە بۆچــی پێمانوای ــن ك دەستنیشــان بكەی
كــورد دەتوانــێ پارێــزگار دابنێــت، بــەاڵم 
عــەرەب یــان بەغــدا، ناتوانــن ئــەوە بكــەن؟ 
ــی  ــا بەركارەكان ــتوور و یاس ــی دەس بەپێ
ئێســتای عێــراق، تاكــە رێگــە بــۆ دانانــی 
ئەنجوومەنــی  نــاو  هەڵبژاردنــی  پارێــزگار 
پارێزگاكانە. ئەوەشــە وایكــردووە كە لە دوای 
16ی ئۆكتۆبــەرەوە ســەرباری هەمــوو هەوڵــە 
ــووك،  ــدا لەســەر كەرك خۆســەپێنەكانی بەغ
بــە پەیڕەوكردنــی حوكمــی عەسكەریشــەوە، 
ــۆ  ــك ب ــداوە پارێزگارێ ــە بەغ ــوە ل نەیانتوانی
كــە  ئــەوەش  لەبــەر  دابنێــن.  كەركــووك 

عــەرەب كەمینەی نــاو ئەنجوومەنی پارێزگای 
كەركووكــن و نەشــیانتوانیوە لەگەڵ توركمان 
و ئــەو ئەندامــە كوردانــەی ماونەتــەوە لــە 
ئەنجوومــەن، هاوپەیمانــی یــان رێككەوتنێــك 
بكــەن تــا لــە ئەنجوومەنــەوە شــەرعیەت بــۆ 
پارێزگارێكــی عــەرەب وەرگــرن، بۆیــە عەرەب 
و بەغــدا لــەڕووی یاســایی و دەســتوورییەوە 
بەشــێوەی  لــەوەی  بەســتراوە  دەســتیان 
فەرمــی عەرەبێــك بكەنــە پارێــزگار. بــەاڵم لە 
رێگــەی پارێزگارێكــی بــە وەكالەتــەوە هەمــان 

ئامانجیــان پێــكاوە.
چــی وا دەكات لــە دۆخێكی وەك ئێســتای 
كەركووكــدا بڕیارێكــی چارەنووسســازی وەك 
دانانــی پارێــزگار لە دەســتی كــورددا بێت، لە 
كاتێكــدا كــورد لەو شــارە غــەدر لێكــراوە؟ لە 
ژیانــی رۆژانەمانــدا زۆرجــار ئــەوە دەبیســتین 
كــە )كــەس نازانــی خێــر بەچییەوەیــە(. 
ئەمــەی كەركــووك بــەو جۆرەیــە، تەنیــا 
شــتێك كــە دەرفەتــی ئــەوەی بــۆ كــورد 
هێشــتبێتەوە بتوانــێ رۆڵ بگێڕێتــەوە لــە 
ــەرچووی  ــی ماوەبەس ــووك، ئەنجوومەن كەرك
پارێــزگای كەركووكــە. ئــەو ئەنجوومەنــەی 
13 ســاڵە عــەرەب و توركمــان رێگــە نــادەن 
نــوێ بكرێتــەوە. ئــەو سیاســەتەی عــەرەب و 
ــوە  ــری پێ ــورد خێ ــڕۆی ك ــۆ ئەم ــان ب توركم
بــوو. چونكــە ئەنجوومەن لەبــەر هەلومەرجی 
ــی  ــووك و بایكۆت ــە كەرك ــورد ل ــی ك ئەوكات
ــەی  ــەو شــارە، پێكهاتەك ــی ســوننە ل عەرەب
بــەو جــۆرە كەوتەوە كە لیســتی كوردســتانی 
)برایەتــی( 26 ئەندامــی هەبێــت لــە بەرامبەر 
9 ئەندامــی توركمــان و 7 ئەندامــی عــەرەب. 
كەركــووك  بــۆ  پارێگارێــك  هــەر  دانانــی 
ــە  ــڕوات. ئەمەی ــەرەدا ب ــەو فیلت ــتە ب پێویس
دەســتی بەغــدای بەســتووە و ئــەو شانســەی 
بــۆ كــورد هێشــتووەتەوە كــە ســەرباری 

داگیركردنــی شــارەكەی، بتوانــێ رۆڵــی تێــدا 
ــەوە. وەرگرێت

ــە  ــزگار ب ــری پارێ ــە جێگ ــەاڵم 13 مانگ ب
وەكالــەت كراوەتــە پارێــزگار و بــە ئەنــدازەی 
13 ســاڵی رابــردوو عەرەبــی هێنــاوە بــۆ 
ژێرخانــی  رۆژ  لــەدوای  رۆژ  كەركــووك، 
ئیداریــی كــورد تێكدەشــكێنێ، نفــوس و 
كۆبوونــی خۆراكــی عــەرەب دەگوازێتــەوە، 
هــەر عەرەبێــك كە پێشــتر ســەدام هێنابووی 
و دوای كەوتنــی بەعــس بــە دەســتوور و 
ــادەی 140  ــی م ــوەی رێكارەكان ــە چوارچێ ل
خــۆی،  پێشــووی  زێــدی  گەڕابــووەوە  دا 
دەیهێنێتــەوە بــۆ كەركــووك و زەویــوزاری 
كــورد و توركمانــی پێدەبەخشــێتەوە. پارتــی 
و یەكێتــی دەتوانــن ئەنجوومەنــی پارێــزگا 
بخەنــەوە كار و لــە كۆبوونەوەیەكــی نیــو 
ســەعاتیدا لیســتی برایەتی بەزۆرینە كەسێك 
بكاتــە پارێــزگار، بــەاڵم كــە نایكــەن، نــاوی 
چــی لێدەنرێــت جگــە لــەوەی كــە بگوترێــت 

ــی.  ــی خۆیەت ــۆی دوژمن ــورد خ ك
لــەوەش ســەیرتر ئەوەیــە كــە جێگــری 
پارێــزگار بــووە بــە پەرلەمانتــار و دوا وادە بۆ 
ســوێندخواردنی 3ی كانوونی یەكەمە، بەپێی 
هەنــدێ زانیــاری، عەرەبــەكان پالنیــان هەیــە 
ــۆ  ــوێنی راكان ب ــە ش ــە ل ــی حەویج قایمقام
ــزگار رابســپێرن.  ــی پۆســتی پارێ بەڕێوەبردن
بــەاڵم كــورد هیــچ پالنێكــی نییــە، لێرەشــدا 
چەنــد رێگەیەكــی لەبەردەمــە كــە بتوانــێ 
شــوێنی پارێــزگار پڕبكاتــەوە. دەتوانرێــت لــە 
بەغــداوە كوردێــك بــە )تەعیــن( دابمەزرێنرێ 
وەك جێگــری پارێــزگار و لــە چوونی )راكان( 
بــۆ بەغــدا، ئــەم كــوردە بــە وەكالەت شــوێنی 
دەگرێتــەوە. ئەمەیــان پێویســتی بــە هەوڵــی 
ســەرۆك كۆمــارە. هەروەهــا لــە حاڵەتــی 
نەبوونــی پارێــزگار و جێگــری پارێــزگاردا، 

شــوێنی  كەركــووك  ناوەنــدی  قایمقامــی 
پارێــزگار دەگرێتــەوە. ئەو پۆســتەش پشــكی 
بەهــۆی  كــە  ســاڵەیی(  )كامــل  كــوردە، 
رووداوەكانــی 16ی ئۆكتۆبــەرەوە ســاڵێك 
مۆڵەتــی وەرگرتبــوو، ئێســتا مۆڵەتەكــەی 
تــەواو بــووە و بــە گەڕانــەوەی بــۆ ســەر 
كارەكــەی، پــاش ســێ هەفتــەی تــر دەبێتــە 
ــش  ــت ئەوی ــی ناهێڵێ ــەاڵم پارت ــزگار، ب پارێ

ــەوە. بگەڕێت
)ســاڵەیی( لــە دوو هەفتــەی رابــردوودا كە 
مۆڵەتەكــەی تــەواو دەبوو، هاتبووە كەركووك 
تــا مۆڵەتەكــەی درێــژ بكاتــەوە، بەشــێك 
ــۆ  ــە فشــار لەســەری ب ــی كەوتبوون ــە پارت ل
گەڕانــەوەی بــۆ هەولێــر و گومانیــان لێدەكــرد 
كردبێــت  هەماهەنگــی  یەكێتــی  لەگــەڵ 
بــۆ چوونــەوەی بــۆ كەركــووك. بەشــێكی 
یەكێتیــش كێــچ كەوتبــووە كەوڵیــان و وایــان 
دەزانــی ئــەوە تاكتیكــی پارتییــە ناردوویەتــی 
ــەو  ــووری( ئ ــی )راكان جب ــاش الچوون ــا پ ت
ببــێ بــە پارێــزگار. هەســتت دەكــرد پێیــان 
ــەردەوام  ــتەكەی ب ــە پۆس ــە )راكان( ل خۆش
ــردن  ــەتی بەعەرەبك ــژە بەسیاس ــت و درێ بێ
بــدات، بــەاڵم قایمقامــی ناوەنــد كــە پارتییــە، 
شــوێنی نەگرێتــەوە. بەهەمــان ئاســت لــە 
لێــدوان و رەفتــاری بەشــێك لــە بەرپرســانی 
پارتیشــدا ئــەوە دەخوێنیتــەوە كــە حــەز 
دەكــەن عەرەبێكــی شــۆڤێنی پارێــزگاری 
كەركــووك بێــت، بــەاڵم یەكێتییــەك شــوێنی 
نەگرێتــەوە. ئــەم دوو حیزبــە بــەم جــۆرە 
سیاســەت بكــەن، لــە عێراقــی داهاتــوودا 
پــرۆژەی نەتەوەیــی كــورد چــی بەســەر دێ؟
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لــە جیهانــی ئەمــڕۆدا، دیوارەکانــی ســەر 
ســنوور یــەک لــە دوای یــەک دەڕووخێــن 
و هەڵدەگیرێــن، بــەاڵم ئــەوەی کــە جێــی 
ــەم  ــەوەی ئ ــە پێچەوان ــا ب ــەرنجە، تورکی س
ئاراســتەیە هەنــگاو دەنێــت. لــە مانگــی 
دیــواری  دروســتکردنی  وە،   2017 ئابــی 
لەســەر ســنوورەکانی لەگــەڵ ئێــران، عێــراق 
هەنــگاوەش  ئــەم  ڕاگەیانــد.  ســووریا  و 

بــە پلــەی یەکــەم، باکــووری کوردســتان 
لــە باشــوور و ڕۆژهــەاڵت و رۆژئــاوا جیــا 
دەکاتــەوە. دیوارەکــە لــە ســنووری تورکیــا- 
ســووریا 911 کیلۆمەتــرە و لــە نێــوان ئێران- 
ــەم  ــە ئ ــار وای ــرە. بڕی ــا 500 کیلۆمەت تورکی
ــت.  ــی بێ ــی 2019 کۆتای ــە هاوین ــوارە ل دی
ــازییە، وەک  ــەم دیوارس ــا ل ــی تورکی ئامانج
ــەوەی  ــان باســی دەکــەن، بەرەنگاربوون خۆی

ــە دۆگاڵس ســلێمان  ــپ بەتەمای ــد ترەم دۆناڵ
بنێرێتــەوە ماڵــەوە و باڵیۆزێكــی نــوێ رەوانــەی 
ــەی دەســتپێكردنەوەی  ــە گەرم ــكات. ل ــدا ب بەغ
ــكا بۆســەر ئێــران، ئیــدارەی  ــی ئەمری گەمارۆكان
ترەمــپ بڕیــاری گۆڕینــی باڵیۆزەكــەی لــە عێــراق 
داوە. بڕیــار وایــە ماتیــۆ تۆلێر، باڵیۆزی ئێســتای 
ئەمریــكا لــە یەمــەن وەك باڵیــۆزی نوێی ئەمریكا 
ــینەی  ــر پێش ــتبەكاربێت. تولێ ــراق دەس ــە عێ ل
كاركــردن لــە باڵیۆزخانــەی ئەمریــكا لــە واڵتانــی 
میســر، عێــراق، كوێــت و ســعودیەی هەیــە و لــە 
ــكا  ــۆزی ئەمری ــۆ 2014 باڵی ســاڵەكانی 2011 ب
لــە كوەیــت و لــە ســاڵی 2014ـەوە تــا ئێســتاش 
ئــەو پۆســتەی لــە یەمــەن هەیــە. كەواتــە مانــای 

ــت و  ــی دەبێ ــەدا چ ــەم كات ــە ل ــەم گۆڕانكاریی ئ
هۆكارەكانــی كامانــەن؟

گۆڕینــی  بــە  كــە  روودەدات  كــەم  زۆر 
لــە  ئەمریــكا  ســتراتیژی  كۆمــار،  ســەرۆك 
ناوچــە جۆراوجۆرەكانــی جیهانــدا گۆڕانكاریــی 
ئەوتــۆی بەســەردابێت، ئەمــەش تــا بــەر لــە 
هاتنەســەركاری ترەمپ ئەگەر بێوێنە نەبووبێت، 
شــتێكی كەموێنەیــە. بــەاڵم ســەردەمی ترەمــپ 
ســەردەمی پێداچوونــەوە بــە هەمــوو شــتێكە 
ــە  ــەر دەخات ــەك ه ــوو شــتێك ن ــپ هەم و ترەم
ژێــر پرســیارەوە، بەڵكــوو لەپێنــاوی سیاســەتی 
 )  America First ئەمریــكا-  )لەپێشــدا 
رایدەماڵێــت. هەربۆیــە بەدڵنیاییــەوە ســەردەمی 

پەکەکــە و کاری قاچاخــە.
بــۆ  بیرۆکــەی ســنوورە سیاســییەکان 
ســەدەی نۆزدەیــەم دەگەڕێتــەوە کــە لــە 
ــەم ســنوورانە،  ــدا ئ ــی جیهان ــەی واڵتان زۆرب
تەنیــا کۆمەڵــە هێڵێکــن لەســەر نەخشــە 
جوگرافییــەکان. پــاش ڕووخانــی دیــواری 
قۆناغــی   ،1989 ســاڵی  لــە  بەرلیــن 
دیوارەکانــەوە  پشــت  لــە  خۆحەشــاردان 
کۆتایــی هــات. هەرچەنــدە، لــە هەنــدێ 
بینــەری  جیهانیــش  دیکــەی  شــوێنی 
دروســتکردنی دیواریــن لەســەر ســنوورەکان، 
وەک ســنووری ئەمەریــکا- مەکســیک، بــەاڵم 
بــەو حاڵــەش جیهانــی ئەمــڕۆ، جیهانــی 
ــی.  ــەک بنیاتنان ــە، ن ــی دیوارەکان ڕووخاندن
دروســتکردنی دیــوار لەســەر ســنوورەکان 
ــی  ــوو شــتێک نیشــانەی بوون ــە هەم ــەر ل ب
دیوارەکانــی نــاو زەیــن و عەقڵــە. ئەگــەر 
ــاو زەیــن و عەقڵــی  نەتوانیــن دیوارەکانــی ن
توانــای  ئــەوا  بڕووخێنیــن،  خۆمــان 
ئەویتــر  لەگــەڵ  دیالــۆگ  و  پێکەوەژیــان 
لەدەســت دەدەیــن و، لــە ئەنجامــدا بــۆ 
خۆپاراســتن پەنــا بــۆ بنیاتنانــی دیوارەکانی 
ســەر ســنوور دەبەیــن. لــە جیهانی ئەمــڕۆدا، 
دروســتکردنی دیوارەکانی ســەر ســنوور نەک 
هــەر بــاوی نەمــاوە، بەڵکــوو ئــەو هەنگاوانــە 

ــێ  ــژوو، دەب ــە مێ ــە بەشــێک ل ــر بوونەت ئیت
ــەوە.  ــدا بمێنن ــاو مێژووش ــە ن ــەر ل ه

تورکیــا، لــە پــاش دەوڵەتی عوســمانی بۆ 
مــاوەی دەیــان ســاڵ، دەوڵەتێکی گۆشــەگیر 
و دابــڕاو بــوو لــە جیهانــی دەوروپشــتی 
لــە یەکــەم هەنــگاودا، تۆرگــۆت  خــۆی. 
ئــەو واڵتــە،  ئــۆزال ســەرۆکی پێشــووی 
هەوڵــی دا ئــەم بەســتەڵەکە بتوێنێتــەوە 
ــەتی  ــو سیاس ــەد داودئۆغڵ ــان ئەحم و پاش
ســفرکردنەوەی کێشــەکانی لەگــەڵ واڵتانــی 
دراوســێ گرتەبــەر. ئــەم هەواڵنــە، توانییــان 
تــا ڕادەیــەک ســیمایەکی نــێ بــە سیاســەتی 
ناوخۆیــی و دەرەوەیــی ئــەو واڵتە ببەخشــن، 
و  نەخایانــد  زۆری  قۆناغــە  ئــەم  بــەاڵم 
ڕیســەکانی  هەمــوو  دیســان  ئەردۆغــان 
کــردەوە خــوری و، تورکیــای گەڕانــدەوە 
سیاســەتی  و  گۆشــەگیری  ســااڵنی  بــۆ 
دیوارەکانــەوە.  پشــت  لــە  خۆشــاردنەوە 
ئــەو دیوارانــەی کــە ئەمــڕۆ لــە ســنوورەکانی 
ــووریا  ــراق و س ــران، عێ ــەڵ ئێ ــا لەگ تورکی
ــتێک  ــوو ش ــە هەم ــەر ل ــن، ب ــات دەنرێ بنی
ــن و  ــاو زەی ــی ن ــی دیوارەکان نیشــانەی بوون
عەقڵــی دەســەاڵتدارانی ئــەو واڵتەیــە. ئــەوان 
لەبــری چارەســەرکردنی کێشــەکان، هەوڵــی 
ســڕینەوە و ســاناکردنی کێشــەکان دەدەن 

ــەوە.  ــەرکردنی دەدزن ــە چارەس ــان ل و خۆی
تێڕوانینێکــی  ئەمــە  بڵێیــن،  دەتوانیــن 
ســاویلکانەیە، ئەگــەر دەســەاڵتدارانی تورکیا 
ــی  ــە بنیاتنان ــورد ب ــت کێشــەی ک پێیانوابێ
چەنــد ســەد کیلۆمەتــر دیوارێــک لــەو واڵتەدا 
ــت.  ــی دێ ــود کۆتای ــت یاخ ــەر دەبێ چارەس
لەڕاســتیدا، کێشــەکە لەنــاو تانوپــۆی 
بنەمــا  و  تورکیــا  دەســەاڵتدارانی  هــزری 
سیاســی، ئابــووری و فەرهەنگییەکانــی ئــەو 
ــەو بیرۆکەیــەی هــەوڵ دەدات  ــە. ئ واڵتەدای
کێشــەی کــورد لــە تورکیــا وا پێناســە بــکات 
ســنوورەکانەوە  لەودیــو  کێشــەیەکە  کــە 
دەکرێــت،  ئــەوان  واڵتــی  هەنــاردەی 
بیرۆکەیەکــی تەواو ناڕاســتە. کێشــەکە لەناو 
چەقــی تورکیا و لەناو ئیســتەنبوڵ، ئەنکارا، 
ــتیدا،  ــە. لەڕاس ــد دای ــن و هت ــەد، مێردی ئام
چارەســەرکردنی  بــۆ  ئــەوان  بێتوانایــی 
لێــی،  نکۆڵیکــردن  یــان  کــورد  کێشــەی 
بووەتــە هــۆی ســەرڕێژکردنی ئــەم کێشــەیە 

ــێ.  ــی دراوس ــۆ واڵتان ب
ــە  ــر ل ــەردەوام بی ــە ب ــەی ک ــەو عەقاڵن ئ
ــان  ــەوە، بێگوم ــوار دەکەن ــتکردنی دی دروس
ناتوانــن پــردی پەیوەنــدی لــە نێــوان خۆیــان 
لەگــەڵ  تەنانــەت  و  دراوســێ  گەالنــی  و 
بنێــن.  بنیــات  خۆشــیاندا  هاوواڵتیانــی 

جیهانــی ئەمــڕۆ، جیهانــی بنیاتنانــی پــردە، 
نــەک دیــوار. لــە کاتێکــدا لــە ئەوروپــا 
ســنوورەکان ئیــدی واتای کۆن و کالســیکیی 
خۆیان لەدەســتداوە و تەنیا لەســەر نەخشــە 
ــە  هــەن، دەســەاڵتدارانی ئەمــڕۆی تورکیــا ب
ئــەم  بنیاتنانــی دیــوار لەســەر ســنوور، 

ســنوورانە تۆختــر دەکەنــەوە. 
پرســیاری ســەرەکیی لێــرەدا ئەوەیــە، 
ــێ  ــنوور، دەتوان ــەر س ــی س ــا دیوارەکان ئای
دەســتەبەرکردنی  بــۆ  بــێ  فاکتەرێــک 
ســڕینەوەی  یــان  تورکیــا  ئاسایشــی 
کێشــەی کــورد لــەو واڵتــە؟ بێگومــان وەاڵم 
نەرێنییــە، چونکــە بــۆ بەدیهێنانــی ئاســایش 
و ســەقامگیری، دەبــێ ســەرەتا دیوارەکانــی 
نــاو عەقــڵ و زەیــن بڕووخێــن و، پاشــان 
دیــوارە فیزیکییەکانی ســەر ســنووریش بێنە 
رووخانــدن و، لــە کۆتاییشــدا لەبــری دیــوار، 
ــات بنــرێ و قۆناغــی  ــدی بنی پــردی پەیوەن
دیالــۆگ دەســتپێبکات. لە جیهانــی دیجیتاڵ 
ــوارەکان  ــکەوتوودا، دی ــای پێش و تەکنۆلۆژی
بــە ڕووخــاوی لــە دایــک دەبــن. ئایندەیەکــی 
گــەش و ســەقامگیر، لــە بنیاتنانــی پــردەوە 

ــوار. ــەک دی ــتپێدەکات، ن دەس

ترەمــپ دەبێتــە دەســپێكی قۆناغێكــی نــوێ لــە 
مێــژووی ئەمریــكادا و مێــژووی ئــەو واڵتە بەســەر 
دوو قۆناغــی پێــش ترەمــپ و پــاش ترەمــپ ـ دا 
ــڕوای  ــدەدا بەب ــەم نێوەن ــت. جــا ل ــەش دەبێ داب
مــن چوونــە دەرەوەی ئەمریــكا لــە رێككەوتنــی 
پێنــج كــۆ یــەك و دەســتپێكردنەوەی قۆناغێكــی 
نوێــی گەمارۆكانــی ئــەو واڵتــە بــۆ ســەر ئێــران 
خاڵێكــی وەرچەرخانــی دیكەیــە، ئەمــەش لەگەڵ 
ــار و  ــەرۆك كۆم ــە س ــراق ب ــی عێ ــدارەی نوێ ئی
ــن  ــەوە گرنگتری ــە نوێیەكەش ــان و كابین پەرلەم
هــۆكاری گۆڕینــی باڵیــۆزی ئەمریــكان لەعێــراق. 
ــراق،  ــە عێ ــكا ل ئاشــكرایە كــە ئەركــی ئەمری
ــەوە  ــی عێراق ــە گەالن ــدی ب ــە پەیوەن ــەوەی ك ئ
هەبێــت كۆتایــی هاتــووە، بــەاڵم تــا ئــاكار 
و هەڵســوكەوتی كۆمــاری ئیســالمیی ئێــران 
بەگوێــرەی ویســتی ئەمریــكا نەگۆڕێــت، ناتوانین 
بڵێیــن كــە ئەركــی ئەمریــكا لەعێــراق بەتــەواوی 
ــز  ــە هەرگی ــەش ك ــا ئەوكات ــووە. ت ــی هات كۆتای
ماوەیەكــی كــورت نابێــت، عێــراق وەك واڵتێكــی 
ــی  ــۆ رۆژهەاڵت ــكا ب ــە ســتراتیژی ئەمری ــگ ل گرن
ناوەڕاســتدا دەمێنێتــەوە. ئەمریــكا جگــە لــە 
بەئامانجكردنــی ئابووریــی ئێــران ئامانجێكــی 
گــەورەی دیكەشــی هەیــە كــە بریتییــە لــە 
رێگرتــن لــە كاریگــەری و رۆڵ و نفــوزی ئێــران لە 
واڵتانــی عەرەبــی، بەتایبــەت عێــراق و ســووریا. 
ــكا  ــە ســووریا تاكــوو ئێســتا ئەمری ســەبارەت ب
توانیویەتــی بەســەركەوتوویی رۆڵــی ئێــران لــەو 
واڵتــەدا كاڵ بكاتــەوە، بــەاڵم ســەبارەت بە عێراق 
رەوشــەكە جیــاوازە. راســتە لــە 2003 بــەدواوە 

ئەمریــكا هێــزی زەمینیــی هێناوەتــە بێخی گوێی 
ئێرانــەوە، بــەاڵم بەهــۆی هێــزی وەك حەشــدی 
شــەعبی و كەســانی وەك ئەبومەهدی موهەندس 
ــد،  ــووری و ... هت ــم ن ــری و كەری ــادی عام و ه
پێچەوانەكەشــی روویــداوە، واتــە ئێرانیــش هێزی 
زەمینیــی هێناوەتــە بێخــی گوێــی هێزەكانــی 
ئەمریــكا لــە عێــراق. گوێڕایەڵیــی ســەركردەكانی 
هەروەهــا  و  ئێــران  بــۆ  شــەعبی  حەشــدی 
ــی  ــراق زەنگێك ــی عێ ــدارەی نوێ ــی ئی هەڵبژاردن
چونكــە  دا.  ئەمریــكادا  بەگوێــی  مەترســیی 
هەرســێ ســەرۆكایەتییە نوێیەكــەی عێــراق زیاتر 
لــەوەی كــە دڵخــوازی ئەمریــكا بووبــن، جێــگای 
پەســەندی ئێــران بــوون. بۆ نموونــە ئەمریكا زۆر 
ــی  ــادی وەك پاڵەوان ــەرەتا عەب ــی دەدا س هەوڵ
شكســتی داعــش پێناســە بــكات و دواتــر زەمینە 
بــە ســەرۆكوەزیران  دانانــەوەی  بــۆ دووبــارە 
ــااڵی  ــی ب ــوای مەرجەع ــەاڵم فەت بڕەخســێنێ. ب
ئایینــی لــە عێــراق كــە داوای كــرد هیچــكام لــەو 
كەســانەی پێشــتر ســەرۆكوەزیران بوونــە، نابێت 
دیســانەوە ببنــەوە ســەرۆكوەزیر، ئــەم هەوڵــەی 
ئەمریــكای پووچــەڵ كــردەوە. ئــەم فەتوایــە بــۆ 
ئەمریــكا خەنجەرێكــی دوودەم بــوو، هــەم رێگری 
كــرد لــە گەڕانــەوەی نــووری مالیكــی كــە جێگای 
ــوو  ــر ب ــش رێگ ــوو، هەمی ــكا نەب ــی ئەمری قبووڵ
ــدی  ــادی كــە كاندی ــدەر عەب ــەوەی حەی ــە دانان ل
دڵخــوازی ئەمریــكا بــوو بــە ســەرۆكوەزیرانی 
عێــراق. بــەاڵم فەتواكــە دواجــار بەقازانجــی 
ئێــران شــكایەوە كــە خوازیــاری هاتنەســەركاری 
بــوو.  عەبــادی  لــە  جگــە  تــر  كەســێكی 

ــش، رەوشــەكە  ــە ســەرۆكی كۆماری ســەبارەت ب
هــەر هاوشــێوەی هەڵبژاردنــی ســەرۆكوەزیران 
ــە  ــر ل ــەی زیات ــەم و حیزبەك ــۆر بەره ــوو. دكت ب
دكتــۆر فوئــاد حوســەین و حیزبەكــەی دڵخــواز و 
جێــگای پەســەندی ئێــران بــوون. ســەبارەت بــە 
ــە  ســەرۆكی پەرلەمانیــش بەهەمانشــێوە. كەوات
ئیــدارەی نوێــی عێــراق خەونــی ئەمریــكای كــرد 
بــە مۆتەكــە و لەگــەڵ پرســی گەمارۆكانــی ئێران 
وایــان لــە ئەمریــكا كــرد كە درك بــە كەموكووڕی 
و ناكارامەیــی نوێنەرایەتیــی واڵتەكــەی لــە عێراق 
باڵیۆزخانەكــەی  هەوانــەی  و  هــۆڕ  و  بــكات 
لەعێــراق هەڵتەكێنــێ. بــۆ دەستنیشــانكردنی 
ــەو  ــەرۆكی ئ ــان، س ــە واڵت ــكا ل ــۆزی ئەمری باڵی
واڵتــە تەنیــا پێویســتی بــە رەزامەندیــی ســێنات 
ــەم  ــە ل ــەوەش ك ــی ئ ــە لەبەرچاوگرتن ــە. ب هەی
ــان  ــەكان توانیی ــردا كۆماریی ــەی ئەخی هەڵبژاردن
خۆیــان  الی  هــەر  نــەك  ســێنات  زۆرینــەی 
بهێڵنــەوە بەڵكوو تۆكمەترتیشــی بكــەن، ترەمپ 
لــە دەستنیشــانكردنی ماتیــۆ تۆلێــر-دا وەك 
ــراق، دەســتكراوەتر  ــە عێ ــەی ل ــۆزی واڵتەك باڵی
دەبێــت، چونكــە دیموكراتــەكان ناتوانن لەمپەری 
بــۆ درووســت بكــەن. وەك باســكرا ماتیــۆ تۆلێــر 
واڵتــە  لــە  كاركردنــی  درێــژی  ئەزموونێكــی 
عەرەبییەكانــدا هەیــە و شــیاوترین كەســێكە كــە 
ئەمریــكای ترەمــپ شــكی دەبــات بــۆ ئــەوەی بــە 
لەبەرچاوگرتنــی نزیكیــی كولتــووری و تێكەاڵویی 
ئاینی لە ئێران و عێراق، گەمارۆ و گوشــارەكانی 
واڵتەكــەی بــۆ ســەر ئێــران، عێــراق لەمــە زیاتــر 
هەڵنەداتــە باوەشــی ئێرانــەوە. ئــەو ڕاوێــژكار و 

هەروەهــا شــرۆڤەكارێكی ســەركەوتووی واڵتانــی 
عەرەبییــە بــۆ بەرپرســانی ئەمریــكا و جگــە 
لــەوەش شــارەزاییەكی باشــی ســەبارەت بــە 
ئێــران هەیــە. ئــەو بــەردەوام بــە كەســێكی دژی 
ئێــران و هەژموونــی ڕوو لــە پەرەســەندنی ئێــران 
لــە واڵتانــی ناوچەكــەدا ناســراوە، بۆیە لــە 2014 
ـــەوە بەمەبەســتی ڕێگــری لــە دەســتوەردانی 
ئێــران لــە یەمــەن و یارمەتیدانــی حوســییەكان، 
كــرا بــە باڵیــۆزی واڵتەكــەی لــە یەمــەن. ئێســتە 
ــە  ــن ب ــە ئاراســتەی كۆتاییهات ــاژەكان ب ــە ئام ك
ــەنگەرێكی  ــپ س ــەن دەڕۆن، ترەم ــی یەم قەیران
ــە  ــەوە ك ــر دۆزیوەت ــی تۆلێ ــۆ كاركردن ــی ب نوێ
بریتییــە لــە باڵیۆزخانــەی واڵتەكــەی لــە عێــراق.
جەنــگ  باڵیــۆزی  بــە  تۆلێــر  كــەس  زۆر 
ناودەبــەن، بــەاڵم ئەگــەر واش نەبێــت، النیكــەم 
دەستنیشــانكردنی ماتیــۆ تۆلێــر وەك باڵیــۆزی 
ئــەوەی  بــۆ  ئاماژەیــە  عێــراق  لــە  ئەمریــكا 
و  بەوپــەڕی جدیــەت  ترەمــپ  ئیــدارەی  كــە 
پێداگرییــەوە لــە گوشــارەكانی بــۆ ســەر ئێــران و 
رێگرتــن لــە دەســەاڵت و نفــوزی ئێــران لــە عێراق 
بــەردەوام دەبێــت و لــە ئەگــەری ســەركەوتنیدا، 
ــە رۆڵ و دەستڕۆیشــتوویی  ــوێ ل ــی ن الپەڕەیەك
ئێــران لــە عێــراق هەڵدەدرێتــەوە. هەرچەنــد 
كارێكــی ئاســان نابێــت، بــەاڵم ئەمریــكا تۆلێــر 
دەنێرێتــە عێــراق بۆئــەوەی بــە ئێــران بڵێــت 
بێزەحمــەت گلێــری كــەرەوە، ئــەو قەبــرەی تــۆ 
شــین و شــەپۆڕی لەســەر دەكەیــت مــردووی 

ــە. ــدا نیی تێ

لە دیوارەكانی عەقڵەوە بۆ 
دیوارەكانی سنوور

ئەمریكا باڵیۆزی شەڕفرۆش 
دەنێرێتە عێراق؟
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ئەم وتارانە گوزارشت لە رای نووسەرەكانیان دەكەن و بەهیچ شێوەیەك دەربڕی بۆچوونی تۆڕی میدیایی رووداو نین.
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هێمن عەبدوڵاڵ

حكومەتی بێ پەلە

هەرچەندە وا دەردەکەوێت جموجۆڵێکی گەرم 
بۆ پێکهێنانی حکومەتی نوێی کوردستان هەبێ، 
بەاڵم پێناچێ هێشتا پارتی پەلەی بێت. هەر بە 
ناوەکانی ئەو شاندەی ناردیە سلێمانی و گفتوگۆی 
پێکهێنانــی حکومەتــی پێکــردن، دەردەکەوێ 
جارێ پارتــی لەنێوخۆیــدا بەتەواوەتی یەکالیی 
نەبووەتەوە و دیارنییە پەیکەربەندیی حوکمڕانیی 
کوردستان بۆ چوار ساڵی داهاتوو چۆن دەبێت. 
بەتایبەتیــش کە پارتی لەم خولــەی پەرلەماندا 
کاندیدی بۆ ســەرۆکی هەرێمی کوردستان دەبێ 
و دەیــەوێ دەســتووری کوردســتانیش یەکالیی 
ببێتەوە، وادیارە لە دانوستاندنەکانی پێکهێنانی 
حکومەتدا ئەوانیش بەشــێک دەبن لە پاکێجەکە 
و پێویســت دەبێــت پۆســتی ســەرۆکی هەرێم، 
کــە وەک یەکێتــی دەیانگوت بەرامبەر پۆســتی 
ســەرۆککۆمارە، لەالیەن پارتییەوە بە شــەرت و 

مەرجی نوێوە پڕبکرێتەوە.
ئەو شــاندەی پارتی کە چووە ســلێمانی، لە 
پێکهاتەکەیەوە دیاربوو کە بۆ زانینی تامی زاری 
الیەنەکانــی دیکــە دەچێ، نەک بــۆ پێکهاتن و 
بڕیاردان. ئەمەش قسەیەکی خۆشی بەرپرسێکی 
یەکێتیی بیرهێنامەوە کە لە دانیشتنێکدا گوتی: 
"پارتــی کە بۆ دانوســتاندن دێنە الت، ســەرەتا 
خۆشیان یەکالیی نەبوونەتەوە کە چی بۆ ئەوان 
باشە، بەاڵم هێندە لەگەڵت کۆدەبنەوە و دەتهێنن 
و دەتبــەن و روئیات پێ ئاشــکرا دەکەن، کە لە 
کۆتاییدا شــتێکی زۆر باشــتر لە تۆیــان گەاڵڵە 
کردووە و لەسەر ئەوە دەبێ دانوستاندنیان لەگەڵ 
بکــەی". پێدەچێ ئەم قســەیە بــۆ ئەمجارەش 
راســت بێــت. چونکــە یەکێتــی بەپێچەوانــەی 
پارتییــەوە بەئاشــکرا داینــاوە چــی دەوێــت، 
بەاڵم بۆ وەدەســتهێنانی ئــەوەی دەیەوێت تەنیا 
کێشەی لەگەڵ پشــوودرێژیی دانوستاندنکارانی 
پارتیدا نییە، بەڵکو کێشــەی لەگەڵ بەشــداریی 
بزووتنەوەی گۆڕانیش هەیە کە بێگومان وادەکات 
پۆســتەکانی یەکێتی کەمببنــەوە و پارتیش لە 

دانوستاندندا بەرامبەری بێمنەتتر بێت.
کــە  لەوەشــدایە  یەکێتــی  بێشانســیی 
ســەرکردایەتیی گــۆڕان بــە بەرنامــە و پڕۆژەی 
نووســراو خــۆی ئامادەکردووە بۆ بەشــداری لە 
حکومەتــدا و ئەوانیــش یەکێــک لــە داواکارییە 
سەرەکییەکانیان لەســەر حیسابی داواکارییەکی 
یەکێتییــە، کە بریتییە لــە وەرگرتنی یەکێک لە 
پۆستەکانی جێگری سەرۆکوەزیران یان سەرۆکی 
پەرلەمــان. جا یەکێتی لە پرۆژەکەی خۆیدا ئەو 
دوو پۆســتەی بۆخــۆی داناوە و دەشــزانێ بەو 
نەخشە نوێیەی لە پەرلەماندا هەیە، هیچیەک لەو 
پۆستانە بەبێ ئەویدیکەیان سەنگێکی وا گەورەی 

نابێ. 
سەرکردایەتیی گۆڕان بۆ بەشداری لە حکومەتدا 
هەر کێشەیان لەگەڵ یەکێتی نییە، بەڵکو کێشەی 
گەورەیان لەگەڵ جەماوەرەکەشیان هەیە، کە دژی 
رێککەوتنی بزووتنەوەکەیانن لەگەڵ پارتی. ئێستا 
هەوڵەکانی پشــتیوانانی بەشــداری لە حکومەت 
بەو ئاراستەیەیە کە ئەندامانی جڤاتی نیشتمانی 
رازی بکەن بەو بەشدارییە. بۆیەش لەو پرۆژەیەدا 
کە گۆڕان بۆ بەشــداری دایناوە پێداگیری لەسەر 
ئــەوە کــراوە کە جگە لــە یەکێک لەو پۆســتە 
سەرەکییانە، گۆڕان داوای ژمارەیەکی زۆر پۆستی 
دیکەش دەکات کە لەئاســتی بەڕێوەبەری گشتی 
و خوارتــردان و دەشــیەوێ پڕکردنــەوەی ئــەو 
پۆســتانە وەک رێککەوتنــی جــاری رابردوویان 
لەگەڵ پارتــی دوانەخرێ بۆ دواتــر و هەموویان 
بەجارێــک پڕبکرێنــەوە. هەڵبەت ئەمــە روئیا و 
بەرنامەی سەرکردایەتیی گۆڕانە و دیارنییە پارتی 
بــە چەنــدی رازی دەبێــت، بەاڵم ئەگــەر پارتی 
بەڕاســتی مەبەستی بێت گۆڕان بەشداری بکات، 
دەبێ هاوکاریی سەرکردایەتیی بزووتنەوەکە بکات 
بۆئــەوەی لــەڕووی دەروونییــەوە بتوانن وابکەن 
جەماوەرەکەیــان رێککەوتن لەگــەڵ پارتی هەزم 
بکات. بۆنموونە ئەگەر راســت بێت و واکرابێت، 
رێگەگرتــن لــە دانانــی وێنەی دوایین ســەرۆکی 
پەرلەمــان لــە ریــزی ســەرۆک پەرلەمانەکانــی 
پێشــووتردا لــە باڵەخانەی پەرلەمــان، یەکێکە 
لەو کارە رووکەشــیانەی بەهۆیەوە پارتی ئیشی 

سەرکردایەتیی گۆڕان قورستر دەکات. 
لەو نێوانەدا هەڵوێســتی کۆمەڵی ئیسالمیش 
باڵکێشــە. چونکە وەک دەردەکــەوێ نە خۆیان 
مەیلــی ئەوەیــان هەیــە ببنــە ئۆپۆزیســیۆن و 
نــە پارتــی و یەکێتیــش مەیلی ئەوەیــان هەیە 
وابکــەن کۆمــەڵ نەبێتــە ئۆپۆزیســیۆن. بۆیە، 
وەک هاوڕێیەکی ئاگادار بۆی باســکردم، ئێســتا 
کۆمەڵ دیواری هیوای لەسەر بەڵێنێکی زارەکیی 
سەرکردەکانی گۆڕان هەڵچنیوە کە پێیانگوتوون 
بەبــێ کۆمەڵ بەشــداری لە حکومەتــدا ناکەن. 
ئەمــەش، لەگەڵ رێــزم بۆ کۆمەڵ و گــۆڕان، لە 
کوردەواریدا دەربڕینێکی خۆشی لەسەر هەیە کە 
دەڵێت: رێوی خۆی بە کوندا نەدەچوو، پووش و 

پەاڵشیشی لە کلکی دەبەست.

رێبوار كەریم وەلی
 rebwar@rudaw.net

هەڵۆکان دەبن بە شەریك؟

چەند رۆژێك دوای 16ی ئۆكتۆبەری پارساڵ، لە 
كاتێكدا بە چاوساغیی گرووپێكی ناو یەكێتی گرەو 
لەســەر نەمانی كیانی كوردستان دەكرا، لە هەموو 
الیەكــەوە پەالمار دەدرا و دەســتیان لە بینەقاقای 
پارتــی نابــوو، نێچیرڤــان بارزانی گرێبەســتێكی 
مێژوویی و ستراتیژی لەگەڵ كۆمپانیای رۆسنەفتی 

رووســی ئیمزا كرد. لەوالشەوە پێشمەرگەی پارتی 
لــە دوو بــەرەی جەنگــی نابەرابــەردا میلیشــیای 
حەشدیان تێكشكاند و خەونی دەستبەسەرداگرتنی 
دەروازە سنوورییەكان و بۆڕیی نەوتی كوردستانیان 
لــێ كردن بــە كابووس. خیانەتــی 16ی ئۆكتۆبەر 
ئەگەر بەســەرێك تەســفیەی حیســاباتی ناوخۆی 
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پێكهاتەی شاندی پارتی و یەكێتی بۆ گفتوگۆ، یان 
بــە قەولی خۆیان تاقیكردنەوەی دەمی یەكتری، لە 
یەكەم دانیشتندا، جێگای سەرنج بوو. دوای نزیكەی 
دوو مانگ لە دڕدۆنگیی نێوانیان، ســەعدی ئەحمەد 
پیرەی لێدەرچێت، ئەوانی دیكە هەموو نوێنەرایەتیی 
هەڵۆكانی ناو حزبەكانی خۆیان دەكرد. بە واتایەكی 
دیكە ئەم شــاندانە هی دانیشــتنی دوای شەڕ بوون 

نەك هی دوای هەڵبــژاردن و پێكهێنانی حكومەتی 
هاوبەش! خوێندنەوەی سەرەتایی بۆ ئەو دانیشتنە 
داواكردنی ئەوپەڕی ئەو شــتانەیە لەیەكتری كە بە 
مێشــكیاندا بێــت. پارتی وەكو بــراوە بۆ دەربڕینی 
هەرچی لەناخیدایە لە مەســەلەی ســەرۆككۆماریدا 
و خســتنەڕووی هەرچییەك كە لە سۆنگەی بوونی 
بــە حیزبی یەكەم بەخــۆی رەوا دەبینێ. یەكێتیش 

گۆڕانی حكومەت و 
گۆڕانی ئۆپۆزیسیۆن

نێچیرڤان بارزانی بردییەوە
پێكهاتــەی خانــەی راپەڕاندنــی گۆڕان 
دەكــەن،  پــێ  تەحەكومــی  ئەوانــەی  و 
پێكهاتەیەكــە لە ماوەی رابردوودا نیشــانی 
دا كــە مەیلــی بــەالی بەشــداریكردن لــە 
حكومەتدا هەیە. ئەوەش لەوەوە سەرچاوە 
دەگرێت كە بەدەر لە تێگەیشتنیان لە خێر 
و بێــری حوكمڕانــی، زۆربەیــان سیاســیی 
شــارەزان و دەزانــن ئۆپۆزیســیۆنبوون لە 
كوردســتان تا كــوێ بــڕ دەكات. هەروەك 
چۆن نەوشیروان مستەفاش گەیشتە هەمان 
ئەنجــام. پێكهاتــەی قاعیــدەی گۆڕانیــش 
ئەوانەن كە گەنج و ئایدیاڵســتن و، هەموو 
جۆرێكــی حكومــەت رەتدەكەنــەوە، بۆیە 
گۆڕان لە رابردوودا ویســتی لەســەر هەموو 
ئاســتەكان ئــەم دوو پێكهاتەیــە لێكبدات، 
تــا هەم تەجروبەی سیاســیی هەبێ و هەم 

دەنگەكانیشی نەفەوتێن.
گــۆڕان لە چــوار ســاڵی رابــردوودا لە 
نێــوان ئەو دوو مەســەلەیەدا گیری خوارد، 
ئێســتا دەرفەتێــك هاتووەتە پێشــەوە كە 
گــۆڕان بتوانێ لە نێوان ئــەو دووەدا خۆی 
ســاغ بكاتــەوە. ئەگــەر بــەرەو حكومەت 
دەڕوات خەڵكــە بە ئەزموونەكەی خۆی كە 
پارتــی و یەكێتی حیســابیان بــۆ دەكەن، 
بخاتــە حكومەتــەوە و، ئەگەریــش بــەرەو 
ئۆپۆزیســیۆنبوون دەڕوات، رێشــمەی ئــەو 
جواڵنەوەیــە بداتە دەســت كەســانێك كە 
توانــای مواجەهەیان لەگــەڵ هاوكوفەكانی 

خۆیان لە ئۆپۆزیسیۆن هەبێت.

یەكێتــی لەالیەك و دەپەڕاندنــی پارتی بووبێت 
لــە كەركــووك، ئــەوا بەســەرەكەی دیكەیــدا 
بەدەســتهێنانی نــەوت و داهات بــوو كە بتوانن 
هەم قەڵەمڕەوێكی حوكم بۆ خۆیان دەســتەبەر 
بكەن و، هەمیش كۆتایی بە قەوارەی دەستووریی 
كوردستان بێنن. نامەكەی هێرۆ برایم ئەحمەد كە 
بۆ سەرۆكوەزیرانی ئەوكاتی بەغدای نارد و داوای 
دەسبەســەرداگرتنی نەوتی كەركووكی دەكرد و 
دواتریش دەستبەســەرداگرتنی بیرە نەوتەكانی 
كۆمپانیــای نەوتی باكــوور لەالیــەن مەڵبەندی 
یەكێتی لە كەركووك، هەمووی بە ئاراستەی ئەوە 
بوون كە بەغــدا حوكمی كەركووك و نەوتەكەی 

بكات.
گرێبەســتی نەوتیــی حكومەتــی هەرێمــی 
رۆســنەفت،  كۆمپانیــای  لەگــەڵ  كوردســتان 
پێــش 16ی ئۆكتۆبــەر ئیمــزا كرابــوو، بــەاڵم 
رانەگەیەنرابــوو. ئەوەش نیشــانەی دووربینی و 
خوێندنــەوەی واقیعیانەی نێچیرڤــان بارزانی بۆ 
داهاتووی ناوچەكەیە. ئەو دەیزانی چۆن توركیا 
و ئێران و تەنانەت ئەمریكاش وا لێبكات خۆیان 
لە پێكدادان لەگەڵ رووســیا بەدوور بگرن، بۆیە 

بەشێكی خاوەنداریی بۆڕیی نەوتی كوردستان و 
پەرەپێدانی كێڵگە نەوتییەكانی دا بە رۆسنەفت.
ئەمــڕۆ دوای پتــر لە ســاڵێك، دوای هەموو 
پیالنگێڕی و خەیاڵپاڵوییەكان، نەوتی كەركووك 
تەنهــا یــەك رێگەی هەیە بۆ فرۆشــتن، ئەویش 
بۆڕیــی نەوتی كوردســتانە. لەوەیاندا نێچیرڤان 
بارزانــی نــەك هــەر حكومەتــی بەغــدا، بگرە 
كۆمپانیــای بریتــش پێترۆلیۆمی بەریتانیشــی 
بــە چۆكدا هێنا. لێــرە بەدواوە هــەم داهاتێكی 
دیاریكــراو دەچێتە خەزێنەی حكومەتی هەرێمی 
كوردســتانەوە، هەمیش تا راددەیەكی زۆر دزی 
و فزیــی جەماعەتــی 16ی ئۆكتۆبــەر لە نەوتی 
كەركووك ئەگەر كۆتاییش نەیەت، كەم دەبێتەوە 
و لــە رێگەی پێتــرۆدۆالرەوە خێر و بێرەكەی بۆ 

خەڵكی كەركووكیش دەگەڕێتەوە.
نێچیرڤان بارزانی نەك هەر كوردستانی خستە 
سەر نەخشەی واڵتە بەرهەمهێنەرەكانی نەوت و 
كردی بە بەشێك لە ستراتیژییەتی ئەمریكا )بۆ 
پڕكردنەوەی بۆشایی نەوتی ئێران( لە ناوچەكەدا، 
بگرە كوردســتان لێرە بەدواوە بــوو بە ناوچەی 

ترانزێتی نەوتیش.

وەكو حیزبێك كە قۆڵی پارتی بڕیوە، دەشــزانێ 
بەبێ ئەو حكومەت پێكنایەت و پێداگرە لەســەر 
شــەراكەت! ئەڵبەتە ســایكۆلۆژی سیاســیی ناو 
حیزبــەكان، بەتایبەتیــش یەكێتــی كە دیســان 
بەســەر دوو بەرەدا دابەش بوونەتەوە، بە ئاشكرا 
بە پێكهاتــەی تیمەكەی یەكێتییــەوە دیار بوو، 
بەشــدارینەكردنی قوباد تاڵەبانی وەكو سەرۆكی 
لیستی یەكێتی )كە تا ئێستاش سوێندی یاسایی 
نەخواردووە( لە دانیشــتنەكاندا دیســان جێگەی 
پرســیار بوو، لە كاتێكدا سەرۆكی لیستی پارتی 
ئامادە بوو. دیارە لێرەشــدا الهوری جەنگی نەك 
وەك نوێنەری بنەماڵە، بگرە وەك پارســەنگێك 

بەرامبەر بنەماڵە دانرابوو.
بنەمای شەراكەت لە نێوان پارتی و یەكێتیدا 

تێكچــووە و هــۆكارە سەرەكیەكەشــی ئەوەیــە 
كە باڵــە جیاجیاكانی ناو یەكێتــی هەریەكەیان 
دەیانــەوێ لە رێگەی شــەراكەت لەگــەڵ پارتی 
دەســت بەســەر یەكێتیدا بگرن. بۆیە تا یەكێتی 
نەبێتەوە بە حیزبێكی یەكدەست، مەحاڵە باسی 
شەراكەت بكرێت. هەر الیەكیشیان لەگەڵ پارتیدا 
ببن بە شەریك، خێرا باڵەكانی دیكە تێكیدەدەن. 
نموونــەی ئــەوەش ریفرانــدۆم ، 16ی ئۆكتۆبەر 
و دووی ئۆكتۆبــەرن. لێرەوەیــە كــە پارتــی لە 
دانیشــتنەكانی داهاتووی خۆیــدا دەبێ رەچاوی 
بەرژەوەندیی هەر یەك لە باڵەكان بكات، چونكە 
مەبەستی یەكێتی لە شەراكەت ئەوەیە كە هەموو 
باڵەكانی یەكێتی لە یەك ئاســتدا لەگەڵ پارتیدا 

ببنە شەریك!

هیــچ نه تــه وه  و گــرووپ و كه ســایه تییه ك 
خــاوه ن و دامه زرێنــه ری شارســتانیه ت نییه ، 
به ڵكــو ئــه وه ی تــا ئه مــرۆ پێی گه یشــتووین 
به رهه می هه وڵ و تێكۆشان و داهێنانی ملیۆنان 
خه ڵكی ئــازاده . ئازادیش چ وه ك چه مك و چ 
وه ك به هــا له نێوان هه موو شارســتانیه ته كاندا 
وه ك كااڵیه كــی هاوبه ش له نێــوان مرۆڤایه تیدا 
چــاوی لێكراوه ، مرۆڤه  ئازاده كان به هره  و هێز 

و توانایی له  ئازادیی یه كتر وه رده گرن. 
بــۆ  ناوه ندێكــه   ئــازاد  كۆمه ڵــگای   
بــۆ  زانیــن،  و  مه عریفــه   كه ڵه كه بوونــی 

پێشخستنی بونیادی زانست، چونكه  تاكه كانی 
ترســیان لــه  بیركردنــه وه  و ده ربڕیــن نییــه . 
یه كــه م پۆلێنبه ندیش بۆ جــۆری كۆمه ڵگاكان 
لــه  نموونــه ی؛ كۆمه ڵــگای ئــازاد، دیكتاتۆر، 
تۆتالیتار، تیۆكراسی و ئاینی یان ئۆتۆكراسی، 
دیموكراســی،  یــان  ســه ره ڕۆ  ده ســه اڵتێكی 
له ســه ر بنه مــای مــه ودا و ســنووری ئازادیی 
تاكه كانــی دامه زراوه . كۆمه ڵــگا و تاكی ئازاد 
زۆرترین پشــكی له  گه شه پێدان و پێسخستنی 
شارســتانیه ت و ژیانــی مرۆڤایه تیــدا هه یــه  و 
كۆمه ڵگای داخراو و ســه ركوتكراویش بۆخۆی 

شكستی هاوواڵتی

بــه  دواكه وتوویی ده مێنێتــه وه  و گه وره ترین 
دواكه وتووییش بۆ جیهان به رهه م ده هێنێ. 

 ئــازادی بۆ گرنگه ؟ لــه  ئازادیدا ده توانین 
چی به ده ســت بهێنین؟ ئه و پرســیارانه ن كه  
تــه وه ر و ناوه ڕۆكی بیركردنه وه ی فه لســه فی 
و سیاســی كۆن و ئێستایان داگیر كردووه  و 
روویان له  قواڵیی تێگه یشــتن و بیركردنه وه ی 
مرۆڤــه  له  خۆی، جــا چ وه ك تاك یان وه ك 
گــرووپ، بۆیــه  لــه  چه ندباره بوونه وه یانــدا، 

گفتوگۆی زیاتر و زیاتر دروست ده كه ن. 
 له نێوان ده وڵه ت و ئازادیدا په یوه ندییه كی 
مێژوویــی پــر لــه  كێشــه  هه یــه . ده وڵــه ت 
ئه ركــی  هۆبزییه كه یــدا؛  تێگه یشــتنه   لــه  
كۆتاییهێنانه  به  پشــێوی و ئاژاوه  و شــه ڕی 
هه مــووان لــه  دژی هه مووان و چه ســپاندنی 
رۆڵــی یاســا . له  غیابــی ده وڵه تــدا تاكه كان 
تــا ئه نــدازه ی له ناوبردنی یه كتری ســوود له  
ئازادییه كانــی خۆیــان وه رده گــرن، به اڵم له  
چوارچێــوه ی ده ســه اڵتی ده وڵه تــدا ئازادی 

ده لكێنرێت به  به رپرسیارێتییه وه . 
لێره  به دواوه ؛ په یوه ندی و ملمالنێ له نێوان 
ده سه اڵت و ئازادی، هاوواڵتیبوون و ده وڵه ت، 
ده چێته  قۆناغێكی پر له  ملمالنێ و پێكدادان 
و ئاڵۆزییه وه ، ســااڵنێكی درێژ ده وڵه ت وه ك 
سه رچاوه ی ده سه اڵت له ژێر ناوی چه سپاندنی 
یاســا و ئاسایشــه وه ، رێگه  له  دروستبوونی 

هاوواڵتــی ده گرێت و ئازادییه كانیان پێشــێل 
ده كات. ناكۆكی نێوان ده سه اڵت و ئازادی له  
فه رهه نگ و مێژووی سیاســی و هزری گه الندا 
ده بێتــه  مایه ی لێكدابڕانی ئه و دوو چه مكه  و 
یه كه میان ده بێته  ســیمبولی سه ركوتكاری و 
ئه وی دووه میشیان ده بێته  ناونیشانی خه بات 

و به ره نگاری. 
نموونه یه كــی  ناوه ڕاســت،  رۆژهه اڵتــی   
له دایكبوونــی  دواكه وتنــی  به رجه ســته ی 
هاوواڵتیــی ئــازاد و ده وڵه ته . رۆژئــاوا دوای 
نزیكه ی دوو سه ده  له  گرژی و ژانی له دایكبوونی 
ده وڵه ت و ده ســه اڵتێكی به رپرسیار، دواجار 
توانــی لــه  پرۆســه ی بونیادنانــی هاوواڵتیدا 
سه ركه وتوو بێت، ده سه اڵتێكی سنوورداركراو 
به  یاســا و ده ستوور، له دایكبوونی په رله مان 
نوێنه رایه تــی،  سیســته می  ســه ركه وتنی  و 
یه كســان بــوو به  ســه ركه وتنی هاوواڵتی. له 
 واڵتانــی رۆژهه اڵتــی ناوه ڕاســت و عه ره بیدا، 
هه مــوو ئه و فاكت و مه رج و پێداویســتیانه ی 
كه  ده بوو ببنه  مایه ی سه ركه وتنی هاوواڵتی، 
بــوون به  ســه رچاوه ی شكســتی ده وڵه ت به  

پله ی یه كه م و پاشان شكستی هاوواڵتی. 
 له گــه ڵ شكســتی ده وڵه تــی مۆدێــرن له  
و  سیاســی  ده ســه اڵتی  ئێمــه دا،  ناوچــه  ی 
ســه ربازی یه كه م گورزی له  هاوواڵتی وه شاند 
و ده وڵــه ت بوو بــه  خاوه نی هه موو شــتێك 

به  مرۆڤیشــه وه ، هێزی ده وڵــه ت كۆمه ڵگای 
هه ڵلووشی و سه روه ریی نوخبه ی فه رمانڕه وای 
زاڵ كــرد به ســه ر هه مــوو ســه روه رییه كانی 
تــردا. له  ده ره وه ی ده ســه اڵتی سیاسیشــدا، 
ئه و ده ســه اڵته  پێش مۆدێرن و ته قلیدیانه ی 
پێشــوو كــه  توانییــان به رژه وه ندییه كانیــان 
له گــه ڵ ده وڵه تــی ســه ركوتكاری نوخبــه ی 
ســه ربازی و بنه ماڵه ییدا رێكبخه ن ســه ریان 
هه ڵدا؛ له وانه ش ده سه اڵتی خێڵ و بنه ماڵه  و 
ناوه نده  ئاینییه كان و بیروباوه ڕه  پیرۆزه كان. 
هه موویان ده ســت له ناو ده ست به  ئاراسته ی 
ســه ركوتكردنی ئازادی و شكســتی هاوواڵتی 

كاریان كرد. 
 شكســتی هاوواڵتــی لــه  حاڵی ئێســتای 
ئێمــه دا واڵمگۆی به شــێك له و پرســیارانه یه  
كــه  رۆژانه  به  زه ینی ئێمــه دا گوزه ر ده كه ن؛ 
بۆچی یاســاكان ناتوانن رۆڵی خۆیان بگێڕن 
لــه  گێڕانــه وه ی ماف بــۆ مافخــوراو؟ بۆچی 
تاكــه كان لــه  ئاســت پرســه  گشــتییه كاندا 
كه متریــن هه ســتی به رپرســیارێتیان هه یه ؟ 
گرفتی ئینتیما و نه بوونی هاوواڵتی ســه روه ر 
و به رپــرس، ئه نجامــی شكســتی پرۆســه ی 
دروســتكردنی هاوواڵتییــه  له  ســه د ســاڵی 
رابردوودا، پرۆســه یه ك هێشــتا به رده وامه  و 
هه لومه رجــی ســه ركه وتنی هاوواڵتی هێشــتا 

دووره . 

رابەر تەڵعەت
 

دەسەاڵتی سیاســی لە كوردستان بە زۆر 
قۆناغــدا تێپەڕیوە، قۆناغی شــەڕی ناوخۆ و 
قۆناغی رێككەوتنی ســتراتیجی و دواجاریش 
قۆناغی دروســتبوونی ئۆپۆزسیۆن و كەوتنە 

بەردەم ناڕەزایەتی جەماوەری.
قۆناغــی ئەمجــارەش كە خولــی نۆیەمی 
حكومەتــی هەرێمــی كوردســتانە، دەتوانین 
بــە قۆناغێكی نــوێ لە تەمەنــی حوكمڕانیی 

كوردستاندا هەژماری بكەین.
ئــەم قۆناغــە، قۆناغــی بەهێزبوونــەوەی 
دەسەاڵت و كەوتنە بەسەر پرسی چاكسازیدا 
بــژارەی  تاكــە  وەك پرســێكی دیفاكتــۆ و 

بەردەم دەسەاڵت.
خولــەدا  لــەم  كــە  كابینەیــەك  هــەر   
دەســت  بەڕاســتی  ناچــارە  دروســتبكرێت، 
بداتە چاكســازی، بۆیــە دەتوانین بڵێین ئەم 
قۆناغــە، قۆناغــی چاكســازی و تەحــەددای 

بنیاتنانەوەیە بە ئیمتیاز.
لە هیچكام لەو قۆناغانەی پێشــوودا وەك 
قۆناغــی ئەمجارە كە قۆناغی بەهێزبوونەوەی 
دەسەاڵت و پاشەكشەی ئۆپۆزسیۆنە، پرسی 
چاكســازی پرسێكی زیندووی بێ ئەمالوئەوال 
نەبووە، هــەر كابینەیەكی حكومەت، دەبێت 

ئەو راستییە باش بزانێت.

عەبدوڵاڵ رێشاوی
abdulla.reshawi@gmail.com

 لە قۆناغی پێشوودا بەهۆی دروستبوونی 
ئۆپۆزســیۆن و رووداوەكانــی ناوچەكــە و 
حەڤدەی شوبات و ئەو هەموو ناڕەزایەتیەی 
لە شەقامی كوردیدا دروستبوو، ئیدی پرسی 
دامودەزگایەكــی  بنیاتنانــی  و  چاكســازی 
تەنانــەت  و  خزمەتگــوزار  و  رێكوپێــك 
دەســتوورێكی پتەوی گونجاو بۆ كۆمەڵگای 
كوردی و یەكالكردنەوەی رژێمی حوكمڕانی، 
هەموو ئەم پرســانە بوونــە میراتێكی روون 
و رەوان و دانپێدانراو لەبەردەم حكومەت و 

كابینەی نوێدا.
بۆ بیرخســتنەوە، كــەس پێیوانەبێت كە 
پرسی چاكسازی پرسێكی كۆنە لە هەرێمی 
كوردســتان، دەتوانم بــە دڵنیاییەوە ئەوە 
بڵێــم كــە پرســی چاكســازی و بوونی بە 
بەشــێك لە گوتاری دەســەاڵت پەیوەســتە 
بە دروســتبوونی ئۆپۆزســیۆن لــە هەرێمی 

كوردستان و هەڵكشانی ناڕەزایەتییەكان.
قۆناغــە  لــە  تێگەیشــتن  بــۆ  ئێمــە 
سیاســییەكان پێویســتمان بــە یاداوەریی 
سیاســییە، زۆربەمــان لەبیرمان دێت كە لە 
قۆناغێكدا دەســەاڵتی كوردستانی پێیوابوو 
شــێوەی بەڕێوەبردنــی ئەو بۆ كوردســتان 
نموونەیــە لە ناوچەكــەدا و دەبێت واڵتانی 
لــە ئەزموونــی هەرێمــی  ناوچەكــە چــاو 

كوردستان بكەن.
نەشــوەیەكی  تەنهــا  ئیدیعایــە  ئــەم 

كۆمەڵێك ســەركردە بوو كە دەیانویست بە 
پشتیوانیی ئەمریكا نموونەیەكی حوكمڕانی 
پێشكەش بكەن، ئەم نەشوەیە، ئەم خەونە 
بــۆ ئــەوەی ببێت بــە واقیع- كە ئەســتەم 
نییە- پێویســتی بــە تەیكردنــی كۆمەڵێك 
قۆناغ بوو، ئێســتا بــەڕای من، وردە وردە 
دەكەوینــە بەردەم ئەو قۆناغــە كە دەبێت 
ســەركردە و حوكمڕان و دەســەاڵتدارەكان 

لە ئاستیدا بن.
هیــچ خەباتێكــی سیاســی لــە هەرێمی 
كوردســتان بــە زایــەع نەچــووە، هەمــوو 
رووكاریشــدا  لــە  ئەگەرچــی  قۆناغــەكان 
دژبەیەك بن، بــەاڵم لەناوەڕۆكدا هەموویان 
كۆمەڵێــك زنجیــرەی نووســینەوەی یــەك 
مێژوون، مێــژووی بنیاتنانی دەســەاڵتێكی 

كوردستانی.
قۆناغی رێككەوتنی ستراتیژی بە هەموو 
كەموكوڕییەكانیــەوە، قۆناعــی تێپەڕاندنی 
وەیشــوومەی شــەڕی ناوخۆ بــوو، قۆناغی 
دروستبوونی ئۆپۆزسیۆنیش بە هەموو باشی 
و خراپییەكانیــەوە، قۆناغــی تێپەڕاندنــی 
قۆرخكاریی دەســەاڵتی سیاسی و نەبوونی 
سیســتم و دركنەكردن بە كەموكووڕییەكان 

و قۆناغی هۆشیاربوونەوەی سیاسی بوو.
ئێســتا لەپاش مسۆگەركردنی دوو هێزە 
دەسەاڵتدارەكەی هەرێم بۆ نزیكەی لەسەدا 
حەفتــای كورســییەكانی پارلەمــان لە دوا 

هەڵبژاردنــدا، ئیــدی دەبێــت دان بــەوەدا 
بنێیــن كە جارێكی تر جڵەوی بەڕێوەبردنی 
دەسەاڵت كەوتووەتەوە دەستی ئەو هێزانە.
ئیــدی  بێــت،  قۆناغەكــەش  بەپێــی 
یەكــەم  دەبێــت  چاكســازی  ئەمجارەیــان 
ســتراتیژی ئــەو دوو هێــزە بێــت كــە بــە 
بــە  بــە یاســا و  شــەرعی و ناشــەرعی، 
پراكتیك،حوكمڕانیی هەرێمی كوردستانیان 

لەدەستە.
ئەمریكاییــەكان رێگاكەیــان بــۆ خۆیان 
كورت كردووەتەوە و دانیان بەوەدا ناوە كە 
ئەگەر چاكســازییەك لە هەرێمی كوردستان 
بكرێــت، دەبێــت ئەم دەســەاڵتەی ئێســتا 
بیــكات، بۆیە زۆرترین فشــاریان لە پارتی 
و یەكێتــی كــردووە كە دەبێت چاكســازی 

بكەن.
لەڕاستیدا ئۆپۆزسیۆن و ناڕازییەكانیش، 
جگە لە گەڕانەوە بۆ ســاحەكەی خۆیان كە 
چاودێریكردنــی  و  ئۆپۆزســیۆن  ســاحەی 
كاری  و  لێپرســینەوە  و  حكومــەت 
پارلەمانییــە، حــەق نییــە بیــر لــە هیــچ 
بژارەیەكی دیكە بكەنەوە، ناشــبێت خۆیان 
بــە دۆڕاو بزانن، چونكە النیكــەم توانییان 
لــە قۆناغــی رابردوودا پرســی چاكســازی 
لــە ئاســتی تیۆریــدا بكــەن بە پرســێكی 

راستەقینە.

چاكسازی كەوتەوە 
الی دەسەاڵت؟
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نۆری پشوو دەدات

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، کاکە مەال ئەسعەد

salam@rudaw.net

rodan@rudaw.net

newzad@rudaw.net

hhimati@rudaw.net


