
رووداو - هەولێر
بێجگە لەوانەی رەگەزنامەی عێراقییان هەیە، لەنێو چاكسازییەكانی هەرێمی كوردستاندا ژمارەیەكی زۆر بەندكراوی بیانی 

هەن، زۆربەشیان بەپێی ماددەی تیرۆر و بازرگانی بە ماددە هۆشبەر سزادراون.
دڵخۆش ئەنوەر مەحموود، بەرپرسی بەشی ئامار لە بەڕێوەبەرایەتی گشتیی چاكسازییەكانی هەرێمی كوردستان بە 
)رووداو(ی راگەیاند :"ژمارەی بەندكراوانی نێو چاكسازییەكانی گەوران، ژنان و نەوجەوانانی هەرسێ پارێزگاكەی هەرێمی 
كوردستان بە سزادراو و راگیراوەكانیشەوە نزیكەی 3600 بەندكراوە، كە 179یان كەسی بیانین و خەڵكی واڵتانی 
ئێران، توركیا، سووریا، فەرەنسا، بەریتانیا، ئەڵمانیا، رووسیا، سوید، بەلجیكا، چین، سوودان، یەمەن، میسر و 

ئەفریقیای باشوورن".
ئەو بەندكراوە بیانییانە 118یان لە چاكسازییەكانی شاری هەولێرن. 47یان لە چاكسازییەكانی دهۆكن كە 
زۆربەیان تورك و سوورین. هەروەها 14 بەندكراوی بیانیش لە چاكسازییەكانی سلێمانین كە سەرجەمیان 
بەندكراوانە  لەو  "بەشێك  دەڵێت:  هەولێر  گەورانی  چاكسازی  بەڕێوەبەری  نانەكەلی،  هێمن  ئێرانین. 
لەالیەن واڵتەكانیان و بەتایبەت لەڕێگەی كونسوڵخانەكانیانەوە لە هەرێمی كوردستان داوا دەكرێت 
بەپێی  كەسانە  ئەو  بەاڵم  تەواوبكەن،  لەوێ  سزاكانیان  و  خۆیان  واڵتی  بیانگەڕێنینەوە  كە 
یاسای سزادانی عێراقی سزادراون، بۆیە دەبێت سزاكەیان لەنێو چاكسازییەكانی هەرێمی 

كوردستان تەواو بكەن".

دالوەر عەالئەددین
بڕیاری ترەمپ و ئەگەرەكانی 

بەردەم رۆژئاڤا

179 بەندكراوی بیانی لەنێو 
چاكسازییەكانی كوردستانن

دامەزرێنەرێكی یەكێتی:
مەترسی هەیە یەكێتی ببێتە 

حیزبی بنەماڵە

رێبوار كەریم وەلی
ئەگەر یەكێتی نەیەتە 

ژێر بار
19

13

دوو قەیرانی 
گەورە بەڕێوەن بۆ 
كوردستان و عێراق

بەغدا تۆڵەی داعش 
لە سوننەكان 

دەكاتەوە

سااڵنە بایی یەك 
ملیار دۆالر

جگەرە هاوردەی 
كوردستان دەكرێ

12 ژنان

6 راپۆرت

8 ئابووری

14 راپۆرت
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رۆژی سێشەممە پارتی وەاڵمی 
داواكارییەكانی گۆڕان و یەكێتی دەداتەوە

ژنە سووتاوەكەی چەمچەماڵ:

توخوا با 
كەیسەكەم 

دانەخرێ 

رووداو – سلێمانی

شــاندی  داهاتــووی  كۆبوونــەوەی  لــە 
دانوستاندنكاری پارتی دیموكراتی كوردستان 
لەگــەڵ یەكێتیی نیشــتیمانی كوردســتان و 
بزووتنەوەی گۆڕان كە بڕیارە رۆژی سێشەممە 
لــە شــاری ســلێمانی بكرێ، پارتــی وەاڵمی 

داواكارییەكانی یەكێتی و گۆڕان دەداتەوە.
 ســەرچاوەیەك لــە شــاندی پارتــی بــە 
)رووداو(ی گــوت: "بەهــۆی داواكارییەكانی 
یەكێتــی مــاوەی گفتوگۆكان درێــژ بووەوە. 
یەكێتی دەیەوێ بەر لەوەی باسی پێكهێنانی 
كابینــەی حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان 
بكات، رێككەوتننامەیەكی نوێ لەگەڵ پارتی 
بــكات". ئــەو ســەرچاوەیە دەڵێــت: "ئەوان 
دەیانــەوێ پارتی بگەڕێتــەوە كەركووك و لە 
ئەنجوومەنــی پارێزگاوە دەنــگ بە بەربژێری 
یەكێتی بۆ پارێــزگاری كەركووك بدرێ، ئەو 
وەزارەتــەی بەغداش كە ماوە بدرێتە ئەوان". 
بــەاڵم وەاڵمی پارتی دیموكراتی كوردســتان 
بریتی بووە لەوەی :"ناكرێ پۆستەكانی بەغدا 
تێكەڵ بــە حكومەتــی هەرێمی كوردســتان 
بكرێــت و دەكــرێ بــە رێككەوتنێكی جیاش 

پرسی كەركووك یەكال بكرێتەوە". 
ئارێز عەبدوڵــا، ئەندامی ســەركردایەتی 
داوای  ئــەوان  كــە  نایشــارێتەوە  یەكێتــی، 
رێككەوتنێكی نوێیان كردووە بۆ بەڕێوەبردنی 
هەرێمــی كوردســتان: "پێمانوایــە، ئەگــەر 
و  حكومــەت  و  پێكەوەبیــن  بمانــەوێ 
كوردســتانێكی بەهێزمــان هەبێــت، دەبێت 
كۆتایــی بــە كێشــەی كەركــووك و بەغدا و 

رووداو – هەولێر

ســەرۆكایەتیی شــارەوانیی زاخــۆ لــە 
مــاوەی چەند مانگێكدا چەندین زەوی لەو 
بەرپرســانە وەرگرتووەتەوە كە پێشتر بە 
موســاتەحە وەریانگرتووە و لەماوەی ئەو 
چەند ســاڵەدا هیچ پڕۆژەیەكیان لەســەر 

رووداو - سلێمانی 

بەرپرســێكی كۆمەڵی ئیســالمی كوردســتان 
رایگەیاند ئەگەر بەشــداری لە كابینەی داهاتووی 
حكومەتی هەرێمی كوردســتان بكەن، داوای دوو 

وەزارەت و دەستەیەك دەكەن. 
بەرپرسێكی كۆمەڵی ئیسالمیی كوردستان بە 

وەربگرینــەوە، چونكــە لەمــاوەی ئــەم چەند 
ســاڵەدا هیچ كار و پڕۆژەیەكیان تێدا جێبەجێ 
نەكرابوو، بەمەش زیانێكی زۆریان بە حكومەت 
و شــارەوانی زاخــۆش گەیانــدووە". گوتیشــی 
"تەنانەت لە ســاڵی 2013 هەشت پارچە زەوی 
موســاتەحە لە زاخۆ بەشــێوەی نایاسایی و بە 
گەندەڵی درابوونەوە چەند بەرپرسێك كە پێشتر 

دەڵێــت  ئیســالمی  كۆمەڵــی  بەرپرســەكەی 
:"دواكەوتنــی كۆبوونــەوەی كۆمــەڵ و پارتــی 
پەیوەنــدی بــە دوو هــۆكارەوە هەیــە: یەكــەم 
ســەركردایەتی پارتــی بۆ بەشــداریی كۆمەڵ لە 
حكومەت بوون بە دوو بەشەوە، بەشێكیان لەگەڵ 
ئــەوەن بەشــداری بكەین و بەشێكیشــیان دژن. 
دووەمیــش پارتــی دڵنیانییە لــەوەی كۆمەڵ بە 

جێبەجێ نەكردووە. 
بژار مونیب، ســەرۆكی شــارەوانیی زاخۆ بە 
)رووداو(ی راگەیاند :"كاتێك پۆستی سەرۆكی 
پــڕۆژەی   64 وەرگــرت  زاخــۆم  شــارەوانیی 
موســاتەحە لە زاخۆ هەبوون، لە ماوەی شەش 
مانگدا توانیمان 12 لەو پرۆژانە كە بە گەندەڵی 
و بەناوی موساتەحە درابوونە چەند بەرپرسێك، 

)رووداو( راگەیاند "لەنێو سەركردایەتی و كادران 
گفتوگــۆی زۆر كــراوە، زۆربەیان لەگــەڵ ئەوەن 
كۆمــەڵ بەشــداری لــە كابینەی داهاتــوو بكات، 
ئەوەش بەســتراوەتەوە بەوەی چاكسازی بكرێ و 

داخوازییەكانی كۆمەڵ لەبەرچاو بگیرێن".
بەپێــی زانیارییەكانــی )رووداو( پارتــی لــە 
داهاتوویەكــی نزیكدا ســەردانی كۆمــەڵ دەكات. 

زەویەكانیان لێوەرگیرابووەوە".
زۆربــەی ئەو زەویانەی كە شــارەوانیی زاخۆ 
وەری گرتوونەتــەوە، دووبــارە بە موســاتەحە 
دراونەتەوە خەڵكی دیكە. سەرۆكی شارەوانیی 
زاخۆ دەڵێت "پرۆســەكە بەردەوام دەبێت و كار 
لەسەر 52 زەویی موساتەحەكەی دیكە دەكەین، 
بەشــێوەی  و  هەموویــان هەڵدەوەشــێنینەوە 

جددی دەیەوێ بەشداریی حكومەت بكات".
سەبارەت بەو پۆستانەی كۆمەڵ داوای دەكات. 
ئەو بەرپرسەی كۆمەڵ گوتی :"داوای دوو وەزارەت 
و دەســتەیەك دەكەیــن، النیكــەم پۆســتەكانی 

كابینەی هەشتمان دەوێتەوە". 
بەاڵم یاسین حەسەن، ئەندامی سەركردایەتی 
كۆمەڵــی ئیســالمی دەڵێــت داوای پۆســتی بااڵ 

زیادكردنی ئاشكرا دەیانفرۆشینەوە".
سەرۆكی شارەوانیی زاخۆ ئاشكرای كرد 
كــە ئــەو پارچە زەویانەی تاوەكو ئێســتا 
فرۆشراون بەهاكەیان نزیكەی شەش ملیار 
دینار بووە، هێشــتا هەندێــك زەوی ماون 

بیانفرۆشن.

دەكــەن و دەڵێــت :"ناكرێ پارتــی و یەكێتی و 
گــۆڕان لەنێــوان خۆیاندا هەموو پۆســتە بااڵكان 
ببڕنــەوە، چونكە ژمارەی كورســییەكانی كۆمەڵ 
ئەوەنــدە دەبێت كە داوای یەكێك لەو پۆســتانە 

بكات".

پەیوەندییەكانــی دەرەوە و دارایی و كێشــە 
سیاسییەكان بهێنین".

بەپێی زانیارییەكانی )رووداو( پارتی داوای 

لە یەكێتی و گۆڕان كردووە داواكارییەكانیان 
بــە فەرمــی بخەنــە ســەر كاغــەز و بڕیارە 
رۆژی سێشــەممە، هەڵوێســتی پارتیــش بە 

فەرمی لەبارەی پۆستەكان و داواكارییەكانی 
هەردووالوە بخەنە ســەرمێزی دانوســتاندن. 
ئەندامێكــی ســەركردایەتیی یەكێتی دەڵێت 

:"رۆژی پێنجشــەممە روون دەبێتــەوە كــە 
پێكهێنانی حكومەت زۆر دوادەكەوێ یان نا".

شارەوانیی زاخۆ زەویی موساتەحە 
لە بەرپرسان دەستێنێتەوە

2
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كۆمەڵ داوای دوو وەزارەت و دەستەیەك دەكات



2
ژمارە ) 535 ( - دووشەممە  2018/12/24

راپۆرتە هەواڵ

لەسەر وەرگرتنەوەی 
ئەو زەوییانە 
هەڕەشەی كوشتنم 
لێكراوە

كارمەندێكی رووداو گیانی لەدەستدا

رووداو - ئامەد 
كارمەندێكی تۆڕی میدیایی رووداو كە لە 2018/11/5 بەمەبەستی رووماڵكردن لەگەڵ تیمێك بەڕێوەبوون و تووشی رووداوی هاتوچۆ بوون، رۆژی 2018/12/23 

گیانی لەدەستدا. جیهان دەمیركران، ماوەی پێنج ساڵ بوو لە ئۆفیسی ئامەدی تۆڕی میدیایی رووداو كاری دەكرد. ئەو خێزاندار بوو و خاوەنی كوڕێكی تەمەن دوو ساڵ 
بوو بەناوی جوان. ماشــەڵا دەكاك، پەیامنێری رووداو لە ئامەد، كە پێنج ســاڵە لەگەڵ جیهان بەیەكەوە كاردەكەن و لە رۆژی رووداوەكەش بەیەكەوە بوون، دەڵێ "ئەو 

كەسێكی زۆر دڵسۆز بوو لە كارەكەی. زۆر گرنگی بە زمان دەدا و هەمیشە بە زمانی كوردی قسەی دەكرد".

شكار ئەحمەد
رووداو – هەولێر

ســەرۆكایەتیی شــارەوانیی زاخۆ لە ماوەی چەند 
مانگێكدا چەندین زەوی لەو بەرپرسانە وەرگرتووەتەوە 
كە پێشــتر بە موســاتەحە وەریانگرتووە و لەماوەی 
ئەو چەند ساڵەدا هیچ پڕۆژەیەكیان لەسەر جێبەجێ 
نەكردووە. ســەرۆكی شارەوانیی زاخۆ دەڵێت تاوەكو 
ئێســتا بایی شــەش ملیار دینار زەویمان بەشێوەی 
زیادكردنی ئاشــكرا فرۆشــتووەتەوە و پارەكەش بۆ 

پڕۆژەكانی زاخۆ خەرج دەكرێتەوە. 
بژار مونیب، ســەرۆكی شــارەوانیی زاخۆ دەڵێت 
ســەرۆكایەتی داواكاری گشــتی دەتوانێت كەیسەكە 
گەندەڵــی  بــە  بەرپرســانەی  ئــەو  و  بجوڵێنێــت 
زەوییەكانیــان وەرگرتــووە بیانداتــە دادگا و دەبێت 
بەملیۆنان دۆالر قەرەبووی ئەو زیانانە بكەنەوە كە بە 

حكومەت و شارەوانیی زاخۆیان گەیاندووە.
ســاڵی 2011 ســەرۆكایەتی هەرێمی كوردستان 
پڕۆژەی چاكسازی راگەیاند كە یەكێك لە بڕیارەكانی 

تایبــەت بــوو بــە وەرگرتنــەوەی ئــەو زەویانەی بە 
موساتەحە وەرگیراون و كاریان تێدا نەكراوە. 

بژار مونیب، سەرۆكی شارەوانیی زاخۆ بە )رووداو(
ی راگەیاند: "بەپێی ئەو پڕۆژە چاكسازیەی سەرۆكی 
هەرێمــی كوردســتان لە ســاڵی 2011 رایگەیاند، لە 
بڕیــاری ژمــارە 7ـدا هاتووە، ئەو كەســانەی زەویی 
موســاتەحەیان وەرگرتووە و گرێبەســتیان كردووە، 
بــەاڵم هیــچ پڕۆژەیەكیان تێدا جێبەجــێ نەكردووە، 
دەبێت گرێبەستەكانیان هەڵبوەشــێندرێتەوە، بەاڵم 
شــارەوانیی زاخۆ خۆی لــە جێبەجێكردنی بڕیارەكە 
دزیبووەوە، تەنانەت لە ســاڵی 2013 هەشت پارچە 
زەوی موســاتەحە لە زاخۆ بەشێوەی نایاسایی و بە 
گەندەڵــی درابوونەوە چەند بەرپرســێك كە پێشــتر 
زەویەكانیــان لێوەرگیرابــووەوە و دووبارە بەشــداری 
زیادكردنی ئاشكرایان كردبوو و بە واستە زەویەكانیان 
بۆ دەرچووەوە و گرێبەســتان لەگەڵ كرابووەوە، هەر 
لەبەر ئەوەش بوو كە دابەشــكردنی زەوی بەشێوەی 

موساتەحە راگیرا".
سەرۆكی شــارەوانی زاخۆ گوتیشی: "كە پۆستی 
ســەرۆكی شــارەوانیی زاخۆم وەرگــرت، 64 پڕۆژەی 
موســاتەحە لە زاخۆ هەبوون، دوو ساڵ لەمەوبەریش 
نێچیرڤان بارزانی، ســەرۆكی ئەنجوومەنــی وەزیران 
نووســراوی كــرد بۆ وەرگرتنــەوەی ئــەو زەویانە بۆ 
بەكارهێنــان و قەرەبووكردنــەوە و فرۆشــتنەوەیان، 

بڕیارەكــەش بــۆ هەمــوو هەرێمی كوردســتان بوو، 
لەماوەی شەش مانگدا توانیمان 12 لەو گرێبەستانە 
كــە خۆیان خزمەتگوزارین و بــە گەندەڵی و بەناوی 
موساتەحە درابوونە چەند بەرپرسێك، وەربگرینەوە، 
چونكــە لەمــاوەی ئــەم چەند ســاڵەدا هیــچ كار و 
پڕۆژەیەكیان تێدا جێبەجێ نەكرابوو، بەمەش زیانێكی 
زۆریان بە حكومەت و شارەوانی زاخۆش گەیاندووە".

بەشــێكی زۆر لــەو زەویانــەی شــارەوانیی زاخۆ 
وەریگرتوونەتەوە بە رەزامەندیی ئەنجوومەنی وەزیران، 
وەزارەتی پالندانان، وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزار 

بەشێوەی زیادكردنی ئاشكرا فرۆشراونەتەوە.
 بژار مونیب گوتی: "ئێمە خزمەتگوزارییەكانمان بۆ 
بەڕێوەبەرایەتی نەخشەی تەالرسازی لە دهۆك نارد و 
زەوییە موســاتەحەكان بەشــبەش كران و بەشێوەی 
زیادكردنی ئاشكرا و بە ئامادەبوونی نوێنەری داواكاری 
گشــتی، بەڕێوەبەری خەزێنــە، بەڕێوەبــەری تاپۆ، 
نوێنەری قایمقام، شــارەوانی و نوێنەری یاسایی كە 
وەكو لیژنە بەشداربوون، بەشێكی زۆر لەو زەویانە بە 
نرخی 40 بۆ 70 ملیۆن دینار فرۆشران كە یەكەمجارە 
لە مێژووی شــارەوانیی زاخۆ بەم نرخــە زۆرە زەوی 
بفرۆشــرێت، هەندێــك زەوی بــە 70 ملیــۆن دینــار 
فرۆشــراون كە پێشتر بە دوو هەزار دۆالر دەفرۆشران 

و 10%ی نرخی زەوییەكەیان دانەدەنا".
سەرۆكی شــارەوانیی زاخۆ ئاشكرای كرد كە ئەو 

پارچە زەویانەی تاوەكو ئێستا فرۆشراون بەهاكەیان 
نزیكەی شــەش ملیــار دینار بووە، هێشــتا هەندێك 
زەوی مــاون بیانفرۆشــن، هەمــوو زەوییەكانیش بۆ 
فرۆشــتن نین، هەندێكیان دەكەن بە باخچە و پارك. 
پارەی زەوییەكانیش بــۆ قەرەبووكردنەوەی پڕۆژەی 
ئۆڤەرپــاس كە نزیكی چوار ملیار دینــارە، هەروەها 

پڕۆژەكانی دیكەی ناو زاخۆ بەكاردەهێنرێتەوە.
بەگوتــەی ســەرۆكی شــارەوانی، جێبەجێكردنی 
بڕیارەكــە ئــەو بەرپرســانەی نیگــەران كــردووە كە 
زەوییەكانیان دابەشــكراوە و دەڵێت: "كە گرێبەستی 
ئــەو زەویانە هەڵوەشــێندرانەوە، بەرپرســەكان هیچ 
مافێكــی یاســاییان بــەو زەویانەوە نامێنێــت، بۆیە 
زۆر بەرپــرس تووڕەبــوون و بەهــۆی جێبەجێكردنی 
بڕیارەكەوە هەڕەشــەی كوشتنیشیان لێكردم، بەاڵم 

گوێم پێنەداون، پرۆســەكەش بەردەوام دەبێت و كار 
لەســەر 52 زەوییە موساتەحەكەی دیكەش دەكەین، 
هەموویان هەڵدەوەشێنینەوە و بەشێوەی زیادكردنی 
ئاشكرا دەیانفرۆشــینەوە، پڕۆژە و خزمەتگوزاری بۆ 
زاخۆ پێ دابین دەكەین، ئامانجە سەرەكییەكە ئەوەیە 
كە لەجیاتی ئەوەی چەند بەرپرســێك قۆرخی بكەن 
و لێــی ســوودمەند بن كە بە واســتە وەریانگرتووە، 
بەســەدان و هەزاران خێزانی دیكە لێیان ســوودمەند 

دەبن". 
ســەرۆكایەتی شــارەوانی زاخــۆ بەردەوامــە لــە 
وەرگرتنــەوەی ئــەو زەویانەی بە موســاتەحە بەاڵم 
بــە نایاســایی دراون. ســەرۆكی شــارەوانی زاخــۆ 
گوتی: "ئێســتا كار لەســەر چەنــد زەوییەكی دیكە 
دەكەین لە بەرپرســان بە موساتەحە وەریانگرتووە، 

هەڵیاندەوەشێنینەوە و ئەوانیش بەشێوەی زیادكردنی 
ئاشــكرا دەفرۆشــینەوە یــان دەیكەیــن بــە پارك و 

خزمەتگوزاری".
سەبارەت بە مامەڵەكردن لەگەڵ ئەو بەرپرسانەی 
زەوییەكانیان بە موســاتەحە وەرگرتووە، ســەرۆكی 
شــارەوانی زاخۆ گوتی: "ئەوانە لەڕووی یاســاییەوە 
هیــچ پەیوەندییەكیــان بــەو زەوییانە نەمــاوە، ئەو 
بەرپرسانە هەندێكیان میدالیای بارزانیان وەرگرتووە، 
ئەگــەر ســكااڵیان لەســەر تۆماربكرێــت رەنگــە بە 
ملیۆنــان دۆالریــان لێوەربگیرێــت، كە ئەوە ئیشــی 
داواكاری گشتییە و دەتوانن ئەو كەیسانە بجوڵێنن و 

سكااڵشیان لەسەر تۆماربكەن".

شكار ئەحمەد
رووداو - هەولێر

دوای زیاتــر لە 6 ســاڵ هێشــتا دۆســیەی ئەو 
زەوییانەی كە قایمقامی پێشــووی سلێمانی لەسەر 
دەستگیركرا، یەكالیی نەكراوەتەوە. برای تۆمەتباری 
ســەرەكیی دۆســیەكە دەڵێــت: "دادگا فەرمانــی 
دەســتگیركردنی بــۆ براكــەم دەركــردووە، بــەاڵم 

بەرپرسێكی سەربازی لە هەولێر دەیپارێزێت". 
عومەر حەمەعەلی، برا گەورەی حاجی حوسێن 
دەڵێت بەهۆی ئەو بەڵگانەی لەالیەتی، براكەی 10 

جار هەوڵی رفاندن و كوشتنی داوە.

حاجی حوسێن كێ بوو؟

حاجی حوسێن بازرگانێكی سلێمانی بوو كە بە 
گوتەی براكەی لە ماوەیەكی كەمدا بووەتە خاوەنی 
دەیان ملیۆن دۆالر. عومەر حەمەعەلی، برا گەورەی 
حاجی حوســێن بــە )رووداو(ی گوت: "ئێمە پێنج 
براین، من برا گەورەیانم. حاجی حوسێن لە ژیانیدا 
هیچ ئیشێكی نەكردووە. دووكانی وشكەمان هەبوو 
و ئەومــان خســتبووە ســەری، مامەڵــەی كڕین و 
فرۆشــتنی مەڕ و مااڵتیشی دەكرد، حاجی حوسێن 
تاوەكــو 2008 تەنانەت ئۆتۆمبێلیشــی نەبوو، بۆ 
ئەوەی بكەوێتە سەرپێی خۆی من هاوكاریم دەكرد".
عومەر تووشــی سەرســوڕمان بووە كە براكەی 
لەماوەیەكــی كەمدا بووەتە ملیۆنێر و دەڵێت: "دوو 
ســێ ساڵێك پێش ئاشكرابوونی دۆسیەكە، براكەم 

كاری كڕین و فرۆشتنی زەوی دەكرد، لە ماوەی سێ 
ساڵدا بووە خاوەنی 3 ملیۆن دۆالر، لە 2011 گوتی 
خاوەنی 60 ملیۆن دۆالرم، من وامزانی گاڵتە دەكات، 
بــەاڵم كە دەســتگیركرا، داوای لێكــردم 30 ملیۆن 
دۆالر بدەمە بەرپرســێكی سەربازی بۆ ئازادكردنی، 

ئینجا زانیم كە خاوەنی ئەو پارە زۆرەیە".
بەپێی قســەی برا گەورەكەی، حاجی حوســێن 
بەهــۆی ســاختەكاری دەوڵەمەنــد بــووە كــە بــە 
زەوییەكانی قولەرەیســییەوە كردوویەتی و دەڵێت: 
"حاجی حوســێن چووبووە الی خەڵكی دێیەكە كە 
خزمــی بوون و پێیگوتــوون حكومەت زەویەكانتان 
لێدەســتێنێ، هیچتان دەســتناكەوێت، رازیكردوون 
بــە پارەیەكی رەمزی لێیانبكڕێتــەوە، دواتر لەگەڵ 
هاودەســتەكانی رێككەوتووە بۆیان ئیفراز كردووە. 
هــەر پارچە زەوییەكی بە 40 بــۆ 100 هەزار دۆالر 

فرۆشتووە".

دۆسیەكە چۆن ئاشكرابوو؟

لە 2012/4/1 حاجی حوسێن لەالیەن ئاسایشی 
ســلێمانییەوە دەســتگیركرا كە تۆمەتبــار بوو بە 
بەرتیلدان و مامەڵەكردن بە زەوییەكانی قولەرەیسی. 
عومەر حەمەعەلی گوتی: "براكەم وەكو شــایەتحاڵ 
بانــگ كرابوو، بەاڵم لەوێ دانی بەوەدا نابوو كە بە 

هاوكاریی چوار كەس كارەكەیان كردووە، ئەوانیش 
زانا حەمەســاڵح، قایمقامی پێشــووی ســلێمانی، 
كەســێك بەناوی )ش( كە مقەدەم بوو، كەســێك 
بەنــاوی )ر(، هەروەها كەســێكی دیكەش بەناوی 
)ئا( كە كارمەندی شــارەوانی بوو، ئاشــكرابوو كە 

ویستوویانە تێوەی بگلێنن و دادگا ئازادی كرد".
حوســێن،  حاجــی  دانپێدانانەكــەی  دوای 
تۆمەتبارەكانی دیكەش دەستگیركران، بەاڵم دواتر 
ئازادكران، عومەر حەمەعەلی دەڵێت: "بێجگە لە زانا 
حەمەساڵح كە دوای هەشت رۆژ وەفاتی كرد و هێشتا 
نازانرێت خــۆی خنكاندووە یان خنكێنــرا، ئەوانی 
دیكە بەهۆی ساغنەبوونەوەی بەڵگەكان لەسەریان 
بە بڕیاری دادگا ئازادكران، بەاڵم بڕیاری ئازادكردنی 
ئەوان بەهۆی پەیوەندیی تایبەت و گوشار درا، دواتر 

بەڵگەی تازەیان لەسەر دەركەوت".

تەزویــر  شــارەوانی  نەخشــەی 
دەكات

مامەڵــە  ئاشــكرابوونی  براكــەی،  بەگوتــەی 
نایاســاییەكەی حاجی حوســێن بەهۆی مۆرێكەوە 
بووە و دەڵێت: "حاجی حوســێن نەخشــەكەی لە 
شــارەوانییەوە بردووەتە پارێزگا بــۆ ئەوەی مۆری 
لێبدات، بەاڵم پێشــتر نەخشــەیەكی هاوشــێوەی 
دروســتكردووە و ئەو شوێنانەی خۆی ویستوویەتی 
خســتوویەتییە ناوی، لە پارێــزگا مۆرێكی لێداوە، 
بــەاڵم بەهــۆی پەلەپەلییــەوە مۆرێكــی عەرەبــی 
لێــداوە كە كاری پێناكرێــت و بۆ خەڵكانی عەرەب 

بەكاردێــت. كە نەخشــەكە دەداتەوە شــارەوانی و 
مۆرە عەرەبییەكە دەبینن، ئاشــكرا دەبێت، پاشان 
لیژنەیەك لە پارێزگا پێكدێت و سەرۆكی شارەوانیش 
نووســراوێك بــۆ ئاسایشــی ســلێمانی دەكات كە 
نەخشــەكە ســاختەكراوە، ئەوانیــش دەســتگیری 

دەكەن".
بەپێی قســەی عومەر حەمەعەلی، زەوییەكە لە 
ماســتەرپالندا تەنیــا 80 دۆنم بووە، بــەاڵم كراوە 
بــە نزیكەی چــوار هەزار دۆنم: "یەك قولەرەیســی 
هەبــووە و لە ســنووری شاریشــدا نەبــووە، بەاڵم 
حاجی حوســێن كردوویەتی بە دوو قولەرەیســی، 
خــۆی 80 دۆنم زەوی بــووە، بەاڵم ئەو كردوویەتی 
بــە 380 دۆنم، دواتریش كراوە بە چوار هەزار دۆنم 

و فرۆشراوەتەوە".
بەپێی بەدواداچوونی براكەی، حاجی حوســێن 
ملیۆنان دۆالری لەو زەویانە دەستكەوتووە و دەڵێت: 
"ئەو موڵكانەی حاجی حوسێن فرۆشتوویەتی بایی 
نزیكەی 120 ملیــۆن دۆالرە، بە پارەی زەوییەكان 
69 موڵكی لە سلێمانی كڕیوە، بایی شەش ملیۆن 
دۆالریــش موڵكــی لــە توركیــا كڕیوە كــە تاپۆی 
هەندێكیانیم لەالیە. لــە هەولێریش موڵكی كڕیوە، 
لەبەرئەوەی خەڵكی لەناو شــارەوانیش لەگەڵدایە، 
لەم كۆتاییانــەدا 51 پارچە زەوی شارەوانیشــیان 
فرۆشت، بەبێ ئەوەی كەس لێیان بپرسێتەوە، 74 
كەس لەوانەی مامەڵەیان لەگەڵ كردووە ســكااڵیان 

لەسەر تۆمار كرد، بەاڵم بە پارە هەمووی داخست".

دووجار دەستگیركراوە و ئازادكراوە

براكــەی حاجی حوســێن كە خــۆی پارێزەرە، 
سەرەتا وایزانیوە دەیانەوێ تاوانەكە بخەنە ئەستۆی 
براكــەی، بۆیە لــە دادگا بەرگریی لێكــردووە، ئەو 
دەڵێــت: "ســەرەتا وامزانی كێشــەیەكی كەســییە 
لەگەڵ بەرپرسێكی یەكێتی و دەیانەوێت براكەم بە 
تەنیا تووشی كێشەكە بكەن، بۆیە لە دادگا بەرگریم 
لێكــرد، بــەاڵم دواتر زانیم كێشــەكە پەیوەندی بە 
هەزاران دۆنم زەوییەوە هەیە كە موڵكی حكومەتە، 
بردنــی 120 ملیۆن دۆالرە لەالیەن كەســێكەوە كە 
هیــچ بەرپرســیارێتییەكی لە حیــزب و حكومەتدا 

نییە".
عومــەر دوای ئــەوەی دەزانێــت كــە براكــەی 
بەردەوامــە لەســەر كارەكانــی و وازناهێنــێ، لێی 
جیادەبێتەوە: "ئێمــە مامەڵەمان بەیەكەوە هەبوو، 
بەهۆی براكەشــمەوە تووشــی زۆر كێشــە بووم و 
كارەكەم لەدەســتدا، مــن وەكو برا بەرگریم لێكرد، 
پێمگوت تۆش یەكێكی لە دزەكان، بەهۆی هەڵەی 
تۆوە پیاوێك تێداچووە، بەاڵم هەر وازی نەهێنا، بۆیە 
لێی جیابوومەوە، ئەویش شــەش سكااڵی مەدەنی 
لەســەر تۆماركــردم كە پەیوەندییــان بە موڵكەوە 
هەبوو، بەاڵم تاوەكو ئێستا چواریانم بردووەتەوە و 

دووەكەی دیكەش دەبەمەوە".
لەبەرامبەردا عومەر 10 ســكااڵی لەسەر حاجی 
حوســێنی برای تۆمار كردووە، چونكە وەك خۆی 
دەڵێت هەوڵی رفاندن و كوشتنی داوە :"بە هاوكاریی 
چەند كەســێك كە بە پــارە كاری لەگەڵ دەكەن، 
9 جــار لە ســلێمانی هەوڵی كوشــتنم درا، چەند 
جارێكیــش برینداریان كردم كە لــە ڤیدیۆیەكیاندا 
براكەم دەردەكەوێت، هەموو جارەكان سكااڵم تۆمار 
كردووە، بەاڵم تاوەكو ئێستا هیچی لەگەڵ نەكراوە".
براكەی حاجی حوســێن گوتیشــی: "دوایینجار 
لە 2018/11/11 لە هەولێر لەڕێگەی بەرپرســێكی 
ســەربازی كە ئێستا حاجی حوســێن دەپارێزێت، 
هەوڵــی رفاندنــم درا، بەاڵم ســەركەوتوو نەبوون، 
دەزگا ئەمنییەكانم ئاگادار كردووەتەوە، سەندیكای 
پارێزەرانیش سكااڵیان لەسەر بەرپرسە سەربازییەكە 
تۆمــار كردووە، لەو ماوەیەدا دەگەڕێمەوە و گوتەی 

خۆم دەدەم".
حاجی حوسێن بەپێی ماددەی 310 كە تایبەتە 
بــە بەرتیل تۆمەتبــارە، برا گەورەكەشــی دەڵێت: 
"بەپێــی ماددەكە نابێت تۆمەتبــار بە كەفالەتیش 
ئازاد بكرێت، كەچی براكەم ســێ تۆمەتی بەرتیلی 
دراوەتــە پاڵ، دوو بڕیــاری دادگای تەمیز هەیە كە 
دەبێت حوكم بدرێت، دادگای سلێمانی بە كەفالەت 
ئازادیــان كــردووە، بــەاڵم دادگای تەمیــزی هەرێم 

بڕیاری ئازادكردنەكەی هەڵوەشاندەوە".

برای تۆمەتباری سەرەكیی 
دۆسیەكە

ساڵ و نیوێك 
دۆسیەكەیان لە 
دادگا شاردەوە 

براكەم 10 جار 
هەوڵی كوشتنی 
داوم

بەرپرسێكی 
سەربازی لە 
هەولێر براكەمی 
داڵدە داوە

شارەوانیی زاخۆ زەوی موساتەحە لە 
بەرپرسان دەستێنێتەوە

شەش ساڵە دۆسیەی فرۆشتنی زەوییەكانی 
قولەرەیسی لە دادگایە

بایی 600 ملیار دینار زەویمان 
فرۆشتووەتەوە

بژار مونیب، سەرۆكی شارەوانیی زاخۆ:

زانا حەمەساڵح، قایمقامی پێشووی سلێمانی یەكێك بوو لە تۆمەتبارانی دۆسیەكە



3
ژمارە ) 535 ( - دووشەممە  2018/12/24

پەرلەمانتارانی كوردستان خانەنشین ناكرێنراپۆرت
رووداو - هەولێر

دوای ئــەوەی دادگای بــااڵی فیدراڵیــی عێراق خانەنشــینكردنی پەرلەمانتاران و پلە تایبەتەكانی هەڵوەشــاندەوە، ســكرتێری ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی كوردســتان 
دەڵێت:"بڕیارەكە پەرلەمانتاران و پلە تایبەتەكانی هەرێمی كوردستانیش دەگرێتەوە". 

 د.ئامانج رەحیم، سكرتێری ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی كوردستان رایگەیاند، بەپێی بڕیارەكە :"لە عێراق و هەرێمی كوردستانیش كۆتایی بە خانەنشینكردنی پلە بااڵكان 
بەبێ رەچاوی تەمەن و سااڵنی خزمەت دەهێندرێت". هەروەها دەڵێت "دەبێت خاوەن پلە بااڵكان تەنیا لەسەر بنەمای مووچە خانەنشین بكرێن، ئەگەر تەمەنیشیان نەگاتە 50 ساڵ 
و خاوەنی 15 ساڵ خزمەت نەبن خانەنشین نابن. بەوەش دادوەریی لە خانەنشینی بەرپادەبێت لەنێوان فەرمانبەری ئاسایی و پلە تایبەتدا و ئەم بڕیارە بۆ خانەنشینە كۆنەكانیشە".

نەوزاد مەحموود
رووداو - سلێمانی 

رەوتــی كۆبوونــەوە و گفتوگــۆكان بــەو جــۆرە 
تێنەپەڕیــن كــە شــاندی پارتی چاوەڕێــی دەكرد و 
خوازیار بوون بەر لە كۆتایی ئەمســاڵ رێككەوتنێك 
بێتە ئاراوە بۆ دیاریكردنی ســەرۆكایەتی پەرلەمان، 
تاوەكو بــەر لە مانگی شــوباتی داهاتوو حكومەتی 
هەرێمی كوردســتان دەســتبەكار ببــێ. ئەندامێكی 
ســەركردایەتی یەكێتــی دەڵێــت ناكۆكییەكانیــان 
لەبارەی چەند پرســێك بوونەتە هۆی ئەوەی لەسەر 
هیچ خاڵێك لەگەڵ پارتی رێكنەكەون. سەرچاوەیەكی 
پارتــی،  دانوســتاندنكاری  شــاندی  لــە  نزیــك 
درێژەكێشــانی گفتوگۆكان بۆ زۆریی داواكارییەكانی 
یەكێتی دەگێڕێتەوە "چەند داواكارییەكیان هێناوەتە 
نێو گفتوگۆكانــەوە كە پەیوەندییــان بە حكومەتی 

هەرێمی كوردستانەوە نییە".
بەپێی ئەو زانیارییانەی )رووداو لە بەرپرســانی 
یەكێتــی و پارتی دەســتیكەوتوون، لە ســێ گەڕی 
كۆبوونەوەكانی پارتی و یەكێتی و گۆڕاندا ئەنجامێك 
بەدی نەهاتووە مایەی گەشبینی بێت بە نزیكبوونەوە 
لــە رێككەوتــن لەســەر پۆســتەكان و پێكهێنانــی 
حكومــەت. بڕیارە رۆژی سێشــەممە، جارێكی دیكە 
شــاندی پارتــی ســەردانی ســلێمانی بكاتــەوە بۆ 

كۆبوونەوە لەگەڵ یەكێتی و گۆڕان.
ســەرچاوە نزیكەكــە لــە شــاندی پارتــی كــە 
نەیویســت ناوی باوبكرێتەوە، بە )رووداو(ی گوت: 
"بەهــۆی داواكارییەكانی یەكێتی ماوەی گفتوگۆكان 
درێــژ بووەوە. یەكێتــی دەیەوێ بەر لەوەی باســی 

پێكهێنانی كابینەی حكومەتی هەرێمی كوردســتان 
بكات، رێككەوتننامەیەكی نوێ لەگەڵ پارتی بكات. 
ئــەو ســەرچاوەیە دەڵێت: "ئــەوان دەیانەوێ پارتی 
بگەڕێتــەوە كەركووك و لــە ئەنجوومەنی پارێزگاوە 
دەنــگ بە بەربژێری یەكێتی بۆ پارێزگاری كەركووك 
بــدرێ، ئــەو وەزارەتــەی بەغداش كە مــاوە بدرێتە 

ئەوان".
ئــەو ســەرچاوە ئــاگادارە هەروەهــا گوتــی "لە 
گفتوگۆكانی ئەمدواییەی سلێمانی و لە كۆبوونەوەی 
شاندە بااڵكەی هەردوو مەكتەبی سیاسی لە هەولێر، 
شــاندی یەكێتی بــە پارتییان گوتــووە: ئەگەر ئەو 
رێككەوتنە لەنێوان هــەردووال بكرێ، ئێمە ئامادەین 
تاوەكو راددەی دروستكردنی فراكسیۆنێكی هاوبەش 
لە پەرلەمانی كوردســتان و بەغداش نزیك ببینەوە. 
دەبێ یەكێتی و پارتی بەپێی رێككەوتنەكە لە پرسی 
پەیوەندییەكانــی دەرەوە، بودجــە، داهاتی هەرێمی 
كوردستان، بڕیارە سیاسی و ئیدارییەكان هاوبەشی 

راستەقینە بن".
بەاڵم وەاڵمی پارتی دیموكراتی كوردستان بریتی 
بــووە لــەوەی "ناكرێ پۆســتەكانی بەغدا تێكەڵ بە 
حكومەتــی هەرێمی كوردســتان بكرێت و دەكرێ بە 
رێككەوتنێكی جیا پرسی كەركووك یەكال بكرێتەوە 
و لــە حكومەتیشــدا ئەوان هاوبەشــی راســتەقینە 
دەبن، بەاڵم 30% یان 35%ی پۆســتەكانی هەرێمی 
كوردســتان، بەركەوتەی هەڵبژاردنە بۆ یەكێتی بەو 
پێیەی بزووتنەوەی گۆڕان و كەمینەكانیش بەشداریی 

حكومەت دەكەن".
ئارێز عەبدوڵا، ئەندامی ســەركردایەتی یەكێتی، 
نایشــارێتەوە كە ئەوان داوای رێككەوتنێكی نوێیان 
كــردووە بــۆ بەڕێوەبردنــی هەرێمــی كوردســتان: 
"پێمانوایە، ئەگەر بمانەوێ پێكەوەبین و حكومەت و 
كوردستانێكی بەهێزمان هەبێت، دەبێت هەموو كێشە 
و ناكۆكییەكانمان چارەسەر بكەین، دەبێت كۆتایی بە 
كێشەی كەركووك و بەغدا و پەیوەندییەكانی دەرەوە 
و دارایی و كێشــە سیاســییەكان بهێنیــن، ئەوكات 

دەكرێ حكومەتێكی بەهێزمان هەبێت".
یەكێتی نیشــتمانی كوردســتان لــە دوای 16ی 
دەكات  پارتــی  لــە  داوا  بــەردەوام  ئۆكتۆبــەرەوە 
بگەڕێتەوە بۆ كەركووك و كۆبوونەوەی ئەنجوومەنی 
پارێــزگای كەركــووك بــۆ یەكالكردنەوەی پۆســتی 
پارێزگاری كەركووك رێكبخرێ، بەاڵم بۆچوونی پارتی 
لەبارەی چارەسەری كێشەی كەركووك ئەوەیە كە بە 
رێككەوتنێكی سیاسی لەگەڵ بەغدا دۆخی كەركووك 

ئاسایی بكرێتەوە. 
ئەندامێكی ســەركردایەتی یەكێتی دەڵێ: "رۆژی 
پێنجشــەممەی داهاتوو پاكێجە نوێیەكانی پارتی و 

یەكێتی روون دەبنەوە كە ئاخۆ پارتی داواكارییەكانی 
یەكێتی بۆ رێككەوتنێكی نوێ رەتدەكاتەوە یان نا". 
ئــەو ئەندامەی ســەركردایەتیی یەكێتی گوتیشــی: 
"ئێمە بــە پارتیمان گوتووە، بەبــێ ئەو رێككەوتنە 
بــە دڵنیاییــەوە لە نیوەی رێگادا لێــك دادەبڕێین و 
شــان نادەینە بەر بەرپرســیارێتی، بــەاڵم ئەگەر بە 
رێككەوتنێكەوە بچینە نێو حكومەت، لە بەغدا و لە 

كوردستانیش كێشەكان چارەسەر دەبن".
لە هەموو ئەو كۆبوونەوانەی پارتی لەگەڵ یەكێتی 
و گۆڕان كردوونی، راگەیێندراوی دوای كۆبوونەوەكان 
جەختكردنــەوە بووە لــە بەردەوامیدان بە گفتوگۆ و 
دۆزینەوەی چارەســەر بۆ كێشــەكان. بــەاڵم دوایین 
كۆبوونــەوەی پارتــی لەگــەڵ بزووتنــەوەی گۆڕان، 
كەشــوهەوایەكی ئەرێنی هەبووە، بەو پێیەی پارتی 
هەوڵیداوە گۆڕان دڵنیابكاتەوە لەوەی "چوار ســاڵی 
داهاتوو لە هەرێمی كوردستان سیستمی پەرلەمانی 
پەیڕەو دەكرێ و ســەرۆكی هەرێمی كوردســتان لە 
پەرلەمانەوە هەڵدەبژێردرێ و كار بۆ نووســینەوە و 
پەسەندكردنی دەستووری هەرێمی كوردستان دەكرێ 
و یەكخســتنەوەی هێزی پێشــمەرگە و نەهێشــتنی 
ســیمای دوو ئیدارەیــی كاری لە پێشــینە دەبن لە 
كابینەی نوێدا". ئەندامێكی جڤاتی نیشتمانی گۆڕان، 

وایگوت.
ئــەو ئەندامەی جڤاتی نیشــتمانیی گۆڕان دەڵێ، 
ئــەو بەڵێنانە بەس نین بۆ ئــەوەی بزووتنەوەكەیان 
چوونە نێو حكومەت واژۆ بكات و لە كۆبوونەوەكانی 
داهاتــوودا وردەكاریــی زۆرتر بــاس دەكرێن "دەبێ 
چاوەڕێ بین تاوەكو تێبگەین لەوەی پارتی جددییە 
لەسەر چاكســازی؟ لەگەڵ یەكێتی بەكوێ دەگەن؟ 

ژیانی خەڵك باشتر دەكرێ یان نا".
ئەندامێكــی دیكــەی جڤاتی نیشــتمانیی گۆڕان 
رەتیدەكاتەوە لەسەر بنەمای ملمالنێی هیچ الیەنێك 

بەشــداریی حكومــەت بكەن. نەســرەدین مەحموود 
گوتیشــی: "بزووتنــەوەی گۆڕان هەرچەندە هێشــتا 
بڕیاری كۆتایی نەداوە، بەاڵم بەشداریمان لە حكومەت 
تەنیا بۆ جێبەجێكردنی بەرنامەی گۆڕانە و بەرنامەی 
گۆڕانیــش تەنیا لە باشــتربوونی ژیانی خەڵك و بە 

دامەزراوەیی و ســەروەریی یاســایە لە كوردســتان، 
هــەر بۆیە ئــەو بەرنامەیە بەالی ئێمەوە لە پۆســت 

گرنگترە".
نزیكــەی ســێ مانگــە هەڵبژاردنــی پەرلەمانــی 
درەنــگ  گفتوگــۆكان  بــەاڵم  كــراوە،  كوردســتان 
دەســتیانپێكرد. بەپێی ئەو زانیارییانــەی )رووداو( 
لە بەرپرسێكی یەكێتی دەستیكەوتوون. لەنێوخۆی 
یەكێتیــش رای جیــاواز هەیــە لەســەر وەرگرتنــی 
پۆســتەكان بــەو پێیەی كۆســرەت رەســوڵ داوای 
وەرگرتنی پۆستی سەرۆكی پەرلەمان بۆ رێواس فایەق 
دەكات و لە ئەگەری پێداگیریی باڵی دەستڕۆیشتوی 
یەكێتی بۆ وەرگرتنی ئەو پۆستە، جێگری سەرۆكی 
حكومەتــی دەوێ. وەك ئــەو بەرپرســەی یەكێتــی 
باســیكرد، باڵەكەی دیكە بە كۆســرەت رەســوڵیان 
گوتووە :"پۆستی سەرۆككۆماری عێراق كە دراوە بە 
بەرهەم ســاڵح، وەك بەربژێری ئەو مامەڵەی لەگەڵ 
كراوە و هەردوو پۆستی سەرۆكی پەرلەمان و جێگری 
سەرۆكی حكومەت لەالیەن بێگەرد تاڵەبانی و قوباد 

تاڵەبانییەوە پڕدەكرێنەوە".
پارتــی داوای لــە یەكێتــی و گــۆڕان كــردووە 
داواكارییەكانیــان بــە فەرمــی بخەنــە ســەر كاغەز 
و بڕیــارە رۆژی سێشــەممە، هەڵوێســتی پارتیــش 

بە فەرمــی لەبــارەی پۆســتەكان و داواكارییەكانی 
هــەردووالوە بخەنە ســەرمێزی دانوســتاندن :"رۆژی 
پێنجشەممە روون دەبێتەوە كە پێكهێنانی حكومەت 
زۆر دوادەكــەوێ یان نا". ئەندامێكی ســەركردایەتی 

یەكێتی وایگوت.

نەوزاد مەحموود
رووداو - سلێمانی 

بەشــداری لە كابینەی نوێــی حكومەتی هەرێمی 
كوردســتان، بۆ بەشێك لە ســەركردەكانی كۆمەڵی 
بــۆ  ئاڵــۆز،  هاوكێشــەیەكی  بووەتــە  ئیســالمی 
شیكاركردنی پێویستیان بە كاتی زۆرتر هەیە تاوەكو 
دڵنیاببنەوە لەوەی پارتی بۆ بەشــداری لە حكومەت 
لــە دەرگایــان دەدات، یان دەیەوێ بــە گۆڕان بڵێ: 
ئەوانیش بەشــێك بــوون لە گفتوگۆكانمــان، بەاڵم 
رێكنەكەوتین. بەرپرسێكی كۆمەڵی ئیسالمی دەڵێ 
:"زۆرینــەی كۆمەڵ لەگەڵ بەشــدارییە لە حكومەت، 
بەاڵم بــەو مەرجەی بەرنامــە و داواكارییەكانمان لە 

بەرچاو بگیرێن".

پێداگیریی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ ئەوەی كۆمەڵی 
ئیســالمی لــە كابینەی نوێــی حكومەتــی هەرێمی 
كوردســتاندا بەشــداری بــكات، لەالیــەن پارتییەوە 
بەهەنــد وەرگیــراوە، بەاڵم تاوەكو ئێســتا كە ســێ 
كۆبوونەوەی لەگەڵ یەكێتی و گۆڕان كردووە، هێشتا 
ســەردانی كۆمەڵی نەكــردووە. بەپێی زانیارییەكانی 
ئــاگادارەوە  لەچەنــد ســەرچاوەیەكی  كــە  رووداو 
دەســتیكەوتووە، پارتــی لــە داهاتوویەكــی نزیكدا 

سەردانی كۆمەڵ دەكات.
بەرپرسێكی كۆمەڵی ئیسالمی كە نەیویست ناوی 
باو بكرێتەوە، دەڵێ دواكەوتنی كۆبوونەوەی كۆمەڵ 
و پارتــی پەیوەندی بە دوو هۆكارەوە هەیە: "یەكەم 
سەركردایەتی پارتی بۆ بەشداریی كۆمەڵ لە حكومەت 
بــوون بە دوو بەشــەوە، بەشــێكیان لەگــەڵ ئەوەن 
بەشــداری بكەین و بەشێكیشــیان دژن. دووەمیش 
پارتــی دڵنیانییە لەوەی كۆمەڵ بــە جددی دەیەوێ 
بەشــداریی حكومــەت بكات و كۆمەڵیــش بەرچاوی 
روون نییە كە ئاخۆ پارتی بە جددی سەردانی كۆمەڵ 

دەكات یان نا".

ئەو بەرپرســەی كۆمەڵی ئیسالمی نایشارێتەوە، 
حیزبەكەی مەبەستێتی بەشداریی حكومەت بكات و 
لەنێو سەركردایەتی و كادرانیش گفتوگۆی زۆر كراوە 
"زۆربەیان لەگەڵ ئەوەن بەشــداری بكات و پێیانوایە 
ئەگەر لەبەر بەڵێن و كەســایەتی خۆشــیان بێت كە 
جیاوازی پیشــان بدەن، مەســرور بارزانی، دەیەوێ 
گۆڕانكاری بكات و چاكسازی بكات، حەزی زۆرینەی 
كۆمەڵیش بۆ بەشداری لە حكومەت بەستراوە بەوەی 
چاكســازی بكرێ و داخوازییەكانی كۆمەڵ لەبەرچاو 

بگیرێن.
ئەو بەرپرسەی كۆمەڵ گوتی: "ئێمە لەو كابینەیە 
وەزیرێك و سەرۆكی دەستەیەكمان هەبووە بە پلەی 
وەزیر، لەم كابینەیەش كورســییەكانمان زیاد بوون،  
داوای دوو وەزارەت و دەســتەیەك دەكەین، النیكەم 

پۆستەكانی كابینەی هەشتەممان دەوێتەوە".
كۆمەڵــی ئیســالمی كوردســتان كە لە مایســی 
2001 دامەزراوە، بەشــداریی هەموو هەڵبژاردنەكانی 
پەرلەمانــی عێــراق و كوردســتان و ئەنجوومەنــی 

لــە دواییــن هەڵبژاردنــی  پارێزگاكانــی كــردووە. 
پەرلەمانــی كوردســتاندا لــە 30ی ئەیلــول، حەوت 

كورسی بەدەستهێنا. 
 یاســین حەسەن، ئەندامی سەركردایەتی كۆمەڵ 
بەالیەوە ئاســاییە كە بەشداریی لە حكومەت نەكەن 
و ببنە ئۆپۆزیســیۆن. بەاڵم دەڵێ هەركاتێك پارتی 
ســەردانیان بــكات، ئامادەن بۆ گفتوگــۆ و جەخت 
دەكەنــەوە لە جێبەجێكردنی ئەو بەڵێنانەی لەكاتی 

هەڵبژاردن بە خەڵكیان داوە.

بەبــڕوای یاســین حەســەن، پارتــی و كۆمەڵی 
ئیســالمی گرفتێــك لــە نێوانیانــدا نییە كــە ببێتە 
هــۆی ئەوەی پارتی بیر لــە ئاوتكردنی حیزبەكەیان 
بكاتەوە، بەاڵم سووربوونی كۆمەڵ لەسەر بەرنامە و 
پەیامەكانــی خۆی لە ماوەی رابردوو وای كردووە كە 
هەست بكرێ لە نێوان ئەو دوو حیزبەدا كێشە هەیە 
"ناكــرێ پارتی و یەكێتی و گــۆڕان لەنێوان خۆیاندا 
هەمــوو پۆســتە بــااڵكان ببڕنەوە، چونكــە ژمارەی 
كورســییەكانی كۆمــەڵ ئەوەندە دەبێت كــە داوای 

یەكێك لەو پۆستانە بكات".
 گوتیشــی: "بەالی ئێمەوە هەمــوو وەزارەتەكان 
گرنگن و هەر وەزارەتێكی خزمەتگوزارییمان پێبدرێ 
بــە گرنگــی دەزانیــن، چونكــە كاتێــك وەزیرەكان 
بەجددی كاربكەن، هەموو وەزارەتەكان خزمەتگوزار 

و گرنگن".
یاسین حەسەن، ئەندامی سەركردایەتی كۆمەڵی 
ئیســالمی، بۆخۆی بڕوای وایە هەرچەندە بەشێك لە 
سەركردەكانی پارتی بە شێوەیەك دەدوێن كە گرنگ 

نەبێ كۆمەڵ لەو كابینەیەدابێت، بەاڵم "دواجار پارتی 
سەردانی كۆمەڵ دەكات و داوای لێدەكات بەشداریی 
بــكات، راســتە بــە فەرمــی هێشــتا كۆبوونەوەیان 
نەكردبێ، بەاڵم رەنگە لەســەر ئاســتی بەرپرســانی 

بااڵی هەردوو حیزب پەیوەندی تەلەفۆنی هەبێت".
پێشــتر، ســۆران عومەر، ســەرۆكی فراكسیۆنی 
كۆمــەڵ لە خوولی پێشــووی پەرلەمــان و ئەندامی 
فراكســیۆنی ئەم خوولەی پەرلەمان، لە نووسینێكی 
راشــكاوانەدا رایگەیاندبوو، پێویســتە كۆمەڵ ببێتە 
ئۆپۆزســیۆن، نــەك پارتی بیكات بە ئۆپۆزیســیۆن 
بــەو  كوردســتانمان  خەڵكــی  دەنگــی  :"ئێمــە 
ئۆپۆزیســیۆنبوونەی ئــەو حكومڕانێتیــە گەندەڵ و 
ســتەمكارە هێناوە،  ئێســتا ناكرێ دانیشین بەدیار 
فەرموو بۆ ئەو حكومەتە كە 27 ساڵە بەشداریی لە 
شكست و قەیران و دزی و تااڵنی داهاتی واڵت بووە".
هەروەها نووسیویەتی، پێویستە كۆمەڵی ئیسالمی 
خــۆی یەكالبكاتەوە و رایبگەیەنێت، ئۆپۆزیســیۆنی 
گەندەڵی و دزی و ستەمكاری و پێشێلكاری مافەكانی 
مرۆڤە و پشتیوانی چاكســازی و بەرەنگاربوونەوەی 
نــادادی و گەندەڵیییــە :"ناكرێــت كــە  بەشــداری 
حكومەتت پێ ناكرێت ئەوكاتە ببیتە ئۆپۆزســیۆن، 
وەك ئــەوەی لە هەڵبژاردنی 2009 كەوتەوە، كاتێك 
پارتی وەاڵمی كۆمەڵی نەدایەوە و ئینجا كۆمەڵ گوتی 

دەبینە ئۆپۆزیسیۆن".
ئەو بەرپرســەی كۆمەڵی ئیســالمی كە داوایكرد 
نــاوی باونەكالێتــەوە، پێیوایە بەهــۆی داواكارییە 
زۆرەكانــی یەكێتی لە كابینــەی نۆیەم بۆ وەرگرتنی 
پۆست، پێدەچێ "پارتی ناچار ببێ داوای بەشداریی 
لە كۆمــەڵ بكات، چونكە یەكێتــی داواكاریی زۆری 
بە بەشــداریی لــە حكومەت هەڵواســیوە و مەلەفی 
كەركووك و بەغداشــی پێوەگرێــداوە، ئەوە جگە لە 
پۆستە بااڵكان، داوای وەزارەتی ناوخۆ و ئەنجوومەنی 
ئاسایشی هەرێمی كوردستانیش دەكات. لەو دۆخەدا 

پارتی پێویستی بە بەشداریی كۆمەڵ دەبێت".

ئەگەر پارتی بیانداتێ

كۆمەڵ داوای دوو وەزارەت و دەستەیەك دەكات

ئەندامێكی
 سەركردایەتیی كۆمەڵ 

داوای 
پۆستی بااڵش 
دەكەین

كۆمەڵی ئیسالمی لە كاتی بانگەشەی هەڵبژاردنەكان

رۆژی سێشەممە پارتی وەاڵمی 
داواكارییەكانی گۆڕان و یەكێتی دەداتەوە

یەكێتی داوای 
رێككەوتنێكی نوێ 
دەكات و پارتی 
رەتیدەكاتەوە

پارێزگاری كەركووك 
و وەزارەتێكی 
بەغدا گرفتی 
بەردەم پێكهێنانی 
حكومەتن

پارتی: 
یەكێتی تەنیا 
35 %ی 
پۆستەكانی 
بەردەكەوێ

باڵی 
دەستڕۆیشتووی 
یەكێتی، كۆسرەت 
رەسوڵ لە پۆستە 
بااڵكان بێبەش 
دەكات

كۆبوونەوەی شاندی دانوستاندنكاری پارتی و گۆڕان
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دابەشكردنی پارەی كارمەندانی گرێبەست دەكەوێتە ساڵی نوێ راپۆرت

رووداو - هەولێر
نزیكەی سێ مانگ بەسەر هەڵبژاردنی پەرلەمانی كوردستان تێپەڕدەبێت. بەڕێوەبەری گشتیی فەرمانگەی دارایی لە كۆمیسیۆنی بااڵی هەڵبژاردن و راپرسی 

هەرێمی كوردستان دەڵێت "دابەشكردنی پارەی كارمەندانی گرێبەست دەكەوێتە ساڵی نوێ".زەردەشت مەال حەسەن، بەڕێوەبەری گشتیی فەرمانگەی دارایی لە 
كۆمیسیۆنی بااڵی سەربەخۆی هەڵبژاردن و راپرسی بە )تۆڕی میدیایی رووداو(ی راگەیاند "لیژنەكەمان وردبینی لە لیستی ناوی كارمەندانی گرێبەست لە شارەكانی 

هەولێر، سلێمانی، هەڵەبجە و دهۆك تەواوكردووە و تەنیا چەند كارێك ماوە. بۆیە پرۆسەی دابەشكردنی پارەی كارمەندانی گرێبەست دەكەوێتە كۆتاییەكانی مانگی 
ەوە". یەكی ساڵی 2019ـ 

رووداو: لە دەستەی دامەزرێنەرانی یەكێتی، تەنیا 
تۆ و د.فوئاد مەعسوم لەژیاندا ماون. د. فوئاد دەڵێ 
بە نووسینەوەی یاداشتەكانی سەرقاڵ دەبێت و تۆش 
لــە كاری حیزبی دووركەوتوویتــەوە، بۆچی ناتەوێ 

بگەڕێیەوە؟
عومــەر شــێخمووس: پــاش ژیانێكــی زۆر لــە 
ئینگلیزســتان و ســوید وەك دوو واڵتی دیموكراتی 
نموونەیــی، شــێوەی كاری حیزبی لە كوردســتان، 
لەگەڵ بۆچوون و سرووشتی من ناگونجێت. بێگومان 
تەمەن و رەوشی تەندروستیش رۆڵی خۆی دەبینێ. 
هەروەها، پێویســتە ئیتر كادری گەنج و لێوەشــاوە 

بێنە پێش و ئەو ئەركە وەربگرن.
رووداو: لەو ســااڵنە  یەكێتی بە دەســت كێشەی 
نێوخۆییەوە دەینااڵند و زۆرجار ناكۆكییەكان لە گرێژنە 
 دەردەچوون، بەاڵم ئێوەی دەســتەی دامەزرێنەرانی 
یەكێتی هیچ پرۆژە  و هەوڵێكی چارەسەرخوازانەتان 
نەبوو، ئایا هۆیەكە  ئەوەبوو لە چارەسەری  كێشەكان 

نائومێد بوون؟
عومەر شــێخمووس: راســتییەكەی بــە نهێنی و 
بێدەنگی، هەوڵێكی زۆرمان دەدا. بەاڵم زۆر بەداخەوە 
بێئەنجام بوو، چونكە ناكۆكییەكان سیاسی و فكری 

نەبوون.
رووداو: ئێستا لەنێو یەكێتیدا بافڵ تاڵەبانی، وەك 
كاپتنێكی چاالك و بڕیاربەدەســت دەردەكەوێ. ئەو 
بەرهەم ساڵحی گەڕاندەوە نێو یەكێتی، پێتوایە  بافڵ 
تاڵەبانی، ئێستا ئامادەبێت بۆ بەڕێوەبردنی یەكێتی؟
عومەر شــێخمووس: رۆڵێكی زۆر باشــی بینیوە 
و بەردەوامە لەســەر ئەو رۆڵە. بۆ ئایندە، پێویستە 

كۆنگرە رۆڵ و پلەی ئەو دەستنیشان بكات.

رووداو: جیاوازییەكانــی ئەو یەكێتییەی ئێســتا 
هەیە لەگەڵ یەكێتیی 20 ساڵ لەمەوبەر چییە؟

عومەر شــێخمووس: یەكێتی جــاران زۆر زیندوو 
بەهێــز بــوو.، بــەاڵم ئێســتا الوازتــر بــووە لەبەر 
ناكۆكییەكانــی ناو ریزەكانی و جیابوونەوەی هەندێ 
لــە كادرە ســەرەكییەكانی و كۆچــی دوایــی هەڤاڵ 
مــام جەالل، بــەاڵم پاش هەڵبژاردنەكانــی عێراق و 
كوردســتان ز بەدەســتهێنانەوەی پۆســتی سەرۆك 
كۆمار، هەســت بە هەســتانەوەی زۆر بەهێزی ورە و 

رۆڵی یەكێتی دەكرێ 
رووداو: دەكرێ گەڕانەوەی بەرهەم ســاڵح بۆ ناو 
یەكێتی، وەك چارەســەربوونی بەشــێك لە كێشــە 

نێوخۆییەكان سەیر بكرێ؟
عومــەر شــێخمووس: بەڵێ. گەڕانــەوەی دكتۆر 
بەرهەم بۆ ناو یەكێتی، هێز و توانایەكی زۆر دەداتە 

حیزبەكە. زەمینەش خۆشدەكات بۆ چارەسەربوونی 
بەشێك لە كێشە ناوخۆییەكانی حیزبەكە.

رووداو: ئێستا گەنجەكانی نێو یەكێتی هەرچەندە 
پۆســتی سەركردایەتی و مەكتەبی سیاسییان نییە، 
بــەاڵم بەردەوام وەك چارەسەرســازی كێشــەكان و 
بڕیاردەری یەكێتی دەردەكەون، وەك بافڵ تاڵەبانی 
و الهور شــێخ جەنگی، تۆ لە نزیكەوە كارت لەگەڵ 
كردوون؟ پێتوایە ئەوان بۆ هەســتاندنەوەی یەكێتی 

كاریگەربن؟
عومەر شــێخمووس: ئەو گەنجانە، قوباد و الهور 
و بافڵ، ژمارەیەك خەڵكی دیكە، توانیویانە جەماوەر 
و كادر و ئەندامانــی یەكێتــی بەشــێوەیەكی بەهێز 
بخەنەوەگــەڕ. هەتاوەكو ئێســتا كاریگەرییان دیارە 
و لەبەرچــاوە. ئومێدەوارم بتوانن رۆڵێكی پۆزەتیڤ 
ببینن لە پرۆســەی گۆڕانكاری و ریفۆرمی پێویســت 

لەناو یەكێتی.
رووداو: ئێستا مەال بەختیار لەماڵەوە دانیشتووە 

و زوویر بووە، لەوماوەیە  قسەت لەگەڵ نەكردووە؟
عومەر شــێخمووس: بەڵێ قسەم لەگەڵ كردووە. 
دوو بۆ سێ جار پەیوەندیم پێوەكردووە. پێمباشە واز 
لە زوویربوون بهێنێ و بگەڕێتەوە سەركارەكانی لەناو 

مەكتەبی سیاسیدا.
رووداو: بەبڕوای تۆ دانیشتنی مەال بەختیار زیان 

لە یەكێتی دەدات؟
عومەر شێخمووس: بەڵێ، ئەوە گومانی تێدا نییە. 
لەبەرئــەوەی كاك مەال بەختیار خاوەن ئەزموونێكی 
دەوڵەمەنــدی پێشــمەرگایەتی، رێكخســتن، فكری 
و سیاســییە. هەروەهــا كەســێكی زۆر چاالكــە و 
لەدەســتدانی سەركر دەیەكی لێوەشاوەی وا بە زیانی  

یەكێتی و هەر حیزبێك تەواو دەبێ.
پۆســتی  یەكێتــی  دیكــە  جارێكــی  رووداو: 
ســەرۆككۆماری وەرگرتــەوە، پێتوایــە ئەو پۆســتە 
تاوەكــو چەند دەتوانێ رۆڵی هەبێت بۆ بەهێزكردنی 

یەكێتی؟
عومەر شــێخمووس: هەر لەسەرەتاوە هەست بە 
جۆرە هەستانەوەیەك دەكرا. باوەڕ و متمانە بەخۆیان 
و تواناكەیــان لە بەرزیدابوو. هەروەها شــانازیكردن 
بــە كارەكانیان لە ئەنجامی ســەركەوتنە رێژەییەكە 
لــە هەڵبژاردنەكانی پەرلەمانی كوردســتان و عێراق 
بــوو، بەتایبەتی لە ســلێمانی. دوورنییە ئەمە ببێت 
بە فاكتەر و هەوێنی پرۆسەیەكی باش و ئەرێنی بۆ 
گۆڕانكاری و ریفۆرم لەناو هەیكەل و رێكخستنەكانی 

یەكێتی بەتایبەت بەستنی كۆنگرە. 

رووداو: ئێســتا پەیوەندییەكانی یەكێتی و پارتی 
باش نین، تۆ هۆكاری تێكچوونی پەیوەندی نێوانیان 

چۆن لێكدەدەیەوە؟
عومــەر شــێخمووس: ئــەو گرژیانــە كاتیــن و 
پەیوەندییــان بــە هەڵبژاردنەكانەوە هەبوو. ئێســتا 
دەبینین كە بەشێوەیەكی واقیعییانە هەموو الیەنەكان 
دەســتیان كردووە بە گفتوگۆی جددی بۆ رێككەوتن 
و هاوكاریــی یەكدی. دوور نییە رەوشــی شــڵەژاو و 
ئاڵــۆزی هەرێمی كوردســتان و ناوچەكــەش، زیاتر 

هانیان بدات بۆ رێكخستنی نێوماڵی كوردستان.
رووداو: كاك نەوشــیروان و مــام جــەالل بەدوای 
یەكــدا كۆچی دواییان كــرد، ئایا ئەوە بەمانای ئەوە 
دێ كە سلێمانی سەركردەی ژیر و كارناس و وریای 

نەمابێ بۆ بەڕێوەبردن؟
عومەر شــێخ مووس: نەخێر، ســلێمانی خاوەنی 
سەدان كەســایەتی و سەركردەی ژیر و كارناسە كە 
بتوانن رۆڵ و شــوێنی مام جەالل و كاك نەوشیروان 
بگرنــەوە. مام جەالل نیــوە كۆیی و نیوە كەركوكی 
بوو. كاك نەوشــیروانیش شــارەزووری بووە. ئەگەر 
پێوەر یان پێوانەیەكی سلێمانیانەش بەكار بهێنین، 

ژنەكانیشیان نیوە سلێمانین.
رووداو: تۆ یاداشتەكانی خۆت نووسیوەتەوە؟

عومەر شێخمووس: لە ساڵی 2010، كاك نەوزاد 
عەلــی ئەحمــەد، كتێبێكی نووســی لەســەر ژیانی 
سیاســیم، بەناوی )پشــكۆیەك لە خۆڵەمێشــدا(. 
ئەمســاڵ چاپی دووەمی دەرچــوو. هەروەها لەالیەن 
كاك یاسین حوسێن كرا بە عەرەبی و لە سلێمانی و 
قاهیرە چاپكرا. بەمنزیكانەش بە كرمانجی و التینی 
لــە ســتوكهۆڵم و دیاربەكــر چاپ دەكرێت. ئێســتا 

بۆخۆشــم خەریكی نووسینی یاداشتەكانی خۆمم بە 
ئینگلیزی.

رووداو: چ شــتێك لە دۆخی نێوخۆی یەكێتی تۆ 
زۆر نیگەران دەكات؟

عومەر شێخمووس: دەكرێ بڵێین چەند خاڵێك. 
یەكێكیان پێویستی جیاكردنەوەی سەروەت و سامانی 
یەكێتی لە موڵكی تایبەتی و شەخســییە. هەروەها 
پێویستی دانانی میزانییەیەكی دیاریكراوی سااڵنە بۆ 
حیزب و كاری رێكخراوەیی. دووەمیش، رێز نەگرتنە 
لەپەیــڕە و پرۆگــرام و دەزگاكانــی ســەركردایەتی. 

سێیەم مەترسی بەبنەماڵەكردنی  حیزبە.
رووداو: لــەم ماوەیە بەشــداریی كۆنفرانســێكت 
كردبــوو، ئەو كۆنفرانســە لەبارەی چــی بوو؟ چۆن 

بەشداریت كرد؟
عومەر شــێخمووس: لەگەڵ چەندین كەســایەتی 
ســەربەخۆ و بەناوبانگــی ســووریا، هەوڵدەدەین بۆ 
دۆزینەوەی چارەســەرێكی ئاشــتییانە بۆ رەوشــی 

سووریا. ئەمە سیێەمین كۆبوونەوە بوو.
رووداو: یەكێتــی ئامادەكاریــی دەكات بۆ ئەوەی 
كۆنگرە ببەستێ، دەتەوێ بۆ بەشداری لەو كۆنگرەیە 

بگەڕێیتەوە كوردستان؟ 
عومــەر شــێخمووس: بێگومــان، زۆرم پێخۆش 

دەبێت.
خــۆت  لێبكــەن  داوات  ئەگــەر  رووداو: 

هەڵدەبژێرییەوە؟
عومەر شــێخمووس: نەخێر، پێم باشترە گەنج و 
ژنی زیاتر لەسەركردایەتی یەكێتیدا هەبن. دوور نییە 
ئاما دەبم بەشداریی لە ئەنجوومەنێكی بچكۆلەی پیران 

یان راوێژكاری بكەم كە لە 10 - 15 كەس پێكبێ.

مەترسی بەبنەماڵەكردنی  حیزب یەكێكە 
لە كێشەكانی یەكێتی

نەوزاد مەحموود
رووداو - سلێمانی 

پارێزگاری هەڵەبجە باســی پرۆژەیــەك دەكات بۆ 
ئــەوەی جارێكــی دیكە پرســی كیمیابارانی هەڵەبجە 
و كەموكورتییە ئیدارییەكانی لەســەر ئاستی هەرێمی 
كوردستان و عێراق و كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی ببێتەوە 
بــە رۆژەڤ و بتوانن بەو هۆیەوە بەشــێك لە كێشــە 
ئیداری و خزمەتگوزارییەكانی شارەكە چارەسەر بكەن. 
ئەوەش بە بەشێك لەو ئەركانە دەزانێ كە لەسەرەتای 

دەستبەكاربوونییەوە بەڵێنی جێبەجێكردنی داون.
رۆژی 2018/8/10 ئــازاد تۆفیق، وەك پارێزگاری 
هەڵەبجە دەســتبەكار بوو. ئێســتا لەگــەڵ تیمەكەی 
ســەرقاڵن بــە پرۆژەیەكــەوە بــۆ ئــەوەی هەڵەبجــە 
جووڵــەی ژیانــەوە و خزمەتگــوزاری تێبكــەوێ و بە 

پارێزگابوونەكەی رەنگبداتەوە لە ژیانی خەڵكەكەیدا.
ئازاد تۆفیق، باسی وردەكاریی پرۆژەكەیان دەكات 
و دەڵێ: "كارنامەكەمان خۆی لە 3 فۆڕمدا دەبینێتەوە، 
مخاتەبەی حكومەتی هەرێمی كوردستان بەوە دەكەین 
كە هەڵەبجە بووە بە پارێزگا و دەبێت بودجەی هەبێت، 
ئەمنیەتی پارێزراو بێت، دەستی بنیاتنان و ئاوەدانی بۆ 
درێژ بكرێت. بۆ ئەو مەبەستە لەگەڵ جێگری سەرۆكی 
حكومــەت و 13 وەزارەت كۆبووینەتەوە، بەشــێك لە 
كار و پڕۆژەكان ئێستا بۆمان دەكەن، بەشێكی دیكەی 
دەكەوێتــە كابینــەی داهاتــووی حكومەتــی هەرێمی 

كوردستان.
هەروەها دەڵێت: "موخاتەبەی حكومەتی عێراقیش 
بەوە دەكەین، دامەزراوە ئیتیحادییەكان كە هاوبەشــن 

لە نێوان بەغدا و هەرێمی كوردستان، دەبێت بڕیاریان 
بۆ دەربكرێت و لە هەڵەبجە دروســت بكرێن، هاوكات 
لەالیەن وەزارەتەكانەوە پشــتیوانی بكرێن، بڕیارە بەم 
نزیكانــەش بچینــە الی نێچیرڤان بارزانی، ســەرۆكی 
حكومەتی هەرێمی كوردستان بۆئەوەی گفتوگۆ بكەین 

لەبارەی كارنامەكەمان".
ئێســتا ئەو چاوەڕێی تەواوبوونی كابینەكەی عادل 
عەبدولمەهدییــە بــۆ ئــەوەی بچێتە بەغــدا و لەگەڵ 
ســەرۆكوەزیرانی عێــراق كۆببێتــەوە :"پێیدەڵێیــن 
هەڵەبجە تەنیــا بەڵگەنامەی ئەوەیە كە عێراق چەكی 
كۆكوژی هەبووە، هەر ئەو بەڵگەیەش جیهانی هان دا 
رژێمی ســەددام بڕووخێنن و عێراقی نوێ بنیات بنرێ 
، بۆیە دەبێ بەغدا داواكارییەكانی هەڵەبجە جێبەجێ 

بكات".
پارێزگاری هەڵەبجە، باســی ئامادەكردنی فۆرمێك 
دەكات كە بە چوار زمانی جیاواز )ئینگلیزی و عەرەبی 
و فارســی و توركــی( ئامادەكراوە :"بڕیــارە لە پێنج 
رۆژی یەكەمی ســەرەتای ساڵی نوێ لە كۆنگرەیەكی 
رۆژنامەڤانیدا لەســەر مــەزاری شــەهیدانی هەڵەبجە 
بــە هەر چوار زمانــە جیاوازەكە بخوێندرێتــەوە، داوا 
دەكەین دەســتی هاوكاری بۆ هەڵەبجە، وەك شارێكی 

ستەملێكراو درێژ بكەن".
لــە 2014/3/13 بە بڕیاری ئەنجوومەنی وەزیران، 
لەبەر تایبەتمەندیی ئەم شــارە وەك شاری شەهیدان، 
بڕیاری بە پارێزگابوونی بۆ دەرچوو. لە 2014/3/16ی 
هەمان ســاڵیش مەرسومی سەرۆكایەتی بۆ بوونی بە 
پارێزگا بۆ دەرچوو. ئەوە چوار ساڵە هەڵەبجە بووەتە 
پارێزگا و هێشــتا بەغدا وەك پارێزگا مامەڵەی لەگەڵ 

ناكات، ئەوەش بووەتە كێشە و لەڕووی ئاوەدانكردنەوە 
و خزمەتگوزارییەوە تەنیا حكومەتی هەرێمی كوردستان 
بودجەی بۆ دابین كردووە، بەاڵم لەو ماوەیەدا بەهۆی 
بڕینی بەشە بودجەی هەرێمی كوردستان لەالیەن بەغدا 
و شــەڕی داعشەوە، حكومەتی هەرێمی كوردستانیش 

كەوتە نێو قەیرانێكی گەورەی دارایی.
ئازاد تۆفیــق، پارێزگاری هەڵەبجــە دەڵێ بەهۆی 
جیاوازیی ئەركەكانیانەوە، پرۆژەكەمان بۆ مامەڵەكردن 
لەگــەڵ هەرێمــی كوردســتان و بەغــدا و كۆمەڵگەی 
نێودەوڵەتی جیاوازە "مەبەستمانە بەغدا بەرپرسیارێتی 
خــۆی بەرامبــەر هەڵەبجە جێبەجێ بكات. كێشــەی 
سەرەكی هەڵەبجە ئەوەیە هێشتا هەندێك دامەزراوەی 
عێراقــی هــەن دان بە پارێــزگای هەڵەبجــەدا نانێن، 
لــە بودجــەی 2019 هیچی بۆ دیاری نەكــراوە، بەاڵم 

نوێنەرانی كورد لە ئەنجوومەنی نوێنەران شەڕ لەسەر 
ئەم پرسە دەكەن. گفتوگۆمان لەگەڵ كردوون، یەكێك 
لە كارەكانیان ئەوەیە ئەگەر بەشــێوەیەكی رێژەییش 
بێــت لە بودجەی 2019، بەشــە بودجــەی هەڵەبجە 

دیاری بكرێت".
پارێــزگاری هەڵەبجە ئاماژەی بــەوەدا كە نزیكەی 
252 پــڕۆژە بەهــۆی قەیرانــی داراییەوە وەســتاون، 
بەشــێكیان 70%یان تەواوكــراوە و تەنیا ئەوانە تەواو 
دەكــەن، چونكە بودجەی كەمتری دەوێت، دوو پردی 
زۆر گەورە هەن كە هەڵەبجە لە داخراوی رزگار دەكەن، 
ئەوانیــش پــردی ســەید محەممــەد كــە تەواوكردنی 
پێویستی بە 100 ملیۆن دۆالرە و دووەمیشیان پردی 
توخورد كە دەكەوێتە نێوان هەڵەبجە و دەربەندیخان و 

پێویستی بە 25 ملیۆن دۆالرە. 
پارێــزگاری هەڵەبجــە جەخــت دەكاتــەوە لەوەی 
لــە هەوڵەكانیــان بــەردەوام دەبن بۆ ئــەوەی جیهان 
قەرزەكانی خــۆی بەرامبەر هەڵەبجە بداتەوە: "ئەوجا 
ئەگــەر دانــەوەی قەرزەكە بە دروســتكردنی پرۆژەی 
خزمەتگــوزاری و درێژكردنی دەســتی هاوكاری بێت، 
یان بە هەر جۆرێك كە لە بەرژەوەندیی دانیشــتووانی 

شارەكە تەواو ببێ، ئێمە پێشوازی لێدەكەین". 
بــۆ الی  دواخســتنی سەردانەكەشــی  لەبــارەی 
ســەرۆكوەزیرانی عێــراق، پارێــزگاری هەڵەبجە دەڵێ 
تاوەكــو حكومــەت بەتــەواوی پێكنەیــەت ناڕۆین :" 
دەمانــەوێ حكومەتەكەی عەبدولمەهدی كامل ببێ بۆ 
ئــەوەی فۆرمی خۆراك و ژمارەی ئۆتۆمبێل و هاتوچۆ 
جیابكەینەوە و هەموو رێوشوێنەكانی بە پارێزگابوونی 

هەڵەبجە تەواو ببن".

عومەر شێخمووس، ئەندامی دەستەی دامەزرێنەری یەكێتی بۆ )رووداو(:

عومەر شــێخمووس، یەكێك لە دەســتەی دامەزرێنەرانی یەكێتی نیشــتمانی كوردســتانە، ئێستا لە سوید 
دادەنیشــێ. لــە هەڤپەیڤینێكــدا لەگــەڵ )رووداو( كە لەرێگــەی ئیمەیلــەوە لەگەڵی كراوە، باســی هۆكاری 
دووركەوتنەوە لە كاری حیزبی دەكات و هەروەها كێشــەكانی ئێســتای نێوخۆی یەكێتی رووندەكاتەوە و دەڵی 
"ناروونی دارایی یەكێتی و رێزنەگرتن لە پەیڕەو و پرۆگرامی حیزبەكە و مەترسی بە بنەماڵەییبوونی حیزبەكەیە" 

عومەر شێخمووس، وەاڵمی زۆر پرسیاری دیكە لە بارەی یەكێتی و داهاتووی حیزبەكە، دەداتەوە.

هەڤپەیڤین: نەوزاد مەحموود
رووداو - سلێمانی

گرژیی نێوان یەكێتی و پارتی كاتییە

پێویستە لە 
كۆنگرە رۆڵ و 
پلەی بافڵ تاڵەبانی 
دەستنیشان بكرێ

هەوڵی زۆرمان 
دا بۆ چارەسەری 
كێشەكانی 
یەكێتی بەاڵم 
ئەنجامی نەبوو

بۆ جیاكردنەوەی فۆرمی خۆراك چاوەڕێی 
پێكهێنانی حكومەتم 

ئازاد تۆفیق، پارێزگاری هەڵەبجە بۆ )رووداو(:

بەم نزیكانە 
سەردانی 
نێچیرڤان بارزانی 
دەكەم
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هەڤاڵ كوێستانی، نووسەری كتێبی )ئەو رۆژەی نیشتیمان هی هەمووان بوو( بۆ )رووداو(:

رووداو: بەیاننامەیەك بەناوی بەیاننامەی شوبات 
باوكرایەوە، ناكۆكییەكانی كۆمەڵەی قوڵتر كردەوە، 

كێ ئەو بەیاننامەیەی نووسی؟
هەڤــاڵ كوێســتانی: بەیانی شــوبات لە ســاڵی 
1976 لەالیەن كۆمیتەی هەرێمەكان نووسرا، ئەوكاتە 
ســەركردایەتی پێشــووتری كۆمەڵە، شەهابی شێخ 
نــووری و فەرەیــدوون عەبدولقــادر و عەلــی بچكۆل 
و عومــەری ســەید عەلی و جەعفــەر عەبدولواحید و 
ئەنوەر زۆراب، لە زیندان بوون. بەاڵم بەیانەكە وەكو 
كۆمیتەی هەرێمەكان خۆیان دەڵێن بە ژمارەیەكی زۆر 
كــەم باوكراوەتــەوە. زۆر بە نهێنیش بــووە و تەنیا 
دراوەتە چەند كەســێكی دیاریكراو. بەیانەكە باســی 
بارودۆخی كۆمەڵە دەكات، باسی رۆیشتنی برادەرانی 
سەركردایەتی دەكات بۆ ئێران كە لەوێوە بە تەمابوون 
بــڕۆن بۆ ســووریا. بەیانەكە ئەمەی بــە جۆرێك لە 

راكردن لە قەڵەم دابوو.
رووداو: دوای ئەوە وتارێك لەالیەن مەال بەختیارەوە 

دەنووسرێ، وەك دەڵێن قوڕەكەی خەستتر كرد. 
هەڤاڵ كوێســتانی: ئــەم وتارەی مــەال بەختیار 
ســاڵی 1980 لە ژمارەی شەشــی گۆڤاری كۆمەڵەدا 
باوكرایــەوە. ئەوكاتــە بــوو كــە حكومەتــی عێراق 
لێبوردنــی گشــتی دەركردبــوو. ئــەو برادەرانــەی 
پێشــووتری ســەركردایەتیی كۆمەڵە كــە گیرابوون، 
بەر ئەو لێبوردنە گشتییە كەوتبوون زۆربەیان هاتنە 
دەرەوە، وتارەكەش كەوتە ئەوكاتە. وتارەكە باســی 
بارودۆخــی كۆمەڵــە دەكات. جارێكــی دیكە باســی 
رۆیشــتنی ئەو برادەرانــە دەكات. باســی كۆمیتەی 
هەرێمەكان دەكات كە چۆن جارێكی دیكە كۆمەڵەیان 
هەڵســاندەوە. لەوێدا دیارە رەخنە لە ســەركردایەتی 
پێشــووی كۆمەڵە دەگرێ. ئەو برادەرانە ئەمەیان بە 
پێشــوازییەكی زۆر سلبی زانی و پێیانوابوو ئەوە بۆ 
شكاندنی ناوبانگی ئەوانە. بۆ الوازكردنی پێگەی ئەوانە 
لە ناو كادیران و ئەندامانی و پێشمەرگەكانی كۆمەڵە. 
مــن پێموانییە مەال بەختیار بە مەبەســت وتارەكەی 
نووسیبێ، چونكە وتارەكە كاتێك نووسراوە، كە ئەو 

برادەرانە هەر لە زیندان بوون.
رووداو: ئەوە راســتە خاڵە شــیهاب و هاوڕێكانی 
ویستوویانە مۆڵەتی دامەزراندنی حیزب لە حكومەتی 

عێراق وەربگرن؟
هەڤاڵ كوێستانی: لەدوای نسكۆی 1975 بەشێك 
لــە ســەركردەكانی كۆمەڵە پێیانوابوو بۆشــاییەكی 
سیاســی گەورە دروســتبووە. ئــەوان دەتوانن كاری 
زۆر جیــددی تێــدا بكــەن. ســەركردایەتی ئەوكاتی 
كۆمەڵە لەسەر بنچینەی تێزی سێ جیهان كە ئەوان 
باوەڕیان پێی بوو، حكومەتی عێراقیان نەدەخســتە 
خانەی دوژمنی ســەرەكییەوە. دەیانخســتە خانەی 
دوژمنی الوەكییەوە. بۆیە پێیانوابوو ئەگەر حكومەت 

مۆڵەتیان بداتێ، دەتوانن خەباتی سیاسی بكەن. 
رووداو: یەكێــك لە ئەركەكانتان ناونووســكردنی 
ئەندامانــی كۆمەڵە بــووە، ئایا مەبەســت لەوە چی 
بوو؟ بۆ ئەوە بوو لە باڵەكانی دیكەی یەكێتی جیایان 

بكەنەوە؟ 
هەڤاڵ كوێستانی: یەكەمجار كە یەكێتی دروست 
بــوو، تاكە رێكخراو كــە تێیدابوو تەنیا كۆمەڵە بوو، 
نە بزووتنەوە هەبوو، نە خەتی گشــتی. كۆمەڵە كە 
خەڵكی رادەكێشــا بۆ ناو رێكخستنەكان سەرەتا لە 
رێگــەی یەكێتییەوە قســەی لەگەڵ دەكــردن. دواتر 
هەڵیدەســەنگاندن تا چەند باوەڕیان بە ماركســیەت 
هەیــە. ئینجا داوایان لێدەكــردن ببنە كۆمەڵە. بۆیە 
زۆربەی رێكخســتنەكانی یەكێتــی و كۆمەڵە تێكەاڵو 
بوون. بەشــی زۆری ئەوانەی ئەندامی یەكێتی بوون، 
لە رێگەی كۆمەڵەوە رێكخرابوون. ساڵی 1980 دوای 
ئەوەی خەتی گشــتی دروست بوو، ئینجا بزووتنەوە 
هەبــوو. ســەركردایەتی كۆمەڵە بیری لــەوە كردەوە 
كاتــی ئەوە هاتووە رێكخســتنەكانی خــۆی لەو دوو 
باڵــە جیا بكاتەوە. لیژنەیەك بە سەرپەرشــتی مەال 
بەختیار پێكهێنرا. دواتر عومەری ســەید عەلی بووە 
سەرپەرشتیاری لێژنەكە. سەرەتا لە هەرێمی پارێزگاری 
ئەوانەی پارێزگاریان لە سەركردایەتی دەكرد دەستمان 
پێكرد. هەموو ئەوانەی لە رێكخستنەكانی كۆمەڵەدا 
بوون، جیامان كردنەوە. دواتر پرۆسەكە گوازرایەوە بۆ 

هەرێمەكان و شوێنەكانی دیكەش. 
رووداو: تــۆ زۆرجار لــە دەرەوەی حیزب هەندێك 
كارت كــردووە، بۆ نموونــە بەیاننامەیەك دەردەكەی 
و داوای خەباتی مەدەنی دەكەی، باشە لەو سەردەم 
چۆن بەرامبەر رژێمێكی دڕندەی وەكو سەدام خەباتی 
مەدەنی دەكرا، وابزانم مام جەالل لەســەر ئەمە لێت 

نیگەران دەبێ؟
هەڤاڵ كوێســتانی: من زۆر نەبوو لە نێو شــاردا 
هاتبووم، دەمزانی خەڵــك چەند تووڕە و بێزارە لەو 
رژێمە. خەڵــك ئامادەی قوربانیدانــی هەیە. ئەمانە 
هۆكارێــك بــوون بۆ ئەوەی ئــەو بیرۆكەیە لەالی من 
دروستببێ. هۆكارێكی دیكە، دوای ماوەیەك تێگەیشتم 
ئەو بەرنامەیەی ئێمە هەمانە بە شۆڕشی درێژخایەن و 
شەڕی پارتیزانی ناتوانین بەرامبەر بە رژێم بوەستین. 
من بیرۆكەكەم لەگەڵ مامۆســتا جەعفەر باسكرد كە 
ئەوكات بەرپرســی دەزگای راگەیانــدن بوو، ئەویش 
بیرۆكەكــەی لەال باشــبوو. ئیدی مــن بەیاننامەكەم 
نووسی و مامۆستا جەعفەریش پێیداچووەوە و بەدڵی 
بــوو، بە ژمارەیەكــی زۆر چاپ و باومــان كردەوە. 
ئێمە لەبەیاننامەكەدا داوامان كردبوو لە پاڵ شۆڕشی 
چەكداری پێویســتە دەســت بە خەباتــی مەدەنیش 
بكەیــن. مام جــەالل كە بەیاننامەكــەی بینیبوو زۆر 

تووڕە بووبوو. 
رووداو: لێپرسینەوەی لەگەڵ كردن؟

هەڤاڵ كوێستانی: وەكو لێپرسنەوە نەخێر. قسەی 
لەگەڵ مامۆستا جەعفەر كردبوو، مام جەالل گوتبووی 
دەزگای راگەیاندن ئەو مافەی نییە بەیانێك دەربكات 
و دەســتكاری ســتراتیژی یەكێتی بكات كە شــەڕی 
درێژخایەن بوو لە دژی رژێم. راســتییەكەی رەخنە و 
تووڕەبوونەكانی مام جەالل لە جێی خۆیدا بوون، ئێمە 

ئەو دەسەاڵتەمان نەبوو.
رووداو: یەكێك لە تێكۆشــانەكانی ئێوە خەباتی 
چینایەتییــە، بــەاڵم ئێــوە ســتراتیژییەتی خەباتی 
چینایەتی خۆتان بەستبووەوە بنەماڵەی بارزانییەوە. 
هەڤاڵ كوێستانی: بۆ مەسەلەی خەباتی چینایەتی 
و دانانی ماڵی بارزانی بە دوژمنی سەرەكی و خەباتی 
چینایەتیمــان لە دژی ئەوان، زۆرتــر دەگەڕێتەوە بۆ 
ســەرەتای دامەزراندنی كۆمەڵە. كۆمەڵە سەرەتا زۆر 
لەژێر كاریگەری خەباتی ماوتسی تۆنگدا بووە، لەوێ 
ئــەوان خەباتی چینایەتی و نەتەوایەتیان بە یەكەوە 
كــردووە، خەباتیــان لە دژی كۆمیتانــگ كردووە كە 
ماوەیەكی زۆر حوكمی چینیان كردووە. لە هەمانكاتدا 
خەباتیان دژی ســەرمایەدار و ئیمپریالیزمی جیهانی 
كردووە. برادەرانی سەركردایەتی كۆمەڵەش بە هەمان 
پێودانگ هاتوون سروشــتی كۆمەڵگەی كوردەواریان 
پێوانە كردووە بە سروشتی كۆمەڵگەی چینی. ماڵی 
بارزانیــان خســتووەتە جێگــەی كۆمیتانــگ. ئەوان 

پێیانوابوو خەباتی نەتەوایەتی رزگاركردنی نیشتیمانە 
لــە دەســت داگیركــەران و خەباتــی چینایەتیــش 

شەڕكردنە دژی بنەماڵەی بارزانی. 
رووداو: جا ئەمە بەراوردكردنێكی رەوایە؟

هەڤاڵ كوێستانی: ئەم لۆجیكە تاوەكو كۆنفرانسی 
یەك و واوەتریش مابوو، بەاڵم ئێستا كە سەیری ئەوە 
بكــەی نەخێر لۆژیكێك نییە كە لە جێی خۆیدا بێ. 
خەباتی چینایەتی بۆ رێكخراوێكی ماركسی خەباتە لە 
دژی سەرمایەداری. نەك توێژێكی دیكەی كۆمەاڵیەتی 
كــە ناچنە خانەی ســەرمایەدارییەوە. پۆلێنكردنەكە 

هەڵە بوو.
رووداو: ئێــوە دەچنــە بانــە لــەوێ چــەك لــە 
رێكخراوێكــی ئیســالمی رۆژهــەاڵت وەردەگــرن كــە 
پەیوەندییشی لەگەڵ عێراق هەبووە، لە كاتێكدا ئێوە 

رێكخراوێكی ماركسی لینینین، ئەمە چۆن بوو؟
هەڤاڵ كوێســتانی: مــەرج نییە ســەرچاوەكانی 
چەكــت هەمیشــە ئــەو واڵت و ئــەو رێكخراوانــە بن 
كە هەمــان ئایدۆلۆژیا و بیركردنــەوەی تۆیان هەیە. 
ئێمــە لەو قۆناغەدا زۆرجار چەكمان لە رێگەی جاش 
و قاچاخچییــەوە كڕیــوە. ئینجا ئــەو چەكانەی كە 
رێكخــراوی خەبات بە ئێمــەی دەدا، دواتر من زانیم، 
چەكەكان لە رێگەی عەبدولڕەحمان زەبیحییەوە دابین 
كرابــوون. ئەوان و دیموكراتیــش زۆرتر چەكەكانیان 
لــە رێگــەی عێراقــەوە بــۆ دابیــن دەكــرا. زەبیحی 
پەیوەندییەكی باشــی لەگەڵ مــام جەالل و یەكێتیدا 
هەبوو، هەر ئەو كۆمەك و یارمەتییانەشی بووە هۆی 

ئــەوەی لەالیــەن رژێمی عێراقەوە دەســتگیربكرێ و 
بێسەروشوێن بكرێ.

رووداو: بۆچی كۆمەڵە دژی ئەوە بوو جەمال ئاغا 
و عەلی حەوێز ببنە ئەندامی مەكتەبی سیاسی؟

هەڤاڵ كوێستانی: ناڕەزاییەتییەكەی سەركردایەتیی 
كۆمەڵە لەســەر ئەو بنەمایە بوو كە كۆمەڵە بەشــی 
هەرە ســەرەكی یەكێتی پێكدێنێ. بۆیە ناهەقییەكی 
زۆر بــوو بەرامبەر كۆمەڵە دەكرا. كاتێكیش ئەو دوو 
بەڕێزە وەكو بزووتنەوە پێشنیازكران بۆ ئەوەی ببنە 
ئەندامی مەكتەبی سیاســی. سەركردایەتیی كۆمەڵە 
نــاڕازی بوون، چونكە هەردوویان ماوەیەكی كەم بوو 
هاتبوونە دەرەوە. بەشــداری خەباتی ناو شاریشیان 
كەم بوو. ئیدی سەركردایەتی كۆمەڵە پێیوابوو بەپێی 
ئەو توانایەی ئەوان هەیانە. شایستەی ئەوە نین ببنە 
ئەندامی مەكتەبی سیاســی. پێیانوابوو ئەمە هەم بۆ 
مەكتەبی سیاســی باش نییە، هەمیش بۆ نوێنەرانی 

كۆمەڵەش لە مەكتەبی سیاسی باش نییە. 
رووداو: بەاڵم دواتر بە هەڕەشــەیەكی مام جەالل 

رازی دەبن.
هەڤــاڵ كوێســتانی: مــام جــەالل نــاڕازی بوو، 
هەڕەشــەی دەستلەكاركێشانەوەی كرد ئەگەر ئەوانە 
دانەنرێن. سەركردایەتیی كۆمەڵەش سووربوون لەسەر 
ئەوەی هەڕەشــەكان قبوڵ نەكەن. بەاڵم كاتێك كاك 
نەوشیروان كەوتە نێوانیان، كێشەكە چارەسەر بوو. 
ئەگەر كاك نەوشــیروان نەیتوانیبا سەركردایەتی بە 
دانانی ئەو دوو كەسە رازی بكات، رەنگە مام جەالل 

وازی هێنابا و یەكێتی دوو لەت بووایە.
رووداو: كەواتە دواجار مام جەالل هەموو بڕیارێكی 

دەدا.
هەڤاڵ كوێستانی: سەت لە سەت هەموو بڕیارێك 
بە دڵی مام جەالل دەرنەدەچوو. بۆ نموونە مام جەالل 
حوسێن ســنجاری و عومەر عەزیزی بە نوێنەرایەتی 
بزووتنەوە و خەتی گشتی نارد بۆ دەزگای راگەیاندن، 
بەاڵم ئێمە قبوڵمان نەكرد، چونكە پێمانوابوو ئەوان 
ئەزموونــی نووســین و راگەیاندنیان نییــە تا بتوانن 
بەرپرســیارێتی لەو دەزگایە وەربگرن. بەاڵم زۆربەی 
كارەكان مام جەالل بە رەزامەندی یان هاوكاری كاك 

نەوشیروان توانیویەتی جێبەجێیان بكات. 
رووداو: یەكێتــی لــە هەشــتاكان خەڵكــی بیانی 
دەگــرێ، دواتــر هەندێكیان بە پارە ئــازاد دەكرێن و 

دەگوترێ هەندێكیشیان دەكوژرێن. باشە ئەوە بڕیاری 
ســەركردایەتی یەكێتــی بــوو، یان ســەركردایەتییە 

لۆكاڵییەكان ئەو كارانەیان دەكرد؟
هەڤاڵ كوێســتانی: ئەمە بڕیاری ســەركردایەتیی 
یەكێتی بوو. ئەوان ئەمەیان بۆ ئەوە بوو كە كۆمپانیا 
بیانیانــەی لە كوردســتانن، ئەندازیار و تەكنیككار و 
شارەزاكانیان بگیرێن و دواتر كۆمەڵێك دەستكەوتیان 
هەبــێ، یەكێكیان لەوانــە پێیانوابوو كــە وا دەكات 
شۆرشــی كورد لە هەموو جیهان بناســرێ، دوو: وا 
دەكات ئــەو واڵتانــە بێنە ســەر خــەت و پەیوەندی 
بە شۆڕشــەوە بكەن. كۆمەڵێك لە كەســی ئێمە كە 
لــە زیندانەكانــی حكومەتن لە رێگەی گوشــاری ئەو 
دەوڵەتانــەوە، ئازاد بكرێن. ئــەو بەرنامەیە پێموایە 
لــە ئەنجامی كاریگــەری خەباتی فەلەســتینییەكان 
بــوو لەســەر یەكێتــی. ژمارەیــەك كادیــری ئێمــە 
لــەالی فەلەســتینییەكان راهێنانیــان كردبــوو، مام 
جــەالل ماوەیەكــی زۆر لەگــەڵ فەلەســتینییەكان 
كاری كردبــوو. ئەم كاریگەرییەی فەلەســتینییەكان 
لەســەر یەكێتی هەر لە ســەرەتاوە هەبوو، تەنانەت 
یەكێتــی لە ژێر كاریگەری بەرەی رزگاریخوازی گەلی 
فەلەستینیدا دروستبوو. ئەوانیش كۆمەڵێك رێكخراو 
بــوون لەژێــر یەك چەتردا بوون و یەك ســەركردەی 
ســەربازیان هەبوو، بەاڵم حكومەت نەكەوتە ژێر ئەو 
گوشــارانە، ئەو دەوڵەتانــەش ئامادەنەبوون هیچ لە 
داخوازییەكانمان بێننەدی. لە كۆتاییدا ناچاربووین لە 
رێگــەی پارە ئازادیان بكەین. ئەمە بە دیوێكدا وەكو 

كارێكی جەردەیی سەیر دەكرا. 
رووداو: تــۆ كەســێكی شــاعیر بــووی، بــەاڵم 
پێشــنیازی دروستكردنی دەزگایەكی زانیاری دەكەی 
لە نێو شۆڕشدا، لە كاتێكدا ئێوە رەخنەتان لە پارتی 
دەگــرت كە دەزگای پاراســتنی هەیە، ئــەم دەزگایە 

بۆچی؟
هەڤــاڵ كوێســتانی: ئێمە لــە دەزگای راگەیاندن 
ســەرچاوەی هــەواڵ و زانیاریمــان زۆر زۆر كەم بوو، 
هەروەها سەركردایەتیی یەكێتیش سەرچاوەی زانیاری 
وردیــان زۆر كەم بوو. دەزگایەك نەبوو بتوانێ بایەخ 
بە كۆكردنەوەی زانیاری بدات لەسەر عێراق و واڵتانی 
دەوروبەر. مەبەســتی من دەزگایەك بۆ كۆكردنەوەی 

زانیاری بوو، نەك دەزگایەكی ئیستیخباراتی.
رووداو: مــام جەالل بڕیــار دەدات گفتوگۆ لەگەڵ 

رژێــم بكرێ، ئەوە بڕیاری خودی مام جەالل بوو یان 
سەركردایەتیی یەكێتی؟

هەڤــاڵ كوێســتانی: بیرۆكەی دانوســتاندن هەر 
لەســەرەتاوە لەالیــەن یەكێتــی و الیەنەكانــی دیكە 
هەبــووە. تەنانــەت ئــەو كاتەی مام جەالل هێشــتا 
لە ســووریا بــووە. حكومەتی عێراق عومــەر دەبابە 
رادەسپێرێ بۆ ئەوەی مام جەالل ببینێ و پێشنیازی 
گفتوگۆی لەگەڵ دەكات. جارێكی دیكەش حكومەت 
لە رێگەی شێخ محەممەدی شێخ رەشیدی لۆالن داوا 
لە یەكێتــی دەكات گفتوگۆ بكەن. هەروەها جارێكی 
دیكەش لە رێگەی شێخ محەممەدی كارێزە، هەورەها 
لــە رێگــەی هەمزەئاغــای پێشــدەرێ داوای گفتوگۆ 
دەكات. هەمــوو هەوڵەكانیش لەالیــەن حكومەتەوە 
بــووە، مام جەالل قەت داوای گفتوگۆی لە حكومەت 

نەكردووە. 
رووداو: حیزبــی دیموكرات هیچ رۆڵیان هەبووە لە 

رێكخستنی ئەو گفتوگۆیانە؟
هەڤاڵ كوێســتانی: لە گفتوگۆی ســاڵی 1982دا 
بەڵــێ حیزبــی دیموكــرات بە تایبەتیش شەخســی 
قاسملوو رۆڵیان هەبوو لە دیداری نێوان سەركردایەتیی 

یەكێتی و نوێنەرانی حكومەتی عێراق. 
رووداو: لــە كتێبەكەت باس لەوە دەكەی كە دزی 
و جەردەیی لە نێو شۆڕشــدا هەبــووە، خەڵك بەبێ 
دادگایــی كوژراوە، بــەاڵم لەگەڵ ئەوەشــدا قبوڵتان 

كردووە، بۆچی قبوڵتان كرد؟
هەڤــاڵ كوێســتانی: ئەوكارانــە لــە زۆر شــوێن 
كــراون، بەاڵم زۆرتر لەالیــەن فەرماندە لۆكاڵییەكان 
بەبێ ئاگاداری ســەركردایەتیی كراون. تەنانەت كاك 
نەوشیروان دەڵێت ئەوكاتەی ئامر هەرێمی یەك بووە 
لە ناوچەی هەورامان باسی روودانی هەندێك حاڵەتی 
شڕەخۆری و دزی و ئازاردانی خەڵك دەكات و دەڵێت: 
بەاڵم نەماندەتوانی لێپرســینەوەیان لەگەڵدا بكەین، 
چونكە بانگی هەر كەسێكت دەكرد، رایدەكرد بۆ الی 
قیادە مۆقەتە یان الیەنێكی دیكە. بۆیە زەحمەت بوو 

تۆ بتوانی لێپرسینەوە لەگەڵ ئەوانەدا بكەی.
رووداو: زۆر باســی جیابوونــەوەی كاكە حەمەی 
حاجــی مەحموود دەكرێ، چ كاریگەرییەكی لەســەر 

یەكێتی هەبوو بە تایبەتی لە رووی سەربازییەوە؟
هەڤــاڵ كوێســتانی: ناكۆكییەكی زۆر لــە نێوان 
كادیرانی هەرێمی یەك و كاك محەممەد هەبوو كە ئەو 

بەرپرســیان بوو. كادیرەكان ئەویان تۆمەتبار دەكرد 
بەوەی شــڕەخۆری و راوەڕووت دەكات و ســەرانە لە 
خەڵك دەســتێنی. ئەویش كادیرەكانی بە توندڕەو و 
سەرەڕۆ و رێگر لە بەردەم كار و چاالكییەكانی خۆی 

تۆمەتبار دەكرد. 
رووداو: كامەیان راستیان تێدابوو؟

هەڤاڵ كوێستانی: هەردووكیان راستیان تێدابوو. 
ئەو كێشــانە هێنرانە ســەركردایەتی، ماوەیەكی زۆر 
كادیرەكانی ئەوێ كە زۆربەیان كۆمەڵە بوون، مانیان 
گــرت. بڕیاریــان دا نەچنەوە هەتا ئەو كێشــەیان بۆ 
چارەسەر نەكەن. مام جەالل زۆر هەوڵی دا كێشەكە 
چارەســەر بكات، بەاڵم چارەسەر نەبوو. دواجار مام 
جەالل و كاك نەوشــیروان لــەوێ نەبوون، مەكتەبی 
لێژنەیەكــی  كــردن.  بانــگ  هــەردووالی  سیاســی 
لێكۆڵینەوەیان دروســتكرد. لەوكاتەدا رژێم پەالماری 
چیــای مامەنــدەی دا، لەوالشــەوە قیــادەی مۆقەتە 
هاتبوونە چیای جاسووســان بــە تەمای پەالماردانی 
پرۆســەی  وایكــرد  ئەمــە  بــوون.  ســەركردایەتی 
لێكۆڵینەوەكە نەگاتە ئەنجام. ئەگەرنا كاكە حەمە سڕ 
دەكرا. كاكە حەمە دەیزانی ئاكامی لێپرسینەوەكە بە 
زەرەری خۆی تەواو دەبێ، شــەوێك فرســەتی هێنا 
و بەهێزێكــەوە ناوچەكــەی بەجێهێشــت و گەڕایەوە 
هەرێمەكــەی خــۆی. كۆمەڵێك كــەرت و مەفرەزەی 
لــە خۆی كۆكــردەوە و دوای ماوەیەك پەیوەندی بە 
حیزبی سۆسیالیستەوە كرد. باسی چۆنایەتی ناكەم، 
بــەاڵم لە رووی چەندایەتییەوە یەكێتی زەرەری كرد، 

چونكــە ئەو هێزێكی زۆری لەو ناوچەیە كۆكردەوە و 
سەرئێشە و كێشەی بۆ یەكێتی دروستكرد. 

رووداو: ئەی مەســەلەی گرتنی كاك نەوشــیروان 
لەالیــەن سۆسیالیســتەوە چــۆن بوو، تا ئێســتاش 
شــێوازی ئازادبوونەكــەی روون نییە، هەر كەســێك 

بەشێوەیەك دەیگێڕێتەوە؟
هەڤاڵ كوێســتانی: كاك نەوشــیروان بۆ بینینی 
شــارباژێڕ.  ناوچــەی  چووبــووە  كەســوكارەكەی 
لــەو كاتــەدا گرژییەكــی زۆر لــە نێــوان یەكێتــی و 
سۆسیالیســتدا هەبووە و نزیك بووە لە شــەڕ. كاك 
نەوشــیروان بە فرســەتی زانیوە مادام لەوێیە فتیلی 
شــەڕەكە بكێشێتەوە، بە باشی زانیوە پەیوەندی بە 
تاهیری عەلی والییەوە بكات. بەڵكو چارەسەرێك بۆ 
ئەو كێشــەیە بدۆزنەوە. لە شوێنی دیدارەكە هێزێكی 
زۆر كۆدەكەنەوە و كاك نەوشیروان دەگرن و دەیبەن 
بۆ ئەشــكەوتێك لە چیای ســوورێن. ترســێكی زۆر 
هەبــوو كە كاك نەوشــیروان بكوژن یان تەســلیم بە 
ئێــران یان عێراقی بكەن بەرامبەر بە پارەیەكی زۆر. 
بۆیە ئەو هێزانەی لەو ناوچەیە بوون كە مەال بەختیار 
سەرپەرشــتی دەكردن، هێزی زۆریان كۆكردووەتەوە 
و ویستوویانە لە ژێر گوشاردا كاك نەوشیروان رزگار 
بكەن. لەو حاڵەتە گرژییەدا كە كاك نەوشیروان لەو 
ئەشكەوتە بووە، كاوە شێخ لەتیف ماوەیەك لەگەڵی 
دەبێت. دوو كەســی دیكەش كە هاوڕێی منن، ئیدی 

بەرنامەی راكردن دادەنێن و شەوێك رادەكەن.

كۆمەڵە پێیوابوو خەباتی چینایەتی شەڕكردنە 
لە دژی بنەماڵەی بارزانی

كاكە حەمە 
دەیزانی یەكێتی 
سزای دەدات، 
بۆیە جیابووەوە

یەكێتی لەژێر 
كاریگەری بەرەی 
رزگاریخوازی 
فەڵەستین دروستبوو

بە بارمتەگرتنی 
بیانییەكان بڕیاری 
سەركردایەتیی 
یەكێتی بوو

مام جەالل 
قەت داوای 
گفتوگۆی لە رژێم 
نەكردووە

كاك نەوشیروان 
لە زیندانی 
سۆسیالیست ئازاد 
نەكرا، بەڵكو رایكرد

كاك نەوشیروان 
بۆ گفتوگۆ چوو بۆ 
الی سۆسیالیست، 
ئەوان گرتیان

بەشی سێیەم
هەڤاڵ كوێستانی، نووسەری كتێبی )ئەو رۆژەی نیشتیمان هی هەمووان بوو( لە بەشی سێیەمی 

هەپڤەیڤینەكەی بەرنامەی پەنجەمۆری كەناڵی رووداودا، شایەتی لەسەر چەند رووداوێكی دیكەی شۆڕش 
دەدات، لەوانەش بە بارمتەگرتنی بیانییەكان لەالیەن یەكێتی، بەیاننامەكەی شوبات، وتارەكەی مەال بەختیار، 
ناڕەزایی كۆمەڵە لە دژی دانانی دوو ئەندامی تازە بۆ مەكتەبی سیاسیی یەكێتی، جیابوونەوەی محەممەدی 

حاجی مەحموود لە یەكێتی، گرتنی نەوشیروان مستەفا لەالیەن سۆسالیست و چۆنیەتی رزگاربوونی لە 
زیندانەكەی سۆسالیست لە چیای سوورێن. بەرنامەی پەنجەمۆر سەعات 22:05ی شەوی هەینی لە كەناڵی 

)رووداو( پەخشدەكرێ.
هەڤپەیڤین: كاوە ئەمین
رووداو - سلێمانی

ترسمان هەبوو سۆسیالیست كاك نەوشیروان بكوژێ یان بە عێراق 
و ئێرانی بفرۆشێ

كادیرەكانی هەرێمی یەك كاكە حەمەیان تۆمەتبار دەكرد بە 
جەردەیی و سەرانەسەندن

عەبدولڕەحمان زەبیحی لەسەر پێدانی چەك بە یەكێتی لەالیەن 
رژێمی بەعسەوە بێسەروشوێن كرا
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ئەمریكا: خەنجەرمان لە پشتی كورد نەداوە

رووداو - هەولێر
ئیدارەی كۆشكی لە پەیامێكدا دڵنیایی بە سەركردەكانی رۆژهەاڵتی نێوەڕاست داوە كە ئەمریكا باكووری رۆژهەاڵتی سووریا جێدەهێڵێ، بەاڵم پشتگوێی ناخات. 

راپۆرتێكی ماڵپەڕی )دێبكا فایل(ی ئیسرائیلی ئاشكرای كردووە كە لە بەشێك لە پەیامەكەدا هاتووە "ئێمە خەنجەرمان لە پشتی كورد نەداوە". پەیامەكە جەخت 
لەوەش دەكاتەوە كە "كورد ئاگاداری ئەمەن، هەر بۆیەش یەك شەرڤانیش بەرەكانی شەڕی داعشیان جێنەهێشتووە. بەگوێرەی راپۆرتەكە، ئەمریكا و عێراق خەریكی 

دانوستاندنن بۆ ئەوەی هێزی ئۆپەراسیۆنی تایبەتی عێراق یان فیرقەی زێرین رەوانەی سنوورەكانی عێراق و سووریا بكەن، تاوەكو رێگە لە ئاودیوبوونی میلیشیا ئێرانی 
و عێراقییەكان بگرن. بەشێك لەو هێزانەش لە پارێزگای ئەنبار جێگیر دەكرێن.

كوردستانی

فەرماندە ئەمریكییەكان

رەنگە بەشێك لە 
هێزەكانمان لە 
سووریاوە رەوانەی 
عێراق بكەین

لە ساڵێكدا چوار 
مانگ پلەكانی 
گەرما لە نێوان 46 
بۆ 50دا دەبن

ئاسۆ سەراوی
رووداو – هەولێر

دوو قەیرانــی گــەورە بەڕێــوەن بــۆ هەرێمی 
كوردســتان و عێــراق، ئەوانیــش وشكەســاڵی و 
بەرزبوونــەوەی پلەكانــی گەرمایــە. بەڕێوەبەری 
گشتیی بەنداوەكانی هەرێمی كوردستان هۆشداری 
و  پێشــبینیكراو  وشكەســاڵییەكی  لــە  دەدات 
دەڵێت لە ســااڵنی داهاتوودا زەنگێكی مەترســی 
دەبیســتین. بۆیە پێویســتە لە حكومەتی نوێدا 
ژوورێكی تایبەت بۆ رووبەڕووبوونەوەی مەترسیی 

وشكەساڵی پێكبهێنرێ.
كــە  ناســا  راپۆرتەكانــی  بەپێــی 
)بەڕێوەبەرایەتییەكــی نیشــتمانی ئەمریكییە بۆ 
زانستی فڕۆكەوانی و بۆشایی ئاسمان( و چەندین 
راپۆرتی دیكەی جیهانیی تایبەت بە كەشــوهەوا، 
لــە ســااڵنی داهاتــوودا گۆڕانكاریــی گــەورە لە 
كەشــوهەوای بەشــێكی جیهانــدا روودەدات، بەو 
گۆڕانكاریــەش وشكەســاڵی رووبــەڕووی ناوچــە 
كەمەرەییــەكان و 19 ناوچــەی دیكــەی جیهان 
دەبێتــەوە، باكــوور و رۆژهەاڵتــی هیندســتان و 
واڵتانــی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت و كالیفۆڕنیــا و 
ئوسترالیا لەنێو ئەو 19 ناوچەیەدا دەبن و زۆرترین 
كەمبوونــەوەی بــڕی ئاویش لە دەریــای قەزوین 
دەبێــت. هەروەها عێراق و ســووریا لەو ناوچانە 
دەبن كە بەشێوەیەكی بەرچاو رووبەڕووی كێشەی 

كەمئاوی دەبنەوە.
د.پێشــەوا محەممــەد عەلــی، مامۆســتا لــە 
زانكۆی سلێمانی و پسپۆڕ لە بواری جیۆفیزیك، 
زانیاریی زۆری لەالیە لەســەر ئەو مەترســییانەی 
بەڕێوەبــەری گشــتیی بەنداوەكانی كوردســتان 
باســی دەكات، بــەاڵم نایــەوێ خەڵك تووشــی 

دڵەڕاوكــێ بكات و دەڵێــت: "هەر ئەوەندە دەڵێم 
ئەوەی ئێمــە دەیزانین خەڵكی بیزانن زۆر شــت 
دەگۆڕن، هیوادارم بەرپرسانی الیەنی پەیوەندیدار 
لە حكومەت زۆر بەزوویی بێنە سەر هێڵ و خۆیان 
بۆ رووبەڕووبوونەوەی وشكەساڵی ئامادە بكەن".

ئــەو پســپۆڕەی بــواری جیۆفیزیــك دەڵێت: 
"بەپێــی راپۆرتێكــی نەتەوە یەكگرتــووەكان كە 
لــە ســاڵی 2001 باوكراوەتەوە، تاوەكو ســاڵی 
2033 عێراق و رۆژهەاڵتی ناوەڕاست بەشێوەیەكی 
گشتی تاوەكو باشووری توركیاش رووبەڕووی بە 

بیابانبوون دەبنەوە".

چوار مانگی زۆر گەرم

گەرمبوونــی بەردەوامی گۆی زەوی بەبڕوای د 
پێشەوا یەكێكی دیكەیە لە هۆكارەكانی وشكەساڵی 
و دەڵێت: "هەر بەهۆی وشكەساڵییەوە پێشبینی 
دەكرێــت 300 تاوەكو 450 ملیــۆن كەس ئاوارە 

ببن".
ئەو پســپۆڕە نایەوێ خەڵك بترسێنێ، بەاڵم 
دەڵێت: "قەبارەی كێشــەكە گەورەیــە و ناچارم 
خەڵكــی لێ ئــاگادار بكەمەوە، ئێســتا پلەكانی 
گەرما بەشــێوەیەكی گشتی لە پلەی 46 تاوەكو 
50 پلەیە، رۆژە گەرمەكان لە ساڵێكدا 16 بۆ 80 

رۆژە، بەاڵم بەپێی لێكۆڵینەوە و پێشــبینییەكان 
تاوەكو ســاڵی 2027 دەگاتــە نزیكەی 118 رۆژ، 
واتە نزیكەی چوار مانگ لە ساڵێكدا پلەی گەرما 
لەنێــوان 46 تاوەكــو 50 پلــە دەبێــت، بەوەش 
بەهەڵمبوونی ئاو زۆر دەبێت". بەاڵم دەشڵێت: " 
گرفتەكە بە زۆری لە ناوەڕاست و باشووری عێراقدا 
دەبێت، ئەوەش دەبێتە هۆی كۆچكردنی بەشێكی 
خەڵكی ئەو ناوچانە بۆ هەرێمی كوردستان، بۆیە 
دەبێــت لە ئێســتاوە خۆمان بۆ ئەو شــەپۆلەی 

كۆچكردن ئامادە بكەین".
ئــاوی ژێر زەوی، ســامانێك كە هیچی كەمتر 
نییە لە نەوت، بەاڵم لە كوردستان تا ئاستێكی زۆر 
پشــتگوێ خراوە. د.مەریوان ئەكرەم، مامۆستای 
زانكۆی ســەاڵحەدین و پسپۆڕی ئاوی ژێر زەوی، 
دەڵێــت گوناهە تاوەكو ئاوی ســەر زەوی هەبێت 
پەنــا بۆ خەرجكردنی ئــاوی ژێــر زەوی ببرێت. 
ئــەو دەڵێــت :"لە هەندێــك واڵت لێدانی بیرێكی 
ئاو مۆڵەتی ســەرۆكی واڵتەكەی دەوێت، بەاڵم لە 

كوردستان جۆرێكی دیكەیە".

86 ساڵە ئاوی عێراق كەم دەكات

راوێژكارێكی وەزارەتی سامانە سروشتییەكانی 
عێــراق دەڵێــت كەمبوونــەوەی ئــاو لــە عێراق 
بابەتێكــی تازە نییە و بۆ ســییەكانی ســەدەی 

رابردوو دەگەڕێتەوە.
عــۆن زیاب، شــارەزا  و راوێژكار لــە وەزارەتی 
ســەرچاوەكانی ئاوی عێراق بــە )رووداو(ی گوت 
"كەمبوونــەوەی ئــاو لــە عێــراق دەگەڕێتەوە بۆ 
ســااڵنی 1930". ئەو دەشڵێت "عێراق لەبەردەم 

مەترســیی گەورەدایە، واڵتانی دراوسێ خەریكی 
دروســتكردنی بەنداون لەســەر ئەو ئاوانەی دێنە 
واڵتەكەمانــەوە، بۆیــە زۆر گرنگــە لەســەر زێی 
گــەورە بەنداوی بێخمە دروســت بكەین كە كاتی 
خــۆی بەهۆی ئەوەی زەوی و گوندی زۆر ژێر ئاو 
دەكەوت، رێگە لە دروستكردنی گیرا، ئێستا كاتی 
ئەوەیە هەردوو حكومەتی هەرێمی كوردســتان و 
عێــراق پێكــەوە كار بكەن بۆ دروســتكردنی ئەو 

بەنداوە".
عۆن زیاب باسی پالنی وەزارەتەكەیان دەكات 
بۆ رووبەڕووبوونەوەی مەترســیی وشكەســاڵی و 
دەڵێت "پالنێكی 20 ســاڵیمان داناوە كە دەبێت 
تاوەكو 2035 ســااڵنە 8 ملیار دۆالرمان بۆ دابین 
بكرێــت، بــۆ ئــەوەی چەندین كاری پــێ بكەین 
بــۆ گالدانــەوەی زۆرترین ئاو، بــەاڵم بەهۆی ئەو 
قەیرانانەی رووبەڕووی عێراق بوونەوە، ماوەی سێ 

ساڵە كەمترین كار لەو بوارەدا كراوە".
بــەاڵم هەرێمــی كوردســتان لــەو پالنەكــەی 
عێراقــدا نییــە. ئەكــرەم ئەحمــەد، بەڕێوەبەری 
گشــتیی بەنداوەكانی هەرێمی كوردستان دەڵێ: 

"لەو پالنەدا هەرێمی كوردستان فەرامۆش كراوە، 
دوو كۆمپانیاش پالنەكەیان داڕشتبوو كە ئوردنی 
و ئیتاڵــی بوون، هیچ حیســابێكیان بۆ هەرێمی 

كوردستان نەكردبوو".
بەڕێوەبــەری گشــتیی بەنداوەكانــی هەرێمی 
كوردستان، هیچ گلەییەكی لە حكومەتی هەرێمی 
كوردســتان نییە و دەڵێت تاوەكو پێش قەیرانی 

دارایی و تا ســاڵی 2014، زۆر بە باشــی بەدەم 
داواكارییەكانیانەوە چوون :"كاك نێچیرڤان بارزانی 
زۆر بە باشــی بــەدەم داواكارییەكانمانەوە هات و 
هاوكاریشمان بوو بۆ دروســتكردنی بەنداوەكانی 
گۆمەسپان لە هەولێر  و زەالن، باوەنوور و باسەڕە 
لە سلێمانی". داواكاریشە ئەو بەنداوانەی دیكە كە 
دیزاینیان تەواو بووە، بەشێوەی وەبەرهێنان یان 
قــەرزی درێژخایەن لە كابینەی نوێدا دەســت بە 
دروستكردنیان بكرێت، چونكە وەك ئەو دەڵێت: 
"بەهۆی وشكەساڵییەكی پێشبینیكراو، لە سااڵنی 
داهاتوودا زەنگێكی مەترسیدار لە دەرگای هەرێمی 
كوردستان دەدا، بۆیە دەبێت لە ئێستاوە خۆمان 

بۆ ئەوە ئامادە بكەین".
هەرێمی كوردستان شەش ســەرچاوەی ئاوی 
ناوخۆ و هاوبەشــی هەیــە، ئەوانیش: زێی گەورە 
)10 ملیار مەتر ســێجا(. زێی بچووك )5 ملیار 
مەتر سێجا(، زێی سیروان )3 ملیار مەتر سێجا(، 
زێی ئاوەسپی )700 ملیۆن مەتر سێجا(. هەروەها 
رووبــاری دیجلە )20 ملیار مەتر ســێجا( و ئاوی 

خابوور )2 ملیار مەتر سێجا(.

رووداو - هەولێر

ســەرۆكی  ترەمــپ،  دۆناڵــد  بڕیارەكــەی 
ئەمریــكا، ســەبارەت بە كشــانەوەی هێزەكانی 
واڵتەكــەی لــە ســووریا گومانــی ئــەوەی الی 
فەرماندە ســەربازییەكانی عێراق دروستكردووە 
كــە واشــنتن لــە داهاتوویەكی نزیكــدا بڕیاری 
كشانەوە یان كەمكردنەوەی بەرچاوی هێزەكانی 
لە عێراقیش بدات، ئەوەش لەالیەكەوە مەترسی 
بەهێزبوونــەوەی داعش زیاتر دەكات و لەالیەكی 
دیكەشەوە دەســتی میلیشیا شیعەكانی عێراق 
لە كاروباری سەربازی و سیاسیی عێراقدا وااڵتر 
دەكات، هــەر دوو ئەگەرەكــەش لــە كاتێكدان 
كە هێــزە حكومییەكانی عێراق  هێشــتا توانای 
ئەوەیــان نییــە بەرپەرچــی شــەڕ و ملمالنێی 

نێوخۆیی بدەنەوە.
تاوەكو ئێســتا ترەمپ هیــچ ئاماژەیەكی بە 
چارەنووسی هێزەكانی واڵتەكەی لە عێراق نەداوە 
كە ژمارەیان نزیكەی 5200 ســەرباز و راوێژكار 
و راهێنــەرە، بەاڵم روانگەی ترەمپ بۆ وجوودی 
هێــزە ســەربازییەكانی واڵتەكەی لــە عێراق لە 
كۆبوونەوەیەكی ساڵی رابردووی نێوان سەرۆكی 
ئەمریــكا و ســەرۆكوەزیرانی پێشــووی عێراقدا 
دەردەكــەوێ، كاتێك داوای لێكردبوو حكومەتی 
بەغدا بە پارەی نەوت قەرەبووی خەرجییەكانی 

ئەمریكا لە عێراق بكاتەوە.
بڕیارەكەی هەفتەی رابردووی ترەمپ تەنانەت 
بــۆ كاربەدەســتە هــەرە بااڵكانــی حكومەتــی 
ئەمریــكاش چاوەڕواننەكراو بــوو، هەر ئەمەش 
وایكردووە بەرپرسانی سەربازیی عێراق چاوەڕێی 
بڕیارێكی لەناكاوی دیكە سەبارەت بە هێزەكانی 
ئەمریكا لە عێراق بكەن. دیپلۆماتێكی رۆژئاوایی 
كــە نەیویســتووە نــاوی ئاشــكرا بكــرێ، بــە 
)واشنتن پۆست(ی ئەمریكی راگەیاندووە "لەنێو 
بەرپرســانی ســەربازیی عێراقدا نیگەرانییەكی 
قــووڵ هەیــە، ئــەوان پێیانوایــە پێنتاگۆن لە 
بڕیارەكانیدا جێگیرە، كەچی ناتوانن پێشــبینی 

بكەن كۆشكی سپی بە نیازی چییە".
نعیــم ئەلعەبــودی، پەرلەمانتــاری نزیك لە 
قەیس خەزعەلی ســەرۆكی گروپی عەســائیبی 

ئەهلــی حــەق كە میلیشــیایەكی شــیعەیە، بە 
رۆژنامە ئەمریكییەكــەی راگەیاند: "ئەمە دەبێ 
وانەیــەك بێ بۆ عێراق كە پشــت بــە ئەمریكا 
نەبەســتێ و متمانەی پێ نەكات، چونكە ئەوان 
لە هەر چركەســاتێكدا دەكــرێ ئێرە جێبهێڵن، 
ئەوان هاوپەیمانێكی راستەقینە نین و نابێ وەك 

هاوبەش سەیریان بكرێ".
رۆژی  بڕیارەكــەی  لــە  ترەمــپ  دۆناڵــد 
چوارشــەممەی رابردوویدا، هۆكاری كشــانەوەی 
هێزەكانــی بۆ "تێكشــكانی داعش" لە ســووریا 
و كۆتایــی ئەركــی ســەربازە ئەمریكییــەكان 
گەڕانــدەوە. حكومەتــی عێــراق لــە كانوونــی 
یەكەمــی ســاڵی رابــردووەوە شكســتی داعش 
لــە عێراقــی راگەیاندووە. ژمارەیەك بەرپرســی 
حكومەتی عێراقیش بە رۆژنامە ئەمریكییەكەیان 

راگەیانــدووە كــە بڕیارە لــە ناكاوەكەی ترەمپ 
گروپە عێراقییەكانی نزیك لــە ئێران هاندەدات 
بۆئەوەی داوای كشــانەوەی خێــرای هێزەكانی 

ئەمریكا لە عێراقیش بكەن.
هەفتەی رابردوو قەیس خەزعەلی، لە تویتێكدا 
رایگەیانــد: "داعــش لە عێراقیش تێكشــكاوە، 
بۆچی هێزەكانتان ناكشێننەوە، ئەگەر هۆكارێكی 
دیكەتان بۆ هێشــتنەوەی هێزەكانتان لە عێراق 
نییــە؟". لــە هەڵمەتی هەڵبژاردنــی پەرلەمانی 
عێراقدا لە مانگی ئایار، دژایەتی مانەوەی هێزە 
ئەمریكییەكان لە عێراق یەكێك لە دروشمەكانی 
گروپە سیاسییەكانی سەر بە میلیشیا شیعەكان 

بوو.
لە ســەرەتای ئەمساڵەوە داعش بەرەبەرە لە 
ناوچەكانی رۆژهەاڵتــی عێراق )واتە كەركووك، 

دیالە و سەالحەدین( دەستی بە رێكخستنەوەی 
ریزەكانی كــردووە. الیەنگرانی مانــەوەی هێزە 
ئەمریكییــەكان جەخــت لــەوە دەكەنــەوە كە 
كشانەوەی ئەمریكییەكان هەموو دەستكەوتەكانی 

شەڕی دژی داعش دەكەنەوە بە هیچ.
پێنتاگــۆن جەخــت لــەوە دەكاتــەوە كــە 
هاوپەیمانیــی نێــوان هێــزە ئەمریكییــەكان و 
هێــزە عێراقییەكان پێویســتە، بۆ ئەوەی پێش 
رووداوی هاوشێوەی هێرشەكانی 2014ی داعش 
بگیرێ. وەزارەتی بەرگریی ئەمریكا لە راپۆرتێكی 
مانگــی رابردووی خۆیدا جەخت دەكاتەوە هێزە 
عێراقییــەكان پێویســتییان بە چەندین ســاڵ، 
یانیش بگرە چەند دەیە هەیە، بۆ ئەوەی بتوانن 

لەسەر پێی خۆیان بوەستن.
بەرپرســانی عێراقــی پێیانوایــە وجــوودی 

سەربازیی ئەمریكا جیاوازییەكی گەورەی لەگەڵ 
وجوودیــان لــە ســووریا هەیــە، لەبــەر ئەوەی 
ئــەوان لەســەر داواكاری حكومــەت لە عێراقن. 
كاربەدەســتێكی دژی تیــرۆری عێراقیــش بــە 
)پۆســت(ی ئەمریكی راگەیاندووە "كشانەوەی 
ئەوان لە ســووریا دەشــێ بە مانای زیادكردنی 
وجوودیــان لــە عێراق بــێ، بۆ ئــەوەی لێرەوە 
چاودێری سووریا بكەن. هەرچیش بێ، ئەمریكا 
رێگە نادات داعش لە ســووریا بەهێز ببێتەوە".. 
كشــانەوەیەكی  چەشــنە  هــەر  گوماندەكــرێ 
هێزەكانــی ئەمریــكا لە عێراق زیانــی گەورە بە 
دژەتیرۆری عێراق بگەیەنێ، كە ساڵی 2003ەوە 
بــە هاوكاریــی و پشــتیوانی ئەمریكییــەكان 

دامەزراوە.
راپۆرتێكــی رۆژنامــەی )نیویــۆرك تایمز(ی 
ئەمریكی لێدوانی بەرپرسە عێراقییەكە پشتڕاست 
دەكاتەوە و ئاماژە بۆ ئەوە دەكات كە پێنتاگۆن 
بیر لەوە دەكاتەوە هێزی بچووكی ئۆپەراسیۆنی 
تایبەت بۆ لێدانی داعش لە سووریا دروستبكات. 
دوو بەرپرسی ســەربازی ئەمریكاش ئاشكرایان 
كــردووە یەكێك لــە بژارەكان ئەوەیــە كۆماندۆ 
ئەمریكییــەكان بۆ عێــراق بگوازرێنەوە، تاوەكو 
لەوێوە ئۆپەراسیۆنی تایبەت دژی داعش بكەن.

بەگوێرەی راپۆرتەكەی )تایمز(ی ئەمریكی، 
وەزارەتــی بەرگریــی ئەمریكا هەمــوو بژارەكان 
پێــش وەگەڕكەوتنــی دەستلەكاركێشــانەوەی 

جەیمز ماتیس لە كۆتایی شوباتی ساڵی داهاتوو 
كاربەدەســتانی  ترەمــپ.  دەخاتەبەردەســتی 
وەزارەتــی بەرگریــش ئامــاژە بۆ ئــەوە دەكەن 
كــە دەیانەوێ پشــتگیرییەكانیان بۆ هێزەكانی 
سووریای دیموكرات بەردەوام بێ. دوو فەرماندەی 
فەرماندەیــی ناوەندیــی هێزەكانــی ئەمریكاش 
رایانگەیاندووە هێز لەسەر سنووری عێراق جێگیر 
دەكــەن، بۆ ئەوەی لە كاتی مەترســی گەورەدا 

ئاودیوی سووریا ببن.
ماتیــس رۆژێــك دوای بڕیارەكــەی ترەمــپ 
دەستلەكاركێشانەوەی خۆی رادەستی كۆشكی 
ســپی كرد كە بڕیارە لە رۆژی 28ی شــوباتەوە 
بكەوێتە بواری جێبەجێكردنەوە. رۆژی شەممەی 
رابــردووش برێت مەكگــۆرك، نوێنەری تایبەتی 
سەرۆكی ئەمریكا لە هاوپەیمانێتیی نێودەوڵەتیی 
خــۆی  دەستلەكاركێشــانەوەی  داعــش،  دژی 
پێشكەش بە وەزارەتی دەرەوەی واڵتەكەی كرد. 
هــۆكاری دەستلەكاركێشــانەوەی هەردووكیــان 
بڕیاری كشانەوەی هێزەكانی ئەمریكا لە سووریا 
و پشــتگوێ خســتنی هاوپەیمانەكانی ئەمریكا 

بووە.
رۆژی هەینی مایك پۆمپیۆ، وەزیری دەرەوەی 
ئەمریكا، لە پەیوەندییە تەلەفۆنیدا دكتۆر بەرهەم 
ساڵح، سەرۆككۆماری عێراقی دڵنیا كردووەتەوە 
لەوەی هەوڵەكانــی دژی داعش بەردەوام دەبن، 
رۆژی شــەممەش هەمــان بەڵێنــی بــە عــادل 

عەبدولمەهدی، سەرۆكوەزیرانی عێراق، داوە.
بەپێی داتا فەرمییەكان ئەمریكا 2000 سەرباز 
و راوێژكاری لە رۆژهەاڵت و باشووری رۆژهەاڵتی 
سووریا هەیە، بەاڵم ئامارە نافەرمییەكان ئاماژە 
بــۆ ژمارەیەكی زیاتری هێزی ئەمریكا لەو واڵتە 
دەكەن. هەندێك لە سەرچاوەكان ئاماژە بۆ ئەوە 
دەكەن ئەو هێزانە دەبێ لە 100 رۆژی داهاتوودا 

بە تەواوەتی سووریایان جێهێشتبێ.

دوو قەیرانی گەورە بەڕێوەن بۆ كوردستان و عێراق

پالنی داهاتووی ئەمریكا بەرپرسانی عێراقی 
تووشی دڵەڕاوكێ كردووە

)AFP :فۆتۆ( 

ئەوەی ئێمە دەیزانین خەڵكی بیزانێ زۆر 
شت دەگۆڕێت

پسپۆڕێكی ئاو:

86 ساڵە ئاوی عێراق كەم دەكات

راوێژكارێكی وەزارەتی سەرچاوەكانی ئاوی عێراق:

ساڵی 2033 عێراق و رۆژهەاڵتی ناوەڕاست بەشێوەیەكی گشتی تاوەكو باشووری توركیاش رووبەڕووی بە بیابانبوون دەبنەوە

تاوەكو ئێستا ترەمپ هیچ ئاماژەیەكی بە چارەنووسی هێزەكانی واڵتەكەی لە عێراق نەداوە
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كەنیزەكەكانی خەالفەت 
كەنیزەكەكانی خەالفەت..

داعشێك بە براكەمی گوت 
خوشكەكەت الی من ئەمانەتە 

حەسەن 
پێیدەگوتم 

ئەوە بۆ یەكێتی 
دەگری؟

نەوزاد مەحموود
رووداو – دهۆك

حەســەن جیاواز بوو لە هەمــوو ئەو چەكدارانەی 
بەشــێوەیەكی كاتی دەبوونە هاوژینی سوهام، بەاڵم 
حەسەن ئەو قەناعەتەی بۆ سوهام دروست نەكردبوو 

كە بیر لە راكردن نەكاتەوە.
ســوهام، كە بەشــێكی زۆر لــە نەهامەتییەكانی 
خــۆی لە ژمارەی رابــردووی )رووداو( گێڕایەوە، ئەو 
ژمارەیەش درێژە بە گێڕانەوەی رۆژە ناخۆشەكانی لە 
سێبەری رەشــی خەالفەتەكەی ئەبووبەكر بەغدادای 
دەدات. ئــەو دەیــەوێ زیاتــر لەبــارەی حەســەن و 

خێزانەكەی قسە بكات.
"باشترە هەندێك روونتر باسی حەسەن بكەم. ئەو 
خەڵكی دۆمیز بوو، بەاڵم لە مووســڵ دەژیا. كاتێك 
داعش دەســتی بەســەر مووســڵدا گرت، ئــەو كاری 
چاككردنەوەی ئۆتۆمبیلــی دەكرد، خۆی و هاوژین و 
منداڵەكانــی و دایكی لە مووســڵ بوون، بەاڵم باوكی 
هەر لە كوردستان بوو. هەر زوو كرابووە ئەمیر، تەنیا 
ئۆتۆمبیلی چەكدارانی داعشی چاك دەكردەوە، وەاڵمی 
خەڵكی ئاسایی نەدەدایەوە. من ناتوانم بڵێم حەسەن 
كەسێكی باش بوو، بەاڵم كاتێك بیر لە مامەڵەی ئەو 

چەكدارانە دەكەمــەوە كە منیان كڕیوە، ئیدی دەبێ 
بڵێم حەسەن جیاواز بوو، سەرباری ئەوەی هێشتا من 

لە خوام دەویست لە دەستی هەڵبێم".
چاوەڕێــدەكات ئەو منداڵەی هاتووەتــە ژوورەوە، 
دەرگای ماڵــە لــە پــەڕۆ دروســتكراوەكە دابخات بۆ 
ئەوەی كەشــێكی تاریكتری هەبێت بــۆ تەواوكردنی 
چیرۆكەكــەی، بــەاڵم بۆچی رزگاربوویەكی دەســتی 
داعش هێشــتا خووی بە تاریكڕاگرتنی ژوورەكەیەوە 
گرتووە؟ بۆ ئافرەتێك كە هێشتا تەمەنی 23 ساڵە؟

بەبێ ئەوەی سەری بەرز بكاتەوە، بە تۆنێكی نزمتر 
لەو شێخەی بە بێدەنگی مەسحەفا رەش دەخوێنێتەوە 
دەڵێ "من تووشــی حاڵەتێك بووم، بەردەوام حەزم 

لە تاریكییە".
 رووداو: بۆچی؟

ســوهام: نازانم بۆچی، بەاڵم رەنگە بەهۆی ئەوە 
بێت كە ناتوانم ئەو رۆژانەی لەالی داعش بووم لەبیر 

خۆم ببەمەوە. بەردەوام حەزیشم لەوەیە تەنیا بم.
رووداو: لەوێ حەســەن لێی نەدەپرســیت بۆچی 

بەردەوام گۆشەگیریت و دەگریت؟
ســوهام: زۆر لێــی دەپرســیم. بــەاڵم دواتر بۆت 

باسدەكەم.

 بۆ یەكێتی دەگریت؟
رۆژانــە ســوهام، وێنــەی دڕێنــدراوی تاڵەبانی و 
لۆگۆ و سیمبوولە حیزبییەكانی یەكێتی دەبینی، كە 
چەكدارانی داعش بەسەریدا هاتوچۆیان دەكرد. ئەوە 
بارەگای سەرەكی یەكێتی نیشتمانی كوردستان بوو لە 
مووسڵ كە حەسەن و چەكدارەكانی هەرزوو دەستیان 
بەسەردا گرتبوو كردبوویانە بارەگا و شوێنی مانەوەی 
خۆیان. حەسەن بە جۆرێك لە خۆباییبوونەوە باسی 
ئەوەی بۆ كردووە چۆن دەســتیان بەســەردا گرتووە 
و بــەو هۆیــەوە كەلوپــەل و چەك و چۆڵــی زۆریان 
دەســتكەوتووە :"بەدەستی خۆم وێنەكانی تاڵەبانیم 

دڕاند". 
كاتێك حەســەن ئەو قسانەی بۆ سوهام كردووە، 
دەســتی بەگریــان كــردووە، بەاڵم ئەو بــە تووڕەیی 
لێــی پرســیوە، چییە؟ دەڵێی بۆ یەكێتــی دەگری؟ 
ئــەو دەمانچەیەی حەســەن بەقەدی خۆیدا شــۆڕی 
كردووەتەوە، لۆگۆی یەكێتی پێوەبووە و یەكێك بووە 
لەو چەكانەی بە تایبەتی هەڵیگرتووەتەوە بۆ خۆی.

باسكردنی "الیەنە باشەكان"ی حەسەن :"ئەو گۆڕانە 
لە ژیانی حەسەندا وردە وردە زیاتر دەبوو، جاروبار كە 
دەهاتەوە ماڵەوە و منی بە دڵتەنگی و بێزاری دەبینی 
دەیگوت: كاتێك تۆ پێمبڵێی بەخێر بێیتەوە، ئیدی 

هەموو ماندوێتیم لەبیر دەچێتەوە".
نەدەكرا ئەو ترووســكاییانە بەهەند وەرنەگرێ كە 
لەپەنجەرەی ژوورە تاریكەكەی ژیانیدا بەدی كردبوون. 
ئەو گۆڕانكاریانەی بەسەر رەفتاری حەسەندا هاتبوون، 
وا ســوهام دەكات بــە داواكارییــەك دڵی حەســەن 
تاقیبكاتــەوە كە بڤڤە بوو كەنیزەكێك داواكاریی لەو 
جۆرەی هەبێت. سوهام دەڵێت :"رۆژێك بە حەسەنم 
گوت مۆبایلەكەتم بدەرێ با تەلەفۆنێك بكەم، هەندێك 
سەیری كردم و دواتر مۆبایلەكەی لە گیرفانی دەریهێنا 
و پێیدام. لە ماڵی حەســەندا تۆڕی مۆبایل یان هەر 
نەبوو یان زۆر زۆر الواز بوو، چوومە دەرەوەی ماڵەكە 

و بە پەلە پەیوەندیم بە براكەمەوە كرد". 
بەاڵم حەسەن دوای كەوتبوو تاوەكو بزانێ لەگەڵ 
كێ قســە دەكات؟ "بەرلەوەی حەسەن هیچم پێبڵێ، 
براكەم گوتی مۆبایلەكە بدە دەســتی ئەو داعشــەی 
تۆی كڕیوە، حەسەن و براكەم پێكەوە قسەیان كرد. 
گوێم لێبوو حەســەن بە براكەمی گوت: هیچ خەمت 
نەبێ و خوشكەكەت الی من ئەمانەتە". بەاڵم رۆژانی 
دواتر هەســتیكردووە حەسەن پەشــیمان بووەتەوە 
لەوەی رێگەی پێداوە تەلەفۆن بۆ كەسوكاری بكات، 
راســتییەكەی ئــەو زۆرتر لەوە ترســاوە ناونیشــانی 

ماڵەكەی بگاتە فڕۆكەكان و بۆردوومان بكرێت.
تاوەكــو ماوەیــەك بــەر لــەوەی داعش بەســەر 
گوندەكەیانــدا بــدات، یەكێــك لە براكانی ســوهام، 
پاســەوانی د.بەرهەم ســاڵح بووە لە ســلێمانی. ئەو 
هەرگیز نەیهێشتووە حەسەن بزانێ براكەی پاسەوانی 
یەكێك لە بەرپرسە بااڵكانی كورد بووە، چونكە دوور 
نەبوو ئەوە ببێتە هۆی ئەوەی حەســەن بكاتەوە بە 
داعشــێكی هاوشــێوەی ئەبوو حەمزە كــە چێژی لە 

ئازاردانی كەنیزەكەكان دەبینی.

 فرمێسكەكانی دایكی حەسەن
سوهام ئێزدییە و جەژن و بۆنە ئاینییەكانی تەواو 
جیاوازن لەو جەژن و بۆنە ئاینییانەی موســوڵمانان 
هەیانــە. لــە زۆربــەی جەژنەكانیان ئێزدییــەكان لە 
پەرستگایەك كۆدەبنەوە كە پێیدەگوترێ اللش، بەاڵم 
نایشارێتەوە لە مووسڵ هەمیشە حەزی لێبووە جەژنی 
موســوڵمانان زووتر بێــت. لەبەر ئەوەنــا كە جەژن 
بگێڕێ، بەڵكو بەهۆی ئەوەی حەســەن دڵخۆش بێت 
و ئەویش لە قوژبنێكی ئەو دڵخۆشــییەی حەسەندا، 
هەلێــك بدۆزێتــەوە بــۆ ئــەوەی گوێــی لــە دەنگی 

كەسوكاری بێت.
 لــە رۆژانی جەژندا، چەكدارانی داعش ســەردانی 
ماڵــی یەكیان دەكرد و چەژنــە پیرۆزەیان لە یەكدی 
دەكرد. رووخسارە گرژ و مۆنەكان هێورتر دەبوونەوە 
و زەردەخەنــە دەگەڕانــەوە، ئەگەرچــی هیچكام لەو 
زەردەخەنانە پێشــكەش بە كەنیزەكەكان نەدەكران. 
حەســەن لە رۆژانی جەژندا، ســوهامی لەگەڵ خۆی 
دەبردە ماڵی دایكی و خوشــكەكانی. ئەوەش وایكرد 
كە تێكەڵی و ناســین لــە نێوانیان دروســت ببێت. 
سوهام دەڵێت :"ئەو جەژنە حەسەن زۆر دڵی خۆش 
بــوو، هەرگیز ئاوا بە دڵخۆشــی نەمبینی بوو. گوتی 
دەچینە ماڵی خوشكم. لەماڵی خوشكی دەرفەتم هێنا 
و جارێكــی دیكە پەیوەندیم بە براكــەم كردەوە، زۆر 
بە روونی ناونیشانی ماڵی خۆمانم پێدا. پێمگوت لە 
گەڕەكی تەئمیمین لە بارەگای كۆنی یەكێتی، براكەم 
گوتی هەوڵی رزگاركردنت دەدەم و كەسێك دەنێرم بۆ 

ئەوەی رزگارت بكات".

ئــازارە؟ ئەگەرچی  بــە 
هێندە وێســتگەی تاڵ لە 
ژیانمدا هەن كە چاوەڕوانی 

الشــەی  ژێــر  لــە 
خۆیــەوە  قورســی 
تەنگەنەفەسی كردبم، 

بەاڵم مــن ناچارم پێی 
بڵێــم تۆ بۆچــی چاوەڕێی قومارت دەكــرد؟ :"ئاخر 

براكەم گوتی كەسێك دەنێرم".
رۆژان بوونــە هەفتە و هەفتەكان بوون بە مانگ. 
ناوەڕاســتی مانگــی ئابــە، گەرمای مووســڵ هێلكە 
دەكوڵێنێ. سوهام بڕیار دەدات چیدی بە دیار بەڵێنی 
براكەی دانەنیشــێ. كاژێر 8ی بەیانی رۆژی 15 ئابی 
2015 سەرتاپای جەستەی بە جلی رەش دادەپۆشێ 

و بە خوشــكەكەی حەسەن دەڵێت: ئەگەر حەسەن 
هاتەوە پێی بڵێ چووەتە بازاڕ نان بكڕێ.

لە هەر كۆاڵنێكەوە تێدەپەڕی، بازگەیەكی الوەكی 
چەكدارانی داعش هەبوون. سەیركردنی ئەو چەكدارانە 
بۆ خۆی ترســێنەرە. تاوەكو كاژێر 11ی پێشنیوەڕۆ 
بەو گەرما تاقەتپڕووكێنە منداڵەكەی بە باوەشــەوە 
بــووە و خــۆی دابووە دەســت قەدەر :"گەیشــتمە 
گوندێك ناوەكەیم بیر نەماوە، پیاوێكی بە تەمەن لە 
بــەردەرگا بوو، گوتم كچەكــەم زۆر دەگری و بەڵكو 
هاوكاریــم بكەن، پیاوەكە گوتــی زوو وەرە ژوورەوە، 
بەاڵم دەبێت زوو بڕۆیت، چونكە كوڕەكەمان داعشــە 
نەوەك لەو كاتەدا بگەڕێتەوە. لەو ماڵە هاتمە دەرەوە 
و چوومە ســێ ماڵی دیكە، بــەاڵم لەخۆیان نەگرتم، 
ئیــدی ناچار چوومــە الی پیاوێك كە عەرەبانەیەكی 

راگرتبوو كێكی لەسەر دەفرۆشت".

سوهام چەند جارێك بیری لە هەاڵتن كردووتەوە، 
بەاڵم بیركردنەوەیەكی بێ ئەنجام، چونكە ئەو شوێنەی 
ســوهام لێــی ماوەتەوە، بــە كامێــرای چاودێرییەوە 
تەنرابوو، ســوهام دوو لە كامێراكانی شكاندوون، بۆ 
ئەوەی رێگایەك بۆ هەاڵتن بدۆزێتەوە، بەاڵم سوودی 

نەبووە.
هەوڵەكانی حەسەن بۆ ئەوەی چیدیكە باوكی بە 
تەنیا لە كوردســتان نەمێنێتەوە و بچێتە ســنووری 
قەڵەمڕەوی داعش، ئاكامێكی نەبووە، چونكە باوكی 
رەتیكردووەتەوە و گوتویەتی هەر لەوێ دەمێنێتەوە. 
بەاڵم دایكی و خوشكەكانی لە مووسڵ بوون. سوهام 
لەو بڕوایەدایە دایكی حەسەن، هیچ سۆزێكی بۆ ئەو 
خەالفەتــە نەبووە كە خۆی و كوڕەكەی لە ســایەیدا 
دەژیــان، تەنانــەت منداڵەكانــی حەســەنیش لەژێر 
كاریگەریــی زۆرتــری داپیرەیاندا بــوون، نەك باوكە 

جیهادییەكەیان.
بــۆ ژنــان و كچان، دۆخەكە لە مووســڵ هەندێك 
جیاواز بووە لە رەققە. بازاڕ و شــوێنە گشــتییەكانی 
رەقەكە دەبووایە ئافرەتان سەرتاپای لەشیان لە ژێر 
پەچەیەكی رەشەوە بشارنەوە و بە پارچە پەڕۆیەكی 
تەنكی كون كون، چاوەكانیشیان دابپۆشن. لە مووسڵ 
ئەو پەڕۆ تەنكە بەســەر چاوەكاندا نەدەدرا. هەروەها 

ژمارەی چەكــدارە بیانییەكانیش لەوێ كەمتر بوون. 
هەموو ئەو كۆشك و بااڵخانە حكومی و حیزبییانەی 
لەوێ دەســتیان بەسەرداگیرابوون، كرابوونە بارەگای 
چەكدارانی داعش و فەرمانگەكانی سەر بەخەالفەت. 
ژنــان و كچانــی تەنیــا، ئەگەرچی بە تــەواوی لەژێر 
پەچەوە بوون، بەاڵم زۆرتر رووبەرووی لێپرســینەوە 
دەبــوون لە شوێنەگشــتییەكاندا، بــەاڵم كچ و ژنانی 
كەنیــزەك، ماڵەكان بــۆ خۆیان كرابوونــە زیندان و 

رێگەیان پێنەدەدرا بە تەنیا بچنە دەرەوە.

 "خوشكەكەت الی من ئەمانەتە"
ســوهام، نایەوێــت دادپەروەریــی لــە گێڕانەوەی 
چیرۆكەكەیــدا ون بــكات. هەرچەندە بــۆ خۆی لەو 
خەالفەتەدا نەیدۆزییەوە. من كاتێك لەوە تێگەیشتم 
كە دوای تێپەڕینی ماوەیەك ژیان لەگەڵ حەســەندا، 
پێناسەیەكی دیكە بۆ كەسایەتی ئەو دەكات :"لەگەڵ 
ئــەو رادەهاتم، هەوڵی دەدا داعشــێكی جیاواز بێت، 
وەك ســەرەتا لێی نــەدەدام. كاتێك لە ئیش یان لە 
بەرەكانــی جەنگ دەگەڕایــەوە، ئەگەر زۆر لێم تووڕە 
بووایە، لە جیاتی ئەوەی لە خۆم بدات، تووڕەییەكەی 
بە شــكاندنی كەلوپــەل و شووشــەی پەنجەرەكانی 

ماڵەكە دەردەبڕی".
سوهام بێدەنگ دەبێ، وەك ئەوەی دوو دڵ بێ لە 

سوهام جارێك لەگەڵ دایكی حەسەن دانیشتووە 
و قسەی لەگەڵ كردووە. باسی حاڵی خۆی و دەیان 
كچ و ژنی ئێزدی كردووە كە چۆن دەچەوسێندرێنەوە 
:"دایكی حەسەن گریا و گوتی من هیچم لەدەستنایەت، 
دەشزانم ئەوە ستەمە بەرامبەرتان دەكرێت، بەاڵم چی 

بكەم".

چەوسێنەرێكی عاشق
یەك لەســەر پێنجی كەنیزەكەكان، ئەو كچ و ژنە 
ئێزدییانەی لەالیەن چەكدارانی داعشەوە رفێندرابوون، 
بەشــی دیوانی )غەنائیم و فیئە( بوون. دیوانەكەش 
ئەم كەنیزەكانەی بە شەڕكەران دەفرۆشتەوە. نرخی 
ئــەو كچانەی تەمەنیان كەم بــوو، تاوەكو 12 هەزار 

دۆالر رۆیشتووە.
ئەو رۆژانە باسوخواســی كەنیزەكەكان و كڕین و 
فرۆشــتنیان و هەوەســبازی، باس و خواسی گەرمی 
بەیەكگەیشــتنی چەكدارانی داعش بووە. بەتایبەتی 
كاتێك ســەردانی یەكدیان دەكرد و شــەوی درێژیان 
لە ماڵی یەك بەســەردەبرد. سوهام گوێی لە یەكێك 
لە چەكدارەكان بووە باسی هاوڕێیەكی خۆی كردووە 
كــە چۆن عاشــقی كچێكی ئێزدیی خەڵكــی زوممار 
بووە:"تەنانــەت گەیشــتبووە ئەوەی رۆژانــە لە بازاڕ 

دیاری بۆ دەكڕی".
بەاڵم ســوهام، هەرچەندە دان بــەوەدا دەنێ لەو 
مانگانەی دوایی ساڵی 2015 دا، حەسەنی وادەبینی 
كــە رەفتارەكانی نزیك بوون لەوەی خۆشەویســتی 
پێشــانی ئەو بدات، كەچی ئەگــەر بۆ چركەیەكیش 
دەســتی بە ئەشــكەفتا ســتونی مرازان بگەیشتایە، 
بەكوڵ و بــەدڵ دەپاڕایەوە تولەڕێیەكی دەربازبوونی 
بۆ بدۆزێتــەوە. لەو رۆژانەدا كە لەرێگای مۆبایلەكەی 
حەســەنەوە، گوێی لە دەنگی براكــەی بووبوو، خەو 
لــە چاوەكانی تۆرابوون و بیری لەوە دەكردەوە چۆن 
هەڵبێت :"رۆژێك چوومە دووكانێكی سەوزە و میوە، 
فرۆشیارەكە كوڕێكی گەنج بوو. لەوێ خۆم پێڕانەگیرا 
و زۆر گریــام و هەموو چیرۆكــی خۆم بۆ گێڕایەوە و 
ئەویش دەســتی بە گریان كرد، بەاڵم دواتر پێیگوتم 

كە ناتوانێ هاوكاریم بكات".
لە چاوەڕوانی براكەیدا تاوەكو فریادرەســێكی بۆ 
پەیدا بكات و دەربازی بكات، رۆژەكان نەدەرۆشــتن. 
هێدی هێدی حەســەن هەســتدەكات لەنێو ســەری 
سوهامدا پشكۆی فێڵ و هەاڵتن داگیرساون، بۆیە بیر 
لە فرۆشتنی دەكاتەوە :"حەسەن پێیگوتم دەتفرۆشم، 
بــەاڵم بــە پاڕانەوە چوومە بەردەمــی، هەموو الوازی 
خۆمم پیشاندا و گوتم: تەنیا مەمفرۆشە، هەر سزایەكم 

دەدەی بیدە. چونكە من ناونیشانم بە براكەمدا بوو، 
لەالیەكی دیكەش حەسەن باشترینی نێو داعشەكان 

بوو بۆ من".

 ملوانكەیەك زێر 
بە خولەكێك قسەكردن

ســوهام بیر لەوە دەكاتەوە، لە رێگەی نیشاندانی 
سۆزی دایك و باوك بۆ منداڵەكەی، سەرنجی حەسەن 
رابكێشێ و پێیدەڵێت هەواڵی بۆ هاتووە كاتێك باوكی 
مردووە، بانگی ئەوی كردووە، بەاڵم ئەو لە تەنیشتی 
نەبووە. ئێستاش دایكی نەشتەرگەرییەكی گەورەی بۆ 
دەكرێ و پێویستە لەالی بێ. بەاڵم حەسەن گاڵتەی 
بە پاڕانەوەكانی سوهام هاتووە و پێیگوتووە :"ئەگەر 

بیر لە ئازادكردن یان هەاڵتن بكەیتەوە، دەتفرۆشم".
سوهام لە من دەپرسێ، تۆ دەزانی چاوەڕوانی چەند 

دەتوانــی  ســوهام: 
بدەیتــێ  مۆبایلەكەتــم 

تەلەفۆنێك بكەم؟
فرۆشیارەكە: بۆچیتە؟

سوهام: من هاوژینی 
و  داعشــم  ئەمیرێكــی 
مۆبایلــم بیرچــووە، ئەو 
رێگەم پێنادات بە تەكسی بڕۆمەوە ماڵەوە و دەمەوێ 

تەلەفۆنی بكەم.
فرۆشــیارەكە بێدەنگ دەبێ. ســوهام دەست بۆ 
ملی دەبات و زنجیرێك دەردەهێنێ كە پیتێكی زێڕی 

پێوەیە. 
ســوهام: ئەگەر لەبەر بااڵنسی مۆبایلەكەتە، ئەوا 
بۆ خولەكێك قسەكردن ئەو ملوانكە زێڕەت پێدەدەم.
فرۆشــیارەكە: نەخێــر من زێڕم نــاوێ و ئەوەش 

مۆبایل تەلەفۆنی خۆت بكە.
"قــەت میهرەبانــی ئــەو پیــاوە لەبیــر ناكەم". 
كاتێــك پیاوەكە دەزانێ ســوهام یەكێكە لە ئێزدییە 
بــە كەنیزەككراوەكان، دەیباتــەوە ماڵەكەی خۆی و 
ئامۆژگارییەكیشی دەكات، نەبادا لە پڕ و لەنێوەشەودا 
چەكــداران هەڵكوتنــە ســەرماڵەكەی :"هەركــەس 
پرســیاری لێكــردی، بڵــێ مــن خوشــكی هاوژینی 

ئەحمەدم".
سوهام لەماڵی ئەحمەدی كێكفرۆشدا پشوویەكی 
كورتی دا و دواتر نەخشەیەكی پێشكەشكرد. بەپێی 
نەخشــەكە، رۆحــی ســوهام و كچــە تەمــەن یەك 
ساڵەكەی دەكەوتە دەست تولەرێیەك كە بە نێودڵی 
مانگەشەودا رەتدەبێ . ژنێك، دەبێ ئەو شەوە هەموو 
توخمەكانی مێینەبوونی خۆی فڕێ بدات و گوێش بەو 
چیرۆكە ترســێنەرانە نەدات كە لە منداڵیدا لەبارەی 
شەو و تاریكی و تەنیاییەوە بۆیان گێڕاوەتەوە :"دوو 
كاژێر و نیو بەپێ رۆیشتم، هەر بەوشێوەیەی ئەحمەد 
پێیگوتم، چاوم بڕیبووە زەوییەكە تاوەكو رێیەكە ون 
نەكەم، ئیدی كاتێك پێشمەرگەكانم بینی دنیا تەواو 
رۆشــن دەبووەوە، رۆژی 18ی ئاب من گەیشتمە نێو 

پێشمەرگە".
هەرخــۆی نا، پێشــمەرگەكانیش دەگریــان. ئەو 
ســاتانە بۆ سوهام، نە لەبیر دەكرێن و نە ون دەبن. 
من چاوەكانی دەخوێنمەوە كاتێك شتێكی پێنەماوە 
بۆ گوتن. چاوەكانی دەڵێن، بۆ هاتنەوەكەی، باوەشی 
زۆر لــە ئازیزانی نەبینی، چونكە لە باوەشــی گۆڕدا 
بــوون. ســوهام، ژنێكە لــە شــنگال دڵتەنگتر و لە 
دارچوالەی قەراخ رێگای گوندێكی راگوێزراو تەنیاترە.

چیرۆكی چوارەم )بەشی دووەم و كۆتایی(

تووشی 
حاڵەتێك بووم 

بەردەوام حەزم 
لە تاریكییە

بە هەموو 
سزایەكی 

حەسەن رازی 
بووم، بەس 
نەمفرۆشێ

بە تەلەفۆنی خوشكی 
چەكدارێكی داعش پەیوەندیم بە 

كەسوكارەكەمەوە كرد

داعشێك پێیگوتم 
كە تۆ بەخێرهاتنەوەم دەكەی، 

دەحەسێمەوە
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باجی جگەرە دەبێتە دوو هێندە

سەبارەت بە باجی سەر جگەرە، ساماڵ عەبدولڕەحمان، بەڕێوەبەری گشتیی گومرگەكانی 
هەرێمی كوردستان، بە )رووداو(ی گوت :"ئێمە لە بەرامبەر هاوردەكردنی هەر كارتۆنێك 
جگەرە 35 هەزار وەردەگرین، 25 وەك رەسمی گومرگی، 5 هەزار دینار بۆ سندوقی 
شێرپەنجە، هەروەها 5 هەزار دیناریش بۆ بەكاربەری ناوخۆ وەردەگرین كە ئەویش بۆ هاوكاری 
نەخۆشخانەكان خەرج دەكرێت". ساماڵ عەبدولڕەحمان ئاماژەی بەوەدا :"لەسەر راسپاردەی 
وەزارەتی تەندروستی و ئەنجوومەنی وەزیران، لە پێناو پاراستنی تەندروستیی هاوواڵتیان و 
كەمكردنەوەی كێشانی جگەرە، لە 14ی شوباتی داهاتووەوە رەسمی گومرگی دەكەین بە 
دوو هێندە و بۆ هەر كارتۆنێك جگەرە 60 هەزار دینار وەردەگرین".

بەنزین هەرزان دەبێت
رووداو - هەولێر

نرخــی لیترێــك بەنزینــی نۆرماڵ بۆ خوار 700 دینار دابەزی، بەرپرســانی حكومەتیش دەڵێن ئەوەی بەنزین گران بفرۆشــێ ســزادەدرێ. ســۆران 
عەبدولغەفــوور، بەڕێوەبــەری چاودێریی بازرگانیی ســلێمانی بە )رووداو(ی راگەیاند :"رۆژی 23ی ئــەم مانگە نرخی بەنزین دابەزینێكی دیكە بەخۆیەوە 

بینی ، نرخی یەك لیتر بەنزینی جۆری نۆرماڵ بە 675 دینار موحەســنیش بۆ 750 دینار دابەزی. گوتیشــی "هەر خاوەن بەنزینخانەیەك ســەرپێچی بكات 
 و لەو نرخە گرانتر بیفرۆشــێ،  رووبەڕووی ســزا دەبێتەوە". هەروەها نەبەز عەبدولحەمید، قایمقامی هەولێر گوتی :"نرخی بەنزینی جۆری نۆرماڵ لە شــاری 

هەولێریش بۆ خوار 700 دینار دابەزیوە".

ئابووری

چوار كارگەی 
بەرهەمهێنانی 
جگەرە لە هەرێمی 
كوردستاندا هەن

رەوا عەبدوڵا
رووداو - هەولێر

بازرگانیــی  وەزارەتیــی  ئامــاری  بەپێــی 
حكومەتی هەرێمی كوردســتان لە ســێ ساڵی 
رابــردوودا بایــی نزیكــەی ســێ ملیــار دۆالر 
جگەرە هــاوردەی هەرێمی كوردســتان كراوە. 
هاوردەكردنەكەش ســاڵ بەساڵ زیادی كردووە، 
بەجۆرێك ســاڵی رابردوو بە بەراورد بە ســاڵی 

پێشتر 51% زیادی كردووە.
بەپێــی ئامــاری بەڕێوەبەرایەتیی گشــتیی 
پــالن و بەدواداچوون لــە وەزارەتی بازرگانی و 
پیشەسازیی هەرێمی كوردستان، لە سێ ساڵی 
رابردوودا 175 هەزار تۆن بەرهەمە توتنییەكانی 
وەك جگــەرە، توتنــی خــاو و ئــاوی، توتنی 
ترشێنراو بە بەهای 2 ملیار و 994 ملیۆن دۆالر 
هــاوردەی عێراق و هەرێمی كوردســتان كراوە، 
پشــكی شــێری بازرگانییەكەش بەر بازرگانانی 

كوردستان كەوتووە.
بەپێــی ئامارەكە ســاڵی 2015 زیاتر لە 41 
تۆن جگــەرە و بەرهەمە توتنییەكان بە بەهای 

614 ملیــۆن دۆالر هاوردەی عێــراق و هەرێمی 
كوردســتان كراوە كــە 32.4 هــەزار تۆن واتە 
79% لەالیەن بازرگان و كۆمپانیا بازرگانییەكانی 
هەرێمــی كوردســتان هاوردەكــراوە. لەســاڵی 
2016شدا 44 هەزار تۆن بە بەهای 627 ملیۆن 
دۆالر هاوردەكراوە كە 35 هەزار تۆن، واتە %80 
لەالیەن بازرگانانی هەرێمی كوردســتان هاوردە 

كراوە.
ســاڵی رابردوو ئــەم بازرگانییە بەرێژەیەكی 
تــۆن  هــەزار   90 و  زیادیكــردووە  بەرچــاو 
جگــەرە و بەرهەمــە توتنییەكان بــە بەهای 1 
ملیــار و 753 ملیــۆن دۆالر هــاوردەی عێراق و 
هەرێمی كوردســتان كــراوە، نزیكەی 58 هەزار 
تــۆن واتــە 64% لە الیەن بــازرگان و كۆمپانیا 

بازرگانییەكانی هەرێمی كوردستان بووە.
ئیســماعیل حاجی فایەق، خاوەنی كۆمپانیا 
ئاالن بۆ بازرگانیی جگەرە دەڵێت :"لە هەرێمی 
كوردســتان ئاڵوگۆرییەكــی گەرمــی بازرگانی 
جگەرە هەیــە، نزیكەی 70%ی ئەو جگەرەیەی 
كۆمپانیاكانــی كوردســتان هــاوردەی دەكەن، 
جارێكی دیكە بەرێگەی جیاواز هەناردەی ئێران 

و توركیا و سووریا و عێراق دەكرێ".
بازرگانــی،  وەزارەتــی  داتاكانــی  بەپێــی 
هاوردەكردنــی جگــەرە لــە ســاڵی 2017 بــە 
بەراورد بە ســاڵی 2016 بەرێژەی 65% زیادی 
كردووە. ئیســماعیل حاجی فایەق هۆكارەكەی 
رووندەكاتــەوە و دەڵێت :"دەنگۆیەك هەبوو كە 
لەعێراق و هەرێمی كوردســتان گومرگی ســەر 

هاوردەكردنی جگەرە زیاد دەكرێت، بۆیە زۆربەی 
كۆمپانیاكان بڕێكی زۆر جگەرەیان هاوردەكرد، 
ئێســتاش كــۆگای زۆربەی كۆمپانیــاكان پڕ لە 

جگەرە". 
ئامارەكەی وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی، 
داتــای زۆر وردی لەســەر ئــەم ئاڵوگۆرییــە 
بازرگانییە تێدایە، بۆ نمونە ئەو 90 هەزار تۆن 
بەرهەمــە تووتنیەی لەســاڵی 2017 هاوردەی 
عێــراق و هەرێمی كوردســتان كراوە، 85 هەزار 
تۆنــی جگــەرە ئامادەكــراو بــووە، 3000 تۆن 
توتنی نێرگەلە و 1.560 تۆنیشــی توتنی خاو 

و ترشێنراو بووە.
لــە داتــاكان دەركەوتووە عێــراق و هەرێمی 
كوردستان توتنی ترشێنراو لە 14 واڵت هاوردە 
دەكەن. هەروەها توتنی ئاوی و خاویش كە بۆ 
نێرگەلە بەكاردێت لە22 واڵت هارودە دەكرێت.

هــەر بەپێی داتاكان نزیكــەی 170 ماركەی 
جگەرە لــە 42 واڵت هاوردە دەكرێن، لەوانەش 
ئیمارات، ئەرمینیا، توركیا، رۆمانیا، رووســیا، 

سربیا، سویسرا، ئەڵمانیا و كۆریای باشوور.
بەپێی داتاكان ساڵی رابردوو زۆرترین جگەرە 
لــە ئیماراتەوە هاوردەكراوە كــە بەهاكەی 1.5 
ملیــار دۆالر بووە، دوای ئەویــش ئەرمیانیا بە 
109 ملیۆن دۆالر بەپلەی دووەم دێت، رووســیا 

بە 16 ملیۆن دۆالر بە پلەی ســێیەم. هەروەها 
بایــی 9 ملیۆن دۆالریش جگەرە لــە رۆمانیا و 
ســربیا، 3.5 ملیــۆن دۆالر لــە ئەڵمانیا و 1.2 

ملیۆن دۆالریش لە سویسرا هاوردەكراوە.
 لە بازاڕەكانی هەرێمی كوردســتان بەشێكی 
زۆری جگەرەكان بە براندی ئەمەریكی و كۆریای 
باشــوور بە كڕیاران دەفرۆشرێن، بەاڵم داتاكان 
دەریدەخــەن برێكی زۆر كەم جگــەرە لەو دوو 
واڵتە هاوردە كراوە بۆ نمونە لە ئەمەریكا تەنیا 
چــوار تۆن جگەرە بــە بەهای 258 هەزار دۆالر 
و لە كۆریای باشــووریش بە بەهای تەنیا 452 

هەزار دۆالر جگەرە هاوردە كراوە. 
ئیسماعیل حاجی فایەق، دەڵێت :"لەهەرێمی 
باجــەكان  و  گومرگــی  رەســمی  كوردســتان 
بــە بــەراورد بــە عێــراق و واڵتانــی دەوروبەر 
كەمتــرە، ئەمــەش وایكردووە پشــكی شــێری 
ئــەم ئاڵوگۆرییە بازرگانییە بــەر كۆمپانیاكانی 
كوردســتان بكەوێــت". گوتیشــی :"لەهەرێمی 
كوردســتان نزیكەی 170 جۆر جگــەرە هەیە، 
بەاڵم نزیكەی 40 تاوەكو 50 جۆری ســەرەكی 

هەن كە بازاڕیان باشە". 
بازرگانــی و مامەڵەكــردن بــە جگــەرە لــە 
هەرێمــی كوردســتان، یەكێكــە لــە بارزگانییە 
گــەورە و پڕ قازانجەكان، بۆیە هەندێ كۆمپانیا 

هــەر بــە هاوردنی جگەرە نەوەســتاون، بەڵكو 
هەوڵی دامەزراندنی كارگەشیان داوە.

و  بازرگانــی  وەزارەتــی  ئامــاری  بەپێــی 
پیشەســازی، 4 كارگەی بەرهەمهێنانی جگەرە 
لەهەرێمی كوردستان هەن، بەشێكیان لەكاردان 
و بەشێكی دیكەشیان لە قۆناخی دامەزراندنن.

كارگــەی Kings Best Tobacco ســاڵی 
رابــردوو مۆڵەتــی دامەزراندنــی لــە وەزارەتی 
بازرگانــی و پیشەســازی وەرگرتــووە، توانای 
ســااڵنەی بەرهەمی كارگەكــە 28 هەزار و 800 
كارتۆنــە و ملیارێك و 458 ملیۆن دیناریش لە 

دروستكردنی كارگەكە خەرجكراوە. 
هەڤــاڵ قاســم، خاوەنــی كارگەكــە دەڵێت 
:"بەهــۆی هەنــدێ كاری تەكنیكــی تا ئێســتا 
كارگەكەمان بەرهەمــی نەكەوتووەتە بازاڕەوە، 
دەســت  نزیكــدا  داهاتوویەكــی  لــە  بــەاڵم 
وایــە  نیازمــان  بەرهەمهێنــان دەكەیــن،  بــە 
بەرهەمەكەشــمان هەنــاردەی توركیــا و ئێران 

بكەین".
هەڤاڵ قاســم گوتــی :"لە قۆناغی ســەرەتا 
توتــن لــە توركیــا و بولگاریا هــاوردە دەكەین 
و بەرهەمەكانمــان دەنێرینــە دەرەوە، بــەاڵم 
پالنمــان هەیە لە داهاتوودا توتنی كوردســتان 
بەكاربێنین، بۆ ئەم مەبەســتەش خۆمان توتن 
دەچێنین، گرێبەســتیش لەگەڵ جوتیارانی ئەو 
ناوچانــە دەكەیــن كە زەوییەكانیان شــیاوە بۆ 

چاندنی توتن". 
و  كۆمپانیــا  خاوەنــی  قاســم،  هەڤــاڵ 
فرۆشــتنی  و  هاوردەكــردن  پێشــەنگایەكی 
جگەرەیە، دەڵێت :"هەرێمی كوردستان بووەتە 
ناوەندێــك بۆ هەناردەكردنی جگەرە بۆ واڵتانی 
دەروبەر، مانگانــە زیاتر لە 100 هەزار كارتۆن 
جگەرە بــە هەموو جۆرەكانییــەوە لە هەرێمی 
كوردســتانەوە هەنــاردەی ئێــران و توركیــا و 

سووریا دەكرێت".

جۆر جگەرە لە كوردستان دەكێشرێ

سااڵنە بایی یەك ملیار دۆالر
جگەرە هاوردەی كوردستان دەكرێ
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رەوا عەبدوڵا
رووداو - هەولێر

تا دێت ژمارەی هۆڵەكانی لەشجوانی زیاد دەبن، 
ئەمەش وایكردووە خواست لەسەر هاوردنی ئامێری 
وەزرشــی زیادببێ، بــە جۆرێك بازرگانان ســااڵنە 
بایی شەش ملیۆن دۆالر ئامێری وەرزشی هاوردەی 

كوردستان دەكەن.
ئەو ئامێرانەی بازرگانان هاوردەی دەكەن، ســێ 
جۆرن: ماركەی ئۆرجیناڵی دەستی دووی ئەوروپی 
و ئەمەریكی، ماركــەی تازەی ئۆرجیناڵی ئەوروپی 
و ئەمریكــی. هەروەها دروســتكراوی چین و ئێران 

و تایوان. 
كۆمپانیــای ئــی كــەی فتنێــس دۆر، ئامێــری 
وەرزشــی لەشــجوانی دەســتی دووی ئۆرجیناڵــی 
ئەوروپــی هــاوردە بازارەكانی هەرێمی كوردســتان 
عێــراق دەكات. ئــاكار ئازاد، خاوەنــی كۆمپانیاكە 
دەڵێــت :"لەم چەند ســاڵەی دوایی خەڵكێكی زۆر 
رووی لەشــجوانی كردووە، بۆیــە رۆژ بە رۆژ هۆڵی 
تازەی وەرزشــی دەكرێنــەوە، ئەمــەش وایكردووە 
فرۆشــی ئەم ئامێرەوە وەرزشــیانە زیــاد بێت". بە 
مەزەندەی ئەو بازرگانە، سااڵنە بایی نزیكەی شەش 
ملیۆن دۆالر ئامێری وەرزشــی هاوردەی كوردستان 

دەكرێ.
ئاكار ئازاد، لە ئەڵمانیاش كۆمپانیا و پێشەنگای 
تایبــەت بــەو ئامێرە وەرزشــیانەی هەیــە، دەڵێت 
:"ئەو ئامێرانەی ئێمــە هاوردەیان دەكەین ماركەی 
ئۆرجیناڵــی ئەوروپین، نرخیان زۆر بەرزە، بۆیە لە 
ئەڵمانیاش خواســت لەسەری دەســتی دوو هەیە. 
لە هەمــوو واڵتانی ئەوروپی ماركــە ئۆرجیناڵەكان 
دەكڕینــەوە، بەشــێكی لــە ئەڵمانیا دەفرۆشــین و 
بەشــێكی هــاوردەی هەرێمی كوردســتان دەكەین، 
ســااڵنە بەپێی خواستی بازاڕ بایی ملیۆنێك تا دوو 

ملیۆن دۆالر ئامێر هاوردە دەكەین".
ژمارەیەكــی زۆر لەو ئامێرانەی لــە بازاڕەكانن، 
چینــی و تایوانیــن كــە هەندێكجار بەنــاوی ماركە 
دەفرۆشرێنەوە، بۆیە هەندێك كۆمپانیا بیریان لەوە 

كردووەتەوە، ببنە بریكاری ماركەكان.
پێشەنگای مارشاڵ فتنێس بۆ فرۆشتنی ئامێرە 
وەرزشــییەكان، بریــكاری هەرێمی كوردســتانە بۆ 
ماركەی مارشــاڵ فتنێســی ئەڵمانی لە لقی ئاسیا 
لە ئیمارات، كۆمپانیاكە سااڵنە بایی ملیۆنێك دۆالر 
ئامێری ئەم وەرزشــە بەكواڵێتیی ماركەی مارشاڵ 
فتنێســی ئەڵمانــی لــە كارگەكانی چیــن و تایوان 
هــاوردە دەكات لە بازاڕەكانی هەرێمی كوردســتان 
و عێــراق دەیانفرۆشــێتەوە. هــاوكات لەگــەڵ ئەم 
ماركەیەش بەپێی خواســتی بــازاڕ ماركەی دیكەی 

چینی هاوردە دەكات.
ئەحمــەد عەزیــز، بەڕێوەبــەری فرۆشــتن لــە 
پێشــەنگای مارشــاڵ فتنێس، بە )رووداو(ی گوت 
:"زیاتر لە 90 جۆر ئامێری وەرزشــی لەشجوانی لە 
چیــن و تایــوان هــاوردە دەكەین كە لــە دوو جۆر 

پێكهاتــوون جۆرێكیان بۆ بەكارهێنانی ناو ماڵە كە 
ئێســتا خواستی زۆری لەسەرە. دووەمیان بۆ هۆڵە 
وەرزشییەكانە. ئامێرەكانیشمان بەگوێرەی كواڵێتی 
و جۆرەكــەی، نرخیــان لە 100 دۆالرەوە دەســت 

پێدەكات تا دەگاتە 5 هەزار دۆالر".
خواستی بازاڕی هەرێمی كوردستان وا دەخوازێ 
ئەحمــەد ئامێری كواڵێتیی بــەرز و نزم و ماركەی 
جیاواز هــاوردە بكات. ئەحمــەد دەڵێت :"جگە لە 
ماركەی مارشــاڵ فتنێس، ماركەی دیكەشــمان بە 
كواڵێتی پلە یەك و دوو هەیە. بۆ نمونە كورســیی 
جواڵومــان هەیە نرخــی لە 100 دۆالرەوە دەســت 

پێدەكات تا دەگاتە 250 دۆالر". 
بە گوتەی ئەحمەد بەهۆی ئەوەی وەرزشەكە لە 
كوردستان تازەیە، خەڵك وەكو پێویست شارەزایان 
لە ماركــەكان نییە، بۆیە هەندێك كۆمپانیا فێڵ لە 
خەڵــك دەكەن ماڕكە بەناوبانگەكان لە چین كۆپی 
دەكــەن و بە نــاوی ماركەی ئەڵمانــی و ئیتاڵی و 
ئەمەریكــی بــە نرخــی خەیاڵــی بــە هاوواڵتیانــی 

دەفرۆشنەوە.

هۆڵە وەرزشــییەكانی لەشــجوانی )فێتنس( لە 
هەرێمــی كوردســتان، بەگوێرەی رووبــەر و جۆری 
ئامێرەكانیــان تێچوویان دەگۆڕێت، بەشــێوەیەكی 
گشــتی ئەو هۆڵە وەرزشیانەی لە گەڕەك و هۆتێلە 
مامناوەنــدەكان هەن، تێكــرای نرخی ئامێرەكانیان 

لەنێوان 15 تاوەكو 120 هەزار دۆالر دایە. 
ئەحمەد عەزیز، دەڵێت :"بەشــێوەیەكی گشتی 
ئــەو هۆاڵنەی لــە گەڕەكەكان هــەن تێكرای نرخی 
ئامێرەكانیــان لەنێوان 15 تاوەكــو 40 هەزار دۆالر 
دایــە، هەر بۆیــە نرخی بەشــداری مانگانە تێیاندا 

هەرزانە". 
لــە هەرێمی كوردســتان نزیكــەی 400 تاوەكو 
450 هۆڵی وەرزشــیی فێتنــس هەن، 110 هۆڵیان 

لە سنوری پارێزگای هەولێرن.
دانــا جومعە، ســەرۆكی لێژنەی بــااڵی پێدانی 
مۆڵەتــی هۆڵەكانی لەشــجوانی لە شــاری هەولێر، 
دەڵێت "لەهەرێمی كوردســتان بەگشــتی و هەولێر 
خەڵكێكی زۆر رووی لە وەرزشی لەشجوانی كردووە، 
بۆیــە رۆژ بــە رۆژ هۆڵی تازە دەكرێنەوە، بۆ نمونە 

چوار ساڵ بەر لە ئێستا لە پارێزگای هەولێر تەنیا 
24 هۆڵمان هەبوو، ئێستا تەنیا لە سەنتەری شاری 

هەولێر زیاتر لە 60 هۆڵمان هەن".
دانــا جومعە كە خــۆی راهێنەری لەشــجوانییە 
دەڵێــت ئەوان پێشــتر چەند مەرجێكی ئاســانیان 
دانابــوو بــۆ پێدانی مۆڵــەت بە كردنــەوەی هۆڵی 
لەشجوانی، چاوپۆشیان لە جۆر و كواڵێتیی ئامێری 
هۆڵەكان دەكرد، بەاڵم دوای ئەوەی بۆیان دەركەوت 
كە بازرگانــان بۆ قازانجی خۆیان ئامێری كوالێتیی 
زۆر نزم بــێ رەچاوكردنی گۆشــە فیزیكییەكان لە 
چین و ئێران هاوردە دەكەن، بڕیاریان دا سنوورێك 
بۆ دانانی ئامێری بێ كواڵێتی لە هۆڵەكان دابنێن.

دانا جومعە، گوتی "ئێســتا ئامێری هۆڵەكانمان 
باشــن، نزیكــەی 50% تاوەكــو 60%یان دەســتی 
دووی ئەوروپــی و ئەمریكیــن. 5% تاوەكو 10%ی 
هۆڵەكانیش ئامێــری ئۆرجیناڵی تازەیــان تێدایە، 
بەشــەكەی دیكەش ئامێــری چینی و ئێران باش و 

خراپیان تێدایە".
بەپێــی مەرجــەكان نابێت هیــچ هۆڵێك لە 35 

ئامێــر كەمتری تێدابێ. دانا جومعــە دەڵێت :"ئەو 
مەرجە بــۆ ئەوەیە وەرزشــوانان بۆ گەشــەپێدانی 
جەســتەی خۆیــان ســوود لــە هەموو ئامێــرەكان 
وەربگــرن". ئەم مەرجــەش تێچــووی دامەزراندنی 
هۆڵەكانــی زۆر كردووە. وەك دانــا دەڵێت "ئەگەر 
هۆڵێــك رووبەرەكــەی 400 مەتربێــت، تێچــووی 
ئامێرەكانــی دەگاتە 50 تاوەكــو 100 هەزار دۆالر، 
سەنتەر و هۆڵی تایبەتیمان هەیە بایی یەك ملیۆن 

دۆالر ئامێری وەرزشی تێدایە".

لە كوردستان خواست لە ئامێری 
وەرزشی زیاد دەبێ

نزیكەی 450 هۆڵی لەشجوانی لە هەرێمی كوردستان هەن )فۆتۆ: رووداو(

سااڵنە بایی 6 ملیۆن دۆالر هاوردە دەكرێ

نرخی بەشداری مانگانە لە 
هۆڵەكانی لەشجوانی لە هۆڵێك 
بۆ هۆڵێكی دیكە جیاوازە. دانا 
جومعە، سەرۆكی لێژنەی بااڵی 
پێدانی مۆڵەتی هۆڵەكانی 
لەشجوانی لە شاری هەولێر، 
دەڵێت :"بەشێوەیەكی گشتی 
نرخی مانگانەی بەشداری لە هۆڵە 
ئاساییەكان لە 30 هەزار دینارەوە 
دەست پێدەكات تا دەگاتە 100 
هەزار، بەاڵم هەندێ كەس هەن 
بازرگانی بەم وەرزشە دەكەن، 
هۆڵی تایبەتی تێكەڵی كوڕ و كچیان 
كردووەتەوە، مانگانە 300 دۆالر لە 
كوڕان وەردەگرن و 100 دۆالریش 
لە كچان".

لەبەر كچان گرانە

 )فۆتۆ: رووداو(هەرێمی كوردستان و عێراق لە 42 واڵتەوە جگەرە هاوردە دەكەن
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لەڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا واڵتێــك دەیەوێــت 
نــاوی بچێتە ســەر نەخشــەی وزەی جیهــان، بە 
لــە كەموكــوڕی و ئەزموونــە  ســوود وەرگرتــن 
ســەركەوتەوەكانی ناوچەكە خەریكی ئامادەكارییە 
بــۆ وەبەرههێنان لە ســێكتەری وزە، ئەو واڵتەش 

لوبنانە .
لوبنانییــەكان بە سروشــت میللەتێكن حەز لە 
ژیــان و پێشــكەوتنە، تەنانــەت لــە وەبەرهێنانی 
نــەوت و گازیش بە ســتایلێكی جیــاواز لە واڵتانی 
دیكەی رۆژهەاڵتی ناوەڕاســت دەستیان پێكردووە. 
بــەر لەوەی یەك بەرمیلە نــەوت بدۆزنەوە، یاخود 
بەرهەمی بێنن، كەچی یاســا و بڕیاری تایبەت بەو 
كەرتە )ســێكتەری نەوت و گاز(یــان دەركردووە. 
لەســەر ئاســتی رێكخراوەییش چەندین رێكخراوی 
تایبەت بە كەرتی نەوت و گازیان لە روو شەفافیەت 
و دانایــی بەڕێوەبــردن )حوكمــە(ی كەرتی نەوت 
و گاز دروســت كــردووە. بــۆ نمونــە رێكخــراوی 
دەستپێشخەری نەوت و غازی لوبنان )LOGI( كە 

دەمێكە هەیە و كادیری ئەم بوارە پێدەگەیێنێ.
لوبنــان  حكومەتــی  2012ەوە  ســاڵی  لــە 
ئامادەكاری دەكات بۆ قۆناغێكی نوێی دۆزینەوەی 
نەوت و گاز، بۆ ئەم مەبەســتەش ســااڵنە چەندین 
كۆڕ و سەمینار و وۆركشۆپ رێكدەخەن، بۆ ئەوەی 
بتوانن لە رووی )یاسایی و رێنمایی و گرێبەست و 
داهات و شەفافیەت( باشترین بڕیار بدەن و تەواوی 

لوبنان لێی سوودمەندبێ.
لوبنان لە رێگەی دامەزراندنی وەزارەتی )وزە و 
ئاو ( و دانانی دەستەیەكیش سەر بەو وەزارەتە بە 
 Lebanon( ناوی دەســتەی بەڕێوەبردنی پێتڕۆڵ
petroleum administration( لە 2017/10/12 
گەڕی یەكەمی پێدانی مۆڵەتی گەڕان و پشكنینیان 

بــۆ دوو بلۆكــی دەریایــی ) 4 و 9( لــە كۆی 10 
بلۆكی دەریایی لە دەریای سپی ناوەڕاست راگەیاند. 
هــەردوو بلۆكــی )4 و 9( بــۆ گروپــی هاوبەشــی 
 Eni International و Total S.A( كۆمپانیاكانی
BV وJSC Novatek ( بە سەرۆكایەتی كۆمپانیای 
تۆتاڵی فەرەنسی دەرچوون. بڕیارە لە ساڵی 2019 
دەســت بە پرۆســەی گەڕان و پشــكنین لەم دوو 

بلۆكەدا بكرێ.
 لەگەڵ ئەمانەشــدا لوبنان خۆی بۆ راگەیاندنی 
گــەڕی دووەمــی پێدانی مۆڵەتی گەڕان پشــكنین 
ئامادە دەكات لە بلۆكە دەریاییەكانی )1 و 5 و 8 
و 10( چــاوەڕوان دەكرێــت لە كۆتایی 2019 ناوی 
كۆمپانیاكان ئاشــكرا بكرێت بۆ پێدانی ئەم بلۆكە 

نەوتیانە و وەبەرهێنان تێیاندا.
لوبنانییەكان بەهۆی قەیرانی دارایی و كورتهێنان 
و قەرزی نێودەوڵەتی و بێكاری و كێشەی ناوخۆیی، 
هەموو هەوڵەكانیــان چڕكردووەتەوە بۆ پەلەكردن 
لە بەرهەمهێنانــی نەوت و گاز و زیادكردنی داهات 
بــۆ لوبنــان، بەاڵم ئامــاژەكان دڵخۆشــكەرنین بۆ 
ئــەوەی ئەگــەر لوبنان بووە خاوەن نــەوت و گاز، 
داهاتەكــەی بۆ خۆشــگوزەرانی خەڵكەكەی خەرج 
بكــرێ و رەنگدانەوەی بەســەر ژیــان و گوزەرانی 
خەڵكدا هەبێ، چونكە ئێســتا لە لوبنان گەندەڵی 
لــە حاڵەتەوە بووەتــە دیاردە. ئەمــەش وادەكات 
نەوت لە نیعمەتەوە ببێتە نەفرەت بۆیان بەتایبەت 
لــە واڵتێــك كە دەوڵــەت لە ناو دەوڵەت دروســت 
بووە و ســوپای دەوڵەت الوازترە لە میلیشــیاكان. 
هەژموونی ئیسرائیلیش لە ناوچەكە و رۆڵی بەسەر 
رێــڕەوی لولەی نەوت و گاز لە ناوچەكەدا، دەبێتە 
كێشــەیەكی دیكــە بــۆ كەرتــی وزەی لوبنــان لە 

داهاتوودا. 
دوو هەفتــە لەمەوبەر لە بەیروت خولێكی چڕی 
بنەماكانی دانایــی بەڕێوەبردن )حوكمە( لە نەوت 
و گاز دا لەالیەن پەیمانگەی حوكمڕانیی سەرچاوە 
لوبنانــی  ناوەنــدی  و   )NRGI( سروشــتییەكان 
 )LCPS( بــۆ لێكۆڵینــەوە لەبــارەی سیاســەت

بەڕێوەچوو كە بەندەش بەشداری كردبوو.
لەوێدا شــارەزایان و توێژەران و كەسانی نزیك 
لە دروستكردنی بڕیاری سیاسەتی وزەی لوبنانمان 
بینــی، بۆمــان روون بــووەوە كە لە تــەواوی ئەو 
ســااڵنەی لوبنانییــەكان لێكۆڵینەوەیــان كــردووە 
گەیشــتوونەتە ئــەو بڕیــارەی باشــترین جــۆری 
گرێبەست بۆ لوبنان، هەمان جۆری گرێبەستەكانی 

حكومەتی هەرێمی كوردســتانە، واتە گرێبەســتی 
 )Production Sharing contract( هاوبــەش 
لەگــەڵ گۆڕانكارییەكــی بچــووك لــە ناوەڕۆكــی 
گرێبەســتەكە. شــارەزا لوبنانییەكان دەیانگوت لە 
ناوچەی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست ئەو جۆرە گرێبەستە 
)گرێبەستەكانی هەرێمی كوردستان(، نمونەیەكی 
ســەركەوتووە. وێــڕای ئــەوەش نــاوی عێــراق لە 
نموونــەی گەندەڵی و خراپ بەكارهێنان و ناڕوونی 
لە گرێبەســت و بەهەدەردانــی داهاتە نەوتییەكەی 
ناوێكــی ئامادەبووی ناو لیســتی ئەو كەموكوڕیانە 
بــوو كــە وەك نمونەیەكی خراپ بــۆ حوكمڕانی و 

هەڵسووڕاندنی كەرتی نەوت و گاز باسدەكرا . 
هەرێمی كوردســتان لە رووی سیاســەتی نەوت 
و بڕیــاردان لــە وەبەرهێنانی كەرتی نــەوت و گاز 
ســەركەوتوو بووە، تەنانــەت پێش 16ی ئۆكتۆبەر 
هەنــاردەی نەوتــی بە كەركووكــەوە زیاتر لە 600 
هــەزار بەرمیلــی لــە رۆژێكــدا تێپەرانــد و پێــش 
ئیكــوادۆر، كۆنگۆ، لیبیــا و گابۆن كەوتبووەوە كە 
ئەندامــی ئۆپێكــن. پالن هەبوو بۆ 2019 ئاســتی 
بەرهــەم هێنــان بگاتە یەك ملیــۆن بەرمیل نەوت 
لەڕۆژێكــدا، بــەاڵم فاكتــەری ناوخــۆ و دەرەكی و 
شــەڕی داعش، پێشیان بەو هەنگاوەی كوردستان 

گرت.

حكومەتــی داهاتووی هەرێمی كوردســتان بەر 
لەهەر هەنگاوێك پێویســتە بە كەرتی نەوت و گاز 
دابچێتەوە و هاوشــێوەی ناوەندەكانی یاسادانان و 
دەسەاڵتی جێبەجێكردن و رێكخراوەكانی كۆمەڵی 
مەدەنــی لــە لوبنــان خۆمانــی بــۆ ئامادەبكەین، 
پێویســتە ئێمەش لە كوردستان چەند هەنگاوێكی 

بوێرانە بنێین وەك : 
1 - دانانی ســتراتیژێكی روون و دروســتكردنی 

دامەزراوەی تایبەت بە كەرتی نەوت و گاز.
2 - پێداچوونەوە بە سیســتەمی وەرگرتنی باج 

لە كۆمپانیا نەوتییەكان.
3 - كاراكردنی سندوقی داهاتی نەوت .

رێكخــراوە  پێــوەری  بــە  پابەندبــوون   -  4
نێودەوڵەتییەكانی وەك شەفافیەت لە پیشەسازییە 
راپۆرتــە  باوكردنــەوی  و   EITI دەرهاتــووەكان 

داراییەكان و چاالكی كۆمپانیا نەوتییەكان .
 -5 كاراكردنــی رۆڵــی رێكخراوەكانــی كۆمەڵی 
مەدەنــی تایبەت بە شــەفافیەت و كەرتی نەوت و 

گاز بەمەبەستی چاودێریكردنی ئەم سێكتەرە.
بێگومــان بــە جێبەجێكردنی ئــەم هەنگاوانەی 
ســەرەوە، وەاڵمــی زۆر لە پرســیاری )الیەنەكان 
و پێویســتی خەڵك ، پێــوەرە نێودەوڵەتییەكان، 
داخوازی سیاسی و نێوخۆیی( دەدرێتەوە، بەمەش 
دەتوانــرێ پێگــەی عێــراق بــە كوردســتانەوە لە 
بەرزترین ئاســتی خراپ بەڕێوەبردنی كەرتی نەوت 
و گاز كــە 38میــن واڵتــە لە كــۆی 86 واڵت دوای 
)ئەریتریــا و میانمار و زیمبابۆی و غینیا و ئیران( 

دێت، باشتر بكرێ.
زەمینــەكان لەبارن بۆ بەرەوپێشــبردنی كەرتی 
نــەوت و گازی هەرێمی كوردســتان، ئەگەر هاتوو 

ئــەم كەرتە رێكبخرێتــەوە بە ســتراتیژێكی روون 
بەڕێوەبچێــت و خەڵــك و الیەنــەكان و هەمــوو 
چیــن توێژێكیش خۆی بــە خاوەنی ئەم ســامانە 
سروشــتییە بزانێــت و بەســەریەوە چاودێربێــت. 
دواجاریش هەمووالیەك سوودمەند دەبێ لە داهاتی 
ئــەم ســامانە و ئەزموونی كوردســتانیش پتەوترو 
خۆڕاگرتر دەبێ بەرامبەر قەیرانەكان، هەڵكشــان و 
داكشــانی نرخی نەوت و كێشە سیاسییە ناوخۆیی 
و هەرێمیەكانیــش چیــدی رەنگدانەوەیان بەســەر 
سێكتەری نەوت گازدا نابێ، بەو شێوازەی كە لە 4 

ساڵی رابردوو بینیمان. 

* سەرۆكی پەیمانگەی كوردستان بۆ وزە 

لوبنان و دووبارەكردنەوەی ئەزموونی 
كوردستان لە كەرتی وزەدا

بیالل سەعید*

    لە پێشەكی ئەو چوار راپۆرتەی كۆمپانیای 
دیلۆیت لەبارەی كەرتی وزەی هەرێمی كوردســتان 
بــاوی كردوونەتــەوە، هەمــوو جارێك دەنووســێ 
بەرامبــەر  بەرپرســیارە  دیلۆیــت  "كۆمپانیــای 
ئەنجوومەنــی هەرێمی بۆ كاروبــاری نەوت و گازی 
هەرێمــی كوردســتان. هیچ الیەنێكــی دیكە مافی 
پشــت بەســتنی بــەم راپۆرتــە نییە"، بــەاڵم ئایا 
ئــەم جــۆرە رێككەوتنــەی كۆمپانیــای دیلۆیت و 
حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان كــە ئامانج لێی 
زیادكردنی پرۆســەی شەفافیەتە لە كەرتی وزەدا، 
لە چ شــوێنێك لەگەڵ پێــوەرە نێودەوڵەتییەكانی 

شەفافییەت یەكدەگرێتەوە؟
هەرێمــی  حكومەتــی   2016/10/5 رۆژی 
كوردستان و كۆمپانیای دیلۆیت كە یەكێكە لە چوار 
كۆمپانیا بەناوبانگەكانی جیهان لەبواری ژمێریاری و 
وردبینی، گرێبەستێكیان بۆ وردبینی لە پرۆسەكانی 
بەرهەمهێنــان و هەنــاردن و فرۆشــتنی نەوتــی 
هەرێمــی كوردســتان واژۆ كــردووە. رێككەوتنەكە 
لە چوارچێوەی هەنگاوەكانی پرۆســەی چاكسازی 
لــە هەرێمــی كوردســتان ئامــاژەی پێكــرا و زۆر 
بەگرنگ لەقەڵەم درا لە پێناو زیادكردنی پرۆســەی 
شــەفافیەت لە كەرتی وزەی هەرێمی كوردستاندا، 

بەاڵم ئایا ئامانجەكەی پێكاوە؟
لــەو ماوەیــەی كە گرێبەســتەكە كــراوە، واتە 
لە ئۆكتۆبــەری 2016 تاوەكو ئێســتا، كۆمپانیای 
دیلۆیت چوار راپۆرتی لەبارەی دەرهێنان و هەناردن 
و فرۆشــتنی نەوتــی كوردســتان باوكردووەتەوە. 
ناوەڕۆكی راپۆرتەكان پەیوەســتە بە كەرتی نەوت 
لە نێوان ســاڵی 2017 تاوەكو ناوەڕاستی 2018، 
واتــە تەنیا وردبینی لــە بەرهەمهێنان و هەناردەی 
نەوتــی كوردســتان كــراوە لەماوەی یەك ســاڵ و 

شەش مانگی رابردوودا!
راپۆرتەكانیــدا،  ســەرجەم  لــە  كۆمپانیاكــە 
ئامــاژەی بــەوە كــردوووە كە لە گرێبەســتەكەیان 
لەگەڵ حكومەتی هەرێمی كوردســتان، وردبینی لە 
دەرهێنان و فرۆشــتنی نەوتی كوردستان لە نێوان 
ســااڵنی 2014 بــۆ 2016ەش دەكرێــت، بەاڵم تا 
ئێســتا ئەنجامی كارە باوكراوەكانــی كۆمپانیاكە 

تەنیــا پەیوەســت بووە بــە دوو ســاڵی رابردوو و 
سااڵنی پێشتر دیار نییە چ گوزەراوە؟

جگە لەوانەی گرێبەستەكەیان لەگەڵ كۆمپانیای 
دیلۆیت كردووە، رای گشــتی نازانێ ئەو گرێبەستە 
بــە چەند كــراوە و تا كەی بــەردەوام دەبێ؟ ئایا 
بۆچــی حكومەت هەوڵی نەداوە لەرێگەی عێراقەوە 
ئەم كارە بكات؟ لەكاتێكدا بەشێكی زۆری تێچووی 
خەرجییەكانی وردبینی نەوتی عێراق لەچوارچێوەی 
بانكــی  لەالیــەن  شــەفافیەت  دەستپێشــخەری 

جیهانییەوە دابین دەكرێت.
بەچاوخشــاندنێك بۆ ناوەڕۆكی چــوار راپۆرتی 
باوكراوەی پێشــووتری دیلۆیــت، چەندین هەڵە و 
كەموكورتی وردبینی دەردەكەون كە لەم نووسینەدا 

ئاماژە بەو حەوت لەو كەموكڕیانە دەدەم.
1 - لەو چوار راپۆرتەی تا ئێستا باوكراونەتەوە، 
هەموو جارێك خاڵێك كۆپی و پەیست كراوەتەوە، 
ئەویــش ئەوەیــە :"هیــچ بەیانێكــی نادروســتمان 
بەدی نەكردووە لــە زانیارییەكانی هەناردەكردن و 

بەكاربردن و فرۆشــتنی نــەوت". بەاڵم ئایا بەیانی 
ناڕاست بەدینەكراوە یان باوناكرێتەوە؟ چونكە من 
گومانم نییە جگە لەو راپۆرتانەی دەخرێتە بەردەم 
رای گشــتی، دیلۆیت راپۆرتی جیاواز لەوەی باوی 
دەكاتــەوە دەداتە حكومەتی هەرێمی كوردســتان، 
بەاڵم ئایا ئەو راپۆرتانە بۆچی ناخرێنە بەردەســت 
میدیا و پەرلەمان و پســپۆرانی ئابــووری؟! مادام 
هیچ بەیانێكی نادروست لە زانیارییەكانی هەناردن 
و فرۆشــتنی نەوتــی كوردســتاندا نییــە، تاكــەی 

حكومــەت بــە نــاوی وردبینییــەوە پــارە دەداتە 
كۆمپانیای دیلۆیت؟

2 - لەوەتــەی حكومەتــی هەرێمی كوردســتان 
گرێبەســتی لەگــەڵ كۆمپانیای دیلۆیــت كردووە، 
وەزارەتــی ســامانە سروشــتییەكان، بــە بیانووی 
راپۆرتەكانــی دیلۆیتەوە، باوكردنــەوەی راپۆرتی 
داهــات و هەنــاردەی نەوتی راگرتووە كە پێشــتر 
مانگانە باوی دەكردنەوە و پڕ بوون لە وردەكاریی 
لە بارەی پرۆســەی دەرهێنان و فرۆشــتنی نەوتی 

تێدابــوو، لەكاتێكــدا پرۆســەی وردبینــی دیلۆیت 
و راپۆرتەكانــی پێشــووی حكومەتــی دوو شــتی 
جیاوازن! بۆیە دەكرێت راپۆرتەكانی دیلۆیت سااڵنە 
باوبكرێنــەوە و بەوردەكارییەكــی زیاتر، نەك بەو 
شــێوەی ئێســتا كە كاتی باوكردنــەوەی نادیارە. 
راپۆرتەكانــی ســامانە  باوكردنــەوەی  هەروەهــا 
سرووشــتییەكان بــەردەوام بــن، یــان ماڵپەرێكی 
تایبەتی بۆ بكرێتەوە و رۆژانە داتاكانی بەرهەمهێنان 

و هەناردە و فرۆشتنی نەوتی تێدا باوبكرێتەوە.
3 - لە یاســای ژمــارە 22ی تایبــەت بە نەوت 
و گازی هەرێمــی كوردســتان بەشــێوەیەكی روون 
ئامــاژە بەوە كراوە كوردســتان پابەنــد دەبێت بە 
پێوەرەكانــی EITI، بــەاڵم بەچاوخشــاندنێك بــە 
راپۆرتەكانــی دیلۆیت هیچ یەكێك لــە راپۆرتەكان 
لەگەڵ ئەو پێوەرانە یەكناگرێتەوە، هەروەها دیلۆیت 
و حكومەتــی هەرێمی كوردســتان بەڕێككەوتنیان 
لەسەر ئەوەی كۆمپانیاكە تەنیا بەرامبەر حكومەت 
بەرپرسیارە، ئەوەندەی دیكە گومانەكانیان لەسەر 

ئەم هەنگاوە زیاتر كردووە.
4 - لە راپۆرتەكانی دیلۆیتدا بەهیچ شــێوەیەك 
ئامــاژە بــە بڕی ئەو پــارە نەكراوە كــە حكومەت 
لــە قۆناغــی رابردوو بەناوی شــیرینی گرێبەســتە 
نەوتییــەكان وەریگرتــووە، ئایا بڕەكــەی چەندە؟ 
چــۆن خەرجكــراوە؟ ئایــا بۆچــی هەوڵنادرێت لە 
راپۆرتێكی جیاوازدا ئەم پرۆسەیە روونبكرێتەوە كە 
لە رابردوو و ئێستاش زۆرترین قسەی لەسەركراوە؟
-5 بەهیــچ شــێوەیەك لە راپۆرتەكانــدا ئاماژە 
بــە كڕیارانی نەوتی كوردســتان لەڕێگەی بۆری و 
تەنكــەرەوە نەكــراوە. دیارنییــە كڕیــارەكان كێن 
و نرخەكانــی فرۆشــتنی نەوت بەچی شــێوەیەك 

دیاریكراون.
6 - هەرچەنــد مانگانــە كۆمپانیــا نەوتییەكان 
بــڕی ئــەو شایســتە داراییانــەی كــە وەریدەگرن 
لەڕاپۆرتی مانگانەی خۆیان باوی دەكەنەوە، بەاڵم 
لەچوارچێوەی راپۆرتەكانی دیلۆیتدا ئەم پرۆسەیە 

بەهیچ شێوەیەك روون نەكراوەتەوە.
7 - بەرپرســانی حكومــەت لــە چەندین بۆنە و 
گفتۆگــۆی رۆژنامەڤانــی ئاماژەیــان بەوەكــردووە 
پارەیەكــی زۆری كۆمپانیــاكان قەرزارین، دیارنییە 
ئایا قەرزەكان چۆنن؟ ئایا پارەی نەوت راستەوخۆ 
وەرگیــراوە؟ ئایا شایســتەی داراییــە؟ ئایا پارەی 
نەوتی پێشــوەختی فرۆشراوە یان بابەتی دیكەیە؟ 
لەكاتێكــدا پێویســتە ئەم بابەتە لــە راپۆرتەكانی 
دیلۆیتــدا روونبكرێـــتەوە، ئایا بڕەكــەی چەندە؟ 

چەندی دراوەتەوە و چۆن دراوەتەوە؟

حەوت گومان لە راپۆرتەكانی 
كۆمپانیای دیلۆیت

 )فۆتۆ: AFP(كۆمپانیای دیلۆیت تاوەكو ئێستا چوار راپۆرتی لەبارەی نەوتی كوردستان باوكردووەتەوە

"لوبنانییەكان
 پێیانوایە باشترین 
جۆری گرێبەست 
بۆ كەرتی وزەی 
لوبنان، هەمان جۆری 
گرێبەستەكانی 
هەرێمی كوردستانە"

 حکومەتی لوبنان لە 2017/10/12 گەڕی یەكەمی پێدانی مۆڵەتی گەڕان و پشكنینی بۆ هەردوو بلۆكی دەریایی ) 4 و 9( راگەیاند
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دڵنیاخان نوێیان دەكاتەوە
رووداو - هەولێر

خانمە گۆرانیبێژی رۆژهەاڵتی كوردســتان، دڵنیاخان، ئێســتا كار بۆ باوكردنەوەی ئەلبوومێكی گۆرانی بە ناوی "ئاســكە جوانەكە" دەكات كە 
ســەرجەم گۆرانییەكان فۆلكلۆرین و پێشــتر لەالیەن هونەرمەندی دیكە گوتراونەتەوە. دڵنیاخان هونەرمەندە بە )رووداو(ی راگەیاند :"ئەلبوومەكەم لە 

ئاواز و تێكســتی فۆلكلۆری كوردی پێكهاتوون كە ئێســتا بەشــێكی زۆر لە گۆرانییەكانم تۆماركردوون". ئەم خانمە دەشڵێت"لەم ئەلبوومەدا بەشێك لە 
میوزیك و گۆرانی رەسەنی ئێزدییەكانم بەكارهێناوەتەوە، هەروەها سوودم لە میوزیكی دەرسیمی باكووری كوردستان وەرگرتووە، لەگەڵ ئەوەشدا چەند 

تراكێك لە گۆرانییەكان بەشێوزاری موكریانین، چەند حەیرانێكی دەشتی هەولێریشمان دووبارە كردووەتەوە".

هونەری

لە ئەڵمانیا لە گەڕەكێكی كوردیدا 
گەورە بووم 

رووداو: چــۆن بوو بیرتــان لەوە كردەوە لەگەڵ 
هێڵی لەڤ، ئەم دوێتە بكەن؟

ئەردیان بیوپی: چیرۆكی ئەمە درێژە، خەڵكی 
كوردستان دەناسم و ناسیاویم لەگەڵ هێڵی لەڤیش 
سێ ســاڵ لەمەوبەر دەستیپێكرد، ئەویش بەهۆی 
میوزیكەوە بوو. هەموو كەس لێرە چیرۆكی هێڵی 
لەڤ دەزانێ. دواتر بینیم، ئەو حەزی لە میوزیكی 
منــە. ئیدی ئــەوە بوو كە فۆڵــۆی یەكدیمان كرد 
و دوای ئــەوە پەیوەندیمان بەردەوام بوو، باســی 
خەونەكانی خۆمان دەكرد، بیرمان لەوە دەكردەوە 
پێكــەوە گۆرانییــەك بڵێین. كارگێــڕی كارەكانی 
من ســەردانی كوردســتانی كرد و لەگەڵ كارگێڕی 
كارەكانی ئەودا كۆبووەوە. پاشان یەكدیمان بینی. 

كارەكان زۆر بە خێرایی و جوانی بەڕێوەچوون.
رووداو: پێش ناســینی هێڵی لەڤ پەیوەندیت 

لەگەڵ كورد هەبوو؟
ئەردیــان بیوپــی: مــن لێــرە لــە هایدڵبێرگ 
لەگەڵ كــورد گەورە بووم، لە باشــووری ئەڵمانیا 
خەڵكــی كوردمان زۆرە، من لەگەڵ كورد هەســت 
بە هاوبەشــی دەكەم، چونكە خەڵكی كۆسۆڤۆم، 
ئێمە و كورد هەمان كێشــەمان هەیە، كۆسۆڤۆش 
هەتا شــەش ســاڵ لەمەوبەر بە تەواوەتی دەوڵەت 
نەبــوو. ئینجا من هەمــوو هاوڕێكانم كوردن، بۆیە 
زۆر وشــەی وەكو "چۆنی، باشی، مامۆ، چ دكەی" 

دەزانم. رێزێكی زۆرم بۆ خەڵكی كورد هەیە.
رووداو: كاركــردن لەگــەڵ هێڵی لەڤ ســەخت 

نەبوو؟
ئەردیان بیوپی: كاتێك كارێكی هاوبەش لەگەڵ 

ئەردیان بیوپیە، گۆرانیبێژی كۆسۆڤی- ئەڵمانی بۆ )رووداو(:

هەموو هاوڕێكانم كوردن دەنگی هێڵی لەڤ زۆر تایبەتە
پیاواندا دەكەیت، شتەكان ئاسانترن، چونكە پیاو زۆر گوێی لەوە 
نییــە چۆن دەردەكەوێ، هەر ئەوەندەیە دەچینە بەردەم كامێرا و 
دەســتپێدەكەین. بەاڵم هێڵی ئافرەتە و پێویستی بە كاتە، بەاڵم 
زۆر بە باشــی لەبەردەم كامێرادا دەجووڵێتەوە و دەیەوێ هەموو 
شــتێك لەوپەڕی باشیدا بێت. بە نیوە رازی نابێ، بەڵكو كارەكە 
دەبێ سەتاســەت باش بێ. ئێمەش لەگەڵ ئەوە راهاتین. هەموو 
جارێــك لە كاتی خۆماندا لەوێ دەبووین، ئەگەر راســتیت دەوێ 
هەندێكجــار مــن دوادەكەوتم، بەاڵم ئەو هەمــوو جارێك لە كاتی 
خۆیدا لەوێ بوو، ئەمەش پێچەوانەی چاوەڕوانییەكانی ئێمە بوو. 
جلوبەرگی تەواو بوو، زانیارییەكی باشــی لەســەر ستایل هەبوو، 
لەوانەش ســتایلی دەركەوتنی لە ڤیدیۆكانــدا. ئەو زۆر حەزی لە 
ئیشــەكە بوو، بۆیەش كاركردن لەگەڵــی زۆر خۆش بوو، ئەوەش 

بڵێم كە ئەو زۆر میهرەبانە.
رووداو: دەنگ و ستایلی هێڵی لەڤت پێ چۆنە؟

ئەردیــان بیوپی: دەنگی هێڵــی زۆر تایبەتە، هەتا نەهاتە ناو 
ستۆدیۆ نەمدەزانی چۆن دەنگی ئەو لەگەڵ دەنگی مندا دەگونجێ. 
زۆر ســەرنجڕاكێش بوو، چونكە كاتمان هەبوو بۆ ئەوەی ستایلی 
میوزیكی ئەو بدۆزینەوە، ماوەی ســێ ســاڵ دەبوو ئەو خۆیشــی 
هیچ میوزیكێكی ئامادە نەكردبوو، بۆیە خۆیشی دەبووایە ستایلی 
خۆی بدۆزێتەوە. هەندێك یارمەتیمان دا، دواجاریش گۆرانییەكی 
زۆرباشــمان بە ســتایلێكی زۆر باش ئامادە كــرد. دەنگێكی زۆر 
سەرنجڕاكێشی هەیە، دەنگێكی نەرمی وەكو دەنگی ریهانا، ئێستا 
دەنگی ئەوم زۆر پێخۆشــە و ئەو كارەشم خۆشدەوێ كە پێكەوە 

كردمان. 
رووداو: تــۆ دەڵێــی زۆربەی هاوڕێكانت كــوردن، فێری زمانی 

كوردی نەبووی؟

ئەردیــان بیوپی: چەند وشــەیەك فێر بــووم، وەكو :چ دكەی 
مامۆ"، "بژی بژی كوردســتان"، "ســاو بۆ كوردستان"، "چۆنی، 

باشی". ئەم وشانە و هەندێكی دیكەش دەزانم.
رووداو: چاوەڕێــی ئەوە دەكەی، كلیپەكەتان پێشــوازییەكی 

باشی لێ بكرێت؟
ئەردیان بیوپی: كە دەستمان بە پڕۆژەكە كرد، بیرمان لە 
پڕۆژەیەكی گەورە دەكردەوە، واتە دەمانویست ڤیدیۆ كلیپەكە 
و دەنگــی گۆرانییەكــە لە ئەوروپا باشــترین بــێ، بۆیەش 
هاتینە كۆستا ستودیۆ لە ئەڵمانیا كە یەكێك لە باشترین 
ستودیۆكانی ئەڵمانیایە. ویستمان ئەو لە كوردستانەوە 
بهێنینە ئاستێكی نوێ، هیوادارین خەڵك هەست بەمە 
بكەن، هەموو توانای خۆمان بۆ كواڵیتی بەرهەمەكە 
خستووەتەگەڕ، هیواداریشم ئێوە لە كوردستان بە 
دڵتان بێت، چونكە ئێمە خۆمان زۆرمان پێخۆشە. 

رووداو: پەیامی گۆرانییەكە چییە؟
ئەردیــان بیوپــی: پەیامــی گۆرانییەكە 
ئەوەیــە كە تــۆ هیچت نەبــێ و ئەگەر بە 
جــدی هەوڵبــدەی دەتوانــی بە شــتێك 
دەرەوەی  لــە  هەردووكمــان  بگەیــت. 
واڵتــی خۆمان دەســتمانپێكردووە، ئەو 
لــە فینالند و من لە ئەڵمانیا. من وەكو 
پەنابەرێــك دەســتمپێكرد، لــە كاتێكدا 

هەمــوو خێزانەكەمان لە ناو یــەك ژووردا 
دەژیان، هەموومان لەســەر زەوی دەخەوتین. 

دەمانویســت ئەو پەیامە بگەیەنین كە ئەگەر مرۆڤ 
بڕوای بە خەونەكانی هەبێ، پێیدەگات.
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هێڵی لەڤ دەنگێكی نەرمی 
وەكو ریهانای هەیە

لە رێگەی میوزیكەوە 
هێڵی لەڤم ناسی

بۆ هێرشی سۆشیاڵمیدیا ئامادەم
سانا مەحموود، شاجوانی 2018ی كوردستان بۆ )رووداو(:

تەمەنی 22 ساڵە و هەڵەبجەییە، بەاڵم لە ستۆكهۆڵم لەدایكبووە. سانا 

مەحموود لە مانگی ئەیلولی ئەمساڵ بۆ بەشداریی لە هەفتەی نمایشی 

جلوبەرگی كوردستان گەڕایەوە هەولێر، دواتریش خۆی ناونووس كرد بۆ 

كێبڕكێی شاجوانی كوردستان بۆ ساڵی 2018. سانا كە ژمارە 13ی لە 

مەچەكی بەستبوو، لەگەڵ 13 كچی دیكە كێبڕكێی لەسەر ناسناوەكە 

دەكرد، ئەو قسە باوەی بەتاڵ كردەوە كە دەڵێت 13 ژمارەیەكی شوومە و 

شەوی 21/12/2018 تاجی شاجوانی كوردستانی لەسەر نا.

هەڤپەیڤین: دەرباز یونس

رووداو – هەولێر

ئەردیان بیوپیە، گۆرانیبێژێكی ئەڵمانی- كۆسۆڤییە. دوای ئەوەی بووە سێیەمی 

بەرنامەی بەهرەكانی ئەڵمانیا لە 2011 دا ناوبانگی پەیداكرد. ئەردیان بە شــێوازی 

پۆپ گۆرانی دەڵێت و تا ئێستا چوار ئەلبوومی باڵوكردووەتەوە لەگەڵ شەش ڤیدیۆ 

كلیپ. یەكەمین گۆرانیشی  "This is My Time" بوو كە لە ماوەی هەفتەیەكدا زیاتر لە 

یەك ملیۆن بینەری لە یوتیوب هەبوو. هەروەها كلیپێكی بەناوی چیكا چیكا زیاتر لە 67 
ملیۆن و 700 هەزار بینەری لە یوتیوب هەبووە. 

ئەردیان ســاڵی 1991 لە كۆسۆڤۆ لەدایكبووە، ساڵێك دواتر خێزانەكەی چوونەتە 

ئەڵمانیا. خوێندنی ســەرەتایی و ناوەندی و دواناوەندی لە شــاری هایدڵبێرگ تەواو 

كورد هێڵی لەڤ باڵوكردەوە.كردووە. هەفتەی رابردوو كلیپێكی بەناوی )گــوڵ و گوللە( لەگەڵ خانمە گۆرانیبێژی 

رووداو - ئەڵمانیاهەڤپەیڤین: ئااڵ شاڵی

رووداو: ئەگەر خوێنەران بیانەوێت پڕۆفایلی 
تۆ بزانن، چۆن باسی خۆت دەكەی؟

ســانا مەحموود: ناوم سانا مەحموودە، لە 
هەڵەبجە لەدایكبووم. تەمەنم 22 ساڵە، بااڵم 
168 سانتیمەترە، لە ستۆكهۆڵمی پایتەختی 
سوێد دەژیم، حەزم لە نمایشكاری جلوبەرگە، 

شارەزایی زۆرم لە سەماكردن هەیە.
شــاجوانی  كــە  ماوەیــە  ئــەو  رووداو: 
كوردســتانیت لە كوێ دەبیت؟ دەگەڕێیتەوە 

سوێد؟
ســانا مەحمــوود: ئەو ســاڵە لــە هەولێر 
دەمێنمــەوە و خەریكی پرۆژەكانم دەبم. جار 

جارەش دەگەڕێمەوە ستۆكهۆڵم.
رووداو: شــاجوانی كوردستان الی تۆ چی 

دەگەیەنێت؟ چۆن خۆت ناونووس كرد؟
ســانا مەحموود: شــاجوانی كوردســتان 
پڕۆســەیەكی جوان و مۆدێرنە، ســوپاس بۆ 

حەز دەكەم لە بواری 
مندااڵندا خزمەت بكەم

نەشتەرگەریی 
جوانكاریم نەكردووە و 
نایكەم

رێكخەرانــی پڕۆژەكــە، من بۆ بەشــداریی لە 
هەفتــەی نمایشــی جلوبەرگــی كوردســتان 
هاتمەوە هەولێر، دواتریش خۆم بۆ بەشداری 
لە شــاجوانی كوردستان تۆماركرد و بەربژێر 
بووم. دواتریش سوپاس بۆ خوا ناسناوەكەم 
بردەوە، من شــانازی بــە خۆم و كچانی هەر 
چوار پارچەی كوردستانەوە دەكەم، شاجوان 
دەبێت پارێزەری ناســناوەكە بێت، هەروەها 
دەبێت خزمەتكاری خەڵكی كوردستان بێت.

رووداو: كار و پڕۆژەكانــت لــە چ بوارێــك 
دەبێت؟

ســانا مەحمــوود: دەمەوێــت پڕۆژەكانــم 
زیاتر لە بــواری مندااڵن بێت، كار و خزمەت 
پێشكەشــی مندااڵن بكەم، چونكە مندااڵنی 

كوردستان شایستەی باشترین ژیانن.
رووداو: تــۆ كە یەكەم شــاجوانی خەڵكی 

هەڵەبجەیت، پڕۆژەت بۆ هەڵەبجە دەبێت؟
ســانا مەحمــوود: مــن فەخر و شــانازی 
بــە خەڵكــی هەڵەبجــەوە دەكەم، شــانازی 
بەخۆشــمەوە دەكەم كە خەڵكی هەڵەبجەم، 
بێگومان پڕۆژەی تایبەتم بۆ هەڵەبجەییەكان 

و بۆ شاری هەڵەبجەش دەبێت.

رووداو: تــا ئــەو كاتــەی كــە بوویــت بە 
شــاجوانی كوردســتان هیــچ جوانكارییەكت 

نەكردبوو؟.. بۆتۆكس یا فیلەر؟
سانا مەحموود: نەخێر هیچ جوانكارییەكم 
نەكــردووە، چونكــە متمانــەی تــەواوم بــە 

روخساری خۆم هەبووە.
نەشــتەرگەریی  داهاتــوودا  لــە  رووداو: 

جوانكاری دەكەیت؟
سانا مەحموود: نەخێر، من متمانەی تەواوم 
بە جوانییە سروشتییەكەی خۆم هەیە، بۆیە 
هیــچ پالنێكم نییە بۆ ئەوەی نەشــتەرگەریی 
جوانكاری بكەم، خۆم جوانم و پێویستم پێی 

نییە.
رووداو: شاجوان لە سۆشیالمیدیا هەمیشە 
هێرشــی دەكرێتە ســەر، بەشێك لە خەڵكی 
كوردســتان ئەم پرۆسەیە و ئەو كەسەی كە 
ناسناوەكە بەدەست دەهێنێت رەتدەكەنەوە، 

تۆ تا چەند بۆ ئەوە ئامادەیت؟
ســانا مەحمــوود: من دەڵێم رێوڕەســمی 
كوردســتان  شــاجوانی  هەڵبژاردنــی 
رێوڕەســمێكی مۆدێرن و نوێیــە، لە زۆربەی 
واڵتە پێشكەوتووەكانی دونیا ئەم رێوڕەسمانە 
دەكرێــن، بۆیــە دەبێــت لــە كوردســتانیش 
هەبــن. هەروەها من بۆ هێرشــی خەڵكی لە 
سۆشیالمیدیا زۆر ئامادەم، من كچێكی بەهێزم 
و دەتوانم بەرامبەر ئەو هێرشــانە بوەســتم و 
بــە كار و پرۆژەكانم وەاڵمیان بدەمەوە، بۆیە 
ئەوانە هیچ كاریگەرییەكیان لەسەر من نابێت.
رووداو: چیــت هەیە بۆ شــاجوانانی پێش 

خۆت؟
ســانا مەحموود: هەموویــان كچی باش و 
بەهێز و ســەركەوتوو بــوون، هەموو پێكەوە 
بــەردەوام دەبیــن لــە هەڵگرتنــی پەیامــی 
شــاجوانی كوردســتان. خۆشەویســتیم بــۆ 

هەموویان هەیە.
رووداو: بنەماڵەكەت تا چەند پشــتیوانت 

بوون بۆ ئەوەی ببیتە شاجوان؟
ســانا مەحمــوود: بێگومان ئەگــەر ئەوان 

نەمدەتوانــی  نەكردبــام  پشــتگیرییان 
بەشداربم و سەركەوتوو بم، ئێمە ماوەی 
چەند ساڵە لە سوێد دەژین، هەموویان زۆر 
پشتگیری منیان كرد تا بەشداری بكەم، 
ئێستاش كە سەركەوتنم بەدەستهێناوە، 
بەشێكی بەهۆی پشتگیریی خێزانەكەمە.

رووداو: حــەز دەكەی تەنیا شــاجوان 
بیــت یــان دەتــەوێ ببیتە ئەكتــەر یان 

گۆرانیبێژ؟
ســانا مەحموود: من ئەمســاڵ تەنیا 
شــاجوان دەبــم، دواتریش حــەز دەكەم 
وەك نمایشكارێكی پڕۆفیشناڵی جلوبەرگ 

بەردەوام بم.
رووداو: لە ســوێد چیت كردووە؟ هیچ 

كار و پڕۆژەت هەبووە؟
ســانا مەحمــوود: لــە ســوێد زیاتــر 
خەریكی خوێندن بووم، ئێستاش هەر لە 
قۆناغی دواناوەنــدی دەخوێنم لەوێ، لە 
زۆر فێستیڤاڵ وەك نمایشكاری جلوبەرگ 

بەشداریم كردووە.
رووداو: چەند زمان دەزانیت؟

ســانا مەحموود: كــوردی، ئینگلیزی 
و ســوێدی، حــەز دەكــەم خــۆم فێری 

عەرەبیش بكەم.

پڕۆژەی تایبەتم بۆ 
هەڵەبجە دەبێت

بنەماڵەكەم زۆر 
پشتگیرییان كردم

حەز دەكەم وەكو 
نمایشكاری جلوبەرگ 
بەردەوام بم
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هەڤپەیڤین

مافی پەنابەری بۆ ئەو كەسانە نییە كە بۆ 
ژیانێكی خۆشتر دێنە ئەڵمانیا

ئارمین الشێت، سەرۆكوەزیرانی هەرێمی نۆردراین ڤێستفاڵن بۆ )رووداو(: 

سەرۆكی گەورەترین هەرێمی ئەڵمانیایە كە هەرێمی نۆردراین ڤێستفاڵنە. ئارمین الشێت لە هەڤپەیڤینێكدا 

لەگەڵ )رووداو( باسی پرسی كۆچبەران لە هەرێمەكەی دەكات و دەڵێت ئەو كوردانەی رۆژئاوای كوردستان كە 

ناوچەكانیان لەالیەن توركیاوە داگیركراوە وەكو عەفرین، یان لەژێر هەڕەشەی داگیركاریی توركیادایە، چانسی 

وەرگرتنی مافی پەنابەرییان زیاترە. هەروەها دەڵێت ئەو كۆچبەرە كوردانەی روویان لە هەرێمەكەی ئەوان 

كردووە، زۆر زوو فێری زمانی ئەڵمانی دەبن و رێز لەو ئازادییەش دەگرن كە لەوێ هەیە. جگە لەوەش ئاسانتر لە 

كۆچبەری واڵتانی دیكە خۆیان لەگەڵ كۆمەڵگەی ئەڵمانی دەگونجێنن.

هەڤپەیڤین: ئااڵ شاڵی

رووداو - دوسڵدۆرف

ناودەبــەن. ئەمانە ژمارەیــان زیادیكــردووە . ئەوانە 
زۆربەیان نووســەرن، رۆشــنبیرن، رۆژنامەنووســن. 
لەژێر گوشارێكی زۆر گەورەدا بوون، بۆیە توركیایان 
بەجێهێشــتووە. ئامانجی ئێمــە دەبێت ئەوەبێت كە 
وا لــە توركیا بكەین پەیڕەوی بكات لە پێدانی مافە 
بنەڕەتییەكانــی مــرۆڤ، ئەوانەی لــە چوارچێوەی 
چارتــەری مافــە بنەڕەتییەكانی یەكێتیــی ئەوروپا 

قبوڵی كردووە.
داعشــدا  دژی  شــەڕی  لــە  ئەڵمانیــا  رووداو: 
هاوكارییەكی زۆری كوردســتانی كــرد. راهێنانی بە 
هێزەكانی پێشمەرگە كرد، هەربۆیە ژمارەیەكی زۆری 
كوردی ئەڵمانیا دەنگیان دا بە پارتەكەی ئێوە. چۆن 
پارتەكــەی ئێــوە دەتوانێت بــەردەوام رۆڵی هەبێت 
لــە چارەســەركردنی كێشــەی كورد لــە رۆژهەاڵتی 

نێوەڕاستدا؟ 
ئارمین الشــێت: بەڵێ پارتەكەی من ناڕاستەخۆ 
رۆڵــی هەیــە، چونكــە پارتــی )CDO( پەیوەندیی 
خۆی هەیە، بەاڵم ئەوە پرســی سیاسەتی دەرەوەیە 
كــە لە كارەكانی راوێژكاری ئەڵمانیا، خاتوو مێركلدا 
رەنگدەداتــەوە. واتــە هەركەســێك كارەكانــی بەرز 
نرخاند، ئەوكاتە رێزیش لە سیاسەتەكەی دەگیرێت. 
مــن لەو بــاوەڕەدام كــە دەبێ هەمــوو پارتەكان لە 
ئەڵمانیا ئەو رۆڵە گرنگەی كوردیان لەبیربێت، ئینجا 
لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی پشتگیرییان بكەن. هیچ 
یارمەتیدەرنابێت تەنیا لەكاتی مەترســیدا گرنگییان 
پێبدرێت و تەنیا بەڵێنیان پێبدرێت، وەك ئەوكاتەی 
داعش پەیدابوو و گرنگیی كورد دەركەوت. كات هەیە 
كە دەبێ بەشــێوەی كۆنكرێتــی یارمەتییان بدرێت. 
لە شــەڕی داعش  لێرە ناكۆكی هەبوو كە ئایا چەك 
بنێرین بۆ كوردســتان یان نــا، چونكە ئەو ناوچەیە 
بەپێی یاساكانی ئێمە ناوچەیەكی پڕ لە سەركێشیە. 
نەماندەزانــی ئایــا دەتوانیــن چەك بنێریــن، بەاڵم 
بەهۆی مەترسیی دۆخەكەوە و ئەو كۆمەڵكوژییانەوە 
كە داعش دەیەویســت بیكات و كردیشــی، ئەوكاتە 
ئەڵمانیــا بڕیــاری دا چەك بداتە كــورد. ئێمە تەنیا 
چەكمــان نارد، بەاڵم لەوێ ئــەو مرۆڤە  بەتوانا و بە 
جەرگانە بوون كە ژیانی خۆیان خستە مەترسییەوە 
و چوونە مەیدانی شــەڕی دژی داعش. لێرەدا دەبێ 
ئەڵمانیا و ئەوروپا سوپاســگوزار بن كە بەوشێوەیە  

توانرا داعش بوەستێنرێت. 
رووداو: بــا بگەڕێینەوە ســەر بابەتــی ئەوروپا و 
پرســی پاكێچی كۆچبەرانی نەتــەوە یەكگرتوەكان، 
بۆچــی ئــەو پرســە ئەوەنــدە گفتوگــۆ و ناڕەزایی 

لێكەوتەوە؟ 
ئارمین الشــێت: منیــش ئەو پرســیارە دەكەم، 
ئەوە پرسیارێكی باشە. بەداخەوە ئەوانەی دژی ئەو 
بڕیارەبوون توانییان لە سۆسیال میدیاكاندا ترسێكی 
وا باوبكەنەوە كە گوایە ئەو بڕیارە ژمارەی كۆچبەران 
دە قات دەكات. ئەوە دروست نییە و بەپێچەوانەوەیە. 

ئەو رێككەوتنە گلۆباڵییە یەكەم شــت پرســی كۆچ 
دەكاتە پرســێكی نێودەوڵەتــی، هەروەها مافەكانی 
كۆچبەران بەوردی رووندەكاتەوە، لە هەمانكاتدا داوا 
لەو واڵتانە دەكات، ئەوانەی دەبنە هۆی دروستبوونی 
كــۆچ، سیاســەتی واڵتەكانیان بگۆڕن. پاشــان ئەو 
رێككەوتنە لە بەرژەوەندیی ئەڵمانیایە. پاشان ئەوە 
منــی زۆر نیگــەران كرد كە زۆر لــە واڵتانی ئەوروپا 
لەپــڕ ئەو رێگەیان نەگرتەبەر، بەڵكــو بەداخەوە لە 
كۆتاییدا نەمسا كە ئێستا سەرۆكایەتی ئەنجوومەنی 
یەكێتــی ئەوروپــا دەكات رێكەوتنەكەی واژو نەكرد. 

ئەوە ئاماژەیەكی زۆر خراپ بوو بۆ ئەوروپا. 
رووداو: مــن لە زۆرینەی كۆبوونەوەكانی لوتكەی 
یەكێتیی ئەوروپــا ئامادەبــووم، قەیرانی كۆچبەران 
یەكێتیی ئەوروپای خستە ژێر پرسیارەوە. یەكێتیی 
 ئەوروپا لە پرسی كۆچبەراندا شكستی هێنا و پاشان 
برێكزیت بووە هۆی ئەوەی كە یەكێتییەكە ئەوەندەی 
دیكە الوازببێت.  بەرای ئێوە ئەوروپا ئێستا پێویستی 
بەچییە تا بتوانێت بەهێزی و پێگەی خۆی پیشــان 

بدات؟ 
ئارمین الشــێت: ئەوروپا پێویستی بە ئەوروپایی 
بوونە. كێشــەكان لەكاتی لوتكەكانــدا ئەوە نین كە 
ئەوروپا ناتوانێ دەســتبەكار بێت یان بڕیاردەربێت. 
بەڵكو كێشەكە لەوەدایە كە هەندێ لە واڵتانی ئەندام 
ئامادەنیــن ئەو رێگەیە بگــرن و لەگەڵ یەكێتییەكە 
بــڕۆن. لــە قەیرانــی كۆچبەراندا واڵتانــی رۆژهەاڵت 
و رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتی ئەوروپا بــوون كە ئامادە 
نەبــوون یەكگرتوویی پیشــانبدەن. ئــەوان تاوەكو 
ئەمڕۆ سیستمی دابەشكردنی كۆچبەران بە یەكسانی 
قبــوڵ ناكەن. ئێمە رێككەوتین لەســەر پاراســتنی 
ســنوورەكانی دەرەوەی یەكێتییەكــە   كــە هەمووان 
دەیانەوێت بەشداربن، بەاڵم هەردوو بڕیارەكە بەیەكەوە 
بەســتراون. لەالیەكەوە هاوكاریــی ئەو كۆچبەرانەی 
هاتون دەبێ بە یەكســانی بێــت و لەالیەكی دیكەوە 
پاراستن و توندوتۆڵكردنەوەی سنوورەكانی دەرەوەی 

یەكێتیی ئەو روپا دەبێ بەیەكسانی بێت . 
ئینجا زۆر بەداخەوە  برێكزیت زیانێكی زۆر گەورە 
بــە ئابووریی ئەوروپا دەگەیێنێت. برێكزیت زیان بە 
بەریتانیا دەگەیەنێت و بە ئەوروپاشــی دەگەیەنێت، 
بــەاڵم دوای برێكزیــت، دەبێ هــەر 27 واڵتی ئەندام 
زۆرتــر پێكــەوە كاربكــەن و یەكگرتووبــن. چونكە 
زۆر پــرس لەم جیهانەدا ناتوانرێت لەســەر ئاســتی 
تەنیــا واڵتێكــدا   چارەســەر بكرێــت، بەڵكــو تەنیا 
پێكەوە دەتوانرێت چارەســەر بكرێن. وەك پرســی 
سیاســەتی دەرەوە، پاراســتنی ئاسایشــی ناوخۆ، 
پرســی كۆچبەران، پێشكەوتنی تەكنەلۆژیا، ئامێرە 
زیرەكــەكان، كە ئێســتا چیــن زۆر پێشــكەوتووە، 
ئەمریكا بە هەمانشێوە پێشكەوتووە. لێرەدا دەبێت 
ئێمەی ئەوروپی زیاتر هەوڵبدەین خۆمان ماندووبكەین   

تا بتوانین لە كێبڕكێدابین. 
رووداو: لــەو بــاوەڕەدان كە كێشــەی كۆچبەران 
بووەتە هــۆی لەیەكترازاندنی كۆمەڵگەی ئەڵمانیا و 

ئەوروپا؟ 
ئارمین الشــێت: وا دەڵێن و دەتوانرێت بگوترێت 
هۆكاری دروستبوونی لەناكاوی پارتە پۆپۆلیستەكان 
پەیوەندیــی هەیــە بــەو قەیرانــەوە. ئەوان پرســی 
كۆچبەرانیان كردە مژار . بەاڵم لەالیەكی دیكەوە دەبێ 
بڵێین 80%ی خەڵكی ئەڵمانیا جیاواز بیردەكەنەوە و 
دەنگیان نەدا بە پارتێكی پۆپۆلیســت. بە بۆچوونی 
من ئێســتا كە لەدوای ئــەوەی ئێمە هەنگاو دەنێین 
پرســی كۆچ كۆنتــرۆڵ بكەین، لەالیەك بە یاســای 
هێنانــی هێــزی كار بــۆ ئەوانەی خاوەنی پیشــەن 
لەالیەكــی دیكەوە بە یاســای پەنابەری، كاریگەریی 
پارتــە پۆپۆلیســتەكان زۆر كەمدەبێتــەوە . دەنگ و 

هێــزی ئەوانەی بــۆ ئەوروپان و هەڵگری دروشــمی 
داكۆكی لە مافی مرۆڤی نێودەوڵەتین بەهێزدەبێت. 

رووداو: بەڕێزتــان باســی یاســای هێنانی هێزی 
كارتــان كــرد، ئــەوە دەتوانێت هاتنــی كۆچبەرانی 

نایاسایی سنوورداربكات ؟ 
ئارمین الشێت: یاسای هێنانی هێزی كار یاسایەكە 
كە هانــی هاتن لەڕێگــەی یاســاییەوە دەدات. واتە 
كاتێك كەسێكی خوێندەوار و شارەزا و پیشەزان كە 
رێگەی یاسایی هەیە بۆ هاتنە ئەڵمانیا، ناچێت رێگەی 
نایاسایی بگرێتەبەر   ، بۆیە گرنگە جیاوازییەكی باش 
بكەیــن لەنێوان كۆچبەریــی كار و مافی پەنابەریدا. 
مافی پەنابەری تەنیا بۆ ئەو كەسانەیە كە ژیانیان لە 
مەترسیدایە، نەك بۆ ئەوانەی كە دەیانەوێت ژیانیان 
خۆشــتركەن. ئەوان دەبێت لەڕ ێگەی یاســای هێزی 

كارەوە بێنە ئەڵمانیا. 

كورد لە زۆر خەڵكی 
دیكە زووتر خۆیان 
لەگەڵ ژیانی ئێرە 
دەگونجێنن

گرنگە ئەڵمانیا لە 
ئاوەدانكردنەوەی 
كوردستاندا 
بەشداربێ

خوێندن بە كوردی 
لەنێو كوردی 
ئەڵمانیا نەبووەتە 
مژار

رووداو: لــە هەرێمــی نۆردرایــن ڤێســتفاڵنەوە 
دەســتپێدەكەین كە بە بەهێزترین هەرێمی ئەڵمانیا 
ناودەبرێت. ئێوە  گەشەی ئابووری و ئاستی بژێویی 

خەڵكی هەرێمەكەتان چۆن پێناسە دەكەن؟ 
ئارمیــن الشــێت:  لەوەتــە ی ئەڵمانیــای فیدراڵ 
دامــەزراوە، هەرێمی نۆردراین ڤێســتفاڵن بزوێنەری    
گەشــەی ئابووریــی ئەڵمانیــا بووە. پیشەســازیی 
ئاســن و كانــی خەڵــووز لێــرە بوون.  ئێســتا ئەم 
هەرێمە لــە گۆڕانكارییەكی گەورەدایە. دوایین كانی 
خەڵــووز   لێرە داخرا . بەمەش مێــژووی زیاد لە دوو 
سەت ســاڵی پیشەســازی كۆتایی دێت. ئەم ساتە 
زۆر خەمهێنــەرە، بەاڵم لە هەمانكاتدا ئێســتا كاتی 
ئەوەیــە بزانین چۆن دەتوانین لە داهاتوودا گەشــە 
 بكەین و پێشبكەوین، چۆن ئابووریمان بەهێز بكەین. 
ئەمــڕۆ پیشەســازیی ئەلەمنیۆم و ئاســنمان هەیە،  
پیشەســازیی كیمیاییمان هەیە، هەروەهــا زۆربەی 
ئــەو كۆمپانیایانەی كە پارچەی ئۆتۆمۆبێل هەناردە 
دەكــەن بنكەكانیــان لێرەیە. ئەوەی ئێســتا گرنگە 
ئەوەیە كە لە پێشكەو تنی دیجیتاڵی و ستات ئەپس 
لە پێشــی پێشــەوە بین، لێرەدا چانســمان هەیە،  
چونكــە نزیكەی حەفتا زانكۆمان هەیە و باشــترین 
تۆڕی پەیوەندییان هەیە لە هەموو ئەوروپا. لەڕ ێگەی 
ئەوانەوە دەتوانین باشترین بیرۆكە  و پێشكەو تن لەو 

بوارەدا بەدەستبهێنین.
رووداو: ئابووریــی هەرێمــی كوردســتان، دوای 
كزبوونی شەڕی داعش رووی لە گەشە كردووەتەوە، 
هەندێك لــە كۆمپانیا ئەڵمانییەكان دەیانەوێ لەوێ 
وەبەرهێنان بكەن، هەندێكیان پێش شــەڕی داعش 
لە كوردســتان كاریــان كــردووە، هەروەها هەندێك 
خەڵكی كورد لەم هەرێمەوە چوونەتەوە كوردســتان 
بۆ كاركردن. بەگشــتی پەیوەندییەكانی ئێوە لەگەڵ 

حكومەتی هەرێمی كوردستان چۆنە؟ 
ئارمین الشــێت: راستە كە زۆر لە كۆمپانیاكانی 
ئەڵمانیــا لــە هەرێمــی كوردســتان وەبەرهێنانیان 
كــرد. چونكە لەوێ باشــترین هەلیــان دۆزییەوە و 
مەرجــەكان زۆر بــاش بــوون. ئەڵمانیــا هاوكاریی 
هەرێمی كوردســتانی كرد لە شــەڕی دژی داعشدا. 
ئێســتا هەرچەندە داعش بەتــەواوی لەناونەبراوە  و 
 تێكشــكێنراوە، بەاڵم ئەمە هەمووی ئازایەتیی كورد 
بوو كە لەو شەڕە سەختەدا دلێرانە    شەڕی كرد. هەر 
بۆیە ئێستا زۆر گرنگە لە پرۆسەی ئاوەدانكردنەوەی 
هەرێمی كوردســتاندا ئەڵمانیــا و هەرێمی نۆردراین 

ڤێستفاڵن لەوێ بن.
پەیوەندییــە  دەتانــەوێ  چــۆن  رووداو: 
سیاسییەكانتان لەگەڵ هەرێمی كوردستان بەهێزتر 

بكەن؟ 
ئارمیــن الشــێت: پەیوەندیی زۆربــاش لەنێوان 
حكومەتی ئەڵمانیا و حكومەتی هەرێمی كوردستاندا 
هەیە. هاوكات پەیوەندییەكی باش لەنێوان هەندێك 
سیاســەتمەداری هەرێمەكانی ئەڵمانیا و حكومەتی 
هەرێمی كوردستانیشدا هەیە. هەروەها هەندێك هەل 
دێنەپێشــەوە كە تێیاندا چاویان بەیەكدی دەكەوێ  . 
دیــداری داهاتوومــان لــە  كۆبوونەوەی كۆنفرانســی 
ئاسایشی میونشــن دەبێت كە هەمیشە كوردستان 
بــە شــاندێك بەشــداریی تێــدادەكات. هەروەها لە 
كۆبوونــەوەی یەكێتیــی دیموكراتــی مەســیحی لە 
هامبــۆرگ، شــاندێك لــە كوردســتانەوە هاتبــوو. 
بەوشێوەیە ئەوان پیشانیدەدەن كە  ئارەزوویان هەیە 

بزانن چی لە ئەوروپا و ئەڵمانیا روودەدات. 
رووداو: بەڕێز سەرۆكوەزیران بابەتێكی زۆر تایبەت 
قەیرانی كۆچبەرانە. هاتنی  بە لێشــاوی كۆچبەران، 
كە هەرێمی نۆردراین ڤێستفاڵن و ئەڵمانیای گرتەوە، 
ئێوە چــۆن دەرگاتان كردەوە بــەڕووی  كۆچبەراندا 
و لەو ســێ ســاڵەدا چەند كۆچبــەری وەك پەنابەر 

وەرگرتووە؟ 
ئارمین الشێت : نۆردراین ڤێستفاڵن بە شێوازێكی 
زۆر تایبەت كۆچبەری وەرگرت. زۆرترین كۆچبەر لە 
ئەڵمانیا هاتنە نۆردراین ڤێستفاڵن و لێرە وەرگیران. 
تەنیــا لەدوای ســاڵی 2015 تاوەكو 2016 نزیكەی 
300 هەزار كەس وەرگیران. ئەمەش گوشارێكی زۆرە 
بۆ هەرێمێك. ئێمە لێرە بەبێ كۆچبەرانیش كێشەی 
خانوومــان هەیــە لە شــارەكاندا . لەگەڵ ئەوەشــدا 
توانیمان جێگە و خزمەتگوزارییان پێشكەش بكەین. 
ژمارەیەكــی زۆر پەنابەرمــان وەرگــرت. ئێســتاش 

هەندێكیــان دەیانەوێــت بگەڕێنــەوە واڵتەكانیــان. 
دەڵێــن لــە واڵتەكەمــان شــەڕ كۆتایــی هاتــووە و 
دەمانەوێ بەشــداربین لە پرۆسەی ئاوەدانكردنەوەی 

واڵتەكەماندا. 
رووداو:ئــەو كۆچبەرانــەی هاتــوون خەڵكی كام 

واڵتانەن؟ 
ئارمین الشێت: زۆرترین كۆچبەر كە روویان كردە 
ئەڵمانیا خەڵكی سووریا بوون. ئەوانەی وەریشگیراون 
زۆرترینی هەر خەڵكی ســووریا بــوون. هەروەها لە 
واڵتانی دراوسێی ســووریاوە  زۆر كۆچبەر هاتبوون، 
وەك عێــراق. هەروەهــا بەهــۆی كێشــەكانی ئــەو 
ناوچەیــەوە  زۆر كۆچبــەری ئەفغانی و واڵتانی دیكە 
هاتبوون، هەرچەندە هەندێكیان ژیانیان لە مەترسیدا 
نەبــوو. لەوێدا ئەركی ئەڵمانیا بوو بەوریایی جیایان 
بكاتەوە و بڵێت كێ پێویســتی بە پاراســتنە و كێ 
شــایانی مافــی پەنابەرییــە و كێ شــایان نییە. بۆ 
نموونــە ئێزیدیەكان ژیانیان لە مەترســیدایە و كورد 
ژیانی لە مەترســیدایە.  ئەوانــە هاوكارییان دەكرێت 
و مافی مانەوەیان هەیە، بەاڵم زۆركەســیش بەهۆی 
چەند هۆكارێكی دیكەوە هاتبوون. ئەوانە دەبێ ئێستا 

دێپۆرت بكرێنەوە. 
رووداو: ئەڵمانیــا بەنیــازە پەنابەرانــی ســووریا 
بنێرێتەوە، دوای ئارامبوونەوەی بارودۆخی سووریا؟ 
ئارمین الشــێت: بەڵێ، من لەو باوەڕەدام ئێستا 
هەنــدێ ناوچە هەیە لە ســووریا ئاسایشــی تێدایە، 
بەاڵم ئێمە ئێســتا لەسەر بنەمای راپۆرتی وەزارەتی 
دەرەوەی خۆمان  بڕیاردەدەین. ئەوان شیكردنەوە بۆ 
رەوشــەكە دەكەن. وەزارەتی دەرەوە دەڵێت ئێســتا 
كەس بۆ ســووریا ناگەڕێنینەوە، تا رەوشەكە باشتر 
نەبێت. بەاڵم ئەگەر دۆخەكە باشــتر بوو و پرۆسەی 
ئاشــتی دەســتیپێكرد و هەڵبژادن بكرێت، ئەوكات 

دەبێ زۆربەی سوورییەكان بگەڕێنەوە.
رووداو: ســتەمێكی زۆر هەیــە لەســەر خەڵكــی 
ناوچەی عەفریــن لە ســووریا، هەروەها ناوچەكانی 
حەسەكە و قامشلۆ لە سووریا كێشەیان هەیە و لەژێر 
هەڕەشە بەردەوامەكانی حكومەتی ئەنقەرەدان، ئایا 
بەرێزتان زانیاریتان هەیە و ئەوە لەبەرچاو دەگرن بۆ 

داواكاری مافی پەنابەری؟ 
ئارمین الشــێت: بەڵێ لەبەرچاو دەگیرێت. جارێ 
كەس ناگەڕێنینەوە سووریا، بەاڵم دەبێ كۆمەڵگەی 
نێودەوڵەتی گوشار بخەنە سەر توركیا بۆ ئەوەی ئەو 
ناوچانەی ئێستا توركیا لە سووریا داگیری كردووە، 
كاتێك  پرۆسەی ئاشتیی سووریا دەستیپێكرد چۆڵ 
بكرێــن. نابــێ رێگە بدرێــت هیــچ گۆڕانكاریەك لە 
ناوچەكە بكرێت. دێمۆگرافیا نابێ بەهیچ شــێوەیەك 
تێكبدرێت و ناوچەكە داگیربكرێت. سووریا دەبێ بە 
یەكگرتوی بمێنێتەوە و لە چوارچێوەی سوریادا كورد 
مافەكانیــان وەرگرن، هەم لــەڕووی زمانەكەیانەوە و 

هەم لەڕووی سیاسییەوە. 
لــە هەمــوو  كــورد  رووداو: ژمارەیەكــی زۆری 
پارچەكانی كوردســتان، ئەوانــەی لە عێراق، ئێران، 
توركیا و ســووریاوە هاتــوون لە هەرێمەكەی ئێوەدا 
دەژیــن. ئێوە بەرنامەیەكی تایبەتتــان هەیە بۆ ئەو 
كوردانەی لێرە سەركەوتوون. دەگوترێت كورد زووتر 
لــە خەڵكی دیكە تێكەڵی كومەڵگەی ئەڵمانیا دەبن 
و بە رای ئێوە ئینتیگراسیۆنێكی سەركەوتوو چۆنە؟ 
ئارمیــن الشــێت : ئێمــە لێــرە ژمارەیەكــی زۆر 
كوردمــان هەیە كــە زۆر زوو فێــری زمانی ئەڵمانی 
بوون. بەڕاســتی كــوردەكان خواســتێكی گەورەیان 
هەیــە خۆیــان تێكەڵی كۆمەڵگــەی ئەڵمانی بكەن. 
ئینتیگراسیۆنی سەركەوتوو مانای ئەوەیە كە ئەوانەی 

دێنــە ئــەم واڵتــە،  هەلی خوێنــدن یــان فێربوونی 
پیشەیەك لەدەستنەدەن. خۆیان لەگەڵ بازاڕی كاردا 
بگونجێنن و كاربكەن. نەك بكەونە  ناو سیســتەمی 
سۆسیالەوە. بەڵكو بتوانن لەڕێگەی  كارەوە بژێویی 
ژیانی خۆیان و خێزانەكەیان پەیدابكەن. زۆر چیرۆكی 
سەركەوتنی كوردمان هەیە لە هەرێمەكەمان. لەالی 
زۆربەیان شــتێك بەدی دەكرێت. ئەویش ئەوەیە كە 
كاتێــك دەگەنــە ئێرە،  زۆر رێز لــەو ئازادییە نوێیە 
دەگــرن، بۆیە باشــتر لــە هەندێــك گرووپی دیكە 

تێكەڵی كۆمەڵگەی ئەڵمانی دەبن. 
رووداو: بەڕێزتــان وەك ســەرۆكوەزیرانی ئــەم 
هەرێمە بەنیازن یان دەتانەوێت پشتگیری لە كولتوور 

و خوێندنی كوردی بكەن؟ 
ئارمین الشێت: بەپێی زانیاریی من ئەمە تاوەكو 
ئێســتا نەبووەتە مــژار، بەاڵم ئــەوە پەیوەندیی بە 
ژمارەی مندااڵنەوە هەیە و دەتوانین لە چ ناوچەیەك 
دەســت پێبكەیــن. ئەمە بە بەردەوامــی یەكێكە لە 
بابەتەكانی گفتوگۆمان لەگەڵ رێكخراوە كوردییەكاندا. 
ئێســتا بەداخەوە لە هەموو شــوێنێك وانەی زمانی 

كوردی نییە و بەتەواوی جێبەجێ نەكراوە . 
رووداو: لــە زۆربەی قوتابخانەكاندا زمانی كوردی 
نییــە، كەچــی دەگوترێت بــۆ ئینتیگراســیۆنێكی 

سەركەوتوو، خوێندنی زمانی دایك گرنگە؟ 
ئارمین الشێت: پرەنســیپی بنەڕەتی كە دەبێت 
خوێندنــی زمانی دایــك  گرنگی پێبدرێت یەكێكە لە 
بیرۆكە بنەڕەتییەكانی سیاســەتی ئینتیگراســیۆنی 
ئێمە، بەاڵم زمانی كوردی تاوەكو ئێســتا بەتەواوی 

پەرەی پێنەدراوە. 
رووداو: دەچینــە ســەر باســی  توركیــا. لــەو 

باوەڕەدان ئێستا توركیا رۆژ لە دوای رۆژ لە ئەوروپا 
دووردەكەوێتەوە؟ 

ئارمین الشــێت: سیاســەتی توركیا لە ســااڵنی 
رابردوو زۆر بەرز و نزمیی بەخۆیەوە بینیوە. رەجەب 
تەیب ئەردۆغان كە بوو بە ســەرۆكوەزیران، هەوڵیدا 
پەیوەندی لەگەڵ كورد باشــتر بكات. زمانی كوردی 
رێگــەی پێدرا و زۆر شــت گــۆڕدرا. ئــەوەی مرۆڤ 
باوەڕی نەدەكرد، رێگەی پێدەدرا. دوای چەند ساڵێك 
دۆخەكە گۆڕدرا و گرژیی تێكەوت. لەدوای كودەتاكە  
لە توركیا كە كەس تاوەكو ئێستا بەتەواوی نازانێت 
كێ بەرپرســە،  ئازادیی میدیا و رادەربڕین سنووردار 
كــرا، مافی كەمینەكان ســنووردار كرا . پەیوەندیی 
نێــوان توركیا و ئەوروپا لەوكاتــەدا زۆر خراپ بوو. 
بە تێروانینی من، لــەم دواییەدا، بەتایبەتی لەدوای 
سەردانەكەی ئەردۆغان بۆ ئەڵمانیا، ئەو هەوڵدەدات 
دووبــارە پەیوەندیــی نێــوان ئەڵمانیــا و ئەوروپــا 
باشــتر بكات، بەاڵم هیچ گۆڕانكارییەك رووینەداوە، 
پێویســتمان بە هەنگاوی زیاتری دیموكراســییە لە 

توركیا. 
رووداو: رۆژ بــە رۆژ كوردێكــی زۆر لــە توركیــا 
هەڵدێن. ئایا سیاســەتی ئێستای حكومەتی توركیا 
لەگــەڵ كورد، تاوەكو چەند بووەتە هۆی ئەوەی كە 
ژمارەیەكــی زۆر كورد بۆ وەرگرتنی مافی پەنابەری 
رووبكەنــە ئەڵمانیا؟بەڕێزتــان چــۆن دەڕواننە ئەو 

كێشەیە؟
ئارمین الشێت: زۆر راستە،  ئەو كەسانەی ئێستا 
روو لە ئەڵمانیا و هەرێمی نۆردراین ڤێستفاڵن دەكەن 
و داوای مافــی پەنابــەری دەكــەن، ئەو كەســانەن 
كــە كێشــەی سیاســی بەهــۆكاری هەاڵتنەكەیــان 

جارێ هیچ 
كۆچبەرێك 
نانێرینەوە سووریا

ژیانی كورد و 
ئێزدییەكان لە 
مەترسیدایە

 دەبێ ئەڵمانیا 
و ئەوروپا 
سوپاسگوزاری 
كورد بن كە 
داعشی شكاند

دەبێ 
هاوكارییەكانمان 
بۆ كوردستان 
پاش داعشیش 
بەردەوام بن

داو(
روو

ۆ: 
فۆت

( 
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باندێكی دەستدرێژیكەر دەستگیردەكرێن
رووداو - سلێمانی

هێزەكانی پۆلیسی پارێزگای سلێمانی چوار تۆمەتباریان دەستگیركرد كە بەناوی نووشتە و جادوو پارەیان لە ئافرەتان وەرگرتووە و دەستدرێژییان كردووەتە سەریان. 
رۆژی 2018/12/9 ئافرەتێك لە بنكەی پۆلیسی كوردسات سكااڵی تۆماركرد لەسەر كەسێك بەناوی )ج، م،ح( كە چووەتە الی جادووی بۆ بكات، بەاڵم دەستدرێژی 

كردووەتەسەری. پۆلیسی سلێمانی دەڵێت "پاش بەدواداچوونی هێزەكانی پۆلیش توانرا رۆژی دواتر تۆمەتبار دەستگیربكرێت و دوای لێكۆڵینەوە لەگەڵیدا ئیعترافی كردووە 
و گوتویەتی دەســتدرێژی كردۆتە ســەر ســكااڵكار و ئافرەتێكی دیكە و پارەی لە چەند ئافرەتێكی دیكەش بەناوی جادوو وەرگرتووە". پۆلیس دواتر ســێ كەسی دیكەشی 

دەستگیركردووە كە هەمان كاریان كردووە.

ژنان

دیمەن بوورهان
رووداو - سلێمانی 

نەخۆشــخانەكەیە،  دەرگای  لەبــەر 
ئۆقــرە ناگــرێ و زوو زوو دەچێتــەوە ژووری 
سووتاوەكان و تەماشای ئافرەتێك دەكات كە 
هەموو گیانی بە لەفاف پێچراوە. ئەو دڵنیایە 
لەوەی مەگەر موعجیزیەك كچەكەی لە مەرگ 
رزگار بكات: "كچە جوانەكەم رۆیی و ئەژنۆی 
شــكاندووم". ئەو پیاوە باوكی ســێوانە. ئەو 
 2018/12/16 یەكشــەممە  شــەوی  ژنــەی 
لــە گەڕەكی ئاســوودەی چەمچەمــاڵ بەهۆی 
كەوتنــەوەی ئاگــر لــە ماڵەكەیــدا هەر ســێ 
منداڵەكــەی دەســتبەجێ مــردن و خۆیشــی 
ئەگــەری  و  ســووتاوە  جەســتەی  90%ی 

زیندوومانەوەی زۆر كەمە.

سێوان، لەسەر قەرەوێڵەیەكی نەخۆشخانەی 
ســووتاوی و جوانكاریی ســلێمانی راكشاوە، 
جــار جار چاوەكانی دەكاتەوە. هەندێكجار بە 
ئێش و ئازاری جەستە سووتاوەكەیەوە دەڵێ 
:"وەی )د( چیت لە من كرد؟ جەهەننەمت لە 

ئاسمانەوە بۆ سەر زەوی هێنا". 
ئــەو هێشــتا بۆنی نەوت و ئاگر لەالشــەی 
ســەرتاپا بە لەفاف داپۆشــراوی دێت. بۆریی 
ئۆكســجینی لەســەر دەمــە و براكــەی لێــی 
دەپرسێ :"ســێوان دەتەوێت شتێك بڵێی؟". 
بــە ئاماژەكانی روخســاری بەڵێیەكی بێدەنگ 

دەكات و داوا دەكات لێــی نزیــك ببینــەوە. 
ئینجــا بە پاڕانەوە دەســت بە قســە دەكات: 
"توخــوا با ئەم كەیســە دانەخــرێ. توخوا با 
چیدی ژن نەكوژرێن. لە)د( خۆشــنابم و لەو 
كەسەش كە بوو بە هۆكاری تێكدانی ماڵم".

سێوان هێشــتا نازانێ منداڵەكانی لەژیاندا 
نەمــاون، هەر ئەوەشــە جاروبــار تەزوویەكی 
هیــوا بە دڵیدا دەگێــڕێ و داواكاریی دووەمی 
رووبــەڕووی حكومەتــی هەرێمی كوردســتان 
دەكاتــەوە: "توخوا با خــۆم و منداڵەكانم لە 
دەرەوەی واڵت چارەسەر بكەن". بەاڵم دارین 
و الریــن و دەروون، هــەر ئــەو شــەوە لەنێو 

دووكەڵ و ئاگری ماڵەكەدا بوونە خەڵووز.
ســێوان قــادر نــووری، تەمەن 23 ســاڵ، 
لەگەڵ كەســێك بەناوی )د.م(. شــەش ساڵ 
بەر لە ئێســتا خێزانیــان پێكهێنا و ماوەی 5 
ســاڵ لەگەڵ ماڵی باوكــی )د( پێكەوە ژیان. 
ســاڵێك پێــش ئێســتا بوونە خاوەنــی ماڵی 

خۆیان و لە گەڕەكی ئاســوودە خانوویەكیان 
دروســتكرد: "بەاڵم لەو خانووە هیچ هەســتم 
بە ئاســوودەیی نەكرد، كەسێك هاتبووە نێو 

ژیانمانەوە و هەموو شتێكی تێكدا".

 ")د( ئاگری تێبەرداین"
لــە دەرەوە، ســەرما خەریكــە دەســت و 
پەنجــە لــە جووڵە بخــات، بەاڵم جەســتەی 
ســێوان بەدەم ئازاری ســووتانەوە دەكوڵێ. 
كاژێر هەشتی شەو لەگەڵ هاوژینەكەی دەبێتە 
شــەڕیان. سێوان باســی ئەو شەوە دەكات و 
دەڵێت: ")د( هەستا و بەتووڕەیی نەوتی كرد 
بــە ماڵەكەدا، ویســتم هەڵبێم، بــەاڵم نەوتی 
بەمنیشــدا كرد و ئاگری تێبەرداین. كوڕەكەم 
بینــی بە ئاگــرەوە رایدەكــرد، منیش رامكرد 
نەمزانــی  بكەمــەوە،  مەدخەلەكــە  دەرگای 
قوفڵی غازەكەشی كردووەتەوە، ئیدی ماڵەكە 

تەقییەوە و دوای ئەوە هیچم بیرنایەت".
هــەر زوو چیرۆكی ماڵە ئاگــر گرتووەكەی 
ســێوان شــۆك و تاســانی بەنێــو خەڵكــدا 

باوكردەوە. لێكدانــەوە جۆراوجۆرەكانی نێو 
خەڵــك بــەردەوام بوون، تاوەكــو ئەو كاتەی 
كەســوكاری ســێوان هاوژینەكەیان تۆمەتبار 

كرد.
رۆژی دوای رووداوەكــە نێچیرڤان بارزانی، 
ســەرۆكی حكومەتــی هەرێمی كوردســتان لە 
تویتــەر، تویتێكی لەبــارەی رووداوەكە كرد و 
نووسی: "كارەســاتی ئاگركەوتنەوەی شەوی 
رابــردووی ماڵێكی چەمچەماڵ كە تێیدا ســێ 
منــداڵ گیانیــان لەدەســتدا و دایكیــان بــە 
ســەختی بریندار بوو، لــە ناخەوە هەژاندمی. 
هاوبــەش و هاوخەمــی خانەوادەیانــم. چــی 
پێویســت بێت،  هــاوكار دەبین. داوای ئاگایی 
و خۆپاراستنی باشتر لە هاوواڵتیان دەكەم". 
بەاڵم ئێســتا وەكو ســێوان و كەسوكارەكەی 
دەگێڕنــەوە، رووداوەكە بــە رێكەوت نەبووە، 

بەڵكو بەدەستی ئەنقەست بووە.
رۆژی 2018/12/23 نێچیرڤــان بارزانــی، 
ســەرۆكوەزیرانی هەرێمی كوردستان فەرمانی 
دەركــرد ئــەو ژنــەی لــە چەمچەماڵ ســووتا 

رەوانــەی توركیــا بكرێــت و لــە باشــترین 
نەخۆشخانەی ئەو واڵتە چارەسەری پزیشكی 

وەردەگرێت. 
هەرێمــی  ســەرۆكوەزیرانی  نووســینگەی 
كوردســتان بە نــاوی نێچیرڤــان بارزانییەوە 
قسەی لەگەڵ بنەماڵەی سێوان قادر كردووە و 

هەرچــی  ســەرۆكوەزیران  پێیانگوتــوون، 
پێویســتە لەپێناو چارەسەر و چاكبوونەوەی 
سێوان-دا دەیكات، ئەگەر پزیشكەكان رازیبن 
و تەندروســتی رێگەبــدات بــە فڕۆكەیەكــی 
تایبەت دەنێردرێ بۆ توركیا تاوەكو باشترین 

چارەسەر وەربگرێت و ژیانی رزگاربكرێت.
لە تەنیشــت سێوان، ژنێك بەسەر پشكۆی 
داگیرساوی ئاگرەوە دانیشتووە و بێ ئۆقرەیە 
"ئــەی كوێربــم". هەرچەندە لە پزیشــكەكان 
بەرامبــەر  كەمتەرخەمــی  دەپاڕێتــەوە 
چارەســەركردنی كچەكــەی نەكــەن، بەاڵم لە 

دڵدانەوە زۆرتری دەستناكەوێ.
دایكی ســێوان دەڵــێ دوای جیابوونەوەی 
ماڵی كچەكەی لە ماڵە خەزوورانی ژیانی گۆڕا 
و خانــووی تــازە بۆ ئــەو بوو بە بــەاڵ. )د( 
مۆبایلفــرۆش بوو، زۆر بێ كێشــە بوو: "بەاڵم 
بەهۆی ژنێك ژیانیان وێران بوو، سێوان چەند 
جــار بەو ژنــەی گوتبوو وازیان لــێ بهێنێت، 
هەرچەنــد خاوەنــی ســێ منداڵ بــوو، بەاڵم 
ژنەكــە بە ســێوانی دەگوت ئێمــە یەكدیمان 

خۆشدەوێت".
دایكی زۆرتر دەگێڕێتەوە و دەڵێ: "ماوەی 
شــەش مانگە ئەو بەزمە هەیە و ئێســتا بۆم 
باســدەكات كە شەوێك دەرمانی بۆ كردووەتە 
نێــو شــەربەتەوە، بــەاڵم گومانی كــردووە و 

نەیخواردووەتەوە".
گۆنــا، هاوڕێــی ســێوانە. بــەو جلوبەرگە 
دڵــی  دەیەوێــت  پۆشــیویەتی،  رەشــانەی 
تازیەبــاری خــۆی پیشــانی هاوڕێكــەی بدات 
كــە چاوەڕێــی مەرگــی دەكات. گۆنا دەڵێت: 
"شــەوی جــەژن چــووم بــۆ ماڵیان ســێوان 
باوەشی پێداكردم و زۆر گریا، ئێمەش بە)د(
مــان گوت و بۆ وادەكەی؟ بــەاڵم )د( گوتی 
پــارەی لــێ دزیــوم و 1100 دۆالری لــە 10 
هــەزار دۆالر كــە لە ماڵەوە دامنــاوە بردووە. 
ســێوانیش پێیگوت تۆ منــت دەركرد لەماڵ، 
مۆبایلت لێسەندم و فرۆشتت، بەبێ ئاگاداری 
مــن ئاڵتوونەكانــت بــرد و فرۆشــتت، دواتر 
داوای حەقی خۆم كردووە نەتداوەتەوە پێم و 
بەخۆت و ماڵی باوكیشتم گوتووە كە پارە بۆ 

كڕینی مۆبایل دەردەكەم".
گۆنا زۆرتر لەبارەی ئەو شەوە دەگێڕێتەوە 
كــە چووەتە ماڵی ســێوان، بینیویەتی دەمی 
برینــدارە و لێــی پرســیوە كــێ برینــداری 
كردووی؟: "گوتی ئەو ژنەی )د(ی خۆشدەوێ 
وای لێكــردم، چووم بــۆالی و پێمگوت واز لە 
)د( بهێنــێ، كەچــی پەالمــاری دام و گوتی 
ئێمــە یەكدیمــان خۆشــدەوێ و دەبــێ تــۆ 

لەژیانمــان دەرچیــت، ئەگەر رێگــری لە )د( 
بكــەی بێت بۆ الم، من دەچم لە دووكانەكەی 
دەیبینــم، لەبەردەم )د( پەالماری دام و )د( 

هیچ بەرگری لێنەكردم".
شــەفیق نــووری، مامــی ســێوان داوا لــە 
ســەرۆكی حكومــەت دەكات برازاكــەی بباتە 
دەرەوە بۆ چارەســەر "بەاڵم دەبوو وەزارەتی 
تەندروســتی لیژنەیەكــی بناردایــە، هەر هیچ 
نەبێــت تاوەكــو دڵــی ئێمە ســوكنایی بێت، 
نەوەك وەك نەخۆشێكی ئاسایی سەیربكرێت، 
دەبوو ئێســتا تاوانبارەكە لە زیندان بووایە". 
بەاڵم سەركەوت ئەحمەد، گوتەبێژی پۆلیسی 
لێكۆڵینــەوە  "هێشــتا  دەڵــێ:  ســلێمانی 
بەردەوامە و پۆلیــس لە هەوڵی كۆكردنەوەی 
زانیاری و بەڵگەدان و هیچ شتێكی تازە نییە 

رایبگەیەنین".
مامــی ســێوان گرتەیەكــی ڤیدیۆیی لەالیە 
كــە دەڵێ لە كامێرای بەرامبەر ماڵی ســێوان 
وەرگیراوە. شەفیق تۆماری نێو كامێراكە ئاوا 
بــاس دەكات: "هاوژینەكــەی دەبەیەك نەوت 
چركەیــەك  چەنــد  دوای  ژوورەوە،  دەباتــە 
دەڕواتــە دەرەوە و بەبــێ ئاوڕدانەوە ماڵەكە 
بەجێدەهێڵێــت. دواتــر ئەو ژنــەی پەیوەندی 
لەگــەڵ ســێوان هەبووە، یەكــەم كەس بووە 
چــووە بــۆ ماڵیان بــۆ كوژاندنەوەی ســێوان 
رووداوەكــە  لــە  خــۆی  بێتاوانیــی  تاوەكــو 
دەربخــات، دەرگاكــە دەكاتەوە و ســێوان بە 

ئاگرەوە خۆی بە كۆاڵندا دەكات".

 پزیشكەكان كات دەژمێرن
بەپێی زانیارییەكانــی )رووداو( حكومەتی 
هەرێمــی كوردســتان و ژمارەیــەك بەرپرس 
و قایمقامــی چەمچەمــاڵ لەهەوڵــی ئەوەدان 
ســێوان بۆ چارەسەر رەوانەی دەرەوەی واڵت 
بكرێ، بــەاڵم بەهۆی ســووتانی بەڵگەنامە و 
ناســنامەكانیان لە ماڵەكەدا، تاوەكو ئێســتا 

نەتوانراوە ڤیزای بۆ وەربگیرێ.
بەڕێوەبــەری  ســائیب،  شــاخەوان 
نەخۆشــخانەی ســووتاوی و جوانــكاری لــە 
سلێمانی بە )رووداو(ی راگەیاند، لە دۆخێكی 
گراندایــە، ئێمــە هەمــوو هەوڵێكــی خۆمــان 
لەگەڵی داوە، دەرمان و هەموو پێویستییەكی 
بۆ دابین كراوە، بەاڵم هیچ شــتێك لە دەستی 
پزیشــك و دەرماندا نەماوە و تەنیا بەزەیی و 
شــیفای خوای گەورە رزگاری دەكات: هیوای 
زیندوومانــەوەی قورســە لــە هــەر جێگایەك 

بێت".

 خۆشەویستەكەی 
     )د( دادگایی دەكرێ

دووشــەممەی  رۆژی  ســێوان،  هاوژینــی 
رابــردوو لەالیــەن پۆلیســەوە دەســتگیركرا، 
ئــەو ســەرەتا دەڵێــت ســێوان و منداڵەكانی 
بەهۆی شۆرتی كارەباوە سووتاون، بۆیە ئازاد 
دەكــرێ، بەاڵم بەهــۆی گومانی كەســوكاری 
ســێوان لــە رووداوەكــە، دیســان دەســتگیر 
دەكرێتــەوە. وا بڕیــارە ئەمــڕۆ دووشــەممە 
دادگا  دانیشــتنی  یەكــەم   2018/12/24
لەبارەی ئەو دۆسیەیە بەڕێوەبچێ. )د( و ئەو 
ژنــەی پەیوەندی لەگــەڵ )د( هەبووە، وەكو 
تۆمەتبار لە دانیشتنەكەی دادگا ئامادە دەبن.

سێوان چیرۆكی سووتانی خۆی و منداڵەكانی بۆ )رووداو( دەگێڕێتەوە:

توخوا با كەیسەكەم دانەخرێ 
لەو ژنە پاڕامەوە 
واز لە مێردەكەم 
بێنێ كەچی ئەو 
دەیگوت تۆ وازمان 
لێ بێنە

سێوان تا ئێستا نازانێت سێ منداڵەکەی مردوون 

)د( نەوتی 
پێداكردین و 
غازی 
ماڵەكەشی 
كردەوە

ئەو ئافرەتەی 
پەیوەندی لەگەڵ 
هاوژینی سێواندا 
هەبووە دادگایی 
دەكرێ
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خۆی و براكەی كوشت

رووداو - گەرمیان
گوتەبێژی پۆلیسی گەرمیان رایگەیاند، دوای ئەوەی هەفتەی رابردوو شەڕەتەقە لەنێوان سێ برا روویدا و یەكێكیان كوژرا، ئەو گەنجەی كە تەقەكانی كردبوو، بەهۆی 

سەختی برینەكانی مرد. رائید عەلی جەمال قەدووری، گوتەبێژی بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسی گەرمیان بە )رووداو(ی راگەیاند "دوای ئەوەی لە چەند رۆژی رابردوودا لەنێوان 
چەند برایەك لە گەڕەكی گۆرانی قەزای كەالر شەڕەتەقە دروستبوو؛ یەكێكیان بەهۆی بەركەوتنی فیشەكەوە لە هەمان شوێن كوژرا، یەكێكی دیكەشیان برینداربوو. ئەو 

گەنجەشی تەقەكانی كردبوو سێ گوللەشی بەخۆیەوە نابوو، رۆژی 2018/12/22 لە نەخۆشخانەیەكی سلێمانی گیانیلەدەستدا..

كۆمەاڵیەتی

تریسكە شێرزاد
رووداو - هەولێر

عەدنان، رووخســەتی لــە باوكی وەرگرت 
و گوتــی: دەچمــەوە ماڵ دەنــووم. بەاڵم لە 
ژوورەكەیــدا بــە پەتێــك خۆی هەڵواســی. 
ئامۆزایەكی عەدنان دەڵێت :"عەدنان كچێكی 
عەرەبی خۆشدەویست، بەاڵم باوكی كچەكە 

رازی نەبوو بیداتێ، بۆیە خۆی خنكاند".
رۆژی 2018/12/16 گەنجێكی تەمەن 20 
ساڵ، بەناوی عەدنان سلێمان كە دانیشتووی 
گەڕەكی عەسكەری شاری كەركووك بوو، لە 

ژوورەكەی خۆیدا بە پەت خۆی خنكاند.
عەقیــد ئەفراســیاو كامیــل، گوتەبێــژی 
پۆلیســی كەركووك، هەواڵــی خۆخنكاندنی 
ئەو گەنجەی بۆ )رووداو( پشتڕاستكردەوە و 
گوتی :"لە الیەن كەسوكاری كوڕەكە ئاگادار 

كراینەوە كە كوڕەكەیان لە ژوورێك لە ماڵەكەیدا 
بــە پەتێــك خــۆی هەڵواســیوە. ئیفادەمــان 
لێوەرگرتــوون. ئــەوان دەڵێــن كوڕەكەیان هیچ 
كێشــەیەكی نەبووە و نەخۆشیش نەبووە، تەنیا 
داوای كچێكــی كردووە، باوكی كچەكە گوتبووی 

كچەكــەم نادەمــە كوردێــك، رەنگە هــەر لەبەر 
ئەوەش خۆی خنكاندبێ".

تاكــە ئاواتی عەدنــان ئەوە بــوو لەگەڵ ئەو 
كچــەدا لە ماڵێكدا بژی كە خۆشــی دەویســت، 
بەاڵم باوكی كچەكە كە عەرەب بووە، بە بیانووی 

ئــەوەی عەدنان كــوردە، رازی نەبووە كچەكەی 
بداتێ، بۆیە كەسوكارەكەی پێیانوایە لەبەر ئەو 

هۆكارە خۆی كوشتووە.
عەزیــز شــەریف كــە ئامــۆزای عەدنانــە بە 
)رووداو(ی گــوت :"عەدنان كــوی گەورەی ماڵ 

بــوو، وازی لــە خوێنــدن هێنا بــوو لەگەڵ 
باوكیدا لە دووكانی فرۆشتنی پۆشاك كاری 
دەكــرد. كوڕێكــی بێ كێشــە بــووە و هیچ 
نەخۆشییەكیشــی نەبووە، تا بڵێین بەهۆی 

نەخۆشییەكەی، خۆی خنكاندبێ".
عەدنان ئــەو رۆژە لە دووكانەكەی باوكی 
بووە، بــە باوكی گوتــووە زۆری خەو دێت، 
دەچێتــەوە ماڵەوە بۆ ئەوەی ســەرخەوێك 
بشــكێنێ، بەاڵم عەدنان بە یەكجاری چاوی 

لێكنا.
عەزیز دەڵێت :"عەدنان ســەعات ســێی 
دوای نیــوەڕۆ چووبووەوە ماڵەوە، بە دایكی 
گوتبوو دەچێتە ژوورەكەی دەخەوێت و كەس 
بانگــی نەكات، بــەاڵم دەرگا لەســەر خۆی 
دادەخــات و دیجەی هەڵدەكات. دایكیشــی 
پێی سەیر دەبێ كە چۆن لەگەڵ ئەو دەنگە 
بەرزە خــەوی لێدەكەوێت. لە دەرگا دەدات، 

بەاڵم عەدنان دەرگای لێناكاتەوە".
لــە خەیاڵــی دایكیــدا عەدنــان خەوتــووە، 
ماوەیەكــی زۆری پێدەچــێ عەدنان هیچ هەواڵی 
نییە، بۆیە دایكی گومانی بۆ دروســت دەبێ كە 
شتێكی بەســەرهاتبێ، دووبارە دەچێ لە دەرگا 

دەدات، بەاڵم عەدنان لێی ناكاتەوە. هەوڵدەدات 
بە شتێك دەرگاكە بكاتەوە، بەاڵم ناتوانێت، بۆیە 

پەیوەندی بە باوكی عەدنانەوە دەكات.
باوكی عەدنان بــە پەلە دەگەڕێتەوە ماڵەوە، 
زۆر بانگی عەدنان دەكات، بەاڵم وەاڵمی ناداتەوە، 
بۆیە بانگــی دراوســێیەكیان دەكات دەرگاكەی 
بۆ بشــكێنێ، كاتێــك دەرگاكەیان شــكاندووە، 

بینیویانە عەدنان بە پەتێك خۆی هەڵواسیوە.
عەزیز باسی هۆكاری خۆ خنكاندنی ئامۆزاكەی 
دەكات و دەڵێــت :"ماوەیــەك لەمەوبەر عەدنان 
داوای كرد ژنی بۆ بهێنین، داوای كچێكی عەرەبی 
كرد، چووینــە داوای كچەكە، مامم لەالی گرنگ 
نەبوو كچەكە لە چ نەتەوەیەكە و دەیگوت گرنگ 
ئەوەیــە كوڕەكەم خۆشــبەخت بێ، بەاڵم باوكی 
كچەكە پێیگوتین: من كچ نادەمە ئێوە، چونكە 
كــوردن". زیاتر لە جارێك دەچنە داوای كچەكە، 

بەاڵم باوكی كچەكە هەر رازی نابێ.
عەزیز گوتی :"ماوەیەك بەســەر ئەو باســەدا 
تێپەڕی، ئێمە لەبیرمان كرد. عەدنانیش باســی 
ئــەو كچــەی نەكــردەوە گوتمان دیــارە لەبیری 
كــردوە. وەك پێشــتر لەگــەڵ باوكــی دەچووە 
دووكان، بــەاڵم تێكەڵــی كــەس نەدەبــوو. كە 

دەگەڕایــەوە ماڵــەوەش، لــە ژوورەكــەی خۆی 
نەدەهاتە دەرەوە. ئێمە لەو باوەڕەداین هەر لەبەر 

ئەو كچە خۆی كوشتبێ".
عەدنــان كــوڕی گــەورەی ماڵــەوە بــووە، 
سلێمانی باوكی قەت دڵی كوڕەكەی نەشكاندوە. 
عەزیــز دەڵێت :"لــەو رۆژەوەی مامم و مامۆژنم 
كوڕەكەیــان بە خنــكاوی بینیوە شــۆك بوون. 
رەوشــی تەندروستیان زۆر خراپ بووە، تەنانەت 
نەیانتوانیوە لە پرسەی كوڕەكەشیان ئامادەبن. 
دایكی بەردەوام دەگریت و كوڕەكەم لە ئیشــە و 

دەگەڕێتەوە".
دوای تەواو بوونی پرســەكەی، كەســوكاری 
عەدنــان لــە هاوڕێكانــی دەپرســن بــۆ ئەوەی 
بزانن ئایا كوڕەكەیان لەالی ئەوان باســی هیچی 
نەكــردووە. عەزیــز دەڵێــت :"هاوڕێكانی دەڵێن 
عەدنــان شــتێكی تایبەتی بۆ بــاس نەكردوون، 
بەاڵم لەدوای ئەوەی كچەكەیان نەداوەتێ، كەمتر 

هاتوچۆی ئەوانی كردووە".

تریسكە شێرزاد
رووداو – هەولێر

حەســەن پێشــتر هەڕەشــەی كردبوو كە لە نێو 
گەراجــی ماڵەكەیانــدا خــۆی دەخنكێنێ، ســاڵێك 
لەمەوبەریــش نەوتی بەخۆیدا كــرد و ئاگری لە خۆی 
بەردا، بەاڵم چاك بووەوە. دواجار هەڕەشەكەی خۆی 

بردەسەر و لە گەراجی ماڵەوەیان، خۆی خنكاند.
رۆژی 2018/12/8 حەسەن محەممەدی 35 ساڵ، 
دانیشــتووی گەڕەكی زانیاری لە شارۆچكەی سۆران، 
لە نێو ماڵەكەیدا بە پەتێك خۆی هەڵواسی و كۆتایی 
بە ژیانی خۆی هێنا. حەسەن پێشمەرگەبوو. لە دوای 

خۆی منداڵێكی جێهێشت.
 رائید ســەعدوون هاودیانی، گوتەبێژی پۆلیســی 
ســۆران لە بــارەی خۆ خنكاندنی ئەو پێشــمەرگەیە 
ئیفــادەی  ئــەوەی  :"دوای  گــوت  )رووداو(ی  بــە 
كەســوكارەكەیمان وەرگــرت، بۆمــان دەركــەوت ئەو 
پێشــمەرگەیە ماوەیەكــی زۆرە، تووشــی نەخۆشــی 
دەروونی بووە و پێشتریش هەوڵی خۆلەناوبردنی داوە، 

بەاڵم نەمردووە".
كەسوكاری حەســەن دەڵێن حەسەن نزیكەی 12 
ساڵ بە دەست نەخۆشیی دەروونییەوە دەینااڵند، بۆیە 
بەردەوام چاودێریان كردووە، نەوەك بەاڵیەك بەســەر 
خۆی بێنێ، ئەو رۆژەش كە خۆی خنكاندووە، ئاگایان 

لێبڕاوە
نەرمین ئەحمەد، هاوژینی حەسەن بە )رووداو(ی 
گوت :"ئەو شــەوە حەسەن باری دەروونی زۆر خراپ 
بوو، تا ســەعات چواری بەرەبەیان خەوم لێنەكەوت. 

حەسەن خەوت ئینجا خەوتم".
نەرمین ســەعات 10ی بەیانی لە خەو هەڵدەستێ 
دەبینێ حەسەن دانیشتووە، لێی دەپرسێ نانی بەیانی 
ناخۆی، ئەویش دەڵێت: برســیم نییە و دەچمە ماڵی 
باوكم كە دراوســێیانە، بۆیە نەرمین خەریكی ئیشــی 

ناو ماڵ دەبێ.
نەرمیــن بــە خەیاڵی ئەوەی حەســەن لــە ماڵی 
باوكیەتی، ئاگای لە حەســەن دەبــڕێ، تا ئەوكاتەی 
خەزووری دێت پرســیاری حەســەن دەكات. نەرمین 
دەڵێت :"خەزوورم پرسی كوا حەسەن؟ منیش گوتم: 

بۆ ئەی لە ماڵی ئێوە نییە. ئەویش گوتی: لەوێ بوو، 
بەاڵم مێوانم هاتن لەبەر میوانەكان ئاگام لە حەسەن 

نەما، ئێستا دیار نییە".
محەممەد چاوشین كە باوكی حەسەنە دەڵێت 14 
ساڵ لەمەوبەر كوڕەكەی ویستوویەتی بچێتە ئەوروپا، 
لەگــەڵ دوو برادەریشــی رێككەوتبوو كــە بە یەكەوە 

بڕۆن، بەاڵم دواتر پەشیمان بووەتەوە.
محەممەد چاوشــین دەڵێــت :"كوڕەكەم بیرۆكەی 
ســەفەركردنی لە خەیاڵی خۆی دەرهێنا، بۆیە ژنمان 
بــۆ هێنا، بــەاڵم 12 ســاڵ لەمەوبەر بــاری دەروونی 
تێكچــوو. ســەردانی چەندین پزیشــكمان كرد، بەاڵم 

سوودی نەبوو".
حەســەن ئەوكاتــەی بــاری دەروونــی تێكچووە، 
پێشــمەرگە بووە، هەر بۆیە لەالیەن بەرپرسەكەیەوە 
نێردراوەتەوە ماڵەوە، نەوەك لە كاتی دەوامدا بەاڵیەك 
بەسەر خۆی و هاوڕێكانیدا بهێنێ، بەاڵم بەدرێژایی ئەو 

ماوەیە مووچەكەیان داوەتێ. 
وەك باوكی حەســەن ئاماژەی پێدەدات حەســەن 
چەنــد جارێــك هەڕەشــەی خۆكوشــتنی كــردووە و 

گوتوویەتی رۆژێك دێت لە گەراجی سەیارەكەمان خۆم 
دەكوژم، هەر ئەو هەڕەشەیەش وایكردبوو كە حەسەن 
بــەردەوام لەژێر چاودێری خێزانەكەیدا بێ. محەممەد 
دەڵێت :"بۆ یەك خولەكیش جێمان نەدەهێشت، یان 

من یان هاوژینەكەی لەگەڵی دەبووین".
محەممەد باســی ئــەو رۆژە دەكات كە كوڕەكەی، 
خۆی خنكاندووە و دەڵێت :"حەســەن لە ماڵی ئێمە 
بــوو لە ژووری دواوە خەوتبــوو، من میوانم هەبوون، 
ئاگام لە حەســەن نەما، دواتر تەماشام كرد حەسەن 
لــەوێ نەماوە، بە پەلە چوومە ماڵەكەی، لە هاوژینی 
حەســەنم پرسی: حەسەن لە كوێیە؟ ئەویش گوتی: 

هات بۆ ماڵی ئێوە".
محەممەد ئەو قسەیەی كوڕەكەی بیر دەكەوێتەوە 
كــە گوتوویەتی: رۆژێك دێت لە گەراج خۆم دەكوژم، 
بۆیــە بــە پەلە دەچێتــە گەراجــی ئۆتۆمبێلەكەیان. 
محەممەد دەڵێت :"كە چووین بۆ گەراج تووشی شۆك 
بووین، حەسەنمان بینی بە پەتێك خۆی هەڵواسیوە. 
پەتەكەمان لە ملی كردەوە، بەاڵم گیانی دەرچووبوو".
نەرمین قســەكانی خــەزووری پشتڕاســتكردەوە 

و دەڵێــت مێردەكەی پێشــتر نەك هەڕەشــەی 
خۆكوشــتنی كردووە، بەڵكو هەوڵیشــی داوە. 
نەرمین گوتی :"ساڵێك لەمەوبەر نەوتی بەخۆیدا 
كــرد و ئاگری لە خۆی بەردا، تا بانگی باوكیم 
كرد، زۆربەی جەســتەی سووتا، تەندروستیی 
زۆر خــراپ بوو، لە نەخۆشــخانە پێیانگوتین 

ئەگەری زیندوومانەوەی كەمە".
كەســوكاری حەســەن، چاوەڕێی مەرگی 
ئەویــان دەكــرد، بــەاڵم دوای دوو مانگ لە 
چاك بووەوە. نەرمین دەڵێت :"چەندین جار 
كە حەسەن باری تەندروستی باش نەبووە، 
چەندیــن شــەو بەدیارییەوە دانیشــتووم، 
نــەوەك شــتێك لە خــۆی بــكات". بەاڵم 
رەنجی 12 ســاڵی كەســوكاری حەســەن 
لەگــەڵ حەســەن، تەنیــا لە مــاوەی 30 
خولەكدا كە ئاگایان لە حەسەن نەما، بە 

باداچوو.

زۆربەیان لەسەر تیرۆر و ماددەی هۆشبەر سزادراون

179 بەندكراوی بیانی لەنێو 
چاكسازییەكانی كوردستانن

خۆشەویستەكەیان نەدایێ، خۆی خنكاند

پێشمەرگەیەك لە گەراجی ماڵەكەیدا 
خۆی دەخنكێنێ

عەدنان پەیوەندی خۆشەویستی لەگەڵ كچێكی عەرەبدا هەبوو

حەسەن پێشتر ئاگری لە خۆی بەردابوو

شكار ئەحمەد
رووداو - هەولێر

بێجگــە لەوانــەی رەگەزنامــەی عێراقییان 
هەرێمــی  چاكســازییەكانی  لەنێــو  هەیــە، 
كوردســتاندا ژمارەیەكی زۆر بەندكراوی بیانی 
هــەن، زۆربەشــیان بەپێی مــاددەی تیرۆر و 

بازرگانی بە ماددە هۆشبەر سزادراون.
دڵخــۆش ئەنــوەر مەحمــوود، بەرپرســی 
بەشــی ئامــار لــە بەڕێوەبەرایەتی گشــتیی 
چاكســازییەكانی هەرێمــی كوردســتان بــە 
)رووداو(ی راگەیاند :"ژمارەی بەندكراوانی نێو 
چاكسازییەكانی گەوران، ژنان و نەوجەوانانی 
هەرســێ پارێزگاكەی هەرێمی كوردســتان بە 
سزادراو و راگیراوەكانیشــەوە نزیكەی 3600 
بەندكــراوە، كە 3394ـیــان خەڵكی هەرێمی 
كوردســتان و عێراقن، 179ـشــیان كەســی 
بیانیــن كە خەڵكــی واڵتانی ئێــران، توركیا، 
ســووریا، فەرەنســا، بەریتانیــا، ئەڵمانیــا، 
رووســیا، ســوید، بەلجیكا، چین، ســوودان، 

یەمەن، میسر و ئەفریقیای باشوورن".
زۆربــەی بیانییــە بەندكــراوەكان لەنێــو 
چاكســازییەكانی هەولێرن، دڵخــۆش ئەنوەر 

دەڵێ: "بەپێی دوایین ئامار تا كۆتایی مانگی 
11ی ئەمســاڵ، 24 بەندكــراوی بیانی لەنێو 
چاكســازیی ژنان و مندااڵنی هەولێر بوون كە 
22یــان ژنن و پێكدێن لــە 8 ژنی تورك، 5ی 
ئێرانــی و ئەوانی دیكەش رووســی، ئەڵمانی، 
چینی و خەڵكی ئەفریقیای باشوورن. هەروەها 
94 بەندكراوی بیانیی لە چاكســازیی گەورانن 
كە 7 تورك و 62 ئێرانی و 17 سووری و 8ی 

واڵتانی دیكەن".
هێمــن نانەكەلی، بەڕێوەبەری چاكســازی 
گەورانــی هەولێر دەڵێت: "لەنێو چاكســازیی 
گەورانی هەولێردا بەندكراوی ئێرانی، توركی، 
ســووری، فەرەنســی، بەریتانــی، ســویدی، 

رووسی و بەریتانی هەن"..
دوای هەولێر زۆرترین كەســی بیانی لەنێو 
چاكســازییەكانی گەوران و ژنــان و مندااڵنی 
دهۆكدان، دڵخــۆش ئەنوەر رایگەیاند: "لەنێو 
چاكسازی گەورانی دهۆك 42 بەندكراوی بیانی 
هەن: 13 تورك، دوو ئێرانی، 26 ســووری و 
بەندكراوێكی بیانی دیكەشی تێدایە. هەروەها 
لــە چاكســازی ژنان و مندااڵنــی دهۆكیش 5 

بەندكراوی بیانی هەن هەموویان سوورین".
هەموو ئــەو بەندكــراوە بیانیانــەی لەنێو 

چاكسازییەكانی ســلێمانیدان ئێرانین كە 13 
بەندكراویــان لە چاكســازی گەورانن و ژنێكی 

ئێرانییش لە نێو چاكسازیی ژنانە.
بەشێك لە بەندكراوە بیانییەكان تەمەنیان 
لە 18 ســاڵ كەمترە.دڵخۆش ئەنــوەر دەڵێ 
:"لەنێــو ئــەو 24 بەندكــراوە بیانیــەی لــە 
چاكســازی ژنان و مندااڵنــی هەولێر ، دوو لە 
رەگــەزی نێر و 22 بەندكراویــش لە رەگەزی 
مێن، حەوت لەو بەندكراوە بیانیانە تەمەنیان 
لــە خــوار 18 ســاڵییەوەیە. هەروەها لەنێو 
چاكســازی ژنان و مندااڵنی دهۆكدا لەكۆی 5 
بەندكــراوی بیانی 4 بەندكراویان تەمەنیان لە 

خوار 18 ساڵییەوەیەن كە سوورین".
هاواڵتییــە  گواســتنەوەی  داوای  واڵتــان 
بەندییەكانیان لەنێو چاكسازییەكانی هەرێمی 
كوردســتانەوە بۆ واڵتەكانیان دەكەن. هێمن 
نانەكەلــی، بەڕێوەبەری چاكســازی گەورانی 
هەولێــر دەڵێت: "بەشــێك لــەو بەندكراوانە 
لەالیــەن واڵتەكانیــان و بەتایبــەت لەڕێگەی 
كونســوڵخانەكانیانەوە لە هەرێمی كوردستان 
داوا دەكرێت كە بیانگەڕێنینەوە واڵتی خۆیان 
و ســزاكانیان لەنێــو چاكســازییەكانی ئەوێ 
تەواوبكەن، بەاڵم ئەو كەســانە بەپێی یاسای 

سزادانی عێراقی سزادراون، بۆیە بەپێی یاسا 
رادەســتیان ناكەین و دەبێت سزاكەیان لەنێو 
چاكســازییەكانی هەرێمی كوردســتان تەواو 

بكەن".
بەاڵم چەند جارێك ئاڵوگۆڕی بەندییەكانی 
هەرێمی كوردستان و ئێران كرا. لەمبارەیەوە 
هێمن نانەكەلی دەڵێت: "راستە ئەم ئاڵوگۆڕە 
پێشتر كراوە و بەپێی رێككەوتنی نێوان هەردوو 
واڵت بووە، ئێستاش هەردوو واڵت ئامادەكاری 
دەكەن بۆ ئەوەی ژمارەیەكی دیكەی بەندكراو 
ئاڵوگۆڕ بكەن ، تاوەكو ئێستاش ئەم ئاڵوگۆڕە 

تەنیا لەگەڵ ئێران كراوە".
لەبــارەی ئەو بەندیانەش كــە ئاڵوگۆڕەكە 
دەیانگرێتەوە، بەڕێوەبەری چاكسازی گەورانی 
هەولێــر بە )رووداو(ی راگەیاند: "ئاڵوگۆڕەكە 
ئــەو بەندیانە ناگرێتــەوە كە بــە تاوانەكانی 
كوشتن، تیرۆر، ســیخوڕی، ماددەی 156ـی 
ئاسایشــی نیشــتمانی گیراون ، بەڵكو تەنیا 
ئەوانە دەگرێتەوە كە تاوانی سووكیان كردووە 
یــان بەهــۆی بەكارهێنانی ماددەی هۆشــبەر 

گیراون".
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عێراقــی پــاش داعش بــە قۆناغێكی هەســتیاردا 
تێدەپــەڕێ، نەك هــەر لەبەر ئــەوەی جموجۆڵەكانی 
داعــش لــە ناوەڕاســت و باكــووری عێراق دەســتیان 
پێكردووەتەوە، بەڵكو لەبــەر ئەوەی حكومەتی بەغدا 
بــۆ لێكەوتە سیاســی، یاســایی و كۆمەاڵیەتییەكانی 
چوار ساڵ دەسەاڵتی داعش بەسەر ناوچەكانی عەرەبە 
سوننەكان ئامادە نییە. هەر ئەمەش دەتوانێ كاریگەریی 
ترســناك لەســەر پەیوەندییەكانی نێــوان حكومەتی 
عێراق و كۆمەڵگای سوننەدا و سەرهەڵدانەوەی گروپە 
تەكفیرییەكان دروســت بكات. گۆڤــاری )نیویۆركەر(
ی ئەمریكــی لــە راپۆرتێكی مەیدانیدا پەردە لەســەر 
هەڵمەتی تۆڵەی بەغدا لە كۆمەڵگای سوننەی عێراقی و 

ئاكامەكانی ئەو هەڵمەتە الدەدات.

دادگاییە بە پەلەكانی تیرۆر
كاتژمێرەكەی ژووری ژمارە دووی دادگای ناوەندیی 
تاوان 10ی بەیانی پیشــان دەدا. ســوهەیل عەبدوڵا، 
دادوەرێكــی عێراقی، لەگــەڵ دوو دادوەری دیكە هاتنە 
ژوورەوە، كــە پەیامنێرەكــەی )نیویۆركەر(یش ئامادە 
بووە تێیدا. ســوهەیل 21 كەیســی لەبەر دەســتبوو، 
كــە 16 دانەیان پەیوەندییان بە "تیرۆر"ەوە بوو. پاش 
ماوەیەك لەبەر خۆیەوە ناوی "ئەحمەد.ئا"ی خوێندەوە 
كە تۆمەتبار كرابوو بەوەی لە شــارۆچكەی گەیارە، لە 

باشووری مووسڵ، پەیوەندی بە داعشەوە كردووە.
ئەحمــەد كە لەنێو قەفەســێكی داردا وەســتابوو، 
ســوێندی دەخــوارد و دەیگوت "هەرگیــز نەچوومەتە 
گەیــارە". بــەاڵم بەگوێــرەی راپۆرتەكــە، دادوەرەكان 
دانپێدانانی نووســراوی ئەحمەدیان بــە پەنجەمۆرەوە 
لەبەردەســت بوو. ئەحمــەد گوتی "گەورەم، ســوێند 
دەخــۆم كە من وەرەقەیەكی ســپیم مۆر كردووە، )بۆ 
ئەمــەش( دەزگا ئەمنییــەكان ئەشــكەنجەیان داوم". 
سوهەیل لە وەاڵمدا ناوی دەستوپەیوەندەكانی ئەحمەد 
لەناو داعشــی خوێندەوە، ئەحمــەد رەتیكردەوە هیچ 

كامیان بناسێ.
داواكاری گشــتی رایگەیانــد :"بەڵگەی پێویســت 
لەبەردەســتە، داوای بڕیــاری دادگا لەســەر تاوانبــار 
دەكەم". بەپێی راپۆرتەكە، ئەحمەد جگە لە پارێزەرێكی 
حكومی بەناوی حوسێن هیچ پارێزەرێكی نەبوو، ئەویش 
تەنیا داوای :"نەرمی نواندن لە بڕیاری دادگای دەكرد. 
هەموو دانیشتنەكە تەنیا چوار خولەك و نیوی خایاند.

تۆمەتباری دواتر كە پارێزەری تایبەتی خۆی هەبوو، 
باســی ئەوەی دەكرد بە هەڵە دەستگیركراوە، چونكە 
ناوی لــە ئەندامێكــی داعش دەچێ، پارێزەرەكەشــی 
بەپێی تاقیكردنەوەی پزیشكی، جەختی لەوە دەكردەوە 
كە بە زەبری ئەشــكەنجە، دانپێدانان لە موەكیلەكەی 
وەرگیــراوە. راپۆرتەكــە ئامــاژە بــۆ ئــەوە دەكات كە 
دادوەرەكان گوێیــان بــۆ پارێزەرەكە نەدەگرت، بەڵكو 
بەدەم نوكتە گێڕانەوەوە دۆكۆمێنتەكانیان واژۆ دەكرد، 
سوهەیلیش باوێشكی دەدا. هەموو دانیشتنەكە هەشت 

خولەكی خایاند.
تۆمەتباری سێیەمیش كە تەمەنی 23 ساڵ و خەڵكی 
گوندێكی نزیك مووسڵ بوو، گوتی بە چاوی بەستراوەوە 
ناچاركراوە كاغەزەكان مۆر بكات. بەاڵم وەاڵمی داواكاری 

نەتەوە یەكگرتووەكان 10 ملیۆن تۆن خۆڵ و خاشاك 
لە شاری مووسڵدا كەڵەكە بووە. بەگوێرەی راپۆرتەكە 
بۆنی تەرمی گەنیو كۆاڵنەكانی داگرتووە و كۆنەشاری 

مووسڵ شێوەی گۆڕستانێكی بێ كێلی وەرگرتووە. 
محەممــەد یەكێكــە لەوانــەی لــەدوای تەواوبوونی 
شــەڕەكە گەڕاوەتەوە كۆنەشــار و لە بەرگریی مەدەنی 
ناوچەكــەدا دەســتبەكار بووەتــەوە، رۆژانەش خەڵك 
روویان تێدەكەن بۆ ئەوەی یارمەتییان بدرێ تەرمێكی 
دۆزراوە لە ژێر خۆڵ و خاشاك دەربكەن. فەرمانگەكەی 
محەممەد ناوی خێزانەكان تۆمار دەكەن و وادەیەكیان 
بۆ دادەنێن بۆ ئەوەی تەرمەكەیان بۆ دەربكەن. ساڵێك 
لەمەوبەر ئاژانســی )ئەسۆشــێتید پرێس(ی ئەمریكی 

ئاشكرای كرد 10 تەرم تۆمار كراون.
بــەاڵم بەرگری مەدەنی و مەیتخانەی مووســڵ ئەو 
تەرمانە دەرناكات كە نەناسراون. محەممەد لەمبارەوە 
بە )نیویۆركەر( دەڵێ :"هەندێكجار خەڵك دێنە المان 
و باسی تەرمی خزمەكانیان لە كۆنەشار دەكەن، بەاڵم 
ئێمە دەزانین ئەوان خەڵكی كۆنەشــار نین، بەڵكو لە 
گەیــارە و شــرگاتەوە هاتــوون"، هەر بۆیــەش گومان 
دەكــەن تەرمــەكان هی داعش بــن و بەرگری مەدەنی 

تەرمەكانیان دەرناكات. 
بەپێی هەڵسەنگاندنی نەتەوە یەكگرتووەكان تەنیا 
ئاوەدانكردنەوەی مووســڵ دەیان ملیار دۆالری دەوێ، 
بــەاڵم وەك لــە راپۆرتەكــەدا دەردەكــەوێ پێناچــێ 
حكومەتی عێراق هیچ بەرنامەیەكی بۆ ئاوەدانكردنەوەی 
ناوچەكــە هەبێ، بەڵكو وازی لێهێنــاوە بۆ ئەوەی بەو 
وێرانییە بمێنێتەوە "ئەمەش وەكو جۆرێك لە سزادانی 
خەڵكی ناوچەكە. عەبدوڵا دانیشــتووی مووسڵ باس 
لەوە دەكات هیچ نیشانەیەك بەدی ناكات كە هەوڵێكی 
دامەزراوەیی پاككردنەوەی كۆنەشار هەبێ، هەر ئەوەندە 
نەبێ كە رێكخراوە ناحكومییەكان تابلۆی ئاگاداركردنەوە 

لە مادەی تەقینەوەیان لە شوێنە جیاجیاكان داوە.

دەستگیركردنی هەڕەمەكی 
بەهۆی شــەڕی مووســڵەوە یەك ملیــۆن كەس لە 
خەڵكی پارێزگای نەینەوا ئاوارەی هەرێمی كوردســتان 
و ناوچەكانی دیكەی عێراق بوون. راپۆرتەكەش ئاماژە 
بۆ ئەوە دەكات دەزگا ئەمنییەكانی كوردستان و عێراق 
داوایان لەو ئاوارانە كردبوو لەســەر دراوسێ و ناسیاوە 
داعشەكانی خۆیان زانیاری بدەن، دواتریش زانیارییەكان 
دەخرانە ناو داتابەیســێكەوە كە لەبەردەستی سوپا و 
حەشدیشن، بەاڵم وەك بەرپرسە هەواڵگرییەكەی عێراق 
باســی دەكات لەگــەڵ گەورەبوونەوەی داتابەیســەكە 
زانیارییەكانیش چیــدی جێی متمانە نەدەبوون، لەبەر 
ئەوەی زۆرجار خەڵك لەســەر بنەمای كێشەی خێزانی 

یان عەشایەری ناوی كەسێكیان دەدا.
بەرپرســە عێراقییەكــە لەمبارەوە دەڵــێ "هەزاران 
گومانلێكراومان الیە كە بە هەڵە ناویان دراوە". ئاماژە 
بــۆ ئەوەش دەكات كە حەشــد داوای هەزاران دۆالر لە 
خەڵكــی مەدەنی ناوچــە ســوننەكان دەكات و ئەگەر 
پارەكە نەدەن ناویان دەخاتە ناو داتابەیسی تیرۆرەوە.

گشتی بۆ ئەو و پارێزەرە تایبەتەكەی هەمان شت بوو: 
"بەڵگەی پێویست لەبەر دەســتە، داوای بڕیاری دادگا 
لەســەر تاوانبار دەكەم". دادگاییەكە تەنیا نۆ خولەكی 
خایاند و تۆمەتبارەكە بە دەم دەرچوون لە ژوورەكە بە 
چاوی پڕ لە فرمێسكەوە هاواری دەكرد :"رقم لە داعشە، 

ئەوان خانووەكەی منیان تەقاندووەتەوە".
بەگوێرەی راپۆرتەكــە، دادوەرێكی تایبەت دەكرێ 
ئاماژەیەك بێ بۆ ئەوەی تۆمەتبارەكە بێتاوانە، چونكە 
زۆربەی پارێزەرەكان ناوێرن كەیسی ئاڵۆزی پەیوەندیدار 
بە تیرۆر بگرنە ئەستۆ، نەكا دەزگا ئەمنییەكان تۆمەتی 
پەیوەنــدی لەگەڵ داعشــیان بدەنە پاڵ. تەنیا ســاڵی 
رابــردوو دادگای عێــراق بڕیــاری دەســتگیركردنی بۆ 
15 پارێــزەر دەركردووە و تۆمەتبــاری كردوون بەوەی 

پەیوەندییان لەگەڵ داعشدا هەیە.
كاژێر 12ی نیوەڕۆ بوو و سوهەیل 10 دانیشتنی لە 
كۆڵ كردبووەوە و بڕیاری لەسەر 12 كەس دەركردبوو، 
تەنانــەت ئــەو دوو جــارەش كە كارەبا بڕا، ســوهەیل 
دەستی لە كار هەڵنەگرت و بە الیتی مۆبایلەكەی سەیری 
كاغەزەكانی بەردەستی دەكرد. دوایین دانیشتنی پێش 
نانی نیوەڕۆ لەسەر كەیسی سێ تۆمەتبار بوو كە وەكو 
پەیامنێرەكەی )نیویۆركەر( باسی دەكات هەرسێكیان 

ئاسەواری برین و پێكانیان پێوە دیاربوو.
یەكــەم تۆمەتباریان كە پرســیاری لێكرا حەیدەرە 
كە بە تۆمەتی ئوتۆمبێلی بۆمبڕێژكراو دەستگیركرابوو 
و بــە گوتەی پارێزەرەكەی لە ژێر ئەشــكەنجەدا ناوی 
لوئەی داوە كە بەشدارێكی دیكەی دانیشتنەكە بووە و 

بە دارشــەقە هاتبووە ژووری ژمارە دوو. پارێزەرەكەی 
لوئەیش لە لێدوانێك بۆ گۆڤارە ئەمریكییەكە ئاماژە بۆ 
ئەوە دەكات كە موەكیلەكەی لەژێر ئەشــكەنجەدا دانی 
بەوەدا ناوە كە لە دوورەوە ئوتۆمبێلێكی بۆمبڕێژكراوی 
تەقاندووەتەوە. لە كاتێكدا راپۆرتی پۆلیس خۆی باس 
لــەوە دەكات تەقینەوەكە خۆكوژی بووە. لوئەی چوار 
ساڵی لە گرتووخانە بەسەر بردبوو، بەاڵم دوای دوو بۆ 
سێ خولەك ئەویش هەمان شتی لە دەمی سوهەیلەوە 
بیســتەوە "بەڵگەی پێویســتمان لەبەر دەستە". پاش 

نانی نیوەڕۆش بڕیاری لە سێدارەدانی بۆ دەرچوو.

بە دەگمەن پابەندی یاسا دەبین
داعش تەنیا رێكخراوێكی سەلەفی جیهادی نەبوو كە 
جار نا جارێك لێرە و لەوێ تەقینەوەیەك بكات، بەڵكو 
لە هەڕەتی دەســەاڵتی خۆی لە 2014دا نیوەی خاكی 
سووریا و یەك لەسەر سێی خاكی عێراقی بەدەستەوە 
بــوو و چاودێری ژیانی ملیۆنان خەڵكی ئەو ناوچانەی 

دەكرد.
ئیدارەكردنــی ئــەو ناوچانە، داعشــی ناچــار كرد 
دامەزراوە عێراقییەكان هەڵنەوەشێنێتەوە، بەڵكو تەنیا 
لەگــەڵ ئامانجەكەی خۆیدا رێكیــان بخاتەوە، بۆیەش 
هەزاران پزیشــك، مامۆســتا و كەســی تێكنۆكرات لە 
شــوێنەكانی خۆیــان مانــەوە. ژمارەیەكی زۆریشــیان 

لە چوار ساڵی شەڕی دژی داعشدا هێزە عێراقییەكان 
لە چەندەها دیمەنی ســەربڕین، كوشتن و سووتاندنی 
گومانلێكراو یان ئەندامی داعشدا دەركەوتوون. بەپێی 
یاســا هەمــوو گومانلێكراوێكی داعش دەبــێ رەوانەی 
هێزەكانــی دژەتیرۆر بكرێن بــۆ ئەوەی لێكۆڵینەوەیان 
لەگەڵــدا بكــرێ، بــەاڵم وەك لە راپۆرتەكــەدا هاتووە 
زۆر لەو گومانلێكراوانە هەر لەســەر شــەقامی شــار و 

شارۆچكەكان تۆڵەیان لێدەكرێتەوە. 
بەرپرســە هەواڵگرییەكەی عێــراق پێیوایە "هەموو 
پێشــێلكارییەكانی حەشــد لە هەموو پارێــزگاكان بە 
زانیاری و رەزامەندی دەزگاكانی ئاسایشــی نیشتمانی 
دەكرێن. حكومەت رۆژنامەنووسان كۆدەكاتەوە و پێیان 
دەڵێ داعش ئەم هاوواڵتیانەی كوشــتووە، لە كاتێكدا 
ئەوە حەشــد بووە )كە ئەوانی كوشــتووە(. واقیع زۆر 
جیــاوازە لەوەی لە میدیاكانــدا دەردەكەوێ. هەر هیچ 
نەبێ داعش ئەوەندە جورئەتەی هەبوو تاوانەكانی خۆی 

نەشارێتەوە".
بەگوێــرەی راپۆرتەكە هەڵمەتی دەســتگیركردنی 
گومانلێكراوانی داعش لە ماوەی دواییدا كەمی كردووە، 
بــە جۆرێك هەفتانە دوو بۆ ســێ كەس بەند دەكرێن. 
هێزەكانی ســواتی عێراقی بە هاوكاری ئەمریكییەكان 
گومانلێكــراوەكان دەســتگیر دەكەن. بــەاڵم جگە لە 
ســوات، هێزەكانی حەشدیش لە كۆنەشــاری مووسڵ 
جەولــە دەكــەن و نــاوە بە ناوە خەڵكیش دەســتگیر 
دەكــەن. لە مانگی ئابــی رابردوو، هێزەكانی حەشــد 
پەیامنێرەكەی )نیویۆركەر(یشیان دەستبەسەركردبوو، 
ســێ كاژێــر لێپرســینەوەیان لەگەڵ كردبــوو، وێنەی 
دەموچاو و پاسپۆرت و ڤیزا عێراقییەكەیان هەڵگرتبوو، 
دواجاریش هەڕەشەیان لێكردبوو كە ئەگەر بگەڕێتەوە 

رۆژئاوای مووسڵ دەستگیری دەكەن. 

"دادگایی سەدام لە 
گومانلێكراوەكانی داعش شەفافتر بوو"

ماوەی دەستبەســەربوونی گومانلێكــراوان دەكرێ 
چەندیــن ســاڵ بخایەنــێ، هەڵبــەت ئەگــەر پێــش 
رووبەڕووبوونەوەی دادگا لەكاتی لێپرسینەوەدا نەمرن. 
بەرپرسە هەواڵگرییەكەی عێراق پشتڕاستی دەكاتەوە 
كە "ســەدان كەس لە كاتی لێپرسینەوەكاندا دەمرن"، 
دواتریش وەزارەتی تەندروســتی هــۆكاری مردنەكە بە 
"نەزانراو" یان "جەڵتە" رادەگەیەنێ و تەرمەكە لە كۆڵ 

دەكەنەوە.
مونیــر حەداد، دادوەری عێراقی كە ســەردەمانێك 
چاودێری دادگایی ســەدام حوســێنی كردووە، پێیوایە 

دادگایی سەدام حوسێن لە چاو دادگایی گومانلێكراوانی 
داعش "شەفافتر" بوو، چونكە "سەدام پارێزەری هەبوو، 
تەنیا شــەش بــۆ حەوت كــەس )لە ســەرانی رژێمی 
بەعس( لەســێدارە دران، بەاڵم ئێســتا لــە دادگاكانی 
تیرۆردا رۆژانە النیكەم 25 كەس سزای لە سێدارەدانیان 

بۆ دەردەچێ".
ئێستا مونیر، بە هاوكاری عەلی شەممەری، پارێزەر، 
بەرگــری لەو گومانلێكراوانەی كەیســی تیــرۆر دەكەن 

دەبووایــە دواتــر لــە مەیدانەكانــی جەنگــدا یارمەتی 
بریندارەكانــی داعــش بدەن. مامەڵەكــردن لەگەڵ ئەو 
هەزاران كەسە تەحەدای گەورەی بەردەم دەزگا ئەمنی 

و دادوەرییەكانی حكومەتی نوێی عێراقە.
بەرپرسێكی بااڵی هەواڵگریی عێراق لە دیمانەیەكی 
گۆڤــارە ئەمریكییەكــەدا بــاس لــە تاوانكارییەكــی 
سیستەماتیك لەناو دەزگا ئەمنییەكان دەكات، لەوانەش 
لــە ســێدارەدانی خەڵك لــە مەیدانەكانــی جەنگ یان 
كوشتنیان لە بنكەكانی دەستبەسەركردن و داپۆشینی 
دۆســییەكانیان. كاربەدەستە عێراقییەكە خۆیشی لەو 
هەڵمەتەدا بەشدار بووە و لە ترسی دروستبوونی گومان 

لەسەری نەیتوانیوە رێگە لە پێشێلكارییەكان بگرێ. 
كاربەدەســتەكە كە ناوی ئاشــكرا نەكراوە پێیوایە 
پێشــێلكارییەكانی حكومەتی عێــراق خزمەتی گوتارە 
باوەكــەی جیهادییــەكان دەكات كــە دەڵێن ســوننە 
كەمینەن لە عێراق و ناتوانن لەژێر حوكمێكی شــیعیدا 
بە ئارامی بژین. بەرپرسەكە هەواڵگری لەمبارەوە دەڵێ 
"كاردانەوەی حكومەت تۆڵەكردنەوەیە و بە باشی بیری 
لێنەكراوەتەوە. ئێمە بە دەگمەن پابەندی یاسا دەبین".
لــە چەند ســاڵی رابــردوودا هــەزاران پیــاو و كوڕ 
تۆمەتــی هاوســۆزی لەگــەڵ داعشــیان خراوەتە پاڵ، 
ســەدان كەســیان لەســێدارە دراون. بەم حاڵەشــەوە 
كاربەدەستە عێراقییەكە ئاشكرای دەكات كە ئەوەی بە 
ئاشكرا باسدەكرێ تەنیا بەشێكی بچووكە لەو خەڵكەی 
كە دەستبەسەر كراون، لە كاتێكدا :"تەنیا ژمارەیەكی 
كەمی گومانلێكراوان رەوانــەی دادگا دەكرێن، ئەمەش 
تەنیا بۆ ئەوەیە وەهمی ئەوە دروســت بكەین كە ئێمە 

سیستەمێكی دادوەریمان هەیە".
بەگوێرەی راپۆرتەكە، یاسای عێراق جیاوازی ناكات 
لە نێوان ئەوانەی هاوكاری داعشــیان كــردووە لەگەڵ 
ئەوانەی لــە توندوتیژییەكاندا بەشــدار بوون. خێزانی 
تۆمەتبارەكانیش ناوێرن لە دانیشــتنی دادگادا بەشدار 
بن، لە ترســی ئەوەی نەكا ئەوانیش دەستگیر بكرێن. 
بەرپرسە عێراقییەكە پێیوایە ئەمە سڕینەوەی هەزاران 
خێزانی ســوننەی عێراقییە :"ئەمە تەنیا تۆڵە نییە لە 

داعش، بەڵكو تۆڵەیە لە سوننە".

حەشد لە سەرەوەی یاسایە
پالنــی ئۆپەراســیۆنی كۆنتڕۆڵكردنــەوەی هەموو 
پارێــزگای نەینەوا لە پاییزی 2016 دەســتیپێكرد كە 
تێیدا هێزەكانی پێشمەرگە، پۆلیس و سوپای عێراق و 
میلیشیاكانی حەشدی شەعبی بەشدار بوون. حەشدی 
شــەعبی كە میلیشــیایەكی زۆرینە شیعەی عێراقییە، 
لەدوای هێرشەكانی 2014ی داعش و نزیكبوونەوەیان لە 
بەغدا دروستبوون، لە چەند ساڵی رابردووشدا تۆمەتبار 
كراون بەوەی توندوتیژییان لەدژی كۆمەڵگای سوننەی 

عێراقی بەكارهێناوە. 
بەرپرسە هەواڵگرییەكەی عێراق، بەدەم هەڵقوڕاندنی 
چا و هەڵمژینی دووكەڵی جگەرەكەی، بە پەیامنێرەكەی 
)نیویۆركــەر( دەڵــێ "بەبێ حەشــدی شــەعبی هیچ 
ئاسایشــێك لــە واڵتدا نامێنــێ، بەاڵم بەوانــەوە هیچ 
یاســایەكیش لە واڵتدا نییە. ئەوان لەســەرووی سوپا، 

یاسا و سەروەریی عێراقن".

حكومەت پشتی لە ئاوەدانكردنەوەی 
مووسڵ كردووە

شەڕی نۆ مانگەی مووسڵ كە بە گەورەترین شەڕی 
ناو شــار لــەدوای جەنگی دووەمــی جیهانی لە قەڵەم 
دەدرێ، لە هەفتەی ســێیەمی مانگی تەمووزی 2017 
كۆتایی هات. لە ســەرەتای حوزەیرانەوە پێشــڕەویی 
هێزە عێراقییەكان لە كۆاڵنە تەنگەبەرەكانی مووســڵی 
كۆن وەستابوو، لە هەشت مانگی پێشتری شەڕەكەشدا 
هەزاران سەرباز و فەرماندەی پۆلیس و سوپای عێراق 
كوژرابوون. فەرماندەكانی سوپای عێراق و هاوپەیمانان 
لەژێر گوشاردابوون بۆ ئەوەی هەرچی زووترە شەڕەكە 

یەكالبكەنەوە.
ســێ هەفتەی كۆتایی شــەڕەكە بۆ هەردوو الیەنی 
شــەڕەكە خوێناوی بوو، لە كاتێكدا بۆردومانی چڕیش 
زۆرینەی شــارەكەی تەخت كرد. بەگوێــرەی راپۆرتی 

كــە بەبڕوای خۆیان بێگوناهن. شــەممەری بە گۆڤارە 
ئەمریكییەكە دەڵێ "هەموو ئەو شــتانەی دادوەرەكان 
دەیبینن پارێزەرەكانیش دەیانبینن. زۆربەی جارەكان 
هیــچ بەڵگەیەك نییە، ئەوەی هەیە تەنیا دانپێدانانە". 
ســەبارەت بە هەڵوێســتی خۆی لەبــارەی هەڕەمەكی 
بوونی پڕۆسەكەش دەڵێ "چیم پێدەكرێ، ناكرێ لەگەڵ 
دادوەر شــەڕە دەنــووك بكــەم. جارێك یــان دوو جار 
دەتوانم سەرنجی دادوەر بۆ الی خاڵێك رابكێشم، بەاڵم 

ئەمەش هیچ سوودێكی نییە".
بەبۆچوونــی مونیر كە لە خێزانێكی كوردی فەیلی 
لــە بەغدا لــە دایكبــووە، قەبــارەی زۆری قوربانیانی 
دەســتی داعش یەكێــك لەو فاكتەرانەیــە كە بەرگری 
لە گومانلێكراوەكانی ســەخت كــردووە. لێدوانی عەلی 
عابد ئەلجبــووری، گوتەبێژی وەزارەتــی دادی عێراق، 
بــۆ )نیویۆركــەر( ئەو بۆچوونە پشتڕاســت دەكاتەوە 
كاتێــك دەڵێ "فۆكەســی گروپەكانی مافەكانی مرۆڤ 
لەسەر گومانلێكراوەكانە، بەاڵم ئەی مافی قوربانیان و 

خێزانەكانیان چی بەسەر دێ؟".
جێبەجێكردنی حوكمی لەسێدارەدان چەندین مانگ 
و هەندێكجار چەند ســاڵێكی پێدەچــێ، لەبەر ئەوەی 
پێویســتی بــە واژۆی ســەرۆككۆمارە كــە لــە مانگی 

ئۆكتۆبەری ئەمساڵەوە بە د.بەرهەم ساڵحە و بە یەكێك 
لەو ســەركردانە لــە قەڵەم دەدرێ كە دژی ســزای لە 
سێدارەدانە. لە ساڵی 2002دا و پاش هەوڵێكی تیرۆر 
لــە دژی خــۆی رایگەیاند "بە بــڕوای من هیچ كەس و 
حكومەتێك بۆی نییە خەڵك بكوژێ". ئێســتاش دیار 
نییــە هەڵوێســتی د.بەرهەم لەبارەی كەیســەكانی لە 
سێدارەدانی گومانلێكراو و تاوانبارانی داعش چی بەسەر 
هاتووە.  جبووری باس لە مەترسییەكانی ئاشكراكردنی 
ناوی لە ســێدارەدراوەكان دەكات و دەڵێ "لە رابردوودا 
راگەیاندبــا،  كەســێكمان  لەســێدارەدانی  هــەركات 
رووبەڕووی هێرشێك دەبووینەوە". لەوانەش تەقینەوەی 
ئوتۆمبێلێكی بۆمبڕێژكراوی قاعیدە لەبەردەم باڵەخانەی 

وەزارەتەكە لە ساڵی 2009.

چاندنی تۆوی داعشێكی دیكە
لە بیابانەكانی نزیك گەیارە هەشت كەمپی ئاوارەكان 
هەن، ژمارەی خێزانەكانی پەیوەندیدار بە داعش تێیاندا 
رووی لــە زیادبوونە. بەرپرســی یەكێك لــە رێكخراوە 
نێودەوڵەتییەكان بە گۆڤارە ئەمریكییەكە دەڵێ "ئەمە 
وەكو كەمپێكی داخراوە، زۆربەی ئەو چەكدارانەی لەبەر 
دەرگاكە دەیانبینیت میلیشیان". بەگوێرەی راپۆرتەكە 
ئیــدارەی نەینــەوا خێزانەكانی پەیوەندیــدار بە داعش 
لــە خواردن و خزمەتگوزارییە ســەرەتاییەكان بێبەش 
دەكات، لــە هەندێــك لە كەمپــەكان یارمەتییەكان لە 
بەرامبەر ســێكس دان، زۆر ئافرەتیش هەن كە بەهۆی 

سێكسكردن لەگەڵ هێزە ئەمنییەكان دووگیان بوون".
بەرپرسی رێكخراوەكە دەڵێ "ئەگەر كەسێك تەمەنی 
10 ســاڵ بێ، خواردنی نەبێ، هاوكاری نەكرێ، دایكی 
بۆ مانەوەی خۆی و منداڵەكانی بووبێ بە لەشــفرۆش 
و هەمــوو كۆمەڵــگای عێراقیش بەهــۆی نزیكبوون لە 
داعشەوە لۆمەی بكەن... پێتوایە كەسێكی ئاوها لە دوو 
یان سێ ساڵی داهاتوودا چی بكات؟ روون و ئاشكرایە 

كە تۆوی شەڕی داهاتوو هەمووی لێرەیە".

ئەحمەد ئەو گەنجەی تۆمەتبارە بە یارمەتیدانی داعش، لەژێر پۆستاڵی هێزەكانی سواتدا

زۆربەی 
گومانلێكراوەكان لە 
كاتی لێپرسینەوەدا 
دەمرن، یان لەسەر 

شەقام تۆڵەیان 
لێدەكرێتەوە

پارە نەدەیتە حەشد 
ناوت دەخرێتە نێو 

داتابەیسی تیرۆروە

دادوەر مونیر حەداد:
رۆژانە لە دادگاكانی 
تیرۆر سزای مەرگ بۆ 

25 كەس دەردەچێ

بەرپرسێكی هەواڵگریی عێراق 

كاردانەوەی 
حكومەت 
تۆڵەكردنەوەیە. 
ئێمە بە دەگمەن 
پابەندی یاسا 
دەبین

رێكخراوێكی ناحكومی

لە هەندێك لە 
كەمپەكانی مووسڵ 
لە بەرامبەر سێكس 
یارمەتی ئاوارەكان 
دەدرێ

تەنیا ژمارەیەكی 
كەمی 
گومانلێكراوان 
رەوانەی دادگا 
دەكرێن

پارێزەرانی عێراقی 
ناوێرن بەرگریی 
لە گومانلێكراوانی 
داعش بكەن

دادگایی 
گومانلێكراوانی 
داعش لە 10 خولەك 
تێناپەڕێ

بەغدا تۆڵەی داعش 
لە سوننەكان دەكاتەوە
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رووداو – هەولێر

فڕۆكەخانــە، شــوێنی هاتوچۆی ئاســمانیی هاوواڵتی و 
میوانانی واڵتە. كە لە فرۆكەخانەیت هەندێك خۆیان بۆ فڕین 
ئامادە كردووە و هەندێكیش بۆ نیشتنەوە. ئێمە لەوێین بۆ 
بەدوادچوونێكی تایبەت سەبارەت بە تەندروستیی فڕۆكەخانە 

و گەشتیارانی هێڵە ئاسمانییەكان.
لــە گۆڕەپانــی فڕۆكەخانــەدا هاتوچــۆ بــەردەوام بوو، 
كەشەكە سارد و باراناوی بوو، بەاڵم ئاسمان هێشتا رێگەی 
بــە نیشــتنەوەی فڕۆكــەكان دەدا. ئەڵمانیــش بیت دەبێت 
پابەندی رێساكانی فڕۆكەخانە نێودەوڵەتییەكەی پایتەختی 
كوردســتان بیــت، توركیــش بیت هەمان یاســا و رێســات 
لەســەر جێبەجێدەكرێن، فڕۆكەكان یەك بــە دوای یەك بە 
سەرنیشینی زۆرەوە دەنیشتنەوە، نیشتنەوە لەسەر زەوییەك 
كە باران بە تەواوی تەڕی كردووە، دوای نیشــتنەوە، خاڵی 

دەكرێن لە گەشتیاران.
هاوكات بە سیســتمێكی تایبەت، هێنانــەوەی جانتاكان 
دەســتپێدەكات، كۆدەكرێنــەوە و دەخرێنــە ســەر رێڕەوی 
دروســتی خۆیــان، بۆ ئــەوەی رەوانەی بەشــی پێشــوازی 

فڕۆكەخانە بكرێن.
سەرنیشینەكانیش هێندرانە بەشی چێكی پاسپۆرتەكان، 
ئــەوێ یەكــەم بەركەوتنی گەشــتیاران و میوانەكانە لەگەڵ 
كوردستان. من بیرم الی ئەوە بوو چۆن لە یەكەم هەنگاودا 
رێگری بكەین لە گواســتنەوەی نەخۆشییە جۆراوجۆرەكان، 
چونكــە هەندێــك نەخۆشــی هــەن تەنیــا بــە تەوقەیەك 

دەگوازرێنەوە.

بیــرم لــەوە دەكــردەوە پەنجەمــۆر رەنگــە هــۆكاری 
گواســتنەوەی نەخۆشــی بێــت، ئەگەر كەســێك هەڵگری 
ڤایرۆسێكی گوازراوە بێت، لەنێو فڕۆكەكە چووبێتە تەوالێت 
دەســتی نەشــۆردبێت، كــە پەنجــە دەخاتە ســەر ئامێری 
پەنجەمۆر ڤایرۆسەكە بەجێدەهێڵێت و ژیانی گەشتیارەكەی 

دوای خۆی دەخاتە مەترسییەوە.
چێكی پاسپۆرتەكان بەردەوام بوو. ریزی گەشتیارانیش 
دوور و درێــژ بــوو كــە دێنــە ئەودیویش دەبێــت چاوەڕێی 
هاتنــەوەی جانتاكانیان بكەن، بەاڵم مــن لەوێش بیرم الی 
تەندروســتیی واڵت بــوو، هیچ دوور نییە لەو وێســتگەیەدا 

نەخۆشی بگوازرێنەوە.
لــە قۆناخــی دوای ئــەوەدا بــەرەو دەرگای ســەرەكی 
دەرچوون بەڕێدەكەون، من پرســیارم هەیە، ئەگەر كەسێك 
تووشبووی نەخۆشییە گوازراوەكان بێت چۆن دەناسرێتەوە و 

چۆن رێگری لێدەكرێت؟
لــە دەرگای گەیشــتووان، ئامێرێــك دانــدراوە ئەركــی 
ئەوەیە، تووشــبووانی هەندێك نەخۆشی دەستنیشانبكات، 
ئەگەر كەســەكە پلەی گەرمی جەستەی لە ئاستی ئاسایی 
بەرزتربووبێتەوە ئامێرەكە دەستنیشانی دەكات و كارمەندەكە 
رایدەگرێت، پاشان بەڕێوەبەرایەتی تەندروستیی فڕۆكەخانە 
زنجیرەیەك پشــكنینی بۆ دەكەن بۆ ئەوەی بڕیاری كۆتایی 

لەبارەی نەخۆشەكە بدەن.
لە راستیدا ئەمە قۆناخێكی گرنگە لە دەستنیشانكردنی 
نەخۆشییەكانی گەشتیار و میوانان، لەوێ فلتەرێكی بەهێزی 
زانســتی بڕیاردەدات كێ پشكنینی پزیشكی بۆ بكرێت بەر 

لەوەی رێگە بدرێت تێكەڵی كۆمەڵگەی كوردستان بێت.

بــە ئاراســتەی پێچەوانــەش هاوواڵتیــان دەهاتنــە نێو 
فڕۆكەخانە بۆ ئەوەی گەشت بكەن، بەاڵم هەندێكیان دەبێت 
بە فلتەرێكی پزیشكیدا تێبپەڕن بۆ ئەوەی دڵنیابنەوە لەوەی 
تەندروســتی گەشــتیارەكە رێگە بە فڕینی بەرەو ئاســمان 

دەدات، ئەوەی ئەم بڕیارە دەدات كلینیكەكەی تێرمیناڵە.
لەوێ پزیشك و پەرستاران رێكارە پزیشكییەكان دەگرنە 

بەر و بڕیاری كۆتایی الی ئەوانە.
من لەوێ بووم خانمێك هات، تیمی پزیشكی دەیانەوێت 
دڵنیابنــەوە لــەوەی دەتوانێــت گەشــت بكات یاخــود نا، 
پشكنینە كلینیكییەكانیان بۆ كرد و پاشان بڕیاری كۆتاییان 
دا. دوو منداڵــی گەشــتیار هێنــدران، پزیشــكان بڕیــاری 
فڕینی منداڵەكانیشــیان لەســەر شــانە، هەم ئەركە و هەم 

بەرپرسیارییەتی.
من لەوێم و خانمێكی گەنج بەرەو كلینیكەكە هات، قسەم 
لەگەڵــی كرد، دەركەوت كوردێكی خەڵكی ســلێمانییە و لە 
ئەڵمانیا نیشتەجێیە، دووگیانە و دەبێت دڵنیابنەوە لەوەی 
تەندروســتی رێگەی فڕینی پێدەدات، فڕینی ئەو فڕینی دوو 
جەســتەیە، دەبێت هەردووك جەســتەكە و رۆحەكانیان بە 
ســەالمەتی لە ئەڵمانیا بنیشنەوە، بانە دەڵێت دەیەوێت لە 

ئەڵمانیا منداڵەكەی لەدایكببێت.
دوای پشــكنین و شــیكارییە پێویســتەكان، بڕیــاری 
رێگەپێــدان بــۆ بانــە دەرچوو، بــە دڵخۆشــییەكی زۆرەوە 

بەڕێكەوت.
كارمەندێكــی یەكێــك لــە هێڵــە ئاســمانییەكان هات، 
دەڵێــت هەســت بە بێهێــزی و سەرســوڕان دەكات، ئەگەر 
چارەســەرنەكرێت ناتوانێت كاری گەشتیاران بە باشی رایی 

بكات، ئەركی كلینیكەكەی تێرمیناڵە ئەمە یەكالبكاتەوە. بە 
هەمانشێوە پشكنینە پزیشكییەكانی بۆ كران و چارەسەری 
پێویســتی وەرگــرت، دوای كاژێرێك ســەرێكم لە شــوێنی 

كاركردنی دا، گوتی زۆر باشم و خەریكی كارم.
لــەدوای ئــەو قۆناخــە جانتاكانیــان رەوانەدەكرێــن و 
خۆشــیان دەبێت بە پشــكنینی دیكەدا تێبپەڕن، هەمووان 
بەنێــو ئامێرێكدا تێدەپەڕین، خۆیان و كەلوپەلەكانیشــیان 
دەپشــكندران، تیشــكی X_rey رێگــە لــە تێپەڕینی ئەو 
كەلوپەالنــە دەگرێــت كە رێگەپێنــەدراون، بــەاڵم تۆبڵێی 
ئامێرەكە كاریگەری تەندروســتی خراپی بەسەر گەشتیاران 

و كارمەندەكانی ئێرەوە نەبێت؟ 
بەدواداچوونێكــی وردم بــۆ كــرد، ئــەوەی چنگم كەوت 
ئەوەبوو كە تیشكەكە بە تەواوی كۆنتڕۆڵكراوە و نە گەشتیار 
و نە كارمەندی ئێوە تیشكەكەیان بەرناكەوێت، ئامێرەكانی 

دیكەی پشكنینیش دەنگین و كاریگەری خراپیان نییە.
خۆراك لە فڕۆكەخانە هەیە، تامداریشە، بەاڵم پرسیارەكە 

ئەوەیە تا چ راددەیەك دروست و سوودبەخشە؟
د.میران قادر كە پزیشكی كلینیكەكەی تێرمیناڵە دەڵێت 
وا باشــترە دوو كاژێر پێش فڕین خۆراك بخورێت، ئەو پێی 
باش نییە گەشــتیاران بە سكی برسییەوە بێنە فڕۆكەخانە 

:"لێرە زۆر دەخۆن و لەنێو فڕۆكە تووشی كێشە دەبن".
تاكە شــوێنی نێو فڕۆكەخانەكە مــن دوژمنداریم لەگەڵی 
هەیە، شــوێنی جگەرەكێشــانە، هەرچەندە بە شــێوازێكی 
ســەردەمییانە رێكخراوە، بەاڵم ئەمە هیچ لەوە ناگۆڕێت كە 

شوێنێكە بۆ سووتاندنی هەناو و هەناسەی مرۆڤ.

كەس خەاڵت دەكرێن

دكتۆر ئاراس برادۆستی 

)رووداو( لە چیدا 
یەكەمی جیهانە؟

پێش دەستپێكردنی پەخشــی كەناڵی )رووداو( 
لــە میدیــای بینراوی كوردیــدا هــەواڵ و بەرنامەی 
سیاســی، وەرزشــی، ئابووری و هونــەری هەبوون. 
)رووداو( بــە جیاوازییەكی گەورە و بە ســتایلێكی 
نوێ و جیهانییەوە دەســتیپێكرد و بەردەوامیشــە، 
بــەاڵم یەكێك لە جیاوازییە زۆر زەقەكانی )رووداو( 
هەواڵە تەندروســتی و بەرنامــە و بەرهەمی دیكەی 
)رووداو(  لــە  تەندروســتی  بــوون.  تەندروســتی 
بەشێوەیەك دەركەوت كە میدیای كوردی ئێستاش 
نەیتوانیــوە بگاتە یەكەم بوڵتەنی تەندروســتی كە 
لە یەكەم رۆژی پەخشــی )رووداو( پێشكەشــكرا، 
چونكە تاوەكو ئێستا )رووداو( تاكە تۆڕی میدیاییە 
كە بوڵتەنی تەندروســتی هەیــە، ئەمە جگە لەوەی 
بەرنامەی تەندروستی لە الوەكییەوە گۆڕی بۆ یەكێك 
لــە ســەرەكیترین بەرنامەكانی تۆڕێكی سیاســیی 

هەواڵی.
ئەوســا بــە بوڵتەنێكــی هەواڵی تەندروســتی و 
بەرنامەی هەتوان دەســتمانپێكرد، ئێستا بەرنامەی 
نۆڕین پڕبینەرترین بەرنامەی تەندروستییە لە میدیای 
كوردی. یەكێكیشــە لە پڕبینەرتریــن بەرنامەكانی 
)رووداو(. ئەڵقــەی بەرنامــەی نۆڕین هەیە تەنیا لە 
فەیســبووك دوو ملیۆن بینەری تێپەڕاندووە، ئەمە 
لەكاتێكدایــە كە بەرنامــە سیاســییەكانی میدیای 
كــوردی ناگەنــە چارەكــە ملیۆنێــك بینەریــش لە 

سۆشیاڵ میدیا.
 هەواڵە تەندروستییەكان لە تیڤی و رادیۆ رۆژانە 
پێنج جار پێشكەشــدەكرێن. الپــەڕەی )رووداو(ی 
تەندروســتی لەنێو پەیجە تەندروســتییەكانی تۆڕە 
كۆمەاڵیەتییــەكان یەكەمــی بێ ركابــەرە. الپەڕەی 
تەندروســتی لە رۆژنامە بــە جیاوازییەكی گەورەوە 
بەردەوامە. الپەرەی تەندروستی لە سایتی )رووداو( 
هەواڵــی تەندروســتی بــە پێــوەری زانســتیی بااڵ 

باودەكاتەوە.
جگە لەمانە، دەستپێكردنی پرۆژەی دكتۆر ئۆناین 
كە ئێســتا خەریكی دروستكردنی سایتێكی نوێ و 
تایبەتین بۆی، زیاتر لە 70 پزیشكی پسپۆڕی كورد 
لــە هەموو جیهاندا بەشــێوەی ئۆنایــن و بەردەوام 

وەاڵمی پرسیارەكانی هاوواڵتیان دەدەنەوە.
 سپۆنســەریكردنی میدیایی زۆرینەی كۆنفرانس 
و رووداوە پزیشــكییە گرنگــەكان لــە كوردســتان، 
رووماڵكردنی رۆژ و بۆنە تایبەتە تەندروســتییەكان 
كــە لەالیــەن رێكخــراوی تەندروســتی جیهانییەوە 
دیاریكــراون، ئەمە یەكێك لەو خاڵە گەشــانەیە كە 
هیچ كەناڵێكی تەلەڤزیۆنی جیهانی نەیتوانیوە وەك 

)رووداو( بیكات.
راگەیاندنی ئەنتیتۆباكــۆ قۆناخێكی نوێ بوو لە 
كاری تەندروســتیی میدیایــی. )رووداو( لەوەشــدا 
جارێكــی دیكــە ســەلماندییەوە كە تێگەیشــتن و 
دیدگەی )رووداو( بۆ تەندروســتی لە پێشی هەموو 

میدیا جیهانییەكانە.
لە راگەیاندنی كەمپینی ئەنتیتۆباكۆ تاوەكو رۆژی 
كۆتایــی و رێوڕەســمی خەاڵتكردنەكــە پڕییەتی لە 
هــەواڵ، زانیاری و بەرنامەی تایبــەت بە پرۆژەكە، 
یەكێك لە بەرنامەكان كە تایبەت بوو بە ئەنتیتۆباكۆ 
ملیۆن و نیوێك بینەری تەنیا لە فەیسبووك هەبوو، 
ئــەم هەموو بایەخدانــە لەپێناو دروورخســتنەوەی 
دوژمنێكە كە هۆكاری تووشــبوونە بە شــێرپەنجە، 
ئەمــە جگە لــە )رووداو( هیــچ میدیایەكی جیهانی 

تاوەكو ئێستا بیریشی لێ نەكردووەتەوە.
كە دەســتمان بە پەخشــكرد، باڵیۆزی بەریتانیا 
لە عێراق ســەردانیكردین. بەڕێوەبەری گشتی تۆڕی 
میدیایی )رووداو( پێیگوت :"ئەو واڵتەی ئێوە لەسەر 
زەوی دابەشــتان كرد، ئێمە دەمانەوێت لە ئاسمان 
كۆی بكەینەوە". )رووداو( بە وردی و زەحمەتییەكی 

زۆرەوە لەسەر هەمان خەون و ئامانج بەردەوامە.
ئــەوەی )رووداو( لەرێگــەی ئەنتیتۆباكــۆ كردی 
كۆكردنەوەی كوردی هەموو جیهانە، بەشداریی كورد 
لە گوندێكی سەر بە شنۆی رۆژهەاڵتی كوردستانەوە 
پەیامێكی ئێجگار گرنگە، لەنێو ئەو هەموو قەیرانە 
جیاوازانەوە كوردێك لە گوندێكی دوورەدەست بەهۆی 
پرۆژەكەی )رووداو(ەوە واز لە جگەرەكێشان بهێنێت 
و بتوانێــت بگاتــە بانەری ئەنتیتۆباكۆ لە ســایتی 
)رووداو( و نــاوی خۆی تۆماربكات ســەركەوتنێكی 
گەورەیە، هاوكات كوردێكی كورمانجیی قامیشــلۆ و 
یەكێكی ئامەد بێنە سەر بانەرێك كە بە شێوەزاری 
سۆرانی نووسراوە و ناوی خۆیان تۆماربكەن، لەگەڵ 
كوردێــك كە لە هەولێــرەوە وازی لە جگەرە هێناوە 
و بەشــداری لە پرۆژەكەدا كردووە، كۆكردنەوەیەكی 
جوانی هەر چوار پارچەی كوردســتانە، ئەمە جگە 
لــەوەی ژمــارەی بەشــدارییەكانی كــوردی ئەوروپا 
ئەمســاڵ دوو هێندەی ساڵی یەكەم بوو، بەشداریی 
كوردێك لە ژاپۆن و یەكێك لە مەكسیك كۆكردنەوەی 
كوردی هەموو جیهانە لە سایتێك و لەگەڵ پرۆژەیەك 

كە )رووداو( خوڵقێنەریانە... )رووداو( شانازییە.

بەر لە گەشتكردن، زیاتر لەسەر 
تەندروستیی فڕۆكەخانە بزانە

100

رووداو – هەولێر

بۆ ســاڵی دووەم لەســەر یەك، پرۆژەی ئەنتیتۆباكۆی 
دێسكی تەندروستیی )تۆڕی میدیایی رووداو( بۆ وازهێنان 
لە جگەرەكێشــان، گەیشتە قۆناخەكانی كۆتایی. وا بڕیارە 
ئەمڕۆ دووشــەممە 2018/12/24 رێوڕەسمی خەاڵتكردنی 
100 كەس بەڕێوەبچێت كە وازیان لە جگەرەكێشان هێناوە. 

خەاڵتی یەكەمی پرۆژەكەش ئۆتۆمبێلێكە. 
د.مەتین عەبدولڕەزاق، سەرپەرشتیاری گشتی پڕۆژەی 
ئەنتیتۆباكــۆ بە )رووداو(ی راگەیاند ئەمســاڵ بەشــداریی 
هاوواڵتیــان ســێ هێنــدەی ســاڵی رابــردووە. ژمارەكــە 
گەیشــتووەتە زیاتر لە 9000 كەس. دابەش بووە بەســەر 
باشوور، باكوور، رۆژهەاڵت و رۆژئاوای كوردستان و واڵتانی 

ئەوروپا و ئەمریكا.
زۆرترین ژمارەی بەشــداربووانی پرۆژەكە لە باشــووری 
كوردســتانن كــە 8114 كەســن و بەو شــێوەیە بەســەر 
پارێزگاكاندا دابەش بوون : )سلێمانی 3227 كەس، هەولێر 
2350 كەس، دهۆك 1735 كەس، كەركووك 417 كەس و 

هەڵەبجە 385 كەس(.
سەرپەرشــتیاری پرۆژەی ئەنتیتۆباكۆ روونیدەكاتەوە، 
قۆناخــی تۆماركردنی ناوەكانی بەشــداربووان كۆتاییهات، 
ئێســتا لــە قۆناخی پشــكنینی بەشــداربووانن، لــە دوای 
پشكنین و دەرچوونی ئەنجامەكان، سەركەوتووانی پرۆژەكە 
خەاڵتدەكرێــن. گەورەتریــن خەاڵتــی ئەمســاڵی پرۆژەی 
ئەنتیتۆباكــۆش ئۆتۆمبێلێــك دەبێت كە لەالیــەن زنجیرە 
ماركێتەكانی تیممارت كە سپۆنسەری سەرەكی پرۆژەكەیە، 

دابینكراوە. 
 د.مەتیــن دەڵێــت ئامانجــی پــرۆژەی 
ئەنتیتۆباكــۆ لــە دانانــی ئۆتۆمبێلێك وەك 
خەاڵتی یەكەم بۆ ئەوەیە بە بەشــداربووان 

بڵێین ئێوە شایەنی خەاڵتی گەورەن. 

هەرچەنــدە بەپێی گوتــەی سەرپەرشــتیاری ئەنتیتۆباكۆ 
گەورەتریــن  خۆیــان  تەندروســتبوونی  "بەدەســتهێنانی 

خەاڵتەكە بەشداربووان دەیبەنەوە".
سەبارەت بە قۆناخی پشكنینی بەشداربووانی پرۆژەكە، 
ژینۆ رەئوف، سەرپەرشــتیاری پشــكنینی بەشداربووانی 
فلتەركردنــی  دوای  دەڵێــت  ئەنتیتۆباكــۆ  كوردســتانی 
بەشداربووان و هەڵبژاردنی ئەوانەی لە پێوەرە زانستییەكانی 
رێكخراوی تەندروســتی جیهانی دەرچوون، خرانە قۆناخی 
پشــكنینەوە و لیژنەی پشكنین شــار بە شار گەڕا تاوەكو 
بەشــداربووانی پڕۆژەكــە بپشــكندرێن. ژینــۆ دەڵێت :"لە 
پشــكنینی هەناســە و خوێنی بەشــداربوواندا، وردەكاریی 
گرنگ ســەبارەت بە وازهێنانی كەســەكە لە جگەرەكێشان 
دەزانین، ئەمەش پاڵپشتییەكی باش دەبێت لە هەڵبژاردنی 

ئەو 100 كەسەی كە خەاڵتەكە دەبەنەوە".
ژمارەی بەشــداربووانی تاراوگە ئەمســاڵ گەیشتە 320 
كەس. سەوسەن عەبدوڵا كە لە ئەڵمانیاوە سەرپەرشتیاری 
پشكنینی پرۆژەی ئەنتیتۆباكۆی دەكرد بۆ تاراوگەنشینان 
دەڵێــت داوایــان لە بەشــداربووان كــردووە لــە نزیكترین 
ســەنتەری پزیشكی پشــكنینەكان بكەن و رەوانەی بكەن 
بۆ تیمی پشكنینی دەرەوەی واڵت، ئەوانیش بەپێی پێوەرە 
زانستییەكانی رێكخراوی تەندروستیی جیهانی سەركەوتووان 

هەڵدەبژێرن و دەینێرنەوە بۆ هەولێر.
سەوسەن عەبدوڵا دڵخۆشە بەوەی "لە زۆربەی واڵتانی 
ئەوروپا بەشــداریی جگەرەكێشــەكان بە بەراورد بە ساڵی 
پــار دووهێنــد بووە". داوا دەكات "بــەردەوام بن و جگەرە 

بكوژێننەوە تاوەكو چرای داهاتوویان دابگیرسێنن".
رێكخــراوی تەندروســتی جیهانــی ئەمســاڵ 
دەكات.  پرۆژەكــە  زیاتــری  پاڵپشــتییەكی 
ســەرۆكی رێكخــراوی تەندروســتی 
جیهانی لە عێراق، سوپاسی تۆڕی 
میدیایی رووداوی كرد و بیرۆكەی 
پرۆژەكەی بە "نایاب" ناوزەدكرد. 
د.ئەدهــەم رەشــاد، ســەرۆكی 
رێكخراوی تەندروستیی جیهانی 
لــە عێــراق دەڵێت :"17 ســاڵە 
لە رێكخراوی تەندروستی جیهانی 
كاردەكەم، بیرۆكەی وام نەبینیوە و 

بەڕاستی پێی سەرسامم".

سەرۆكی رێكخراوی تەندروستی جیهانی دەشڵێت ساڵی 
داهاتــوو خۆم لــە نزیكــەوە بەدواداچوون بۆ هــاوكاری و 
سەرپەرشتییە زانستییەكانی رێكخراوی تەندروستی جیهانی 
دەكەم :"دەمانەوێت بە هەموو جیهانی بڵێین لەو هەرێمەی 

عێراق كاری سەرسوڕهێنەر دەكرێن".
ئەنتیتۆباكــۆ زاراوەیەكی تەندروســتیی جیهانییە و بە 
مانای "دژەتووتن" دێت، بیرۆكە و جێبەجێكردنی پرۆژەكە 
هی دێسكی تەندروستیی تۆڕی میدیایی رووداوە. لە ساڵی 
یەكەمدا زۆرتر لە 3500 كەس بەشــداری پرۆژەكە بوون و 
وازیان لە جگەرەهێنا، ئەمساڵیش 9170 كەس بەشدارییان 
كردووە و ناویان بۆ وازهێنان لە جگەرەكێشان تۆماركردووە. 
هەموویــان بــە قۆناخەكانــی فلتەركــردن و پشــكنیندا 
تێپەڕیــوون، بڕیــارە ئەمــڕۆ دووشــەممە 2018/12/24 

رێوڕەسمی خەاڵتكردنی 100 بەشداربووەكە بەڕێوەبچێت.

خەاڵتی وازهێنان لە
جگەرەكێشان ئۆتۆمبێلێكە

سەرسامین بە 
بیرۆكەی پرۆژەی 
ئەنتیتۆباكۆ، سوپاس 
بۆ )رووداو(
   تەندروستی جیهانی

9170 كەس 
8117 كەس 

335 كەس 
173 كەس 
228 كەس 
320 كەس 

ژمارەی بەشداربووانی پرۆژەی ئەنتیتۆباكۆ:

كۆی گشتی بەشداربووان: 

باشووری كوردستان: 

رۆژهەاڵتی كوردستان: 

رۆژئاوای كوردستان:

باكووری كوردستان: 

تاراوگە:
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بــە بڕیارێــك و چەنــد تویتێكــی لەنــاكاو، 
زەلكاوەكــەی  تەنیــا  نــەك  ترەمــپ  دۆناڵــد 
بەڵكــو  شــڵەقاند،  ناوچەكــەی  و  ســووریا 
تــەواوی دامەزراوەكانــی حوكمڕانــی واڵتەكەشــی 
بــەر هەڕەشــەی  هەژانــد و خۆشــی خســتە 
فشــاری ناوەكــی و دەرەكــی. لەوانەیــە، خەڵــك 
و سیاســەتمەدارانی كــوردی ســووریا ئومێــد 
لەســەر ئــەو فشــارانە هەڵچنــن، بــەاڵم نەخێــر، 
زەحمەتــە.  بڕیــارەكان  گۆڕینــی  ئەگــەری 
ترەمــپ زۆر لــەوە سەرســەختترە كــە خــۆی 
تووشــی شــەرمەزاریی پەشــیمانبوونەوە بــكات. 
كــە  گرتــووە  لــەوەش  رێگــەی  تەنانــەت، 
بەرپرســەكانی پێنتاگــۆن فێڵــی نــوێ بدۆزنــەوە 
هێــزەكان.  كشــانەوەی  خاوكردنــەوەی  بــۆ 

ــۆ  ــێ ب ــە ئاراداب ــە ل ــك ك ــا ئومێدێ ــە، تەنی بۆی
ــان  ــی خۆی ــە هەوڵ ــە ب ــووریا ئەوەی ــوردی س ك
ــدی  ــی مامناوەن ــتەكانیان ئەڵتەرناتیڤێك و دۆس

ــاراوە.   ــە ئ بهێنن
دۆناڵــد ترەمــپ، وەك ســەرۆك، دەســەاڵتی 
فشــارەكان  ســەرجەم  كــە  هەیــە  ئــەوەی 
پشــتگوێ بخــات. خۆشــی دوور لــە ســۆز و 
بەهــا ئەخالقیــەكان، زیاتــر گوێــی لەوەیــە ئایــا 
توركیــا ئامادەیــە لەجیاتی مووشــەکی رووســیی 
زەمیــن- ئاســمانی S400، مووشــەکی پاتریۆتــی 
ــار  ــە ســێ ملی ــر ل ــای زیات ــە بەه ــی ب ئەمەریك
دۆالر بكــڕێ. دەشــزانێ كــە دەنگدەرەكانــی 
)بــۆ دووبــارە هەڵبژاردنــەوەی( گرنگــی بــە 
و  دەرەكیــەكان  خەرجیــە  كەمكردنــەوەی 

ناومــاڵ  بــۆ  لەشــكرەكەیان  گەڕاندنــەوەی 
ــتنی  ــان پاراس ــش ی ــەڕی داع ــەك ش دەدەن، ن
لــە  ناحكومــی  هاوپەیمانێكــی  چارەنووســی 

واڵتێكــی بیانــی. 
بۆیــەش، لــە پەیوەندیــە تەلەفۆنیەكــەدا، 
خــراپ  بزنســمانێكی  وەك  ترەمــپ  ســەرۆك 
میچــی  ئــەردۆگان  ســەرۆك  پێــش.  هاتــە 
داواكارییەكانــی بایــی ئەوەنــدە بەرزكردبــووەوە 
كــە خۆشــی بــڕوای نەبــوو ترەمــپ بــێ دوودڵــی 
پێیــان رازی بــێ، وای دانابــوو كە لە ناوەڕاســتدا 
یەكتــر دەگرنــەوە و ترەمــپ داوای ســەبرگرتن و 
دواخســتن یــان رێكکەوتنــی دیكــەی لــێ بــكات. 
كەچــی ترەمــپ ئەردۆگانیشــی تووشــی شــۆك 
كــرد لــەوەی كــە، بــە پێچەوانــەی راوێــژی 
داواكارییــەكان  هەمــوو  بــە  راوێژكارەكانــی، 
رازی بــوو. تەنانــەت ئــەردۆگان ترســی لــێ 
نیشــت و ئامــۆژگاری ترەمپــی كــرد لــەوەی 
كــە كشــانەوەكە نابــێ لەنــاكاو بــێ. دیــارە 
توركیــاش هێشــتا ئامــادە نییــە وا زوو هێــرش 
ئــەوەش  بێگومــان  رۆژئاڤــا.  ســەر  بكاتــە 
ــە ئامادەباشــیی  ــە ل ــا پەل ــە توركی وا دەكات ك
ســەربازی بــكات، بــەاڵم مانــای ئــەوە نییــە كــە 
ــاوكات، رەنگــە  ــرش دەكات. ه جــارێ وازوو هێ
سیاســەتی توركیــا ئــەوە نەبــێ كــە هەتــا 
قوواڵییەكــی زۆر هێزەكانــی پەیــەدە بڕەتێنــێ، 
 30 هەتــا   20 قوواڵیــی  بــە  تەنیــا  بەڵكــو 
كیلۆمەتــەر زنجیرەیەكــی ســنووری داگیــر بــكات 
ــازاد(  ــووریای ئ ــی )لەشــكری س ــە هاوكاری و ب
ئیدارەیەكــی هاوشــێوەی عەفریــن دابمەزرێنــێ و 
ــاو  ــاو توركیــا بگەڕێنێتــەوە ن پەناهەندەكانــی ن
ســووریا. ئەوجــا لــە گفتوگۆیەكانــی لەگــەڵ 

ــدەی  ــۆ نەخشــەكردنی ئاین ــران و رووســیا ب ئێ
ســووریا رۆڵــی بڕیاردەرێكــی ســەرەكی ببینــێ. 
ئــەوەش بێجگــە لــەوەی دەتوانــێ گورزێكــی 
مــەزن لــە پەیــەدە بــدات و لەنێــو دوو بەرداشــی 
هێــزی توركــی لــە باكــوور و هێزەكانــی داعــش 
و رژێمــی ســووریا لــە باشــوور، بیگوشــێ و 
زۆربــەی خــاك و ســامانەكانی ناوچەكەیانــی 

لەدەســت دەربێنــێ. 
بێگومــان ئێــران و رووســیا و رژێمــی ئەســەد 
بــە دەرئەنجامــی ئــەو كارانــە ســوودمەندن، 
چونكــە دەمێكــە هەرســێكیان كەمپەینیــان بــۆ 
وەدەرنانــی ئامەریــكا لــە ســووریا كــردووە، 
ــە  ــا وا ب ــە توركی ــوون ك ــاوەڕوان نەب ــەاڵم چ ب
ئاســانی بەدیــاری بۆیانــی مســۆگەر بــكات. 
لــە  الیەنــە  ســێ  لــەو  هیچــكام  ئەگینــا، 
دژی هێــزە كوردیــەكان نەبوونــە. هەرســێك 
ــە  ــش ب ــەڕی داع ــە ش ــرن ل ــەش جیددیت لەوان
بــەراورد لەگــەڵ توركیــا، چونكــە دەزانــن ئــەو 
پــازدە هــەزار شــەڕكەرەی داعــش كــە لــە دیــوی 
ــن  ــتداوە، دەتوان ــان لەدەس ــووریا ناوچەكانی س
داگیــر  رەققــە  وەك  ناوچەكانــی  بەخێرایــی 
بەكراوەیــی  دەرگایــەك  ئــەوەش  بكەنــەوە. 
بەجێدەهێلــێ بــۆ ئــەوەی هێــزی ســووریای 
ــێ  ــەو س ــە ئ ــەدە( روو بكات ــرات )هەس دیموك
ــە گفتوگــۆی چارەنووسســاز  واڵتــە و دەســت ب
ــە  ــەوەش باجــی خــۆی هەی ــكات. بێگومــان ئ ب
و هەســەدە مەجبــوور دەكات كــە چارەنووســی 
هەتــا ئایندەیەكــی نادیــار بــە رژێمی ئەســەدەوە 

ببەســتێتەوە. 
رۆڵــی  بــە  ئامــاژە  پێویســتە  لێــرەدا، 
ئەوروپیەكان بكرێت. ئەوانە نزیكترین دراوســێی 

ناوچەكــەن كــە ئامانجــی هیجرەتــی پەنابــەران و 
لەگەڵیشــیاندا ئامانجــی تێرۆریســتانن. بۆیــەش 
ترســیان لەوەیــە كــە بــە ئاڵۆزبوونــی بــارودۆخ 
و دواتــر ســەرهەڵدانەوەی داعــش، دیســانەوە 
ژمارەیەكــی زۆر لــە پەنابــەران روو لــە ئەوروپــا 
بكــەن. دەشترســن كــە ئەو هەزاران شــەڕكەرەی 
ــە  ــن و ل ــەوە ئەوروپایی ــە بنەڕەت ــە ل ــش ك داع
ــەدە  ــان الی پەی ــاون، ی ــس م ــەدا قەتی ناوچەك
زیندانیــن، دەرفەتــی ئازادبوونیــان دەســتكەوێ 
ــا  ــا و فەرەنس ــا. بەریتانی ــەوە ئەوروپ و بگەڕێن
بــە ئاشــكرا نیگەرانیــی خۆیــان لــە بڕیارەكــەی 
ــن  ــك نی ــەاڵم هێشــتا نزی ــوە، ب ــپ دەربڕی ترەم
ــان  ــزی واڵتەكانی ــەوەی هێ ــۆ ئ ــك ب ــە بڕیارێ ل
ــزی ئەمەریكــی  ــە ســووریا و بۆشــایی هێ بنێرن
پــێ پــڕ بكەنــەوە. ئەوروپاییــەكان هەتــا ئێســتا 
داوە  ئەمەریكایــان  سیاســەتەكانی  باجــی 
بەبــێ ئــەوەی خۆیــان بتوانــن رۆڵــی رابــەر لــە 
ــی  ــن. دامەزراوەكان ــەدا ببین سیاســەتی ناوچەك
ــە شــێوازێك دروســتكراون  ــا ب ــی ئەوروپ یەكێت
دەســتێوەردان  سیاســەتی  نەتوانــن  كــە 
یــان هەنــگاوی لەشكرکێشــی بهاوێــن، بۆیــە 
یەكێتــی  گرنگەكانــی  ئەندامــە  بــۆ  رۆڵەكــە 
ئــەوان دەتوانــن رێگــە  ئەوروپــا ماوەتــەوە. 
لــە ســەرهەڵدانی شــەڕێكی قورســی نێــوان 
هاوپەیمانێكــی ســتراتیژی وەك توركیــا )ئەندام 
لــە ناتــۆ( و هاوپەیمانێكــی تاكتیكیــی لۆكاڵــی 
)دژ بــە داعــش( بگــرن. ئــەوەش مانــای وانییــە 
كــە توركیــا بــە قســەیان دەكات، بــەاڵم توانــای 

ــە.   ــەر هەی ــان لەس ــاری نەرمی فش
جــا لــەو نێــوەدا، ئایــا كــوردی رۆژئاڤــا چــی 
بكــەن؟ جــارێ زووە كاردانــەوەی نێگەتیــڤ 

بەرامبــەر ئەمەریــكا نیشــان بدەن، یــان تۆمەتی 
خیانەتیــان بدەنــە پــاڵ، چونكــە پرۆســەی 
ــش  ــۆزە و رۆژگاری ــكا ئاڵ ــە ئەمەری ــاردان ل بڕی
هێشــتا زۆری پێــوە مــاوە. بــە واتایەكــی دیكــە، 
لەوكاتــەی كــە ئامادەباشــی بــۆ رۆژی رەش 
دەكــەن، هەوڵــی كردنــەوەی دەرگای زیاتــر یــان 

ــدەن.  ئەلتەرناتیــڤ ب
رابــردوودا  لــە  كــە  نییــە  شــاراوە 
پارســەنگی  پاراســتنی  لــە  رۆژاڤــا  كــوردی 
ــاوا  ــەاڵت و رۆژئ ــەڵ رۆژه ــان لەگ پەیوەندیەكانی
ــەڕی  ــوەی ش ــە چوارچێ ــە. ل ــەركەوتوو بوون س
ــدی باشــیان  ــدا پەیوەن ــەك كات ــە ی داعشــدا، ل
ئەوروپــا و ســعودیە و  و  ئەمەریــكا  لەگــەڵ 
ــووە،  ــەد هەب ــی ئەس ــیا و رژێم ــران و رووس ئێ
ــەی هاوبــەش  ــاودا متمان ــە هەن ــەوەی ل ــێ ئ بەب
لەگــەڵ هیچــكام لەوانــە پەیــدا بووبــێ. ئــەو 
دەرەنجامــەی ئێســتا بــۆ كــورد هەمــوو كاتێــك 
پێشــبینیكراو بــووە. هــاوكات، هیچــكام لــە 
هێــزە جیهانیــەكان پەیوەندیەكانیــان لەگــەل 
ــە  ــارە ك ــوو. ئێســتاش، دی هەســەدە نەپچڕاندب
و  هەســەدە  لەنێــوان  راســتەوخۆ  گفتوگــۆی 
ــەالی  ــە، بەڵكــو ب ــا كارێكــی ئاســان نیی توركی
توركیــاوە مەحاڵــە. بــەاڵم لــە دوای كشــانەوەی 
ــن  ــكا، رەنگــە ئێــران و رووســیا ئامادەب ئەمەری
پشــتگیری لــە كــوردی رۆژئاڤــا بكــەن بــە 
ــەون.  ــی ئەســەد رێكبك ــەڵ رژێم ــك لەگ مەرجێ
و  پــڕ  چــڕو  بیركردنــەوەی  كاتــی  ئیمــڕۆ 
ــارە،  ــەوەی نەی ــت و كەمكردن ــی دۆس زیادكردن
هەمــوو  لــە  زیــاد  رۆژئاڤــا  ســەركردەكانی 
ــەری  ــەت و هون ــە حیكم ــك پێویســتیان ب كاتێ

لۆبیكردنــە. 

هەمــوو ئــەو كۆمەڵگەیانــەی فرەئەكتــەرن و 
پەیوەندییــەكان تێیانــدا ئاڵــۆز و پــر كێشــەیە، 
ــار  ــی نادی ــدا دۆخێك ــێ تێیان ــگ و ملمالن جەن
وەردەگــرێ بــۆ شــیكردنەوە و لێكدانــەوەی 
ــەی  ــەرەكان. كۆمەڵگ ــرازی ئەكت ــج و ئام ئامان
ئەكتــەرە  ئــەوەی  ســەرەرای  نێودەوڵەتــی 
ــدا  ــان كات ــە هەم ــەاڵم ل ــارن، ب ــی دی گەورەكان
پــرە لــە ئەكتــەری بچــووك كــە بەجۆرێــك 
ئەكتــەرە  بــە  پەیوەســتن  جــۆرەكان  لــە 
گەورەكانــەوە. ســەرەڕای ئــەوەی هەنــدێ لــەو 
ئەكتــەرە بچووكانــە لــە هەنــاوی ئەكتــەرە 
گەورەكانــەوە دروســتبوونە یــان بــە پاڵپشــتیی 
ــە دروســتبوونە،  ــەو ئەكتــەرە بااڵیان یەكێــك ل
ئەكتــەرە  جووڵــەی  كات  هەنــدێ  بــەاڵم 
بەرژەوەندیــی  پێچەوانــەی  بچووكــەكان 

جووڵەیــەی  ئــەو  گەورەكانــە،  ئەكتــەرە 
بەرژەوەندییــەكان  شــەپۆلی  پێچەوانــەی 
بێــت، گەورەتریــن زیــان لــە پێگــەی ئەكتــەرە 

دەدات.  بچووكــەكان 
ــەقامگیرترین  ــە س ــی ل ــەی نێودەوڵەت ژینگ
ئاڵــۆزی  هاوكێشــەی  كۆمەڵێــك  دۆخیــدا 
سروشــتی  كــە  تێدایــە  ملمالنێــی  لــە  پــر 
جەنگێكــی لەســەرخۆی وەرگرتــووە. ئەگــەر 
جەمســەری  هــەردوو  زلهێــز  ئەكتــەری  دوو 
ــەرە  ــێ، ئەكت ــە لەســەرخۆیەكەیان گرتب جەنگ
بچــووك و الوەكیــەكان لــە خــوارەوە خەریكــی 
جۆرێــك لــە جەنــگ دەبــن كــە لــە ئەدەبیاتــی 
سیاســیدا پێــی دەڵێــن جەنگــی بــە وەکالــەت، 
یــان "Proxy war"، ئەوانیــش جۆرێــك لــە 
دروســت  بۆخۆیــان  الوەكــی  بەرژەوەندیــی 

دەكــەن كــە لەپــاڵ بەرژەوەندیــە بااڵكــەی 
ئەكتــەرە زلهێزەكانــدا هــەوڵ دەدەن بگەنــە 
ئامانجــە تایبەتەكانــی خۆیــان، بەاڵم پێویســتە 
ئاراســتەی بەرژەوەندیەكــە هەمــان ئاراســتەی 
بەرژەوەندیــی زلهێزەكانــی هەبێــت بــۆ ئــەوەی 
بــەردەوام بێــت. ئــەوەی لێــرەدا پێویســتە 
بچووكــەكان  ئەكتــەرە  پێگــەی  بپرســین، 
لــەو جەنگــە لەســەرخۆیانەدا چییــە؟ ئایــا 

دەرفەتــی بەردەوامبوونیــان هەیــە؟ 
لەگــەڵ ئاڵۆزبوونــی هاوكێشــەكان رۆڵ و 
ناڕوونتــر  بچووكەكانیــش  ئەكتــەرە  پێگــەی 
ــە هێزێكــی  ــاد ل دەبێــت، بەتایبــەت ئەگــەر زی
لەهەمــان  بــن،  ملمالنــێ  خەریكــی  گــەورە 
كاتــدا كۆمەڵێــك ئەكتــەری هەرێمــی پێگــە 
ــی  ــە و ئاراســتەی تایبەت ــش جووڵ مامناوەندی
ــەو  ــۆزی ل ــی ئاڵ ــە دۆخێك ــت. ل ــان هەبێ خۆی
شــێوەیەدا ئەكتــەرە بچووکــەكان دەبنــە كارتی 
گوشــار بەدەســت زلهێزەكانــەوە كــە بەرامبــەر 
ــی  ــی كارتەكان ــن. فرەی ــەكاری دەهێن ــەك ب ی
گوشــار و ســەقامگیرنەبوونی ئەكتــەرە بچــووک 
ئــەوەی  هــۆی  دەبێتــە  مامناوەنــدەكان  و 
دریژتــر  لەســەرخۆیەكان  جەنگــە  تەمەنــی 
جــۆرە  ئــەم  بەردەوامیــی  لەدۆخــی  بێــت، 
ــەكان  ــێك لەالیەن ــتراتیژی بەش ــدا س جەنگەش
گۆڕانــكاری بەســەردا دێــت، بۆیــە زۆرجــار 
بــۆ خۆگونجانــدن لەگــەڵ ســتراتیژی نــوێ، 
بەســەردا  كارتەكانــی گوشــاریش گۆڕانیــان 
ناچــارن  ئەكتــەرەكان  لــە  بەشــێك  دێــت، 
بەشــێك لەكارتەكانی بەردەســتیان بســووتێنن 
لەبــەر دوو هــۆكار: یەکــەم، بەشــێك لــەو 
ــە  ــان هەی ــی كاتیی ــە رۆڵێك ــەرە بچووکان ئەكت
هاوكێشــەكەدا  لەچوارچێــوەی  چیتــر  و 
جێگەیــان نابێتــەوە، ئــەو ئەكتەرانــەی لەســەر 
نموونــەی  لــە  شــێوەی گروپــی چەكداریــن 
ــی  ــی كات ــۆ ماوەیەك ــە ب ــەن ك ــەو ئەكتەران ئ

بەشــێك  زلهێــزەكان  دووەم،  دروســتبوونە. 
لــە كارتــە بێكارەكانــی بەردەســتیان لەنــاو 
دەبــەن بــۆ ئــەوەی لەكــۆی هاوكێشــەكەدا 
نەبنــەوە بــە كارتــی گوشــار لەســەریان، هێــز 
ــە نموونــەی ئــەو  و گروپــە ئۆپۆزســیۆنەكان ل

ئەكتەرانــەن. 
بــەردەم  دەكەوینــە  دووبــارە  لێــرەدا 
پرســیارێكی جەوهــەری، چ جــۆرە ئەكتەرێــك 
زیاتــر ئەگــەری ئــەوەی هەیــە وەك كارتێكــی 
گوشــار لەناوبچێــت؟ ئایــا ئاینــدەی هێــزە 
ــتەیەك دەڕوات؟  ــەرەو چ ئاراس ــەكان ب بچووك
ــە  ــان هەی ــەن كاریگەریی ــەر ه ــك فاكت كۆمەڵێ
لەســەر ئــەوەی ئەكتــەرەكان ببنــە كارتــی 
گوشــاری  كارتــی  یــان  كاتــی  گوشــاری 
پێگــەی  یەکــەم-  لەوانــە:  بــەردەوام، 
بچووکــەكان،  ئەكتــەرە  جیۆپۆلیتیكــی 
بەتایبــەت ئەكتــەرە نادەوڵەتــەكان، چونكــە 
هەنــدێ پێگــەی جیۆپۆلیتیكــی هەیە دەكەوێتە 
درێژخایەنــی  ســتراتیژیەتی  چوارچێــوەی 
دەبینیــن  بۆیــە  زلهێزەكانــەوە،  ئەكتــەرە 
زۆرجــار بەردەوامبوونــی بەشــێك لــە ئەكتــەرە 
بچووکــەكان بەهــۆی هەڵكەوتــەی جوگرافــی و 

ناوچەیــەدا. ئــەو  بەســەر  بااڵدەســتیەتی 
ئەكتــەرە  ئــەو  دونیابینــی  دووەم-   
بــۆ  ئەكتــەرەكان  تێڕوانینــی  بچووکانــە، 
هەیــە  رۆڵــی  هاوكێشــەكان  سروشــتی 
بتوانــێ  چەنــدە  بەردەوامبوونیــان،  لــە 
هاوكێشــەكان  بــۆ  دروســت  خوێندنــەوەی 
بــكات، ئەوەنــدە زیاتــر دەتوانــێ خــۆی لەگــەڵ 
ــێوەیە  ــەم ش ــێ و ب ــەكان بگونجێن گۆڕانكاریی

بێــت.  بــەردەوام 
ئەگــەر بــە وردی بڕوانینــە رووداوەكانــی 
ــەوە  ــەو كات ــن ل ــی ســارد، دەبینی دوای جەنگ
تــازەی  فۆرمێكــی  وەکالــەت  بــە  جەنگــی 
وەرگرتــووە و ئەكتــەرە بچووکــەكان زووتــر 

بەشــێك  الوازیــی  بەهــۆی  دەتوێنــەوە، 
دوای  بــەاڵم  گــەورەكان.  ئەكتــەرە  لــە 
رووداوەكانــی بەهــاری عەرەبــی، ئەگەرچــی 
جەنــگ فۆرمێكــی توندوتیــژی وەرگــرت و بــە 
ســەدان هــەزار مــرۆڤ بوونــە قوربانــی، لەگــەڵ 
روویــان  الوەكییــەكان  ئەكتــەرە  ئەوەشــدا 
لەزیادبــوون كــرد، بــە تایبــەت لــە ســووریا و 
عێــراق. لــەدوای جەنگــی ســاردەوە ئاڵۆزتریــن 
ــدا  ــە نێودەوڵەتییەكان ــە پەیوەندی ــە ل هاوكێش
پرســی ســووریا و عێــراق بوونــە، بەشــێوەیەك 
بچووکەكانیــش  ئەكتــەرە  فۆرمــی  كــە 
بینیــوە،  بەخۆیــەوە  ریشــەیی  گۆڕانــكاری 
كارتــی  بوونەتــە  ئەكتەرانــە  لــەو  بەشــێك 
ــە  ــەوە و ل ــر لەالیەنێك ــت زیات ــار بەدەس گوش
ــە گەمەیەكــدا بەشــدارن، ئــەم دۆخــە  زیاتــر ل
لــەو  بەشــێك  بــە  ناڕوونــی  ئایندەیەكــی 
ئەوانــەی  بەتایبــەت  بەخشــیوە،  ئەكتەرانــە 
فۆرمــی گروپــی چەكداریــان هەیــە و دەســتیان 
گرتــووە،  جوگرافیــدا  ناوچەیەكــی  بەســەر 
نزیكبوونــەوەدان  و  لەدانوســتاندن  هەمیشــە 
لــە هێــزە گــەورەكان، ئەمانــە دەبــن بــەو 
لــەم  ئەگــەر  دەســووتێن.  كــە  كارتــەی 
لــە  كــورد  پرســی  بروانینــە  گۆشــەیەوە 
ــە  ــورد ل ــەوەی ك ــە ل ــن جگ ــووریا، دەبینی س
ــۆی  ــە لەك ــی بچووک ــۆی ئەكتەرێك ــووریا خ س
لەســەرخۆیەكەدا،  جەنگــە  هاوكێشــەی 
ــك  ــدا ئەوانیــش بەســەر كۆمەڵێ ــان كات لەهەم
ئەكتــەری الوەكیــی دیكــەدا دابەشــبوونە، ئــەم 
دابەشــبوونەش بەپێــی بەرژەوەندیــی هێــزە 
ئیقلیمــی و نێودەوڵەتیەكانــە، بۆیــە دەبینیــن 
گۆڕانكارییەكانــدا  وێســتگەیەكی  چەنــد  لــە 
بوونەتــە قوربانــی و وەك كارتێكــی گوشــار 
ســووتێنراون،  بااڵتــر  الیەنێكــی  بەدەســتی 
نموونەیــە،  دیارتریــن  عەفریــن  پرســی 
كەوتنــی عەفریــن و بەشــێكی زۆری ناوچــە 

لــە  بەجۆرێــك  پەیوەســت  كوردنشــینەكان 
نزیكبوونــەوەی هێــزە بااڵكانــی ئــەم گەمــە 
لەســەرخۆیەیە. لەبەرامبــەر ئەمــەدا هەنــدێ 
ئەكتــەر ئــەم دۆخــە ســتانداردەیان شــكاندووە 
و توانیویانــە پارێــزگاری لەپێگــەی خۆیــان 
كارتــی  قۆناغێكــدا  لــە  ئەگەرچــی  بكــەن 

گوشــار بوونــە.
ــە  ــە نموون ــتان ب ــاوای كوردس ــەر رۆژئ ئەگ
وەربگریــن دوای نەمانــی داعــش و ئاڵۆزبوونــی 
هاوكێشــە سیاســی و هەرێمییــەكان، دەبینیــن 
ئایندەیەكــی نــاڕوون چاوەڕوانــی ئــەو پارچــەی 
كوردســتان و هێــزە كوردییەكانــی ســووریا 
دەكات، بەتایبــەت دوای ئــەوەی هــەر یەكێــك 
ببوونــە  رابــردوودا  لەمــاوەی  هێزانــە  لــەو 
كارتــی گوشــاری دەوڵەتێكــی گــەورە بەرامبــەر 
ئەوانــی دیكــە. لــە دواهەمیــن پێشهاتیشــدا 
ئەمریــكا  هێزەكانــی  كشــانەوەی  پرســی 
و  هەرێمــی  ســیناریۆ  دەرگای  رۆژئاڤــا  لــە 
نێودەوڵەتیــەكان وااڵ دەكات، بەشــێوەیەك كــە 
خاڵــی هاوبەشــی نێــوان ســیناریۆكان ئەوەیــە 
گوشــار  كارتێكــی  وەك  رۆژئاڤــا  كــوردی 
ــەیەكی  ــی هاوكێش ــە قوربانی ــە دەكرێن خەریك
ــزە هەرێمــی و  ــوان هێ ــی نێ ــی بەرژەوەندی نوێ
ــەوە  ــای ئ ــە مان ــەاڵم ئەم ــەكان. ب نێودەوڵەتی
نییــە كــە ئەگــەری روودانــی ســیناریۆی دیكــە 
ئەویــش  تــاڵ هەیــە،  راســتییەكی  نەبێــت. 
ئەوەیــە کــە كــورد چ لــە عێــراق و چ لــە 
ســووریاش بۆ ئەوەی هەمیشــە وەك بەشــێكی 
زینــدووی نێــو هاوكێشــەكان بمێننــەوە، دەبــێ 
هێزێكــی شــەڕكەری  واقــع  ئــەرزی  لەســەر 
خۆیــان  دەســەاڵتداریی  و  هەبــێ  باشــیان 
بەســەر خاكێكــی دیاریكــراودا نیشــان بــدەن. 
لــەدەرەوەی ئــەو هاوكێشــەیە كــورد وردە وردە 
ــی  ــۆ بەرژەوەندی ــە ب ــەی ك ــەو كارت ــە ئ دەبن

ــووتێن. ــر بس بااڵت

19ی  لــە  تویتێــك  بــە  ترەمــپ،  دۆناڵــد 
ــانەوەی  ــاری كش ــی 2018 دا بڕی ــی یەكەم كانوون
هێزەكانــی لــە ســووریا دا. ئــەم بڕیــارە لەنــاكاو و 
ــەی بەرپرســانی  ــپ، زۆرب ــراوەی ترەم چاوەڕواننەك
و  دۆســت  و  سیاســی  چاودێرانــی  ئەمریــكا، 
ــوڕمان  ــە سەرس ــك ل ــی جۆرێ ــی، تووش نەیارەكان
بەپەلەیــەی  گۆڕانــە  ئــەم  بەتایبەتــی  كــرد. 
سیاســەتی ئەمریــكا، بەپێچەوانەی زۆربــەی لێدوان 
و بۆچوونەكانــی بەرپرســانی ئیــدارەی ترەمپــە كــە 
ــی  ــتا كات ــرد، هێش ــەوە دەك ــەر ئ ــان لەس جەختی

كشــانەوە لــە ســووریا نەهاتــووە.
لــەم رووەوە، جۆزێــف دانفۆرد ســەرۆك ئەركانی 

ــە 6ی كانوونــی  ــكا، ل هاوبەشــی هێزەكانــی ئەمری
یەكەمــی 2018 دا ئامــاژەی بــەوە كــرد كــە هێشــتا 
ــپاندنی  ــۆ چەس ــاوە ب ــژ م ــی دوور و درێ رێگەیەك
ســەقامگیری لــەو ناوچانــەی لەژێــر كۆنترۆڵــی 
ــووریای  ــی س ــەدان و هێزكان ــی ئێم هاوپەیمانەكان
دیموكــرات HSD كــە بڕیــار وایــە ئەركی پاراســتنی 
تەنیــا %20ی  بگــرن،  ئەســتۆ  لــە  ئاســایش 
راهێنانیــان تــەواو كــردووە. بــە هەمان ئاراســتەش، 
جــۆن بۆڵتــن راوێــژكاری ئاسایشــی نەتەوەیــی 
ــە  ــكا ل ــی ئەمری ــەری تایبەت ــری نوێن ــم جێف و جی
ســووریا، لــە مــاوەی دوو مانگــی رابــردوودا، زیاتــر 
لــە جارێــك جەختیــان لەســەر ئــەوە كــردووە كــە 

مانــەوەی هێــزی ســەربازیی ئەمریــكا لــە ســووریا 
ســەرەكییەوە:  خاڵــی  ســێ  بــە  پەیوەســتە 
تێكشــكاندنی داعش، ســەقامگیركردنی ناوچەكانی 
ــران و  ــی ئێ ــی HSD و ئیحتیواكردن ــر كۆنترۆڵ ژێ

ــە ســووریا.  ــی میلیشــیاكانی ل دەركردن
كەواتــە، بۆچــی لــە كاتێكــدا ئەمریــكا هیچــكام 
لــەو ئامانجانــەی ســەرەوەی دەســتەبەر نەكــردووە، 
بڕیــاری كشــانەوەی هێزەكانــی لە ســووریا دەدات؟ 
هــۆكارە ســەرەكییەكانی ئــەم بڕیــارەی ترەمــپ 
لــە چییــەوە ســەرچاوە دەگرێــت؟ لێكەوتــە و 
دەرهاویشــتەكانی ئــەم بڕیــارە چــی دەبن؟ كــورد و 
بەتایبــەت رۆژئــاوای كوردســتان لــەم هاوكێشــەیەدا 

چییــان بەســەردێت؟ 
وێــڕای ئــەوەی كــە زۆربەی بەرپرســانی ئیدارەی 
ترەمــپ، لەوانــە وەزیــری بەرگــری، وەزیــری دەرەوە 
ــەم  ــەڵ ئ ــی لەگ ــی نەتەوەی ــژكاری ئاسایش و راوێ
بڕیــارە بەپەلەیــەی كشــانەوەی هێزەكانــی ئەمریكا 
ــارەی  ــەم بڕی ــۆ ئ ــەن ب ــۆكار ه ــەاڵم زۆر ه ــن، ب نی

ترەمــپ.
 یەكێــك لــە فاكتــەرەكان پەیوەنــدی بــەو 
بۆچوونــەی ترەمپــەوە هەیــە كــە جەخــت لەســەر 
لــە  زۆری  پارەیەكــی  ئەمریــكا  دەكات  ئــەوە 
ــر  ــردووە و چیت ــەرج ك ــتدا خ ــی ناوەڕاس رۆژهەاڵت
ئامــادە نییــە بــێ بەرامبــەر ئاسایشــی دەوڵەتانــی 
ــی  ــە 20ی كانوون ــپ ل ــت. ترەم ــە بپارێزێ ناوچەك
ــە  ــرد ك ــەوە ك ــۆ ئ ــاژەی ب ــی 2018 دا ئام یەكەم
چیتــر ئەمریــكا رۆڵــی پۆلیــس لــە رۆژهەاڵتــی 
ــەو  ــووە ئ ــەوە هات ــی ئ ــێ و كات ــتدا نابین ناوەڕاس
پارەیــەی كــە ئەمریــكا لــەو ناوچەیــە خەرجــی 
دەكات، بــۆ بووژاندنــەوەی ئابووریی ئەمریكا خەرج 

بكرێــت. لەالیەكــی تریشــەوە، ترەمــپ پێیوایــە كــە 
لەناوبردنــی داعــش تەنیــا ئەركــی ئەمریــكا نییــە، 
كاتــی ئــەوە هاتــووە دەوڵەتانــی ناوچەكــە خۆیــان 
ــدا  ــەڵ ئەوەش ــرن. لەگ ــتۆ بگ ــە لەئەس ــەم ئەرك ئ
ترەمــپ دەیەوێــت بــە خەڵكــی ئەمریــكاش بڵێــت 
كــە پابەنــدە بــە بەڵێنەكانــی كەمپینــی هەڵبــژاردن 
لــە  ئەمریــكا  هێزەكانــی  كشــانەوەی   لەبــارەی 

ــە. ناوچەك
ــر،  ــی ت ــت هۆكارێك ــان ئاراســتە، دەكرێ بەهەم
پەیوەنــدی بــە هەڕەشــەكانی توركیــاوە هەبێــت لــە 
ــی  ــی تەلەفۆن ــە پەیوەندی ــاوای كوردســتان. ل رۆژئ
نێــوان ئەردۆغــان و ترەمپــدا لــە 14ی ئــەم مانگــە، 
پێدەچێــت تێگەیشــتنێك دروســت بووبێــت بــۆ 
كشــانەوەی  هێزەكانــی ئەمریــكا. بەپێــی هەندێــك 
ــپ داوە  ــە ترەم ــی ب ــا بەڵێن ــەرچاوەش، توركی س
كــە لــە جیاتــی هێــزە كوردییــەكان شــەڕی داعــش 
لــە ســووریا بــكات. هەروەهــا ترەمــپ مەبەســتێتی 
ــە رووســیا  ــا ل ــارەوە، توركی ــەم بڕی ــەی ئ ــە رێگ ل
دووربخاتــەوە و گرێبەســتی كڕینــی مووشــەكی 
ئێس 400 ی رووســی هەڵبوەشــێنێتەوە. لەالیەكی 
ــكا  ــی ئەمری ــا یارمەت ــت توركی ــەوە، دەیەوێ تریش
ــەر  ــی س ــەپاندنی گەمارۆكان ــی س ــە پرس ــدات ل ب

ئێــران. 
بــەاڵم لەســەر ئــەرزی واقیــع، ئــەم بڕیــارە 
بەپەلەیــە و بەتایبــەت لــەم كاتــەدا، ئەنجامــی 
و  دەبێــت  ترەمپــی  خواســتەكانی  پێچەوانــەی 
كێشــە و گرفتــی گــەورە بــۆ سیاســەتی ئەمریــكا 
لــە ناوچەكەدا دروســت دەكات و بەرژەوەندییەكانی 
رووبــەڕووی مەترســیی راســتەقینە دەكاتــەوە كــە 
ــەم: ــان بك ــە هەندێكی ــاژە ب ــرەدا ئام ــت لێ دەكرێ

 یەكــەم: ئــەم بڕیــارەی ترەمــپ بەشــێوەیەكی 
ــیا  ــی رووس ــۆی بەهێزكردن ــە ه ــتەوخۆ دەبێت راس
ــە  ــراوە دەكات ل ــتیان ك ــەد و دەس ــی ئەس و رژێم
كۆنترۆڵكردنــی تــەواوی خاكــی ســووریا بــە ناوچــە 
كوردییەكانیشــەوە. رووســیا و رژێمــی ئەســەد 
ــەڕووی ســەربازی  ــاردەر ل ــزی بڕی ــە تاكــە هێ دەبن
ــەش وا دەكات  ــەدا و ئەم ــەو واڵت و سیاســییەوە ل
ــۆ چارەســەری  ــچ سازشــێك ب ــی ئەســەد هی رژێم
ــەكات. ــی ســووریا پەســەند ن ئاشــتییانەی قەیران

 دووەم: بــە دەرچوونــی ئەمریــكا، ئێــران و 
ئــەو میلیشــیایانەی پاڵپشــتییان دەكات، پێگەیــان 
بەهێزتــر دەبێــت. ئەمــە لەكاتێكدایــە كــە یەكێــك 
لــە پایەكانــی ســتراتیژی ئەمریــكا لــە ناوچەكــەدا 
بریتییــە لــە ئیحتیواكردنــی ئێــران. جیــم جێفــری 
نوێنــەری تایبەتــی ئەمریــكا بــۆ ســووریا، لــە 
چەندیــن بۆنــەدا ئامــاژەی بــۆ ئــەوە كــردووە 
ــە ســووریا مەترســین  ــران ل ــە میلیشــیاكانی ئێ ك
ئەمریــكا. هەربۆیــە  بەرژەوەندییەكانــی  لەســەر 
تــا ئــەو میلیشــیایانە دەردەچــن، ئەمریــكا لــە 
ــە  ــدا نیی ــی تێ ــە گومان ــەوە. بۆی ســووریا دەمێنێت
كــە بــە دەرچوونــی هێزەكانــی ئەمریــكا، پێگــەی 
میلیشــیاكانی ســەر بــە ئێــران بەهێزتــر دەبێــت و 
ــە  ــەوەی هەڕەشــە ل ــت بۆئ ــراوە دەبێ دەســتیان ك
ئاسایشــی ئیســرائیل بكــەن. لەالیەكــی تریشــەوە، 
ناوچــە  كۆنترۆڵكردنــی  هەوڵــی  میلیشــیاكانی 
ســنوورییەكانی ســووریا لەگــەڵ عێــراق دەدەن. 
ئەمــە لەكاتێكدایــە كــە زۆربــەی ســنوورەكانی 
ــیایانەدایە.  ــەو میلیش ــی ئ ــر كۆنترۆڵ ــراق لەژێ عێ
ــتكردنی  ــۆ دروس ــۆش دەكات ب ــە خ ــەش رێگ ئەم
ئــەو كۆریــدۆر و هیاللــی شــیعەیەی كــە ئێــران 

ــێ.  ــوە دەبین ــی پێ خەون
دەبێتــە  ئەمریــكا،  كشــانەوەی  ســییەم: 
و  داعــش  بەهێزبوونــەوەی  دووبــارە  هــۆی 
لــە  تایبــەت  بــە  تیرۆریســتییەكان،  گرووپــە 
ــە  ــووریادا. ب ــراق و س ــنوورییەكانی عێ ــە س ناوچ
لەبەرچاوگرتنــی ئــەوەی هێشــتا داعــش لە ســووریا 
بەتەواوەتــی تێكنەشــكاوە و لــە عێــراق چاالكــی و 
جموجوڵــی هەیــە، ئــەم بڕیــارەی ترەمــپ دووبــارە 
بۆشــاییەكی گــەورەی سیاســی و ئەمنــی دروســت 
دەكات، تەنانــەت بــەدوور نابینرێــت كە ســیناریۆی 
هاوشــێوەی رووداوەكانــی 2014 رووبــدات و داعــش 
ــراق  ــە خاكــی ســووریا و عێ ــراوان ل رووبەرێكــی ف

ــكات. ــر ب داگی
ــە  ــكا ل ــی ئەمری چــوارەم: كشــانەوەی هێزەكان
ســووریا تەگەرەیەكــی گــەورە دەخاتــە بــەردەم 
سیاســەتەكانی لــە عێــراق. بەتایبــەت كــە ئێســتا 
ــۆ  ــەوە ب ــۆی چڕكردووەت ــی خ ــكا هەوڵەكان ئەمری
رووبەڕووبوونــەوەی هەژمــوون و كاریگەریــی ئێــران 
لــە عێــراق و ناوچەكــەدا و لەڕێگــەی گەمــارۆی 
ئابوورییــەوە هەۆڵــی پەكخســتنی تواناكانــی ئێــران 
ــووریا  ــە س ــكا ل ــی ئەمری ــەاڵم دەرچوون دەدات. ب
و بەهێزبوونــی ئێــران لــەم واڵتــە، كاریگەریــی 
راســتەخۆی دەبێــت لەســەر بەهێزبوونــی پێگــەی 
ــە  ــران ب ــدا. ئێ ــە عێراق ــی ل ــران و هاپەیمانەكان ئێ
هاوكاریــی دۆســتەكانی هەوڵــی دەركردنــی ئەمریكا 
ــە  ــەوەی ك ــەدەر ل ــە ب ــش دەدات. ئەم ــە عێراقی ل
ئەمریــكا بــەو سیاســەتەی ئێســتای متمانــەی الی 
ــوردی  ــت و ك ــی الواز دەبێ ــەی هاوپەیمانەكان زۆرب
ــە یەكجــاری  ــەوەی ب ــت بۆئ ــاڵ دەنێ ســووریاش پ

ــران و رژێمــی ئەســەد.  ــاڵ ئێ ــە پ بچن

بڕیاری ترەمپ و ئەگەرەكانی 
بەردەم رۆژئاڤا

سووتانی كارتەكانی گوشار 
لە هاوكێشە نوێیەكانی 

بەرژەوەندیدا

كشانەوەی ئەمریكا 
لە سووریا؛ هۆكار و 

لێكەوتەكانی 

دالوەر عەالئەددین

هۆگر ئیبراهیم حەكیم

د. نەوزاد هێتوتی

سەرۆكی ئینستتیوتی مێری

ماستەر لە زانستە سیاسیەكان
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رۆژێــك پێــش بڕیــاری كشــانەوەی هێزەكانی 
ئەمریــكا لــە ســووریا، كۆبوونەوەیەكــی بــااڵ لە 
باڵەخانەی وەزارەتی بەرگریی ئەمریكادا بەڕێوەچوو 
كــە ئامانج لێی ســاردكردنەوەی دۆناڵــد ترەمپ، 
ســەرۆكی ئەمریــكا بوو لــە بڕیاری كشــاندنەوەی 
هێزەكانــی ئەمریكا لە ســووریا و كەمكردنەوەیان 
لــە ئەفغانســتان. رۆژی چوارشــەممە بڕیارەكەی 
ســەرۆكی ئەمریــكا دەرچــوو، بــۆ رۆژی دواتــر 
جەمیز ماتیس، وەزیری بەرگریی ئەمریكا، بڕیاری 

دەستلەكاركێشانەوەی دا. 
لە كۆبوونەوەكەی رۆژی سێشەممەدا هەر یەكە 
لە مایك پۆمپیۆ، وەزیری دەرەوەی ئەمریكا، جۆن 
بۆڵتن، راوێژكاری ئاسایشی نیشتیمانیی سەرۆكی 
ئەمریكا و جۆ دانفۆرد، سەرۆك ئەركانی هێزەكانی 
ئەمریكا هاوشان لەگەڵ ماتیس بەشدار بوون. بەاڵم 
پەیامەكەی چوارشەممەی دۆناڵد ترەمپ، سەرۆكی 
ئەمریــكا ســەبارەت بە كشــاندنەوەی هێزەكان لە 
ســووریا دەریخســت كــە هەوڵەكانــی هــەر چوار 

بەرپرسەكە شكستی هێناوە.
بەگوێرەی راپۆرتێكی رۆژنامەی )وۆڵ ســتریت 
جورناڵ(ی ئەمریكی، ماتیــس دوای باوبوونەوەی 
پەیامەكەی ترەمپ ســەبارەت بە شكســتی داعش 
و دەرچوونی ســوپای ئەمریكا لە سووریا، بڕیاری 
دەستلەكاركێشانەوەی دا، تەنانەت دەقی نامەكەی 
دەستلەكاركێشانەوەكەشــی لەنــاو گیرفانیدا بوو، 
بۆیــەش پاش كۆبوونەوە لەگەڵ پۆمپیۆ و وەزیری 
ڤیدیــۆی  ســەیركردنەوەی  و  نەرویــج  دەرەوەی 
پەیامەكەی ترەمپ، یەكســەر ســەردانی كۆشكی 
ســپی كردبــوو و لەگــەڵ ترەمــپ كۆببــووەوە. 
بەرپرســانی ئــاگادار بە رۆژنامــە ئەمریكییەكەیان 
راگەیانــدووە كۆبوونــەوە دوو قۆڵییەكــەی ترەمپ 
و ماتیــس 45 خولەكــی خایاند كە تێیدا باســیان 
لە جیاوازی جیهانبینی خۆیان ســەبارەت كێشــە 
جیاجیاكان كردبوو، لەوانەش ناتۆ، مەترسییەكانی 
رووســیا و چیــن و شــەڕی تیــرۆر، هەروەهــا بۆ 
دواجاریــش هەوڵیدابــوو ترەمپ قایلبــكات واز لە 
كشــاندنەوەی هێزەكان لە ســووریا و ئەفغانستان 
بهێنێ، بەاڵم بێســوود بوو. ماتیس لە كۆتاییدا بە 
ترەمپی راگەیاندبوو كە سەرۆكی ئەمریكا پێویستی 
بــە كەســێكە وەك خــۆی بیربكاتــەوە و نامــەی 

دەستلەكاركێشــانەوەی خــۆی رادەســتی ترەمپ 
كردبوو. 

بەگوێرەی راپۆرتێكی )نیویۆرك تایمز(، ماتیس 
پێــش كۆبوونەوەكــەی لەگــەڵ ترەمــپ، داوای لە 
ســتافی وەزارەتــی بەرگری كردبــوو 50 كۆپی لە 
نامەی دەستلەكاركێشــانەوەكەی ئامادە بكرێ، بۆ 
ئەوەی بەســەر دامەزراوە جیاجیاكانی حكومەت و 

دەزگاكانی میدیادا دابەش بكرێ.
تەواوكردنــی  دوای  بەرگــری  وەزیــری 

كۆبوونەوەكەی كۆشكی سپی گەڕابووەوە پێنتاگۆن 
و لەگــەڵ فەرمانــدە و بەرپرســانی وەزارەتەكەی 
كۆبــووەوە. چەند خولەكێك دوای كۆبوونەوەكەش 
ترەمپ لە تویتێكدا وازهێنانی ماتیســی راگەیاند. 
بەگوێــرەی راپۆرتەكــەی )جۆرنــاڵ( لــەو كاتەوە 
نیگەرانییەكانی بەرپرسانی پێنتاگۆن جیدیتر بوون 
و كۆنگرێســمانەكان پەیوەندییان بە پێنتاگۆنەوە 

دەكرد و دڵگرانی و نیگەرانی خۆیان دەردەبڕی.
ژمارەیەك بەرپرسی وەزارەتی بەرگری بە )وۆڵ 

ستریت جورناڵ(یان راگەیاندووە ترسی ئەوان لەوەیە 
دەستلەكاركێشــانەوەی ماتیــس دەســتی ترەمپ 
وااڵ بــكات لەوەی هێزی زیاتر لە واڵتە جیاجیاكان 
بكشــێنێتەوە. فەرماندەكانی ئەمریكاش ئاماژە بۆ 
ئــەوە دەكەن كــە باس و خواســی كەمكردنەوەی 
هێزەكانی ئەمریكا لە عێراقیش هاتووەتە ئاراوە كە 

ئێستا ژمارەیان 5500 سەربازە.
رۆژێــك دوای بڕیــاری كشــاندنەوەی هێزەكان 
لە ســووریا، ترەمپ بڕیــاری دا ژمارەی هێزەكانی 

ئەمریــكا لە ئەفغانســتان نیوە بــكات و بۆ 7000 
سەرباز كەمیان بكاتەوە. لە چەند ساڵی رابردوودا 
تاڵیبــان جارێكی دیكە هەڵســاوەتەوە، جگە لەمە 
داعش شــانەی بەهێزی لەو واڵتەدا دروستكردووە، 
هەمــوو ئەمانەش لە كاتێكدان كــە فەرماندەكانی 
ئەمریكا پێیانوابوو ژمارەی زۆری هێزەكانی ئەمریكا 
لە ئەفغانســتان دەستی حكومەتی ئەفغانستان لە 
دانوستاندنەكانی ئەمدواییەی لەگەڵ تاڵیبان بەهێز 

دەكات.

كاربەدەســتێكی بااڵی پێنتاگۆن بە )واشــنتن 
پۆســت(ی راگەیاندووە :"مەسەلەكە تەنیا سووریا 
نەبوو، بەڵكو كۆمەڵێك بڕیاری پێشتری سەرۆكی 
ئەمریــكا هــۆكاری دڵگرانــی ماتیس بــوو، بەاڵم 

بڕیارەكەی سووریا زۆر هەڕەمەكی دیار بوو".
كەسێكی ئاگادار لە بڕیارەكەی وەزیری بەرگریش 
بە )جورناڵ(ی گوتووە "ماتیس گەیشــتبووە ئەو 
بڕوایەی چیدی ناتوانێ رێگە لە هەنگاوەكانی ترەمپ 
بگرێ و لەوە تێگەیشتبوو كە ترەمپ تەنانەت رازی 

نابێ هێزێكی كەمیش لە سووریا بهێڵرێتەوە".
بەگوێــرەی راپۆرتەكــەی )جورنــاڵ(، یەكێك 
لــە نیگەرانییەكانــی ماتیــس لــە كۆبوونەوەكەی 
سێشــەممەیدا ئــەو پەیامــە بــوو كە كشــانەوەی 
هێزەكانــی ئەمریكا بــە هاوپەیمانەكانــی ئەمریكا 
دەدات، لەوانەش هێزە كوردییەكان كە چەند ســاڵ 
لەپاڵ ئەمریكادا شەڕی داعشیان كردووە، هەروەها 
ئەو واڵتانەش كە لەسەر داواكاری ئەمریكا هاتبوونە 
ناو هاوپەیمانێتی نێودەوڵەتی، ئەم هەڵوێســتە لە 
دەقی نامەی دەستلەكاركێشــانەوەی ماتیسیشــدا 
رەنگــی داوەتەوە كە تێیدا جەختێكی زۆر لەســەر 
رۆڵــی هاوپەیمانان و هاوبەشــەكان لە پاراســتنی 

ئاسایشی نیشتمانی ئەمریكا دەكاتەوە. 
جەیمــز ماتیس، تەمەن 68 ســاڵ، یەكێك لەو 
دەگمەن بەرپرســانەی ئەمریكایە كە لەســەرەتای 
دەستبەكاربوونی ئیدارەی ترەمپەوە لە پۆستەكەی 
خۆی مابووەوە، بە یەكێك لەو دەگمەن كەسانەش 
لە قەڵەم دەدرێ كە لە كۆبوونەوەكاندا توانیویەتی 
بەرەنگاری بڕیار و داواكارییەكانی ترەمپ ببێتەوە، 
بــە تایبەتیــش لــەو پرســانەی پەیوەندییــان بە 
هاوپەیمانەكانــی ئەمریــكا لە جیهــان و وجوودی 
ناوچــە جیاجیاكانــی  لــە  ئەمریــكا  ســەربازیی 
جیهانــەوە هەیە. بۆیەش چــاوەڕێ دەكرێ ناتۆ و 
هاوپەیمانەكانی ئەمریكا لە رۆژهەاڵتی نێوەڕاســت 
و رۆژهەاڵتــی ئاســیا بــە نیگەرانییــەوە چاوەڕێی 

جێگرەوەی ماتیس بكەن.
بەگوێرەی راپۆرتەكەی )جورناڵ( و )پۆست(، 
زۆرینەی فەرماندە و بەرپرسانی پێنتاگۆن لەبارەی 
پاراســتنی هاوپەیمانانی ئەمریــكا لەگەڵ ماتیس 
كۆكــن، ئەمــەش لە الیەكــەوە دەتوانــێ هۆكاری 
دەستلەكاركێشــانەوەی ژمارەیەكی زۆری ســتافی 
بــااڵی پێنتاگــۆن بــێ و لەالیەكــی دیكەشــەوە 

جێبەجێكردنی پالنەكانی ترەمپ خاو دەكاتەوە.

وەزیری بەرگریی ئەمریكا چۆن وازی هێنا؟

پنتاگۆن ترسی هەیە دەستلەكاركێشانەوەی ماتیس دەستی ترەمپ وااڵ بكات لە كێشانەوەی هێزەكانی ئەمریكا لە واڵتانی دیكەش

رووداو - هەولێر

هەفتــەی رابــردوو دۆناڵد ترەمپ، ســەرۆكی 
ئەمریكا بڕیاری دا هێزەكانی ئەمریكا لە ســووریا 
بكشێنەوە و كۆتایی بە چوار ساڵ هەڵمەتی دژی 
داعش لەو واڵتە بهێنن. دوو رۆژ دوای بڕیارەكەش 
وەزیری بەرگریی ئەمریكا دەستی لەكاركێشایەوە. 
شــارەزایان ئــەم هەنــگاوە بە گۆڕانێكــی گەورە 
لــە ســتراتیژی ئەمریــكا لــە ناوچەكــە دەزانن، 
هاوپەیمانانی ئەمریكا لە ناوچەكە، لەوانەش كورد، 
بە نیگەرانییەوە چاوەڕێی ئاكامە مەترسیدارەكانی 

بڕیارەكەی كۆشكی سپی دەكەن.
ســەرۆكی ئەمریكا لــە پەیامێكــی ڤیدیۆییدا 
رایگەیاند: "ئێمە لە شەڕی داعشدا سەركەوتین". 
لە كاتێكدا ئەمە پێچەوانەی لێكدانەوە و بۆچوونی 
ژەنــەراڵ و راوێژكارە ســەربازییەكانی ئەمریكایە. 
بەپێی دوایین راپۆرتەكانی پێنتاگۆن، داعش 10 بۆ 
15 هەزار چەكداری لە سووریا هەیە و كشانەوەی 
هێزەكانی ئەمریكا بۆشاییەكی سەربازی و ئەمنی 
دروستدەكات كە داعش دەتوانێ بۆ خۆكۆكردنەوە 
و هێرشــی چەكــداری بەكاری بهێنێ. فەرەنســا، 
ئەڵمانیــا و بەریتانیــا دوای بڕیارەكــەی ترەمــپ 

رایانگەیاند كە داعش كۆتایی نەهاتووە.
بەگوێــرەی راپۆرتێكی رۆژنامــەی )نیویۆرك 
تایمــز(ی ئەمریكــی، ژەنــەراڵ جۆزێــف ڤۆتێل، 
فەرمانــدەی فەرماندەیــی ناوەندیــی هێزەكانــی 
ئەمریــكا و برێــت مەكگــۆرك، نێــردەی تایبەتی 
ســەرۆكی ئەمریكا بۆ هاوپەیمانی دژی داعش كە 
رۆژی شەممە دەستی لەكاركێشایەوە، بە ئاشكرا 
دژایەتی خۆیان لەگەڵ بڕیارەكە دەربڕیوە. ڤۆتێل 
دەڵێت بێ قوربانیدانی كورد نەیاندەتوانی داعش 
تێكبشكێنن و كشــانەوە لە سووریا دەبێتە هۆی 
ئــەوەی كــوردی رۆژئاوا بكەونە بەردەم هێرشــی 

توركیا.
میدیــای  بــە  كۆشــكی ســپی  بەرپرســانی 
ئەمریكییــان راگەیانــدووە كە هــەردوو وەزارەتی 
دەرەوە و بەرگــری دژی بڕیارەكــە بــوون، بــە 
جۆرێك دوای باوبوونەوەی پەیامە ڤیدیۆییەكەی 
ترەمپ هەوڵی پاشــگەزكردنەوەیان دابوو. رۆژێك 
دەســتی  ماتیــس  جەیمــز  بڕیارەكــەش،  دوای 

لەكاركێشایەوە. 
بــە  ئەمریــكا  حكومەتــی  كاربەدەســتێكی 
ئاژانســی )رۆیتــەرز(ی راگەیانــد، هەوڵەكانــی 
واڵتەكــەی لەدژی داعش بــەردەوام دەبێ، بۆ ئەم 
مەبەســتەش پێنتاگۆن بیری لــەوە كردووەتەوە 

تیمی ئۆپەراســیۆنی تایبەتــی ئەمریكا لە عێراق 
بەكاربهێنــێ، بەاڵم هەتا ئێســتا هیــچ بڕیارێكی 

یەكالكەرەوە لەوبارەوە نەدراوە.
بڕیارەكەی ترەمپ چەند رۆژێك دوای گفتوگۆی 
تەلەفۆنیی نێوان ترەمپ و رەجەب تەیب ئەردۆغان، 
سەرۆككۆماری توركیا هات. رۆژی هەینیی رابردوو 
میدیاكانــی توركیــا ئاماژەیــان بۆ ئــەوە كرد كە 
ترەمــپ داوای لە هاوتا توركییەكــەی كردووە لە 
بــری هێزەكانی ئەمریكا ئەركی لەناوبردنی داعش 

لە سووریا بگرنە ئەستۆ.
ئەردۆغان لە گوتارێكی رۆژی هەینیی خۆیدا ئەو 
زانیارییانەی پشتڕاســت كردەوە و گوتی: "بەپێی 
ئەو گفتوگۆیەی لەگەڵ سەرۆك ترەمپ كردوومانە، 
كار لەســەر پالنی ئۆپەراسیۆنەكانمان دەكەین بۆ 
لەناوبردنــی ئەو چەكدارانەی كە دەگوترێ تاوەكو 

ئێستا لە سووریا ماون".
هەفتــەی رابــردوو ئەردۆغــان پالنێكــی بــۆ 
هێرشــكردنە ســەر ناوچەكانی رۆژهەاڵتی فورات 
راگەیاند كە لەژێر دەســتی یەكینەكانی پاراستنی 
گــەل )یەپەگــە(دان، بەاڵم ســەرۆكی توركیا لە 
گوتارەكــەی خۆیــدا رایگەیانــد كــە جــارێ ئەو 
ئۆپەراســیۆنە دوادەخەین: "هەتا بزانین ئەنجامی 
بڕیاری كشانەوەی هێزەكانی ئەمریكا لە سووریا چی 
دەبێ". وەزارەتــی دەرەوەی توركیا رایگەیاندووە 
كــە توركیا و ئەمریكا لە مانگی كانوونی دووەمی 
2019 لــە واشــنتن پالنی كشــانەوەی هێزەكانی 

ئەمریكا لە سووریا تاوتوێ دەكەن.
رۆژنامەی )واشنتن پۆست(ی ئەمریكی، لەسەر 
زاری بەرپرســانی بااڵی كۆشــكی سپی ئاشكرای 
دەكات كــە لــە پەیوەندییــە تەلەفۆنییەكــەدا، 
ئەردۆغــان گوتبــووی داعــش شكســتی هێناوە، 
بۆیــە لە هۆكاری مانــەوەی هێزەكانی ئەمریكا لە 
سووریا تێناگات، ترەمپیش لە وەاڵمدا گوتوویەتی: 

"سووریا بۆ ئێوە، من جێیدەهێڵم".
دوای پەیوەندییە تەلەفۆنییەكە، بەرپرســانی 
بــااڵی ئاسایشــی نیشــتمانیی ئەمریــكا هەوڵی 
ئــەوان  دابــوو،  ترەمپیــان  پەشــیمانكردنەوەی 
پێیانگوتبــوو كــە ئــەوە خراپتریــن كاتــە بــۆ 
كشاندنەوەی هێزەكان لە سووریا، بەاڵم سەرۆكی 
ئەمریــكا لــە كۆبوونەوەیەكدا پێــش راگەیاندنی 
بڕیارەكــە گوتبووی ئەو چەندیــن مانگ كاتی بە 
وەزارەتــی بەرگری داوە بۆ ئەوەی چارەســەرێكی 
دۆخــی ســووریای بخەنە بەردەســت، بەاڵم هیچ 

كەس بژارەیەكی نەخستووەتەڕوو.
ئێستا كورد لە رۆژئاڤای كوردستان نیگەرانی 

هەڕەشەكانی توركیان، یان هەر هیچ نەبێ ئەو دۆخە 
سەختەی دەكرێ لەدوای جێبەجێكردنی بڕیارەكەوە 

بەسەر ناوچەكانی ژێر دەسەاڵتی كورددا بێت.
بەاڵم هۆشــیار زێباری، سیاسەتڤانی كۆنەكاری 
كورد و وەزیری پێشــووی دەرەوە و دارایی عێراق، 
بە )واشنتن پۆست(ی ئەمریكی راگەیاندووە: "ئەم 
گۆڕانكارییە لەناكاوەی سیاســەت تەنیا بۆ كوردی 
ســووریا مایــەی نیگەرانــی نییــە، بەڵكــو هەموو 
هاوپەیمانانــی ئەمریكا لــە ناوچەكە نیگەرانن. ئەو 
گۆڕانكارییــە پەیامێكی پێیە كە گومــان بەرامبەر 
متمانــە )بە ئەمریكا( دروســتدەكات. ئــەم بڕیارە 
وادەكات زۆر لە حكومەتەكان چاو بە هاوپەیمانێتی 
خۆیــان و زلهێزێكــدا بخشــێننەوە كە بە ئاســانی 

پشتگوێیان دەخات و لەپڕ بەجێیاندەهێڵێ".
هێزەكانی رۆژئاڤای كوردستان هۆشدارییان داوە 
كە ئەوان بەرەكانی شەڕی دژی داعش جێدەهێڵن. 
ســاڵح موســلیم، گوتەبێژی پەیەدە لــە لێدوانێكدا 

بۆ واشنتن پۆســت جەختی لەوە كردووەتەوە كە 
هێشــتا بڕیاری كۆتایی لەوبارەوە نــەدراوە، بەاڵم 
ئەگەر توركیا لە هەڕەشــەكانی لەســەر رۆژئاڤای 
كوردســتان بــەردەوام بێ، ئــەوە ژمارەیەكی زۆر 
لە شــەڕڤانانی هەســەدە بەرەكانی شــەڕی دژی 
داعــش جێدە هێڵن. بڕیاری كشــانەوەی هێزەكانی 
ئەمریكا لە ســووریا كە بەپێی هەندێك سەرچاوە 
لــە 100 رۆژدا جێبەجــێ دەكرێ، شــتێكی نوێ 
نییە. لە مانگی نیسانی ئەمساڵدا سەرۆكی ئەمریكا 
بەڵێنێكی هاوشێوەی بڕیارەكەی هەفتەی رابردووی 
دابوو، بەاڵم دواتر لەسەر داوای وەزیرانی بەرگری و 
دەرەوە و راوێژكارانی ئاسایشی نیشتمانی پاشگەز 

بووەوە.
پرسیاری سەرەكی لە دوای بڕیارەكەی ترەمپ 
ئەوەیە ئاخۆ پالنی ئەمریكا بۆ بەرەنگاربوونەوەی 
ئێــران لــە رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت چــی لێدێ و 
ئەمریــكا چۆن دەتوانــێ لە قۆناغەكانــی دواتری 

قەیرانی ســووریادا قسەی خۆی هەبێ، لە كاتێكدا 
ئێســتا ئەمریكا و هێزەكانی ســووریای دیموكرات 
زیاتر لە ٪30ی خاكی ســووریایان بەدەســتەوەیە 
و كشــاندنەوەی هێزەكانــی ئەمریكا ئەو ســەنگە 
جیۆپۆلێتیكییە لە واشــنتن لــە بەرامبەر ئێران و 

رووسیا ناهێڵێ.
ئیســرائیل نیگەرانە لــەوەی نەمانی ســەنگی 
ئەمریكا لە ســووریا دەسەاڵتی سیاسی واڵتەكەی 
لەبەرامبــەر رووســیا الواز بــكات كــە گەورەترین 
لەالیەكــی  و  ســووریایە  حكومەتــی  پاڵپشــتی 
دیكەشــەوە بۆشــاییەكی ئەمنــی و ســەربازی لە 
سووریا دروستبكات كە ئێران سوودی لێ دەبینێ. 
رۆژی پێنجشــەممەی رابردوو، ئۆفیســی بنیامین 
نتانیاهو، ســەرۆكوەزیرانی ئیسرائیل رایگەیاند كە 
نتانیاهــو لەگەڵ ترەمپ قســەی كردووە و باســی 
چۆنێتــی بەردەوامیدان بە هاوكارییەكانی ئەمریكا 
و ئیسرائیل بۆ بەرەنگاربوونەوەی ئێرانیان كردووە. 

نتانیاهو لە پەیامێكی تەلەڤزیۆنیدا گوتی: "ئێمە 
بەنیازنین هەوڵەكانی خۆمان كەم بكەینەوە، بەڵكو 
بەهێزتریان دەكەین، دەشزانم ئەمە بە پشتگیریی 
تەواوی ئەمریكا دەكەین"، تاوەكو ئێستا دیار نییە 
بە كشانەوەی هێزەكانی ئەمریكا ئەو پشتگیرییانە 

چ فۆرمێكی نوێ وەردەگرن. 
هاوپەیمانە رۆژئاواییەكانی ئەمریكا لە رۆژهەاڵتی 
نێوەڕاســت، لەوانــەش فەرەنســا و بەریتانیــا، 
بەنیگەرانییــەوە چاوەڕێی لێكەوتــە ئەمنییەكانی 
بڕیارەكەی ترەمپ دەكەن، لە كاتێكدا دیاریش نییە 
چاالكییەكانــی داهاتووی هاوپەیمانەكانی ئەمریكا 
لەدژی داعش لە سووریا چی بەسەر دێ. فلۆرانس 
پارلــی، وەزیری بەرگریی فەرەنســا، رۆژی هەینی 
رایگەیاند: "ئێمە لە چوارچێوەی هاوپەیمانێتییەكدا 
بەشداری قەیرانەكانی رۆژهەاڵتی نێوەڕاست بووین، 
بەاڵم دیارە دۆخەكە گۆڕانێكی گەورەی بەســەردا 

هاتووە".

ترەمپ گورزێك لە "متمانەكردن 
بە ئەمریكا" دەدات

بڕیاری كشانەوەی هێزەكانی ئەمریكا لە ماوەی 100 رۆژدا جێبەجێ دەكرێ
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شرۆڤە و بۆچوون

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

ترامــپ  دۆناڵــد  بڕیارەكــەی  هەرچەنــدە 
ســەبارەت بــە كشــانەوەی هێزەكانیــان لــە 
ســووریا تــا ئەندازەیەكــی زۆر چاوەڕواننەكــراو 
ــەی  ــەك دوو هەفت ــە ی ــە ل ــەت ك ــوو، بەتایب ب
رابــردوودا ژمــارەی هێزەكانیــان لــەوێ زیادكــرد 
و پێــش كەمتــر لــە هەفتەیەكیــش لــە ئاســتی 
ئەمریــكاوە  فەرمییەكانــی  ناوەنــدە  بــااڵی 
وەاڵمــی هەڕەشــەكانی توركیــا درایــەوە بــەوەی 
رێگــە نــادەن ســنووری ســووریا ببەزێنــێ و 
ــكات  ــە ب ــەو ناوچان ئۆپەراســیۆنی ســەربازی ل
ــەوەی  ــەڵ ئ ــە. لەگ ــكای لێی ــزی ئەمری ــە هێ ك
ــاری كشــانەوەكە  ــە ناوخــۆی ئەمریــكاش بڕی ل
كاردانــەوەی جۆراوجــۆری لێكەوتووەتــەوە و 
ــە  ــەاڵم ل ــن، ب بەبڕیارێكــی مەترســیداری دەزان
حەقیقەتــدا ترامــپ شــتێكی تــازەی نەكــردووە.
دووپــات  ئــەوەی  دەیانجــار  ترامــپ 

ــكا  ــاكات ئەمری ــت ن ــە پێویس ــەوە ك كردووەت
ــەربازی  ــێ س ــكات و ناب ــەس ب ــەوانیی ك پاس
خۆمــان بەكوشــت بدەیــن بــۆ ئــەوەی گەالنــی 
ناوچەكــە بــە ئارامــی بنــوون، پێویســتە خۆیان 
پارێــزگاری لەخۆیــان بكــەن. ســاڵی رابــردووش 
ــاری  ــان بڕی ــوە شــەوێكی درەنگــدا هەم ــە نی ل
ــەی پەشــیمان  ــە بڕیارەك ــەوە ل ــەوكات ب دا، ئ
بــووەوە كــە بەشــێكی تێچــووی مانــەوەی 
ســەربازەكانیان ســعودیە گرتیە ئەستۆ. ئەو لە 
دیدێكــی ئابوورییانەوە دەڕوانێتە هاوكێشــەكان 
ــوێ  ــووری لەك ــی ئاب ــی كاتی و بەرژەوەندییەك
بێــت، ئــەو رێگەیــە دەگرێتەبــەر. بۆیــە دەبێــت 
بــە ئاســایی ببینرێــت كــە لــە شــەو و رۆژێكــدا 
پێچەوانــەی  و  هاوشــێوە  بڕیــاری  چەندیــن 
ــدات.  ــكاش ب پرنســیپە گشــتییەكانی ئەمری

ئــەوەی نائاســاییە چاوەڕوانیــی ئێمەیــە لــە 

ئەمریــكای ســەردەمی ترامــپ كــە بمانــەوێ 
بەرژەوەندییەكانــی  و  خواســت  لەگــەڵ 
سیاســەت  ئێمــە  بەدڵــی  و  بێــت  ئێمــەدا 
بــكا و پشــت بكاتــە واڵتانــی سەردەســتەی 
ناوچەكــە، لەكاتێكــدا بــۆ هــەر یەكێكیــان 
چەندیــن بەرژەوەنــدی و رایەڵــە پێكیانــەوە 
ــێكی  ــە بەش ــا ك ــەك توركی ــتێتەوە. ن دەبەس
گرنگــی هێــزی ناتــۆ پێكدەهێنــێ، تەنانــەت بۆ 
ــەی پێكەوەبەســتن  ــش رایەڵ ســووریا و ئێرانی
و بەرژەوەندییــان لەگــەڵ ئەمریــكا ئاســانتر 
و زۆرتــرە لــە ئێمــەی كــورد. هیــچ بــەدوور 
نازانرێــت لــە راگەیێندراوێكــی كتوپــڕدا رۆژێــك 
هەڵوێســتی ئەمریــكا لەمــەڕ ئێرانیــش بگۆڕێــت 
ــان  ــكات. ی ــەڵ ب ــی لەگ ــی نوێ و رێككەوتنێك
دان بــەوەدا بنێــت كــە ســەقامگیریی ســووریا 
بەمانــەوەی ئەســەد دەســتەبەر دەبێــت و رێــز 

ــت.  ــە بگرێ ــكۆی واڵتەك ــە ش ل
ئەمــە حەقیقەتــی ترامــپ و ســتراتیجی 
كاركردنیەتــی، هەمــوو ناوەنــدە گرنگەكانــی 
خۆشــی  حیزبەكــەی  خــودی  و  ئەمریــكا 
دەزانــن و جــارێ لەگەڵــی دەڕۆن، لەكوێــدا 
لەنێــوان  دەكات  هەڵوەســتەیەك  ئەمریــكا 
بەرژەوەنــدی كاتیــی ئابــووری و بەرژەوەندییــە 
ســتراتیژییەكانی، كاری خۆیانــە. چاوەڕوانیــی 
ئێمــە و هەڵواســینی ئومێــد و خەونەكانمــان بە 
سیاسەتی ئێســتای ئەمریكاوە، دەمانگەیەنێتە 
كــوێ؟ ئەركــی ئێمــە گەڕانــە بــەدوای واڵمێكــی 
لۆژیكــی كــە دەســتەبەری مانەوەمــان بــكات لە 
ناوچەكــە. ئەمریــكا شــوێن بەرژەوەنــدی خــۆی 
ــە  ــە ل ــەم ناوچەی ــەكانی ئ ــووە، هاوكێش كەوت
ــكاوە وەك  ــدگای ئەمری ــە دی ــە و ل چــاوی ئێم
یــەك نابینرێــن، ئەزموونەكانــی ناوەڕاســتی 
حەفتاكانــی ســەدەی رابــردوو، دوای زیاتــر 
لــە چــل ســاڵ دووبارەبوونــەوەی لــە 16ی 
عەفریــن،  داگیركردنــی  لــە  ئۆكتۆبــەر، 

ــا  ــە توركی ــكا ل ســبەینێش چاوپۆشــیی ئەمری
بــۆ داگیركردنــی ناوچەی تــر، دەبــێ ئەوەندەی 
ــوان  ــۆ رێككەوتنــی نێ ــوە فێربووبیــن كــە ب لێ
ــە.  ــاڵ نی ــتێك مەح ــچ ش ــە هی ــەم دەوڵەتان ئ
ــان  ــكا ی ــە ئەمری ــە ك ــە ئەوەی ــەوەی مەحاڵ ئ
كۆمەڵگــەی نێودەوڵەتــی لەســەر ئێمــە نێوانــی 

ــدەن. ــە تێكب ــەم دەوڵەتان ــەڵ ئ ــان لەگ خۆی
كشــانەوەی  بڕیــاری  ئێســتا  هەرچەنــدە 
ناوەنــدی  زۆر  لــە  ســووریا  لــە  ئەمریــكا 
لــە  جۆرێــك  وەك  ئەوروپــی  و  ئەمریكــی 
ــا  ــورد وێن ــە ك ــەر ب ــكا بەرانب ــی ئەمری بێوەفای
لێكەوتەكانــی،  نییــە  دووریــش  و  دەكرێــت 
بڕیارەكــە بــە ترامــپ بگۆڕێــت، یــان ئەمریــكا 
ناچــار بــكات هیــچ نەبێــت لــەم كاتــەدا رێگــە 
نــەدەن توركیــا هێــرش بكاتــە ســەر رۆژئــاوای 
كوردســتان، بــەاڵم ئەمــە تەنیا شــتێكی كاتییە 
تەنانــەت  نــاكات.  كێشــەكە  و چارەســەری 
ــا  ــە فەڕەنســا و ئەوروپ ــەو ئومێــدەش كــە ب ئ
دروســت بــووە لــەدوای كاردانــەوەی بڕیارەكەی 
ترامــپ، هــەر جۆرێكــە لــەو هیوایــەی پێشــتر 
بــە ئەمریــكاوە بەســترابوو. كــورد دەبێــت 
دەســت بەرێــت بــۆ ریشــەی كێشــەكە لەنێــوان 
ــەو  ــێ ئ ــتان. دەب ــاوای كوردس ــا و رۆژئ توركی
پاســاوانە نەهێڵیــن كــە بیانــووی داوە بــە 
بــۆ ئــەوەی هێــرش بكاتــە ســەر  توركیــا 
رۆژئــاوا، چونكــە دەركــەوت دواجــار ئەمریــكا و 
رووســیا و كۆمەڵگــەی نێودەوڵەتــی، توركیایان 
ــەت. ــێ دەوڵ ــەی ب ــە ئێم ــرە ل ــەالوە گرنگت ب

بكەینــەوە،  بیــر  راشــكاوانە  پێویســتە 
ئایــا باوەڕمــان بــە مەســەلەی كــورد لــە چ 
یــەك  كــورد  كێشــەی  چوارچێوەیەكدایــە، 
كێشــەیە؟ یــان چەنــد مەســەلەیەك لــە چەنــد 
واڵتێكــی ناوچەكــەدا؟ ئەگــەر بــە رووكــەش و 
بــە خواســتی دڵ هەمووشــمان پانكوردســتانی 
ــنووری  ــە س ــان ب ــەی باوەڕم ــەو مانای ــن، ب بی

داگیركــەری  واڵتانــی  نێــوان  نێودەوڵەتیــی 
كوردســتانیش نەبێــت، بــەاڵم لــە واقیــع و لــە 
پراكتیكــدا هێزێكــی سیاســی یــان فكرێكــی وا 
لەناومانــدا بــاو نییــە. ئــەوەی هەیــە لــە هــەر 
بزووتنــەوەی  و  هێــز  كوردســتان  بەشــێكی 
سیاســی و حیــزب و رێكخــراوی فكــری و 
كەواتــا  هەیــە.  بەخــۆی  تایبــەت  سیاســی 
قبــوڵ  حەقیقــەت  وەك  شــتێك  پێویســتە 
ــەك،  ــەر پارچەی ــورد لەه ــەی ك ــن، كێش بكەی
ــەك  كێشــەیە لەگــەڵ دەوڵەتــی سەردەســتە ن
ــا  ــە مان ــەر ب ــری داگیرك ــی ت ــەڵ دەوڵەتان لەگ

فراوانەكــەی.
كــورد بەیــەك ئاســت و بەیــەك ئەنــدازە 
لــە هــەر چــوار واڵتەكــە لەالیــەن دەوڵەتــی 
نەتــەوەی سەردەســتەوە دەچەوســێنرێتەوە، 
ــان  ــازادی ی ــە بەشــێكیاندا كەمێــك ئ ئەگــەر ل
پێشــڤەچوون لــە مەســەلەی كــورد بەدیهاتبــێ، 
شــاباش و خێــری دەوڵــەت نەبــووە بــۆ كــورد، 
ــی  ــی و بارودۆخێك ــن و قوربان ــوو بەخوێ بەڵك
هەركاتێكیــش  دروســتیكردووە.  تایبــەت 
هەلومــەرج بــۆ دەوڵەتــی نەتەوەی سەردەســتە 
لــە  نەكــردووە  درێغــی  بووبێــت،  گونجــاو 
زەوتكردنــەوەی ئــەو كەمــە ئازادییــەش. بۆیــە 
ــكام  ــوان هیچ ــە نێ ــە ل ــەك نی ــچ جیاوازیی هی
بەســەردا  كوردســتانیان  دەوڵەتانــەی  لــەو 
دابەشــكراوە. بــەاڵم هەندێجــار دەوڵەتــەكان 
بەهــۆی ناكۆكیــی نێــوان خۆیانــەوە، كەڵكیــان 
لــە بزووتنــەوەی كــورد وەرگرتووە بــۆ ئازاردانی 
ــی  ــە ناكۆكی ــوودی ل ــش س ــری و كوردی یەكت
نێوانیــان بینیــوە. لێــرەوە بزووتنــەوەی كوردی 
لــە بەشــێكی كوردســتاندا بەچاوێكــی جیــاواز 
تــری  بەشــێكی  داگیركــەری  لــە دەوڵەتــی 
ــردوودا  ــە راب ــەش ل ــوە، ئەم كوردســتانی روانی
بــەاڵم  هەبــووە.  كــورد  بــۆ  دەســتكەوتی 
بەدرێژایــی مێــژوو رووینــەداوە بزووتنــەوەی 

رزگاریخــوازی كــورد لــە بەشــێكی كوردســتان 
كــە هێشــتا مــاف و ئازادییەكانــی لــەو پارچەیە 
دەســتەبەر نەكردبێــت، یــان دەوڵەتەكــە دانــی 
بــە مافەكانــی كــوردی ژێردەســتەی خۆیــدا 
ــانی  ــوردی شانبەش ــەوەی ك ــت، بزووتن نەنابێ
دەوڵەتــی نەتەوەی سەردەســتە هەڵگەڕابێتەوە 

بــۆ دوژمنایەتیكردنــی دەوڵەتــی دووەم.
ســەرباری ئــەوەی ئەمــە هیــچ لــە پێناســە 
ــی  ــە دوژمن ــت ك ــا ناگۆڕێ ــی توركی و عەقڵیەت
پێویســتە  بــەاڵم  كــوردە،  سەرســەختی 
ئــەوەش راســت بكەینــەوە كــە كێشــەی كــورد 
لــە رۆژئــاوای كوردســتان لەگــەڵ دیمەشــقە 
ــە ئاشــتی، بەهــەر  ــەك ئەنقــەرە. بەشــەڕ، ب ن
ناســنامە،  كێشــەی  دەمانــەوێ  رێگایــەك 
خــاك،  كێشــەی  هاوواڵتیبــوون،  مافــی 
ــە حوكمڕانــی،  خۆبەڕێوەبەرێتــی، شــەراكەت ل
چارەســەری بــۆ بدۆزرێتــەوە، پێویســتە كــورد 
لــە رۆژئــاوا رووی لــە ســووریا بێــت نــەك لــە 
ــی  ــا كردوویەت ــەوەی ئێســتا توركی ــا. ئ توركی
پــێ  زلهێزەكانــی  ســەرنجی  و  پاســاو  بــە 
ــەدە و  ــەی پەی ــەو پاوانخوازیی ــێت، ئ ڕادەكێش
وابەســتەییەتی بــە پەكەكــەوە. چاوپۆشــیی 
كۆمەڵگــەی نێودەوڵەتی بەشــێوەیەكی گشــتی 
لــە ئاســتی داگیــركاری عەفریــن، بــۆ ئــەو 

پاســاوە دەگەڕێتــەوە.
بۆیــە پێــش ئــەوەی لۆمــەی سیاســەتی 
لەســەر  ئومێدمــان  یــان  بكەیــن،  ئەمریــكا 
ئەوروپــا بــێ، پێویســتە لۆمــەی خۆمــان بكەین 
و ئومێدمــان لەســەر پێكەوەیــی خۆمــان بــێ. 
چەندیــن  سیاســی  بــەكاری  رێگــە  ناكــرێ 
حیزبــی تــری سیاســی نەدرێــت، كێشــەی كورد 
لــەو واڵتــە تەحویــل بكرێــت بــۆ كێشــە لەگــەڵ 
توركیــا و بشــمانەوێ جیهــان پشــتمان بگرێت.      
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لــە جیهانــی ئەمــڕۆدا، بــە تایبەتــی لــە 
واڵتانــی ڕۆژئاوایــی، نووســینەوەی بیــرەوەری، 
ــەتواناندا  ــو سیاس ــە لەنێ ــتی ڕۆژان ــان یاداش ی
بــە شــێوازی  بووەتــە کولتــوور، هەریەکــە 

دەنووســنەوە.  بیرەوەرییەکانیــان  خۆیــان 
لــە چەرخی ڕێنیسانســدا، مرۆڤگەرایی بووە 
هــۆی رزگاربوونــی مــرۆڤ لــەو کۆتوبەندانــەی 
هەربۆیــە  تەنرابــوون،  دەوریــدا  بــە  کــە 
)نــەک  تاکێــک  وەک  مــرۆڤ  چارەنووســی 
ئەندامێکــی کۆمەڵگــە( بــووە جێــی بایــەخ. 

بــە گۆڕینــی ڕۆڵــی مــرۆڤ لــە کۆمەڵگــەی 
ڕۆژئاواییــدا، نووســینەوەی بیــرەوەری بــەم 
شــێوازەی ئەمــڕۆ پــەرەی ســەند. هەربۆیــە لــە 
ــن  ــەم، کەڵکوەرگرت ــی ســەدەی حەڤدەی کۆتای
ــا  ــۆ دات ــرەوەری، وەک ســەرچاوەیەک ب ــە بی ل
و زانیاریــی مێژوویــی لەالیــەن مێژوونووســانەوە 
ــتاش  ــا ئێس ــدە هەت ــدرا، هەرچەن ــی پێ گرنگی
هەندێــک کــەس باوەڕیــان وایــە کــە دەبــێ 
بــە پارێــز و وشــیارییەوە بــۆ ئــەو زانیارییانــە 
بڕوانیــن. لــەو کۆمەڵگەیانــەدا کــە ڕێــز لــە 

ــی  ــی كەســی یەكەم ــی تەمەن ــژەی ناوەندی رێ
16 حیزبــی گرنگــی هــەر چــوار پارچەكــەی 
كوردســتان 66 ســاڵە و ســەركردایەتی سیاســی 
كــورد لــە گرووپێكــی تەمەنیدایــە )ســەرووی 65 
ســاڵ( كــە لــە هەمــوو كوردســتان رێژەیەكــی 
تەنهــا  لــە هەرێمــی كوردســتانیش  و  كەمــن 
ــژەی  ــەر رێ ــن. ئەگ 4%ی دانیشــتووان پێكدەهێن
ناوەڕاســتی تەمەنــی مرۆڤێكیــش لــە كوردســتان 
70 - 75ســاڵ بێــت، چــاوەڕان دەكرێــت لە ماوەی 
5-10 ســاڵی داهاتوودا روخســاری ســەركردایەتی 
سیاســی كــورد بــە تــەواوی بگۆڕێــت! نیشــانەی 
پیــری بــە رووی زۆرێــك لــە لیدەرەكانی كــوردەوە 
دیــارە و نەوەیەكــی نوێــش خەریكــە بەهێواشــی 

گۆڕانــەی  ئــەو  گەلــۆ  شــوێنیان دەگرێتــەوە. 
جیلــی ســەركردەكان چ تایبەتمەندییەكــی هەیــە 
و دەتوانێــت چ كاریگەرییــەك لەســەر سیاســەتی 

كــوردی دانێــت؟
بەشــێوەیەكی گشــتی دەتوانیــن بێژین،گۆڕانی 
ئەحزابــی  لــە  ســەركردایەتی  جیلەكانــی 
ناسیۆنالیســتی كوردیــدا زووتر دەســتیپێكردووە، 
ئیســالمییەكانی  ئەحزابــە  لیــدەری  بــەاڵم 
چــاوەڕوان  و  گەنجتــرن  هێشــتا  كوردســتان 
دەكرێــت ئــەو گۆڕانــە لەنێــو ئیســالمییەكاندا 
زۆرتــر بخایەنێــت. جگــە لــەوە، گۆڕانــی جیلەكان 
ــە شــوێنی  ــە و ل ــی پێوەی ــر مۆرێكــی نەریت زیات
بــاوكان، كــوڕەكان یــان خزمانــی نزیــك شــوێنیان 

مێــژوو دەگیرێت، بیرەوەرییــەکان دەبنە مایەی 
ــووری  ــاواش کولت ــە ڕۆژئ ــەخ. ل ــی و بای گرنگ
نووســینەوەی بیــرەوەری ئــەو ڕۆژە بــووە جێی 
بایــەخ کــە گرنگــی بــە مێــژوو درا. لــە ســەدەی 
بیــرەوەری،  کتێبەکانــی  ڕۆڵــی  بیســتەمدا، 
نــەک هــەر گەواهیدانێــک بــوو لەســەر ڕووداوە 
مێژووییــەکان، بەڵکــوو بــە دیوێکــی تــردا 
خســتنەڕووی دەروونناســی و ئەنترۆپۆلۆژیــای 

ــینەکەدا.  ــاتی نووس ــە کات و س ــە ل مرۆڤ
هەر کەســایەتییەک ئامانجێکــی دیاریکراوی 
بیرەوەرییەکانــی.  نووســینەوەی  لــە  هەیــە 
هەندێــک، بیــرەوەری وەک بەرگــری لــە خۆیــان 
ــەوڵ دەدەن  ــن و ه ــە جێدەهێڵ ــژوودا ب ــە مێ ل
پاســاو بــۆ ڕەفتــار و کــردار و هەڵوێســتە 
ــی  ــەوە. هەندێک ــان بهێنن ــییەکانی خۆی سیاس
وێســتگەکانی  باســکردنی  پــاڵ  لــە  تــر، 
ژیانــی خۆیــان و ڕۆڵ و کاریگەرییــان لەنــاو 
لــە  چەردەیــەک  پێشــهاتەکاندا،  و  ڕووداو 
مێــژووی سیاســی، کۆمەاڵیەتــی و ڕۆشــنبیریی 
هەندێجاریــش،  دەخەنــەڕوو.  واڵتەکەیــان 
نووســینەوەی ئــەو بیرەوەرییانــە لەســەر داوای 
ناوەنــد و پەیمانگەکانــی توێژینــەوەی سیاســی 
و مێژوویــی دەبــن کە بانگهێشــتی سیاســەتوان 
بــۆ  دەکــەن  نــاودارەکان  کەســایەتییە  و 
ژیاننامەیــان،  ڕێکخســتنی  و  نووســینەوە 
یــان ئەنجامدانــی گفتوگــۆی ڕۆژنامەوانــی و 
تیشــک خستنەســەر وێســتگەکانی ژیانــی ئــەو 

کەســایەتیانە.
نــاودارەکان  کەســایەتییە  هەندێجــار، 
لــە ســەردەمی خانەنشــینیی خۆیانــدا، بــە 

نووســینەوەی بیرەوەرییەکانیــان هــەوڵ دەدەن 
ــی سیاســی و  ــی ژیان ــە باســکردنی ئەزموون ب
کۆمەاڵیەتــی و ڕۆشــنبیریی خۆیــان، هەڵــە 
لــەم  بخەنــەڕوو،  کەموکورتییەکانیــان  و 
ڕێگەیــەوە ئەزموونــی خۆیــان لــە حوکمڕانــی و 
بەڕێوەبردنــدا بــۆ نەوەکانــی داهاتــوو بگوازنەوە 
کــە دەتوانیــن ئەمەیــان بــە گواســتنەوەی 
ئەزموونــی حوکـــمڕانی لــە قەڵــەم بدەیــن. 
ــە  ــی هەی ــی تایبەت ــەش گرنگی ــان ئەم بێگوم
بــۆ ئــەوەی نەوەکانــی داهاتــوو ســوود لــە 
هەڵەکانــی پێشــینانی خۆیــان وەربگــرن و کارو 
ئەرکــە تەواونەبووەکانــی ئــەوان تــەواو بکــەن. 
یاداشــت و بیرەوەرییــەکان بــە هــەر پاڵنــەر و 
ــک  ــان گەلێ ــرێنەوە، بێگوم ــک بنووس ئامانجێ
زانیاریــی بــە ســوودی سیاســی، کۆمەاڵیەتــی، 
ســەربازی و ڕۆشــنبیری و هتد لەخۆدەگرن کە 
لەالیــەن مێژوونووســان و توێــژەران و تەنانــەت 
هاوواڵتیانــی ئاساییشــەوە بــە بایەخەوە ســەیر 

دەکرێــن و کەڵکیــان لێوەردەگیرێــت.
ــە  ــۆرە کتێبان ــەم ج ــە ئ ــەوەی ک ــەدەر ل ب
سیاســی،  مێــژووی  گرنگــی  بەشــێکی 
کۆمەاڵیەتــی و ڕۆشــنبیریی گــەالن دەخەنەڕوو، 
لەهەمــان کاتــدا زۆر جــار گەلێــک بەڵگــە 
و دۆکیۆمێنــت و وێنــەی گرنــگ و پێشــتر 
ــە  ــەو بەڵگان ــە ئ ــرن، ک ــش لەخۆدەگ نەبینراوی
ــییەکاندا  ــیڤە کەس ــە ئەرش ــا ل ــە تەنی لەوانەی

دەســتبکەون. 
 کوردســتان بــە درێژایــی ســەد ســاڵی 
و  ڕووداو  گەلێــک  گۆڕەپانــی  ڕابــردوو 
پێشــهاتی گــەورە و ســەرنجڕاکێش بــووە و 

ــدا  ــاوداری تێ ــەورە و ن ــایەتی گ ــک کەس گەلێ
هەڵکەوتــوون، بــەاڵم ژمارەیەکــی زۆر کەمیــان 
ــۆ  ــان نووســیوەتەوە و ب بیرەوەرییەکانــی خۆی
مێــژوو و نەوەکانــی داهاتوو بەجێیانهێشــتوون. 
هەربۆیــە گەلێــک الپــەڕەی گرنــگ و شــاراوەی 
مێژوویــان لەگــەڵ خۆیان بردووەتــە ژێر گڵ. لە 
کاتێکــدا ئەو کەســایەتیانە ئەرکێکی گشــتییان 
لەئەســتۆ بووە، ئەو ڕووداو و پێشــهاتانەی کە 
تێیانــدا بەشــدار بــوون و ڕۆڵیــان تێــدا بینیون، 
بەشــێکن لــە مێــژووی ئــەم واڵتــە و هــەق وابوو 
ــی  ــە شــاراوە و نادیارەکان ــە الیەن ــەو بەڕێزان ئ
ســەر  بخســتایەتە  کوردســتانیان  مێــژووی 
کاغــەز و ئەزموونــی خۆیانیــان بــە ئەرێنــی و 
نەرێنــی بــۆ نەوەکانی داهاتوو بگواســتایەتەوە. 
پێموایــە، ئەمــە کەمتریــن ئەرکــی ئــەو بەڕێزانە 
بــوو بەرامبــەر بــە گەلەکەیــان، لــە هەمــان 
ــان  ــی بەرگریی ــۆ خۆشــیان پارێزەرێک ــدا ب کات
ــە  ــەوەی ل ــۆ ئ ــژوودا بەجێدەهێشــت، ب ــە مێ ل
داهاتــوودا کــەس بــە خواســت و ویســتی خــۆی 
دەســتکاریی مێژوویــان نــەکات و بێگومــان، 
گەواهیدانــی ئــەوان لەســەر ڕووداوەکان وەک 
ســەرچاوەیەکی گرنگــی مێژوویی ســەیر دەکرا.
نــاوداری  و  ناســراو  کەســایەتی  هەنــدێ 
کوردســتان، وەک خوالێخۆشبووان مەالمستەفا 
جــەالل،  مــام  محەممــەد،  قــازی  بارزانــی، 
نەوشــیراون  د.شــەرەفکەندی،  د.قاســملوو، 
مســتەفا )هەرچەند بەشــێکی نووســیوەتەوە(، 
ســامی عەبدولڕەحمــان و چەندیــن کەســایەتی 
دیکــەی پلــە یەکــی کوردســتان، کــە هــەر لــە 
ناوەڕاســتی ســەدەی بیســتەمەوە تاکــوو ئــەم 

گرنگــی  و  ســەرەکی  کاراکتــەری  دواییانــە 
کوردســتان  سیاســیی  گۆڕەپانــی  ســەر 
ــهاتەکاندا  ــەی ڕووداو و پێش ــە زۆرب ــوون و ل ب
هەبــوون و جێدەســتیان دیــارە، گەنجینەیەکــی 
ــە  ــە ب ــوون ک ــە ب ــەم واڵت ــژووی ئ ــی مێ گرنگ
یاداشــت  نەنووســینەوەی  بەهــۆی  داخــەوە 
بیرەوەرییەکانیــان، چەندیــن ســەرچاوەی  و 
گرنــگ و دانســقە و دەســتە یــەک ســەبارەت بە 
مێژووی هاوچەرخی کوردســتان لەدەستچوون. 
هیــوادارم بابەتــی نووســینەوەی بیــرەوەری 
لەالیــەن سیاســەتوانان و کەســایەتییە نــاودار 
و خــاوەن ئەزموونەکانــی کوردســتان ببێتــە 
ژیانــدا  لــە  ئێســتا  کــە  ئەوانــەی  نەریــت، 
هەڵبماڵــن  لــێ  هیممەتــی  قۆڵــی  مــاون، 
بــە  و  ڕاشــکاوی  بــە  بیرەوەرییەکانیــان  و 
جورئەتەوە بنووسنەوە و، وەک سەرچاوەیەکی 
ــی  ــۆ نەوەکان ــی ب ــی و سیاس ــی مێژووی گرنگ
ئەمــڕۆ و داهاتــووی کوردســتانی بەجێبهێڵــن، 
ــە الیەنــە ئەرێنــی و  هەتــا ئەمانیــش ســوود ل
ــرن و  ــەوان وەربگ ــی ئ ــی ئەزموون نەرێنییەکان
هەڵــەکان دووبــارە و چەندبــارە نەکەنــەوە. 
توێژینــەوەی  ناوەندەکانــی  دەکــرێ  هــەروا 
ــدەر  ــوارەدا هان ــەم ب ــش ل ــی و مێژوویی سیاس
ئەنجامدانــی  بــە  و،  بــن  دەستپێشــخەر  و 
گرێبەســت لەگەڵ ئەو کەســایەتیانە پاڵنەریان 
بــن بــۆ نووســینەوەی بیرەوەرییەکانیــان و لــە 
چاپدانیــان، هەتــا بکەوێتــە بەردەســتی خەڵک 

ــەوە.    ــژووش بمێنێت ــۆ مێ و ب

كــە  حیزبانــەش  ئــەو  تەنانــەت  دەگرنــەوە. 
ــی  ــە رۆڵ ــان ل ــەی توندی ــژ رەخن ــااڵنێكی درێ س
بنەماڵــە لــە سیاســەتی كوردیــدا دەگــرت، ئێســتا 
نەریتــی موحافزەكارانــە  لــە هەمــان  روویــان 
كــردووە و كــوڕەكان لــە هەوڵــی شــوێنگرتنەوەی 

باوكەكانیانــدان. 

كاریگەرییەكانی گۆڕانی جیلەكان

رەنگــە 5-10 ســاڵ ببــات هەتــا جیلــی نوێــی 
ســەركردەكان شــوێنی خۆیــان قایــم دەكــەن. 
لەوانەیــە  كــە  دەدات  ئــەوە  واتــای  ئەمــەش 
ملمالنــێ و ركابەریــی ناوحیزبــی و ســەرووحیزبی 
لەســەر دەســەاڵت زیاتــر بێــت. دووركەوتنــەوەی 
تەمــەن،  لەبــەر  ئێســتا  ســەركردەكانی 
ئاســەوارێكی "تەوزیعــی" لەســەر دەســەاڵتەكانی 
تازەكانیــش  لیــدەرە  دادەنێــت.  ناوحیــزب 
پێویســتیان بەقۆناغێــك هەیــە هەتــا بتوانــن 
پێگــەی خۆیــان لەنــاو حیزبەكانیــان و لەنــاو 
ــی  ــە هەرێم ــەن. ل ــەو بك ــیدا پت ــی سیاس مەیدان
كوردســتان هەڵبــژاردن جۆرە یاســا و رێســایەكی 
بــۆ ملمالنێــی دەســەاڵت لــە بەینــی حیزبەكانــدا 
دیــاری كــردووە، بــەاڵم هەمــوو شــتێك نابڕێتــەوە 
و گەلێــك فاكتــەری ناوخۆیــی و دەرەكــی دیكەش 
لــە ملمالنێــی بەینــی حزبەكانــدا دەوریــان هەیــە. 
ــە  ــە لەوانەی ــن ك ــن بێژی ــە بەگشــتی دەتوانی بۆی
لــە قۆناغــی داهاتــوودا، ملمالنێــی ناوخۆیــی 
حیزبــەكان گرنگتریــن رووداوی مەیدانــی سیاســی 

ــت.  ــتان بێ كوردس
لەگــەڵ  داهاتــوودا  قۆناغــی  لــە  دەشــێ 

پاراســتنی هەندێــك لــە بنەمــا گشــتییەكانی 
كۆمەڵێــك  كــوردی،  ئێســتای  سیاســەتی 
ناوخۆیــی  ملمالنێــی  رووبــدەن.  گۆڕانكاریــش 
لەســەر هێــز هــەر ئەولەویەتــی خــۆی دەمێنێــت 
و رەنگــە لیــدەرە تازەكانیــش بــۆ دەستخســتنی 
هێــزی زیاتــر هاوشــێوەی ئەوانــەی پێــش خۆیــان 
بجووڵێنــەوە. بــەاڵم لێــرەدا بێجگــە لــە بارودۆخی 
دەرەكــی، هەندێــك گۆڕانــكاری گرنگــی ناوخۆیــی 
ــەدای  هــەن كــە دەتوانێــت كاریگــەری لەســەر ئ

ســەركردە تــازەكان دابنێــت:

گۆڕانی ئایدیا و رەفتارەكان

كــوردی  سیاســی  بزاڤــی  ســەركردەكانی 
تــا ئێســتا ســێ قۆناغــی گۆڕانیــان بڕیــوە. 
ــە  ــوون ك ــر و دەرەبەگــەكان ب جــاری یەكــەم می
بەپشتبەســتن بەپێگــەی نەریتیــی خۆیــان وەك 
ماڵــە میــران، ســەركردایەتی بزاڤــی سیاســی 
كوردیــان كــردووە. پــاش لەناوچوونــی میرنشــینە 
كوردییــەكان، ئەمجارەیــان شــێخ و مــەالكان 
ئاینییەكانــەوە  دامــەزراوە  لــە  ئەوانــەی  و 
پێگەیشــتبوون جڵــەوی سیاســەتی كوردیــان 
گرتــە دەســت. دوای ئەوانیــش، نــەوەی ســێیەمی 
ســەركردایەتی سیاســی كــورد كــە زیاتــر هەڵگری 
و  موحافــزەكاری  رەوتــی  لــە  تێكەڵەیــەك 
ــا  ــان هێن ــا ئەمڕۆی ــوون ت ــای چــەپ ب ئایدیۆلۆژی
و نــەوەی چوارەمیــش ئێســتا خەریكــە شــوێنیان 
دەگرنــەوە. نــەوەی تــازە، زیاتــر دنیــای دەرەوەی 
بینیــوە، زۆربەیــان خوێنــدەوارن و رەوتێكــی 
پراگماتیســتانە و هەندێكجاریش پۆپۆلیستانەیان 

پابەنــدی  زیاتــر  هەیــە.  سیاســەتدا  لــە 
هەندێكجاریــش  بــەاڵم  لیبراڵییەكانــن،  بیــرە 
ــی  ــی بنەماكان ــۆ پتەوكردن ــە ب ســەلماندوویانە ك
چاوپۆشــییان  دەتوانــن  خۆیــان،  دەســەاڵتی 

ــەن! لێبك
ئــەم ســەركردە تازانــە ئەوەنــدە پراگماتیســتن 
كــە بتوانــن ئاســانتر لەگــەڵ یەكتــری رێكبكەون، 
ــە جارانیــش  ــدا زۆر ئاســانتر ل ــەاڵم لەهەمانكات ب
دەتوانــن دەســتی دەرەكــی پەلكێشــی كێشــە 
ــەوە.  ــۆ بهێنن ــەكان بكــەن و پاســاوی ب ناوخۆیی
بۆیــە دۆخــی تــازە بــۆ كــورد، وەك شمشــێرێكی 

دووســەر وایــە!

وەرچەرخانی كۆمەاڵیەتی

ســەركردایەتی  تەنهــا  جیلــەكان  گۆڕانــی 
سیاســی كــوردی نەگرتووەتــەوە، بەڵكــوو هەموو 
ــەوە و كۆمەڵگــەی  كۆمەڵگــەی كــوردی گرتووەت
كــوردی گەنــج بووەتــەوە. بــۆ نموونــە، لــە 
رابــردوودا  ســاڵی  ســی  نزیكــەی  مــاوەی 
كوردســتان  هەرێمــی  دانیشــتووانی  ژمــارەی 
بەشــێوەیەكی رێژەیــی ســێ ئەوەنــدە زیــادی 
كــردووە. گەشــەكردنی ژمــارەی دانیشــتووانی 
نزیكــەی %50  و  كوردســتان %2.8  هەرێمــی 
یــان لــە خــوار تەمەنــی 20 ســاڵییەوەن کــە 
35%ی ئەوانــەش لــە خــوار 15 ســاڵییەوەن. 
نزیكــەی 61%ی دانیشــتووان لــە بەینــی 15-
65 ســاڵیدان. كورتــەی باســەكە ئەوەیــە کــە 
گەنجبوونــەوەی  و  دانیشــتووان  زۆربوونــی 
كۆمەڵــگا، ئاســەواری تەوزیعــی لەســەر چۆنیەتی 

دابەشــكارییەكانی هێــزداری و ســەروەت لــە هــەر 
داوای  نــوێ  نــەوەی  دادەنێــت.  كۆمەڵگایــەك 
دابەشــكردنەوەی هێــز و ســەروەت لــە كۆمەڵــگا 
دەكات. ئەگــەر گەنجێــك كــە 1990 لەدایــك 
ــەی  ــەو كات ــاڵیەتی و ئ ــتا 28 س ــت، ئێس بووبێ
ــوردی و  ــەاڵتێكی ك ــی دەس ــدی بنەماكان ــە ئی ك
ــەی  ــە كۆمەڵگ ــز و ســەروەت ل دابەشــكردنی هێ
ــەاڵم  ــووە. ب ــراوە، هیــچ رۆڵێكــی نەب كــوردی دان
ــە،  ــی خۆیدای ــی گەنجێت ــە هەڕەت ــە ل ــتا ك ئێس
زۆر سروشــتییە كــە لەنــاو كــۆی سیســتەمەكەدا 
بــەدوای تەعریفكردنــی پێگــەی خۆیــدا بگەڕێــت. 
كۆمەڵگایــەك،  جیلەكانــی  نێــوان  درزی 
لەالیــەك زەینییــە و لەالیەكــی تریــش بابەتییــە. 
ئایدیۆلــۆژی  و  دنیابینــی  لــە  درزەكان  واتــا 
و ئایدیاكانــەوە بــۆ ناكۆكــی و جیــاوازی لــە 
ــز و  ــبوونی هێ ــی دابەش ــدی و چۆنیەت بەرژەوەن
ســەروەت شــۆڕدەبنەوە. )ئاگایــی و هۆشــیاریی 
جیلــەكان لــە تەمەنێكی دەوروبــەری 17 هەتا 25 
ســاڵیدا شــكڵ دەگرێ و بەرەبەرە گەشــەدەكات(. 
جــا ئەگــەر بــەو پێیــە ســەیری دۆخــی هەرێمــی 
كوردســتان بكەیــن، دەتوانیــن بێژیــن كــە ئاگایــی 
و هۆشــیارییەكی جیــاواز لەنێــوان نەوەکانــدا 
دروســتبووە. بۆیــە رەفتــاری ســەركردە تــازەكان 
ناتوانێــت لەژێــر كاریگــەری ئــەم گۆڕانــە گــەورە 
كۆمەاڵیەتییــەدا نەبێــت. رەنگــە ئەمــە لەالیــەك 
رەفتــاری پۆپۆلیســتانەی ســەركردەكان زیاتــر 
بــكات و لەالیەكــی دیكــەش دەرفەتــی رەفتارێكی 
ــت!  ــوویان لێوەربگرێ ــی پێش ــێوەی رابەران هاوش

سەركردەكانی كورد و
كتێبی ونی بیرەوەری

گۆڕانی سەركردەكان!

زریان رۆژهەاڵتی
 

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

شرۆڤە و بۆچوون

ئامادەیــی هێزەكانــی ئەمریــكا لــە ســووریا 
ئەگەرچی بەشێكی پەیوەندی بە داعشەوە هەبوو 
لە سووریا و عێراق، بەاڵم بەشەكەی تری پێوەندی 
بە كۆمەڵێك فاكتەری هەرێمی و نێودەوڵەتییەوە 
هەبوو بە تایبەتیش ملمالنێی هێزە هەرێمییەكانی 
وەك ئێران و توركیا و واڵتانی كەنداو لەالیەك  و، 
لەالیەكی تریش ملمالنێی نێوان رووسیا و ئەمریكا 
بە جۆرێك لە جۆرەكان فاكتەرێكی تری مانەوەی 
هێزەكانی ئەمریكا بوو لە سووریا. ئەمەش زیاتر 
بۆ ئەوە بوو كە لە ئەگەری داڕشتنی هەر فۆرمێك 
بۆ سیستمی سیاسی ناوچەكە، ئەمریكا بتوانێت 
بەرژەوەندییە سیاسییەكانی خۆی  و هاوبەشەكانی 
بپارێزێــت. ئەمریكا ئەگەرچی ئامادەگییەكی زۆر 
بەرفراوانی نەبوو لە سووریا چ لەڕووی جیۆگرافی 
و چ لــەڕووی ژمــارەی ســەربازەكانی بەراورد بە 
هێزەكانی لە ئەفغانســتان، بەاڵم لە هەمان كاتدا 
ئامادەبوونێــك بوو كە كاریگەریــی خۆی هەبوو 
لەسەر هاوكێشەكانی شەڕ لە سووریا. بەجۆرێك 
كــە هێزە هەرێمییەكانــی وەك توركیا و ئێران و 
سووریا و عێراق و ئیسرائیل و واڵتانی كەنداویش 
حســابی تایبەتیان بۆ دەكرد، ئەمە جگە لەوەی 
كە هێزە نێودەوڵەتیەكانی وەك یەكێتی ئەوروپا 
و رووســیا و چین چاویان لەســەری بــوو. بۆیە 

كشانەوەی لە ناكاوی ئەمریكا لە سووریا بەگشتی 
و لــە رۆژاڤــا بە تایبەتی، لێكەوتــەی هەرێمی و 
نێودەوڵەتــی دەبێت و كاریگەری دەبێت لەســەر 
بااڵنســی هێــز لەنێــوان ئەكتــەرە ئەكتیڤەكانی 

ناوچەكەدا بە هەرێمی كوردستانیشەوە. 

بەهێزبوونی رۆڵی هەرێمیی 
توركیا  

لە سەرەتای سەرهەڵدانی ئەوەی پێیدەگوترێ 
توانیویەتــی  توركیــا  عەرەبــی"،  "بەهــاری 
وەبەرهێنانێكی باشی تێدا بكات، زیادەڕۆیی نییە 
گــەر بڵێین راپەڕینەكانی واڵتانی عەرەبی كێرڤی 
ئاكپارتی و بە تایبەتیش كەســایەتی ئەردۆغانی 
وەك مۆدیلێك بۆ حوكمڕانی لە بەشێك لە واڵتانی 
عەرەبی و ئیسالمیدا بەرزكردەوە. ئەردۆگان هەر 
كاتێك هەســتی بە مەترسی لەســەر دەسەاڵتی 
خــۆی و بەرژەوەندیــی توركیا كردبێت دەســتی 
وەرداوەتــە كاروبــاری زیاتر لــە واڵتێك، هەر لە 
خســتنە خوارەوەی فڕۆكەی رووســیا تا دەگاتە 
بەكارهێنانی هێــز دژی رۆژئاڤا و بۆردومانكردنی 
شــنگال و ئەو هەڕەشــە ســەربازیەی ئێســتاش 
بــۆ ســەر رۆژهەاڵتــی فــورات. ئــەم كشــانەوە 
لەناكاوەی ئەمریكا بە تایبەتیش لە ئانوساتێكدا 

لێكەوتە هەرێمییەكانی 
كشانەوەی ئەمریكا لە سووریا

كە ئەردۆگان هەڕەشــەی لەشكركێشــی دەكرد، 
پێمان دەڵێت كە توركیا لە ئەمریكا بەهێزترە لە 
ناوچەكە و لە سووریاش. بەدیوێكی تردا ئەمە وا 
دەكات كە لەمەودوا دەســتی توركیا درێژتر بێت 
لە هەڕەشــەكردن لە نەیارەكانــی نەك تەنیا لە 
هێزەكانی سووریای دیموكرات، بەڵكو لە هەرێمی 
كوردســتان و ســووریاش. ئــەم كشــانەوەیەی 
ئەمریكا دوور نییە لێكەوتەی هەرێمیشی هەبێت 
بەســەر گەڕێكی تری ملمالنێ لە نێوان ســووریا 
و توركیــا و واڵتانــی كەنداو، بــە تایبەت ئەگەر 
هێزە كوردییەكان بچنە پاڵ رێككەوتنێك لەگەڵ 
ســووریا. ئەگەرێكــی وەها دوو نییــە كاریگەری 
هەبێت لەســەر پێوەندییەكانــی عێراق و توركیا 
و دواتریش گەڕێكی تری ملمالنێ لە ناوچەكەدا.

ئێران بۆشاییەكە پڕدەكاتەوە!
كشانەوەی ئەمریكا لە سووریا لە زۆر الوە لە 
بەرژەوەندیی ئێراندایە، چونكە هێزەكانی توركیا 
ناتوانن تا ســەر لە ســووریا بمێننەوە، ئێران لە 
رێگای میلیشیاكانی لە سووریا دەتوانێت گوشار 
و سەرئێشــە بــۆ هەریەكە لە واڵتانــی كەنداو و 
یەكێتــی ئەوروپاش دروســت بــكات. دوور نییە 
ســووریاش بەكاربهێنــێ بــۆ ســووككردنی ئەو 
گوشــارە ئابووریانەی كە ئەمریكا خستوویەتیە 
ســەری، بە تایبەت ئەو ناوچەیەی ئێســتا هێزە 
كوردییەكانــی لێیــە چەنــد كێڵگەیەكــی نەوتی 
تێدایــە. بەدیوێكــی تــردا ئەمــە پاشەكشــەی 
ئەمریكایە لــە دژایەتی رژێمێكــی دڕندەی وەك 
رژێمی بەعســی ســووریا كە ئەمریكا چەند جار 
بــە بەكارهێنانی چەكی كیمیــاوی دژی خەڵكی 
مەدەنــی تاوانبــاری كرد. هەڵبەتە لــە ئەگەری 
جموجوڵــی زیاتــری ئێراندا دوور نییــە واڵتانی 
كەنداو دووبارە دەست بكەنەوە بە دەستێوەردان 
لە رێگای میلیشــیا ســوننەكانەوە. چونكە ئەم 
بڕیارەی ترەمپ بە پێچەوانەی سیاسەتی ئێستای 
ئەمریكایە كە بریتیە لە گوشارخستنە سەر ئێران 
و دەورەدانی بۆ ئەوەی ناچاری بكات بچێتە ژێر 

باری دەستبەرداربوون لە پرۆژە ئەتۆمیەكەی.

گەڕاندنەوەی هیوا بۆ چەكدارانی 
داعش

ئەوروپیــەكان و خودی ئەمریكییەكانیش ئەو 
زانیاریەیــان الیە كە داعش راســتە الواز بووە و 
جەنگەكەی دۆڕاندووە، بەاڵم هێشتا لەناونەچووە. 
لــە مانگــی ئابــی 2018 دا بەپێــی یەكێــك لە 
راپۆرتەكانی پێنتاگۆن 14،500 چەكداری داعش 
هێشتا لە سووریا و عێراق ماون و هەردەم ئامادەن 
لە پەیدابوونی هەر بۆشــاییەكدا بێنەوە مەیدان. 
بەدیوێكی تردا كشــانەوەی ئەمریكا لە ســووریا 
زیانێكی زۆر بە هێزە ئەوروپی و كوردییەكانیش 
دەگەیەنێــت كە تا ئێســتا لە مەیداندا شــەڕیان 
دەكــرد لــەدژی داعــش، چونكــە ئــەو هێزانــە 
بەشــێوەیەكی سەرەكی پشــتیان بەو زانیاریانە 
دەبەســت كــە لەالیەن ئەمریكییەكانــەوە پێیان 
دەگەیشــت. واتا كشــانەوەی ئەمریكا بەگشــتی 
پاشەكشــەی هێزەكانــی تریــش دەگەیەنێت لە 
شەڕی دژ بە داعشــدا. هەڵبەت ئەمە هێزەكانی 
ســووریای دیموكراتیــش پاشــگەز دەكاتەوە لە 
بەردەوامبــوون لە شــەڕی دژ بە داعش، چونكە 
ئێســتا مانەوەی ئــەوان لەخەتەردایــە و دەبێت 
بــەدوای ئەڵتەرناتیڤێكی تــردا بگەڕێن كە جگە 
لە سووریا و ئێرانیش ئۆپشنێكی تریان نییە. لە 
هەموو حاڵەتەكانیشدا ئەمە لە خزمەتی پرۆسەی 
لەناوبردنــی داعش و تیرۆریزمدا نییە، چونكە لە 
دوای كشــانەوەی ئەمریكا ئەولەویەتی هێزەكانی 
ســووریای دیموكرات بریتی دەبێت لە پاراستنی 

خۆیان نەك شەڕی دژی داعش.

ئیسرائیل لە ئامادەباشیدا
كشانەوەی ئەمریكا لە بەرژەوەندی هەریەكە لە 
ئێران و سووریا و توركیا بوو كە هیچیان دۆستی 
ئیسرائیل نین، بەڵكو دوویان مەترسی گەورەشن 
بــۆ ســەر ئیســرائیل. لــە حاڵەتی كشــانەوەی 
هــەروا  ئیســرائیلیش  نییــە  دوور  ئەمریــكادا 
دەستەوەســتان نەوەستێ بەرامبەر گەشەكردنی 
هێــزە ئێرانییەكان لە ســووریا. تاوەكو ئێســتا 
زۆر پرس هەبوون كە ئیســرائیل لەبەر ئامادەیی 

رێبوار كەریم وەلی
 rebwar@rudaw.net

 hemen@rudaw.net

هێمن عەبدوڵاڵ

گۆڕان لەگەڵ پارتی دەڕوات؟

و  ئۆپۆزیســیۆن  شكســتی  بەهــۆی 
بەشــدارینەكردنی ژمارەیەكی زۆری خەڵك 
لــە هەڵبژاردنەكانــی 30ی ئەیلــول، پارتی 
سەركەوتنێكی كەموێنەی تۆمار كرد. ژمارە 
تازەكان تا راددەیەكیش پارتییان مەغروور 
كــرد، بەتایبەتیــش كە دوای شكســتی لە 

كێبڕكێی وەرگرتنی پۆســتی سەرۆككۆمار، 
لــە پێكهێنانی حكومەتی بەغــداش مانۆڕە 
لــە  تۆڵەكردنــەوە  بــۆ  سیاســییەكانی 
یەكێتــی ســەركەوتوو بــوون. ئێســتا كــە 
نزیكــەی ســێ مانــگ بەســەر ئەنجامدانی 
هەڵبژاردندا تێپەڕیوە، تەنها یەك دانیشتنی 
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لە سەرەتای دانوستاندنەكانی پێكهێنانی 
كابینــەی هەشــتەمدا، شــاندی یەكێتی بە 
ســەرۆكایەتیی بەرهەم ســاڵح، پێداگرییان 
لەسەر بەشداریی گۆڕان لە حكومەتدا دەكرد. 
لەوەشــیاندا چەنــد ئامانجێكیــان هەبــوو. 
یەكەمیان ئەوە بــوو كە دوای رووداوەكانی 
17ی شــوبات ئارامــی و ســەقامگیری بــۆ 
ناوچەكانی سلێمانی و گەرمیان بگەڕێننەوە، 

دووەم لەسەر بنەمای یەكەم لێكتێگەیشتنی 
دەباشــان لــە 2012 لە نێــوان تاڵەبانی و 
نەوشــیروان مســتەفا بەرەیەك لە بەرامبەر 
پارتی دروســت بكەن و سێیەمیشیان ئەوە 
بوو كە ســەرۆكایەتیی شاندی گفتوگۆكاری 
یەكێتی هەوڵی بچووككردنەوەی دەسەاڵتی 
بنەماڵــەی تاڵەبانییان دەدا و رێگربوون لە 
دووبارەبوونەوەی پەنجا بە پەنجا. هەندێك 

پەرلەمــان ئەنجامــدراوە و، بە شــێوەیەكی 
نائاســایی بــە كراوەیــی بەجێهێشــتراوە. 
لــە دانوســتاندنەكاندا، یەكێتــی هەر ســێ 
ســەرۆكایەتییەكە و بەغدا و كەركووكیشی 
كردووەتــە یــەك پاكێــج )كە لەوانــەدا لە 
كەركووكــی  پارێــزگاری  زیاتــر  هەمــووان 
مەبەستە(، گۆڕانیش ئاستی داواكارییەكانی 

لە پارتی بردووەتە سەرەوە.
ئــەو پەیامــەی پارتــی مەبەســتی بــوو 
دوای 2ی ئۆكتۆبەر بیداتە یەكێتی، ئێســتا 
گەیشــتووە و، یەكێتی بــۆی دەركەوت كە 
ئەگــەر پارتی مەیلی بــەالی بەغدادا هەبێ، 
هەموو رێگاكان دێنەوە هەولێر، بەتایبەتیش 
كــە هەمــوو هەوڵەكانی یەكێتــی بۆ دانانی 
پارێزگار لە كەركووك و وەرگرتنی پۆستێكی 
وەزاری لــە بەغدا، لەســەر دەســتی پارتی 
فەشــەلیان پێ هێنراوە. بەاڵم لێرە بەدواوە 
پارتی دەبێ لە ئاســت بەرپرســیارێتی ئەم 
یەكێتیــش  و،  بێــت  ئێســتایدا  قۆناغــەی 
لــەوە تێگەیشــتبێت كە ناتوانــێ لەپێناوی 
وەرگرتنی پۆســتی پارێــزگاری كەركووك، 
پارێزگاكــە  ئەنجوومەنــی  ئەندامانــی 

بەسەرشــۆڕی بباتــەوە كەركــووك. بۆیــە 
ئەگەر بەو شــێوەیە یەكێتی لە مەســەلەی 
بەشــدارنەكردنی  كەركــووك،  پارێــزگاری 
گــۆڕان و رێككەوتنی دووقۆڵی پێداگر بێت 
و لەگــەڵ پارتیــدا نەگاتــە چارەســەرێكی 
هاوبــەش، رەنگبێ پارتــی چیدی چاوەڕێی 
ئــەو دەســتی دەســتییەی یەكێتــی نەبێ 
و بەبــێ یەكێتــی هەنــگاوی عەمەلــی بــۆ 

پێكهێنانی كابینەی نۆیەم بهاوێت.
پارتــی نایــەوێ یەكێتــی لــە دەرەوەی 
بزانــێ  ئەگــەر  بۆیــە  بێــت،  حكومــەت 
دانوســتاندنەكان دەگەنــە بنبەســت، وەكو 
جــاری پێشــوو )كابینــەی هەشــتەم( كە 
یەكێتــی هاتنە نــاو حكومەتی پەیوەســت 
كرد بــە ئەنجامــی هەڵبژاردنەكانــی بەغدا 
كــرد،  تاخیــر  خــۆی  مانگێــك  چەنــد  و 
رەنگــە ئەمجــارەش پۆســتەكانی یەكێتــی 
لــە ســەرۆكایەتیی پەرلەمــان و حكومەت 
بــە بەتاڵی بهێڵدرێنــەوە و پارتی و گۆڕان 

حكومەت پێكبێنن.

پێچەوانەیــان  ئەنجامــی  ئامانجانــە  لــەو 
هەبــوو، بەاڵم ئەوەی كە ئێســتا پارتی بۆ 
بەشداریكردنی گۆڕان لە حكومەتدا پێداگری 
لەســەر دەكات، هەمان ئەو ئامانجانەیە كە 
یەكێتــی دەیویســت دەســتەبەریان بكات. 
بەشــداریكردنی گــۆڕان لــە حكومەتدا، بۆ 
پارتی مەسەلەیەكی حەتمییە و پاشەكشەی 

لێ ناكات.
ئەگەرچــی پارتــی پێیوایــە كــە گۆڕان 
ئاســتی داواكارییەكانــی بردووەتــە ســەر، 
بەاڵم لەڕاستیدا دوای ئەو تەجرووبە تاڵەی 
كــە گۆڕان و پارتی لە كابینەی هەشــتەمدا 
هەیانبــوو، بەدەنگــەوە هاتنــی گــۆڕان بۆ 
بەشــداری لە حكومــەت، دەبێ بــۆ پارتی 
دەرفەتێك بێت كە هەم هەڵەكانی رابردووی 
پێ راســت بكاتەوە و، هەمیش گەورەتر لە 

پێدانی پۆســتێك یان دوو پۆســتی وەزاری 
بیر بكاتەوە.

ئــەم  بەهێــزی  پارســەنگێكی  گــۆڕان 
حكومەتەیــە و دەبــێ یەكێتیــش ئــەوەی 
لەبەرچــاو بێت كە پارتی ناتوانێ پەراوێزی 
لەســەر  پارتــی  ئەگــەر  بــەاڵم  بخــات، 
بنەمایەكــی تەندروســت و عادیالنە مامەڵە 
لەســەر پۆســتەكان بكات، هــەم زەمینەی 
بەشــدارییەكی بەهێــز و هەمیــش كاریگەر 
بۆ هەموو الیەك دەڕەخســێنێ. بۆ ئەوەش 
پێویستە پارتی لەســەر بنەمای خاڵبەندی 
و  ســەرۆكایەتییەكە  ســێ  پۆســتی  بــۆ 
وەزارەتــەكان )بە رەچاوكردنــی قاعیدەی 
گوشــارەی  ئــەو  و  گــۆڕان  جەماوەریــی 
لەســەریانە( بێتە پێشــەوە، ئــەوەش ئەو 

كاتەیە كە پارتی بەتەنیا نامێنێتەوە.

ئەگەرچــی هەرێمی كوردســتان لە دوای 
ئەیلــول  25ی  ســەربەخۆیی  ریفراندۆمــی 
تووشــی پەالمــار، ئابڵوقە و گۆشــەگیریی 
قارەمانێتیــی  بــەاڵم  بــوو،  دیپلۆماســی 
نێچیرڤــان  دیپلۆماســیەتی  و  پێشــمەرگە 

بارزانی هەموو تەوقەكانیان شــكاند. دوای 
ســاڵێك و لــە پــاش هەمــوو پیالنگێڕییە 
ناوخۆیی و دەرەكییەكان، ئەمڕۆ كوردستان 
بە حیكمەتی ســەرۆك بارزانی بەڵگەنامەی 
ســەربەخۆیی بۆ داهاتوو لــە باخەڵدایە و، 
ئەندازیــاری بنیاتنانــەوەی كوردســتانیش 
16ی  دوای  داخراوەكانــی  دەرگا  هەمــوو 

باشوور، رۆژئاڤا نییە

ئەگەر یەكێتی نەیەتە 
تره مپ درۆی له گه ڵ نه كردینژێر بار

دۆناڵد تره مپ به  بڕیاری كشاندنه وه ی هێزه كانی ئه مریكا له  سووریا و به تایبه تیش 
لــه  رۆژئاوای كوردســتان ئیشــێكی چاوه ڕواننه كراوی نه كــردووە، به ڵكو ئه وه ی 
كرد كه  له ســه ره تاوه  ویســتوویه تی بیكات و چه ندین مانگه  ده ستوپێوه نده كه ی 
هه وڵیانده دا دوایبخه ن و ئیدی قسه یه كیان بۆ دواخستنی نه مابوو. بۆیه ش ئه گه ر 
كوردێك هه بێت به و بڕیاره  شۆك بووبێت، نیشانه ی ئه وه یه  له سه ره تاوه  تره مپی 
نه ناسیوه  و له وه ش واوه تر مێژووی بێوه فایی هه میشه یی ئه مریكییه كانی له گه ڵ 
هاوپه یمانه كانی نه بیستووه  یان له بیرچووه ته وه . راستییه كه ی ئه وه ی ده بێ وه ك 
كورد له ســه ری رابوه ســتین ئه وه یه  كه  مادام زانیومانه  ئه مــڕۆژه  هه ر دێت، بۆ 

خۆمان بۆ ئاماده  نه كرد؟
ئه و رۆژانه ی شه ڕی سارد كۆتاییان پێده هات و ئه مریكییه كان مه ستی گه یشتنه  
خه ونی ســه روه ریی دنیا بوون، دۆناڵد تره مپی گه نجی بازرگان له ســه ر شاشه ی 
كه ناڵێكی ئه مریكی چاوپێكه وتنی ده كرد و دژی ئه وه  بوو ئه مریكا هێنده  خۆی 
به  ئه ودیوی ســنووره كانی خۆیه وه  ســه رقاڵ بكات. هه ر ئه و پیاوه  له  ســااڵنی 
رابردوودا به به رده وامی كه  باسی سیاسه تی واڵته كه ی كردبێت، وه ك بازرگانێك 
كه  ده یه وێ حیسابی ماڵی زۆرتر بێت له  حیسابی بازاڕ قسه ی كردووه . بناخه ی 
كه مپه ینــی هه ڵبژاردنه كه شــی له ســه ر ئــه و مۆتۆیه  دانا كه  ده یگــوت: ئه مریكا 

له پێش هه مووان.
پار كه  خیانه تی شــازده ی ئۆكتۆبه ر روویدا و هه رێمی كوردســتان كه وته  به ر 
هه ڕه شــه یه كی جدی، رۆژنامه ڤانێك له نێو كۆشــكی ســپی پرسیاری ئه وه ی له  
تره مپ كرد كه  چۆن ده هێڵن هاوپه یمانی سه ره كییان له  شه ڕی دژی داعشدا ئاوا 
هه ڕه شــه ی لێبكرێت؟ وه اڵمی تره مپ، كه  به  ماڵباته وه  به په له  ده بووایه  سواری 
فڕۆكه كــه ی بێــت، ئه وه  بوو كه  ئه و قه ت له گه ڵ ئه وه  نه بووه  ئه مریكا خۆی به و 
شــتانه وه  ســه رقاڵ بكات و له بنه ڕه تدا هه ر له  عێراقیش بێت، ئێســتاش ئه وه ی 

رووده دات ده بێ عێراقییه كان له نێوخۆیاندا چاره سه ری بكه ن. 
تره مــپ له و قســانه یدا راســتگۆ بــوو، جــاڕی قۆناخێكی نوێی لــه  مێژووی 
ئه مریــكادا ده دا. ئه و ده یگوت ئه مریكا پێویســتی بــه  كوێخایه تیی دنیا نییه  و 
ئه و وزه یه ی له وێ سه رفی ده كات ده بێ له  نێوخۆی ئه مریكادا بۆ خۆبه هێزكردن 
و باشــتركردنی ژیانی خه ڵكه كــه ی خه رجی بكات. دوای كوژرانــی رۆژنامه ڤانه  
ســعودییه كه ش، تره مپ له  تویته كانیدا پاساوی به رده وامیی پشتیوانیكردنی له  
شــازاده  محه ممه د بن ســه لمان به وه  ده هێنایه وه  كه  له  ســعودییه وه  به  فه رده  
پــاره ی هێناوه ته وه  و هه لــی كاری زۆری له  نێو ئه مریكادا ره خســاندووه . واته  
بــه  ناڕاســته وخۆ ده یگوت ئه وه ی له  نزیكه ی حه فتا ســاڵی رابــردوودا ئه مریكا 
به ناوی باوكردنه وه ی پره نســیپه كانی دیموكراسییه وه  كردوویه تی توورێكی ته ڕ 
ناهێنێــت و له مه ودوا ژیانێكی خۆش بۆ ئه مریكییه كان گرنگتره  له وه ی له ودیوی 
ســنووره كان دیموكراسی هه یه  یان نییه . دیســان له وه شیاندا تره مپ راستگۆیه  
و بازرگانێكی راشــكاوه  كه  پاساو بۆ هه ڵهێنانی هه ر هه نگاوێكی له سه ر بنه مای 

قازانج و زیانی نێو باخه ڵی ئه مریكییه كان ده هێنێته وه .
له و نێوانه دا دیســان ئێمه ین كه  شــاعیرانه  و ئه ڤیندارانه  چاو له و دڵشــكانه  
دووباره یه مان له گه ڵ ئه مریكا ده كه ین. به تایبه تیش له  رۆژئاوا له  یه كه مین رۆژه وه  
گوتــاری ئه مریكییــه كان ئه وه  بووه  كه  كورد ئه و هێزه  شــه ڕكه ره  هاوپه یمانه ی 
ئه مریكان  له ســه رزه وی شــه ڕی دژی داعش ده كه ن. ئێســتا كه  شــه ڕه كه  ته واو 
بــووه ، ئه مریــكا به شــێوه یه كی دینامیكــی بــه و هاوپه یمانییــه دا ده چێته وه  و 
ده شــزانێت كورد بشفرۆشــێت هیچ هه ڕه شــه یه ك بــۆ ســه ر به رژه وه ندییه كانی 
دروســتنابێت. به پێچه وانه وه  رازیكردنی توركیای سه رده می ئه ردۆغان له جیاتی 
زیــان ده توانــێ قازانجســاز و یارمه تیده ر بێت بۆ ئه و هه ڵمه تــه  نوێیه ی له دژی 

ئێران ده ستیپێكردووه .
هێشــتا دیــار نییــه  تره مــپ چه ند بۆی ده چێته  ســه ر كه  نه زمێكــی نوێ له  
جیهاندا بسه پێنێ، به اڵم هه رچییه ك رووبدات بۆ ئێمه  ئه و رووداوانه ی ئه مدواییه  
دوو وانــه ی گرنگیان تێدایــه : یه كه میان ئه وه یه  كه  به داخه وه  دۆزه كه مان هێنده  
بۆ دواوه  گه ڕاوه ته وه ،  بۆ پاراســتنی خۆمــان و له پێناوی ئاینده ی نه وه كانماندا 
ناچاریــن له  چوارچێوه ی ئه و ده وڵه تانــه ی تێیاندا ده ژین خۆمان به هێزبكه ین و 
بگونجێنین و باشترین په یوه ندیمان له گه ڵ دراوسێكانی هه ر پارچه یه كدا هه بێ، 
دووه میش ئه وه یه  كه  ده بێ بزانین دۆستایه تیی ئه مریكا به س نییه  بۆ مانه وه مان 
له م ناوچه یه دا. چونكه  وه ك له  كه یســی ســووریادا ده یبینین، رووســیا و ئێران 
تا كۆتایی له پشــت هاوپه یمانه كه یان راوه ستان و مانه وه ی ئه سه د یانیش به زۆر 
ده رنه كردنیــان كرده  دێفاكتــۆ، به اڵم ئه مریكا هاوپه یمانــه  كورده كه ی خۆی له  

په یوه ندییه كی ته له فۆنیدا فرۆشت.

د. زوبێر رەسوڵ

ئۆكتۆبەری كردوونەتەوە.
رۆژئــاوا  لــە  ئــەوەی  بەراوردكردنــی 
روودەدات، لەگــەڵ ئەزموونی كوردســتانی 
باشــوور زۆر نامەنتیقی و گێالنەیە، چونكە 
هەرێمی كوردستان هەرێمێكی دەستوورییە 
)پێــش  نێودەوڵەتــی  دانپێدانانــی  بــە 
ئــەوەش بــە بڕیــاری 688ی ئەنجوومەنی 
بــووە(،  پارێــزراو  ناوچــەی  ئاســایش 
ئــەوەش بەرهەمی پێڕەوكردنــی النیكەمی 
بنەماكانــی مافی مرۆڤ، كاری سیاســی و 
پێــوەرە نێودەوڵەتییــەكان بــووە لەالیەن 
كوردســتانەوە.  هەرێمــی  دەســەاڵتدارانی 
ئەمــڕۆ هەرێمــی كوردســتان زۆر زیرەكانە 
مامەڵــە لەگــەڵ بااڵنســی هێــزدا دەكات، 

لــە یەك كاتــدا لەگەڵ رووســیا، ئەمریكا، 
ئێــران، ســعودیە و توركیــادا پەیوەندی و 

بەرژەوەندیی هاوبەشی دروست كردووە.
كێشــەی كانتۆنچییەكان لە رۆژئاوا ئەوە 
نییــە كــە ئەمریــكا بەجێیاندەهێڵێ، بگرە 
كێشەیان ئەوەیە كە خەڵكی رۆژئاوا بڕوایان 
پێیان نییە. ئەوان بە سیاسەتی ملهوڕی و 
تاكڕەوانەی خۆیان، هەم دەرفەتی ئاشتییان 
لــە توركیا خنكاند و هەمیش رێگەیان نەدا 
چارەنووسی رۆژئاوا یەكال ببێتەوە. ئەوەی 
روودەدات بەرهەمــی سیاســەتی فاشــیلی 
پەكەكەیە كە سیاســەتێكە لەسەر خەون و 
خەیاڵ هەڵچنراوە و هیچ پەیوەندییەكی بە 

واقیعەوە نییە.

ئەمریكا لە سووریا تەدەخولی نەدەكرد لەپێناوی 
ئاڵۆزنەكردنــی دۆخەكە لــە ئەمریكا، بەاڵم لەمە 
بەدواوە ئیســرائیلیش دێتەوە ناو دۆخی سووریا، 
چونكە كشــانەوەی ئەمریكا بەمانای الســەنگیی 
بەاڵنســی هێز دێت لــە بەرژەوەندیی نەیارەكانی 
ئیســرائیل. بۆیــە هــەر زوو ســەرۆك وەزیرانی 
ئیســرائیل گوتی ئێمــە ناچارین پارێــزگاری لە 
خۆمان بكەین. ئیسرائیلییەكان دوای كشانەوەی 
ئەمریكا لە سووریا وەك توێژەرێكی ئیسرائیلیش 
دەڵێــت، خۆیــان بە تەنیــا دەبینن لــە بەردەم 

هەڕەشەكانی ئێران و حیزبوڵادا .

كاریگەرییەكانی لەسەر 
هەرێمی كوردستان 

كشــانەوەی ئەمریكا لە سووریا و جێهێشتنی 
كــوردی رۆژاڤــا ئاماژەیەكی خراپە بــۆ ئایندەی 
پێوەندییەكانــی هەرێمی كوردســتان و ئەمریكا، 
دواتریش جۆرێك لە بێمتمانەیی دروســت دەكات 
كە وا دەكات دەســەاڵتدارانی هەرێمی كوردستان 
هەمیشــە بیر لە هێزێكی تــری هەرێمی بكەنەوە 
لەبــری ئەمریكا. بۆ هەرێم ئــەو دۆخەی رۆژئاڤا 
دەكرێت وەك دەرسێكی دووبارە سەیر بكرێت كە 
گرنگیی ئەكتەرە نادەوڵەتیەكانی وەك ئێمە دیاری 
دەكات لە ســتراتیژیەتی ئەمریــكادا. ئەمە جگە 

لەوەی كشــانەوەی ئەمریكا كەمتوانایی ئەمریكا 
دەگەیەنێت لە ئیدارەدان و چارەسەركردنی كێشە 
هەرێمییــەكان لە بەرامبەر هێــزە هەرێمییەكانی 

تری وەك توركیا و ئێران و رووسیا. 
كشــانەوەی ئەمریــكا ئاماژەیەكە بــۆ ئەوەی 
كە ئێســتا بەرژەوەندیی ئەمریكا نە پەرەپێدانی 
دیموكراسی و نە پاراستنی مافی كەمینەكان نییە. 
لەالیەكی ترەوە ئەم كشانەوەیە دەستی هەریەكە 
لــە توركیا و ئێران وااڵتر دەكات بۆ ئەوەی زیاتر 
دەســت وەربدەنە كاروبــاری واڵتانی ناوچەكە و 
هــەركات ویســتیان ســنووری عێراق و ســووریا 
بە پاســاوی دژایەتی هێزە كوردییەكان ببەزێن. 
ئەمــە جگــە لەوەی لــە ئەگەری لەشكركێشــیی 
توركیادا بۆ ســەر رۆژئاڤا، هەرێمی كوردســتان 
دەكەوێتــە بــەردەم ئیلتیزامێكــی ئەخالقــی كە 
لەڕووی مرۆییەوە یارمەتی پێشــكەش بە كوردی 
ئــەوێ بــكات یاخــود ئەوانــەی كــە لە ترســی 
لەشكركێشــی رۆژاڤــا جێدەهێڵــن و روودەكەنە 
هەرێمــی كوردســتان. لــەڕووی ستراتیژیشــەوە 
رۆژئاڤا ســەرەڕای ئەو ناكۆكییە سیاسیانەی كە 
لەگەڵ هەرێمی كوردســتان هەیبوو، بەاڵم ئەوان 
وەك هێزی پاراستنی شوورەی رۆژئاوای هەرێمی 
كوردســتان وابــوون. بە نەمانی ئــەوان هەرێمی 
كوردستان جگە لە زیان هیچ سوودێكی پێناگات. 
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رووداو - مهاباد

منــــــــــداڵێكی تەمــەن 
دانیشــتووی  پێنج ســاڵەی 
شــاری مهابــادی رۆژهەاڵتی 

تۆڕی  لەڕێگــەی  كوردســتان، 
كۆمەاڵیەتیــی یوتیوبــەوە فێــری 

زمانی ئینگلیزی بووە. 
ئــەو منداڵــە كــە نــاوی ســیوەیل 

شایانفەڕە، توانای قسەكردنی بە زمانی 
ئینگلیزی هەیــە و ڤیدیۆیەكی بۆ ماوەی 
هەواڵــی )رووداوی تــۆ( لــە تەلەڤزیۆنی 
رووداو ناردووە كە دیارە بە ئینگلیزییەكی 
باش قســە دەكات. ســیوەیل هیواخوازە 
مندااڵنی كورد بتوانن ســوود لە یوتیوب 
ببینــن بۆ ئەوەی فێری زمانی ئینگلیزی 

و زمانەكانی دیكەی جیهان ببن.
وەك ئەوەی لە قسەكردنی سیوەیلدا 
دیــارە، زیاتــر بــە ئینگلیــزی ئەمریكی 
قســە دەكات، بەهــۆی ئــەوەی زۆرتــر 
ســەیری ڤیدیۆی ئەمریكییــەكان دەكات 

لە یوتیوب.
 7:45 ســەعات  سێشــەممە  شــەوی 
خولــەك، بینــەری ڤیدیۆیەكی ســیوەیل 
شایانفەڕ بن لە ماوەی هەواڵی )رووداوی 

تۆ( لە كەناڵی رووداو. 

یوتیوب
مامۆستای سیوەیله 

rudaw@rudaw.net  

  رووداو – سلێمانی

هەڤــاڵ كوێســتانی، نووســەری كتێبــی )ئــەو رۆژانەی 
نیشــتیمان هی هەمووان بوو(، لــە هەڤپەیڤینێكدا لەگەڵ 
بەرنامــەی پەنجەمــۆری تەلەڤزیۆنــی )رووداو( باســی 
ئەزموونــی پێشــمەرگایەتی و خۆشەویســتی دەكات 
و بەســەرهاتێك لەبــارەی دڵداریــی شــیوعییەكان 

دەگێڕێتەوە.
هەڤاڵ كوێستانی دەڵێت: "جارێكیان لەگەڵ 
برادەرێكــی حیزبی شــیوعی لە بەغدا بووین، 
چووین بۆ ســینەما بۆ سەیركردنی فیلمێك 

كــە هی حیزبی شــیوعی بــوو، ناوەڕۆكی فیلمەكە باســی كۆمەڵگەی 
سۆڤیەتی و خەباتی چینی كرێكاری دەكرد، لەناو فیلمەكەدا حاڵەتێكی 
دڵداریشــی پێشــان دا، یەكێك لە تەنیشــتمان بوو گوتی: بۆ حیزبی 
شــیوعی دڵداریــش دەكــەن! برادەرەكەشــم گوتی: بۆ تــۆ وا دەزانی 

شیوعیەت بەس چەكوچ و داسە! دڵدارییشی تێدایە". 
كوێســتانی لــەو بەرنامەیــەدا كە شــەوی هەینی ســەعات 22:05 
خولەك پەخش دەكرێ، باســی پێشــنیازی ســەركردەیەكی كۆمەڵەی 
رەنجدەرانــی كوردســتان دەكات كە كاتی خــۆی داوای كردووە ژنانی 
سەر بە رێكخستنەكانی كۆمەڵە بێنە دەرەوە، هەر هیچ نەبێ شوو بە 
ســەركردەكانی كۆمەڵە بكەن، بۆ ئەوەی پێداویستییەكانیان جێبەجێ 

بكەن. 

   رووداو - دۆسلدۆرف

سەرۆكی گەورەترین هەرێمی ئەڵمانیا كە هەرێمی 
نۆردراین ڤێســتفاڵنە، دەڵێت خەڵكی عەفرین كە 
شــارەكەیان لەالیــەن توركیــاوە داگیركــراوە، 
چانســیان لــە كۆچبەرانــی دیكــە زیاترە بۆ 

وەرگرتنی مافی پەنابەری.
ئارمیــن الشــێت، ســەرۆكوەزیرانی 
هەرێمــی نۆردرایــن ڤێســتفاڵن لــە 
لەگــەڵ )رووداو(  هەڤپەیڤینێكــدا 
دەڵێت: زۆرترین ئەو كۆچبەرانەی 
لــە نێــوان ســااڵنی 2015 - 
2016 چوونەتــە ئەڵمانیــا 

روویان لە هەرێمەكەی ئەوان كردووە كە ژمارەیان 300 هەزار 
كۆچبەرە. ســەبارەت بەو كۆچبەرانەی زووتر مافی پەنابەری 
وەردەگرن، دەڵێت خەڵكی ئەو ناوچانەی شارەكەیان لەالیەن 
توركیــاوە داگیركراوە وەكو عەفریــن، یان ناوچەكانی دیكەی 
وەكو حەســەكە و قامشــلۆ كە لەژێر هەڕەشــەی داگیركاریی 
توركیادان، لە كاتی پێدانی مافی پەنابەری ئەو خاڵە لەبەرچاو 
دەگیــرێ. دەشــڵێت ئێســتا بەنیاز نین هیــچ كۆچبەرێكی 
ســووری بگەڕێننەوە، تا ئەو كاتەی ئاشــتی لە ســووریا 
بەرقەرار دەبێ. ئارمین الشــێت، زۆر پەســنی كۆچبەرانی 
كــوردی هەرێمەكــەی دەدات و دەڵێــت ئــەو كۆچبــەرە 
كوردانــەی روویان لە هەرێمەكەی ئەوان كــردووە، زۆر زوو 
فێری زمانی ئەڵمانی دەبن و ئاسانتر لە كۆچبەری واڵتانی 

دیكە خۆیان لەگەڵ كۆمەڵگەی ئەڵمانی دەگونجێنن.

رووداو - هەولێر

بــۆ ســاڵی دووەم لەســەر یەك، پــرۆژەی 
ئەنتیتۆباكۆی دێســكی تەندروســتیی )تۆڕی 
میدیایی رووداو( بۆ وازهێنان لە جگەرەكێشان، 
بڕیــارە  وا  كۆتایــی.  قۆناغەكانــی  گەیشــتە 
ئەمڕۆ دووشــەممە 2018/12/24 رێوڕەســمی 
خەاڵتكردنی 100 كەس بەڕێوەبچێت كە وازیان 
لە جگەرەكێشــان هێنــاوە. خەاڵتــی یەكەمی 

پرۆژەكەش ئۆتۆمبێلێكە. 
د.مەتیــن عەبدولــڕەزاق، سەرپەرشــتیاری 
گشــتیی پــڕۆژەی ئەنتیتۆباكــۆ )دژە تووتن( 
بــە )رووداو(ی راگەیاند، بەشــدارانی ئەمســاڵ 

ســێ هێنــدەی ســاڵی رابــردوون و ژمارەكــە 
گەیشــتووەتە زیاتر لــە 9000 كەس.  قۆناغی 
تۆماركردنی ناوەكانی بەشداربووان كۆتایی هات 
و دوای پشــكنین و دەرچوونــی ئەنجامــەكان، 
ســەركەوتووانی پرۆژەكــە خــەاڵت دەكرێــن. 
پــرۆژەی  ئەمســاڵی  خەاڵتــی  گەورەتریــن 
ئەنتیتۆباكۆش ئۆتۆمبێلێك دەبێت كە لەالیەن 
زنجیرە ماركێتەكانی تیممارت كە سپۆنســەری 
ســەرەكی پرۆژەكەیە، دابینكــراوە.   د.مەتین 
دەڵێت ئامانجی پرۆژەی ئەنتیتۆباكۆ لە دانانی 
ئۆتۆمبێلێــك وەك خەاڵتی یەكــەم بۆ ئەوەیە 
بە بەشــداربووان بڵێین ئێوە شــایەنی خەاڵتی 

گەورەن. 

    رووداو – هەولێر

ئەردیان بیوپیە، گۆرانیبێژی ئەڵمانی- كۆسۆڤی 
كــە هەفتــەی رابــردوو كلیپێكــی لەگــەڵ خانمــە 
گۆرانیبێژی كورد هێڵی لەڤ بەناوی )گوڵ و گوللە( 
باوكردەوە، دەڵێت زۆربەی هاوڕێكانی كوردن و بەو 

هۆیەوە چەند وشەیەكی كوردی فێر بووە.
ئەردیانی تەمەن 27 ساڵ كە بە شێوازی پۆپ 

گۆرانی دەڵێت و تا ئێســتا چوار ئەلبوومی باوكردووەتەوە 
لەگەڵ شــەش ڤیدیۆ كلیپ، ئێســتا لە شــاری هایدڵبێرگی 
ئەڵمانیا لــە ناوچەیەك دەژی كە زۆربەی دانیشــتووانەكەی 
كــوردن و دەڵێــت :"من لێرە لە هایدڵبێرگ لەگەڵ خەڵكانی 
كــورد گەورە بووم، لە باشــووری ئەڵمانیا خەڵكی كوردمان 
زۆرە، من لەگەڵ كورد هەســت بە هاوبەشی دەكەم، چونكە 
خەڵكی كۆســۆڤۆم، ئێمە و كورد هەمان كێشــەمان هەیە". 
ســەبارەت بــە فێربوونی زمانــی كوردیش دەڵێــت: "چەند 

وشــەیەك فێــر بووم، وەكــو )چ دكەی مامــۆ(، )بژی بژی 
كوردســتان(، )ساو بۆ كوردســتان(، )چۆنی، باشی(. ئەم 

وشانە و هەندێكی دیكەش دەزانم". 
ئەردیان زۆر پەســنی هێڵی لــەڤ دەدات و دەڵێت: "زۆر 
بە باشــی لەبەردەم كامێرادا دەجووڵێتەوە و دەیەوێ هەموو 

شتێك لەوپەڕی باشیدا بێت". 
هەروەهــا دەڵێت: "دەنگی هێڵی لــەڤ زۆر تایبەتە، زۆر 

سەرنجڕاكێشە، نەرمە وەكو دەنگی ریهانا".

لە پشدەر 
سەرتاشین بەالشە

چما شیوعیش دڵداری دەكەن!

رووداو - قەاڵدزێ

كۆمەڵێــك گەنجــی قەالدزێ خۆبەخشــانە 
سەردانی گوندەكان دەكەن و لە قوتابخانەكان 

قژی مندااڵن چاك دەكەن.
ئــاوارە هێرۆیی كە خاوەنــی بیرۆكەكەیە و 
سەرپەرشــتیاری گرووپــە خۆبەشــەكەیە، بە 
)رووداو(ی راگەیاند، لە ساڵی پارەوە بیرۆكەی 
ئــەم پڕۆژەیەی لەال گەاڵڵە بووە، بەاڵم بەهۆی 

بایكۆتــی خوێندنــەوە، پڕۆژەكەیــان ســەری 
نەگرت و ئەمساڵ جێبەجێ كرا.

شــەش ئەندام لەم گرووپە هەن كە خاوەن 
سەرتاشــخانەن، لــە هەفتەیەكــدا رۆژێــك بۆ 
كاری خۆبەخشــی تەرخــان دەكەن. بەشــێك 
لە گوندەكانی قەزای پشــدەر سەرتاشخانەیان 
نییــە، بۆیە خەڵــك زۆرجار ناچــارن چەندین 
كیلۆمەتــر ببڕن و پارەیەكــی زۆر خەرج بكەن 
بۆ چاككردنی قــژی منداڵەكانیان، بۆیە ئەوان 

بیرۆكەی ئــەو كارەیان لەال گەاڵڵە بوو. ئاوارە 
هێرۆیــی دەڵێــت "چەندیــن سەرتاشــی دیكە 
پەیوەندیــان پێوەكردوویــن، بــۆ ئــەوەی لەو 
پڕۆژەیەدا بەشداربن، بەاڵم بەهۆی ئەوەی تەنیا 
یەك ئۆتۆمبێلمان هەیە، نەمانتوانیوە سوودیان 
لێوەربگرین". سەرتاشە خۆبەخشەكان هەفتەی 
یــەك رۆژ ســەردانی قوتابخانــەی گونــدەكان 
دەكەن و لەنێو قوتابخانەكان، قژی قوتابییەكان 

بێ بەرامبەر چاك دەكەن.
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عەفرینی چانسیان هەیە

كورد ئەردیان فێری "مامۆ" دەكەن

دژە تووتنەكان 
ئۆتۆمبێل وەردەگرن


