
رووداو - هەولێر
هەر یەك لە بەڕێوەبەری كارگەی غازی هەولێر و ئەو كۆمپانیایەی غاز بۆ هەولێر دابین دەكات یەكتری بە گرانبوونی 

نرخی غاز لە هەولێر تۆمەتبار دەكەن.
بەختیار پشدەری، بەڕێوەبەری كارگەی غازی هەولێر بە )رووداو( "رۆژی 2019/1/22 لەگەڵ كۆمپانیای گۆڵدن 
جاگوار كە غاز بۆ هەولێر دابین دەكات كۆبووینەوە. رێككەوتین كە تا كۆتایی ئەم مانگە رۆژانە 17 تەنكەر غازمان 
بۆ بنێرن، لە 2019/2/1یشــەوە هەموو رۆژێك 15 تەنكەرمان بۆ بنێرن، بەاڵم پەشــیمان بوونەوە، گوتیان لەم 
مانگــەدا رۆژانــە تەنیا 15 تەنكەر غازتان بۆ دەنێریــن". بەڕێوەبەری كارگەی غازی هەولێر پێیوایە كۆمپانیای 
گۆڵــدن جاگــوار هۆكاری گرانبوونی نرخی غازە لە هەولێر و دەڵێت: "چونكە ئەو غازەی رۆژانە بۆ هەولێری 
دەنێرن كەمە، بەشەكەی هەولێر بۆ ئێران دەنێرن". بەاڵم برادەر حەمەسەعید، بەرپرسی بەشی فرۆشتن 
لە كۆمپانیای گۆڵدن جاگوار، رەتیدەكاتەوە ئەوان بەشــە غازی هەولێر بۆ ئێران بنێرن و بەڕێوەبەری 
كارگــەی غــازی هەولێر و كارگەكانی هەولێر بە پاوانكردنی بازاڕی غــازی هەولێر تۆمەتبار دەكات. 
برادەر گوتی :"هیچ قەیرانێك لە هەولێر و سلێمانی و دهۆك نییە، لەنێو هەولێر 18 كارگەی غاز 
هەن، گروپێكیان دروســتكردووە و دەستیان بەســەر بازاڕی هەولێردا گرتووە، بەئارەزووی 

خۆیان غازەكە دەفرۆشن". 
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رووداو – هەولێر

تۆمەتباری سەرەكی دۆسیەی زانا حەمەساڵح 
قائیمقامی پێشــووی ســلێمانی كە سێ تۆمەتی 
درابووە پاڵ، پاش چەندین دانیشــتنی دادگا، بێ 
تــاوان دەرچوو و دەركەوت كــە هیچ بەرتیلێكی 
بــە قائیمقــام و پاســەوانەكانی و بەرپرســانی 

شارەوانیی سلێمانی نەداوە.
رۆژی 2018/12/12 دەســتەی گشتی سزایی 
لە دادگای پێداچوونەوەی هەرێمی كوردستان بە 
زۆرینەی دەنگ بڕیاری كۆتایی لەســەر كەیسەكە 
دا و بەرائەتی بۆ حوسێن حەمەعەلی دەركردووە.

حاجی حوســێن حەمەعەلی كە بەپێی ماددە 
310 لە یاسای سزادانی عێراق تۆمەتبار كرابوو، 
لە رۆژی 2012/3/26 بە سیفەتی شایەت بانگی 
ئاسایشــی گشــتی ســلێمانی كراوە، بەاڵم لەوێ 

وەكو تۆمەتبار وتەی لێوەرگیراوە.
حوســێن حەمەعەلــی تۆفیــق كە بــە حاجی 
حوســێن ناســراوە، لە بــارەی ئەو كێشــەیە بە 
 2012/3/26 "رۆژی  راگەیانــد:  )رووداو(ی 
لــە ئاسایشــی گشــتی لــە ســلێمانی بانگكــرام 
بــۆ شــایەتیدان لەســەر بابەتێك كە ئێســتاش 
نەمزانــی چــی بوو. كاتێــك چــووم ئیفادەیەكی 
ئامادەكراویان خســتە بەردەمــم و گوتیان واژۆی 

بكە و بڕۆ، بینیم نووســراوە زانا حەمەساڵح دوو 
ئۆتۆمبێلی الندكرۆزەری بــە بەرتیل وەرگرتووە، 
عومەر عەلی محەممــەد، بەڕێوەبەری زەویوزاری 
ســلێمانی الندكرۆزەرێكی بە بەرتیل وەرگرتووە، 
ئاراس ناجی نووری، سەرۆكی شارەوانی رۆژئاوای 
سلێمانی زەوی بە بەرتیل وەرگرتووە، بەاڵم گوتم 
ئەگەر بە مشاریش دوولەتم بكەن واژۆی ناكەم".

حاجی حوســێن هەروەها دەڵێ :"حاكم قادر، 
ئەو كاتەی ســەرۆكی شــارەوانیی سلێمانی بوو، 
چەنــد جارێــك داوای لێكــردم بە پــارەی خۆم 
شــەریكم بێت لە چەند كارێكــی بازرگانی، بەاڵم 
رازی نەبــووم، بۆیــە تــووڕە بــوو، بانگــی دوو 

پاســەوانەكەی كــرد و گوتــی ئــەو پیــاوە ناوی 
حوســێن حەمەعەلییە، یەك جــاری تر بێتە ناو 
شــارەوانی بــە هــەر بیانوویەك بێــت، من ئێوە 

دەردەكەم".
بەگوتەی حاجی حوسێن، لەبەر ئەوەی واژۆی 
نەكــردووە لەســەر ئــەو ئیعترافە، لە ئاســایش 
ئەشكەنجەیان داوە. دادگای تاوانەكانی سلێمانی 
بە پشتبەســتن بە 13 بەڵگە بۆی روونبووەتەوە 
كــە حاجی حوســێن لەژێر ئەشــكەنجە و لێداندا 
ئیفادەی لەسەر زانا حەمەساڵحی قایمقام و ئەوانی 
دیكە داوە. بۆیە دادگا بڕیاری هەڵوەشــاندنەوەی 
ئەو تۆمەتانەی داوە كە ئاراستەی حاجی حوسێن 

كراون. دەستەی گشــتی دادگای پێداچوونەوەی 
هەرێمی كوردســتانیش گەیشتنە ئەو بڕوایەی كە 
دانپێدانانەكەی حاجی حوســێن لەژێر كاریگەری 
زەبروزەنــگ و ئازاردانی جەســتەیی و دەروونیی 

تۆمەتباردا وەرگیراوە.
هیــچ  رەتیدەكاتــەوە  حوســێن  حاجــی 
پەیوەندییەكــی بــە زانــای قائیمقــام و ئەوانەی 
دیكەشــەوە هەبووبێت و دەڵــێ: "دڵنیام ئەگەر 
زانــای قائیمقــام لــە ژیانــدا بووایە، بــێ تاوان 

دەردەچوو".
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رووداو - سلێمانی

بازرگانانی سلێمانی سكااڵی خۆیان لە دەست 
بازرگانانی ئێرانی گەیاندووەتە الی محەمەممەد 
جــەواد زەریــف وەزیــری دەرەوەی ئێــران كە 
ناوەڕاســتی ئــەم مانگــە لە شــاری ســلێمانی 
بــوو. ئەویــش بەڵێنــی پێــداون بەدواداچوون 
بۆ بلۆككردنــی پارەكانیان لەالیــەن بانكەكانی 

ئێرانەوە بكات.
محەممەد حەســەن كــە بازرگانێكی شــاری 
 40" راگەیانــد  )رووداو(ی  بــە  ســلێمانییە 
بازرگانــی كورد ماوەی ســاڵێك زیاترە پارەمان 

حەواڵــەی بانكەكانی ئێران كــردووە، بەتایبەت 
بۆ شاری سەقز، بەاڵم لەالیەن چەند كەسێكەوە 

پارەكانمان بلۆك كراوە لە بانكەكاندا". 
دەكــەن،  باســی  كــورد  بازرگانانــی  وەك 
كێشــەكە دەگەڕێتەوە بۆ ئــەوەی الیەنی دووەم 
كە بازرگانانی ئێرانین، دەچن ســكااڵی بێبنەما 
لەســەر بازرگانانــی هەرێمی كوردســتان تۆمار 
دەكــەن، دادگای ئەو واڵتەش بەبێ گەڕانەوە بۆ 
بازرگانانی كوردستان، پارەكانیان لە بانكەكاندا 

بلۆك دەكات.
محەممەد حەســەن، بڕێكی زۆر پارەی بلۆك 
كراوە و دەڵی راستەوخۆ و بەنووسراوی فەرمی، 

لەكاتی ســەردانەكەی وەزیــری دەرەوەی ئێران 
هەموو ئەو كێشــانەیان بۆ وەزیر خستووەتەڕوو 
و پێمانگوتووە بەبیانووی یاسایی، دەستدەگرن 
بەســەر پارەی بازرگانانی كورددا، بەاڵم ناتوانن 
هەر بەو یاسا پارەكەیان وەربگرنەوە :"من خۆم 
150 هــەزار دۆالرم بلۆك كرا، دوای ئەوەی 12 
هــەزار دۆالرمــدا بەو كەســەی پارەكــەی بلۆك 
كردبووم، پارەكەی بــۆ گەڕاندمەوە". وەك ئەو 
بازرگانــە باســیدەكات، ئامانج لــەو بلۆككردنە 
تەنیــا ئەوەیــە "كــورت و پوخت، ســەرانەمان 

لێوەردەگرن".

رووداو - سلێمانی

رایگەیانــد  گــۆڕان  فراكســیۆنی  ســەرۆكی 
دوای پێكهێنانــی حكومــەت و دانانی دەســتەی 
ســەرۆكایەتیی پەرلەمان یەكــەم كاری پەرلەمان 

پەسەندكردنی یاسای چاكسازی دەبێ.

عەلــی حەمەســاڵح، ســەرۆكی فراكســیۆنی 
گۆڕان بە )رووداو(ی راگەیاند لە دانیشتنەكانیان 
لەگــەڵ پارتــی بۆ گفتوگــۆ لە بــارەی كارنامەی 
حكومەتــەوە "رێككەوتوویــن لــە مانگی یەكەمی 
دەستبەكاربوونی حكومەتدا، یاسای چاكسازی و 
یاسای سندوقی داهاتە نەوتییەكان تێبپەڕێندرێ 

و هەر لە سێ مانگی سەرەتای دەستبەكاربوونی 
حكومەتدا، كار لەســەر یاســای یەكخســتنەوەی 
هێزەكانــی پێشــمەرگە بكرێت، كــە ئەوانەش لە 

یاسا هەرە گرنگەكانن".
پەرلەمانتارێكــی فراكســیۆنی پارتی هەگبەی 
فراكســیۆنەكەیان ئاشــكرا دەكات بــۆ ئەو خولە 
پەســەندكردنی  دەڵــێ،  و  پەرلەمــان  نوێیــەی 
یاســای چاكســازی بــە هەندێك دەســتكاریی و 
ئێمەیــە  لەپێشــینەی  كاری  دەوڵەمەندكــراوی، 
"دەزانین لەسەر هەندێك الیەن قورس دەكەوێ و 
دژی بەرژەوەنــدی ئەوانەیە كە بەناوی جۆراوجۆر 
چەند مووچەیــەك وەردەگرن، بەاڵم لە یەكەمین 
هەنــگاودا 100 ملیار دینار بۆ خەزێنەی گشــتی 
حكومەت دەگەڕێتەوە". هێڤیدار ئەحمەد، باســی 
بوونی ناوی 155 كەس دەكات كە بە پلەی وەزیر 
بیانــووی مووچــە وەرگرتنیــان بــۆ دۆزراوەتەوە 
لەگەڵ بوونی بەرپرسی وا كە مووچە و خواردن و 
خەرجی 60 پاســەوانی پێدەدرێ لەكاتێكدا تەنیا 

پاسەوانێك یان دووانی هەیە. 

رووداو - هەولێر

بەرپرســێكی بااڵی یەكینەكانی پاراســتنی 
گــەل )یەپەگــە( رایگەیانــد، لە چەنــد رۆژی 
داهاتــوودا لەبــارەی چارەنووســی باكــووری 
رۆژهەاڵتی ســووریا لەگەڵ حكومەتی دیمەشق 
دەست بە گفتوگۆ دەكەن، ئاماژەی بۆ ئەوەش 
كــردووە كە كاردانــەوەی حكومــەت بەرامبەر 

نەخشەڕێیەكەی كورد ئەرێنی بووە.
سیپان حەمۆ، فەرماندەی یەپەگە، رایگەیاند 
:"هــەوڵ هەیە بــۆ ئــەوەی دانوســتاندنەكان 
دەستپێبكەن. هەڵوێســتی حكومەتی سووریا 
)بەرامبەر پێشــنیازنامەی كورد( ئەرێنی بووە 
و بڕوامان وایە لە چەند رۆژی داهاتوودا دەست 

بە گفتوگۆ دەكەین".
ئەگەری دیالۆگی نێوان رۆژاڤای كوردستان 
بڕیــاری  دوای  لــە  ســووریا  حكومەتــی  و 
كشــانەوەی هێزەكانی ئەمریكا بەهێزتر بووە، 
ئەگەر حكومەتی ســووریا و كورد رێكبكەون، 
ئــەوە دوو گەورەترین پارچەی خاكی ســووریا 
یەكدەگرنــەوە. حەمۆ بە رۆیتــەرزی راگەیاند، 

بڕیارەكەی دۆناڵد ترەمپ، ســەرۆكی ئەمریكا، 
سەبارەت بە كشــاندنەوەی هێزەكانی ئەمریكا 
زۆر پەلــەی پێــوە دیار بــوو، بەتایبەتیش لە 
كاتێكدا كە هێشــتا شــەڕی دژی داعش تەواو 

نەبووە.
هێزەكانــی رۆژئاڤــای كوردســتان چاویان 
لەوەیــە رووســیا نێوانگیــری ئــەوان و رژێمی 
ســووریا بــكات و رێگەش لە هێرشــی توركیا 
بــۆ ســەر ناوچەكانی ژێر دەســەاڵتیان بگرێ. 
هەفتــەی رابــردوو رەجەب تەیــب ئەردۆغان، 
ســەرۆككۆماری توركیــا و ڤالدیمیــر پوتیــن، 

سەرۆكی رووسیا، لە مۆسكۆ كۆبوونەوە. 
لە دوای كۆبوونەوەكە پوتین پشــتگیری لە 
دیالۆگی نێوان كورد و دیمەشــق كرد و گوتی 
:"ئــەم دیالۆگــە كۆمەڵگای ســووریا بەهێزتر 
دەكات و ئاشــتەوایی نیشــتمانی دەهێنێتــە 
ئاراوە. ئەم گفتوگۆیانە نەك هەر بۆ ســووریا، 
بەڵكو بۆ هەموو واڵتانی دراوســێی سووریاش 

باشن".

یەپەگە: لەگەڵ
دیمەشقدەستبە
دانوستاندندەكەین

یەكەمكاریپەرلەمان
پەسەندكردنیپرۆژەیاسای

چاكسازیدەبێ

پارەی40بازرگانیسلێمانیلە
ئێرانبلۆكدەكرێت

سنووربەهۆی
نەخۆشییەكەوە
كەسلەخۆیناگرێ
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کارگێڕ کۆمیتەیەکی یەکێتی لە سنووری ئاکرێ  دەستگیردەکرێت راپۆرتە هەواڵ

رووداو -هەولێر
كارگێڕی كۆمیتەی یەكێتی لە شارۆچكەی دینارتەی قەزای ئاكرێ  بە تۆمەتی بازرگانیكردن لەگەڵ پەكەكە دەستگیردەكرێ. قادر عیدۆ، جێگری لێپرسراوی مەڵبەندی 

دهۆكی یەكێتی بە )رووداو(ی راگەیاند :"ماوەی دوو رۆژە، عاسف زێباری كارگێڕی كۆمیتەی شارۆچكەی دینارتەمان دەستگیركراوە، دەستگیكردنەكە بەتۆمەتی ئەوەیە كە 
بازرگانی خۆراكی لەگەڵ پەكەكە كردووە، هێشتا ئێمەش لە بەدواداچوونی ئەوەین بزانین كێشەكە سیاسییە یان نا، هەر بۆیەش لە راگەیاندنەكانەوە پرسەكەمان نەكردووەتە 
سیاسی  و چاوەڕێی ئەنجامین". هەروەها سەباح بەیتوڵاڵ، بەرپرسی لقی ئاكرێی  پارتی بە )رووداو(ی راگەیاند، ئەو بەرپرسەی یەكێتی بە فەرمانی دادوەر دەستگیر كراوە .

جەمال ئەحمەد جەمیل
رووداو - سلێمانی

هاتنی وەزیری دەرەوەی ئێران لەگەڵ شــاندێكی 
بــااڵی ئابووری و دیبلۆماســی و بازرگانی واڵتەكەی 
بۆ بەشــداری لە كۆڕبەندی نێــوان ئێران و هەرێمی 
كوردســتان، دەرفەتێكــی زێڕیــن بــوو بــۆ چەنــد 
بازرگانێكی شــاری ســلێمانی تاوەكو لــە نزیكەوە 
دەردەدڵــی خۆیــان ببەنــە الی و داوای پارەكانیان 
بكەنەوە كە لە ئێران بلۆك كراون. بازرگانێك دەڵێ 
"تــۆ چۆن داوای بەرفراوانكردنی ئاڵوگۆڕی بازرگانی 
دەكەیت كە نەتوانی دڵنیایی بدەیتە بەرامبەرەكانت".
رۆژی 2018/15/1 محەممــەد جــەواد زەریــف، 
وەزیری دەرەوەی ئێران، بە هاوڕێیەتی قوباد تاڵەبانی 
جێگری سەرۆكی حكومەت، گەیشتنە فڕۆكەخانەی 
سلێمانی. پاشان بەشداری لە كۆڕبەندێكی ئابووری 
كــرد، بــۆ ئــەوەی هانــی بازرگانانی كــورد بدات، 
بازرگانیی نێوانیان گەرموگوڕتر بكرێ. بەاڵم بۆ 40 
بازرگانی شاری سلێمانی كە دەڵێن ماوەی زیاتر لە 
ســاڵێكە پارەكانیان لە ئێران بلــۆك كراوە، هاتنی 
زەریف تەنیا بۆ ئەوە هیوابەخش بوو سكااڵی البكەن 

و پارەكانیان دەستبكەوێتەوە. 
بازرگانانــی هەرێمی كوردســتان لــە پانێلەكاندا 
گوتیــان رێگاكانی بازرگانی لەگــەڵ واڵتانی دەرەوە 
زۆرن، یەكێك لەو رێگایانەی لە رووی هاوردەكردنەوە 

بۆ ئەوان ئاسانترینە، بازرگانییە لەگەڵ ئێران. بەاڵم 
لەكاتی ئاڵوگۆڕی بازرگانیدا لەگەڵ بازرگانانی ئێران 

تووشی چەندین گرفت هاتوون.
بازرگانانی هەرێمی كوردستان راستەوخۆ هەموو 
گرفتەكانیان خستەڕوو بۆ وەزیری دەرەوەی ئێران و 
گوتیان، پارەیەكی زۆریان ناردووەتە ئەو واڵتە، بەاڵم 
بەفێڵكردن و لەڕێگەی یاســاوە دەســتیان گرتووە 

بەسەر پارەكانیاندا.
محەممەد حەسەن، یەكێكە لەو بازرگانانەی شاری 
سلێمانی دەڵێ: "40 بازرگانی كورد ماوەی ساڵێك 
زیاتــرە پارەمان حەواڵەی بانكەكانی ئێران كردووە، 
بەتایبــەت بۆ شــاری ســەقز، بەاڵم لەالیــەن چەند 
كەسێكەوە پارەكانمان بلۆك كراوە لە بانكەكاندا". 

گوتیشــی: "بازرگانمــان هەبــووە، ئــەو كاتەی 
پارەكــەی بلۆك كــراوە بــە لەبەرچاوگرتنی بەهای 
ئەوكاتی تومەن، پارەكــەی 250 هەزار دۆالر بووە، 
بــەاڵم ئێســتا ئەگــەر بــۆی بگەڕێننــەوە، بەهۆی 
دابەزینــی بەهــای تومەنــەوە، 80 هــەزار دۆالری 

دەستدەكەوێتەوە".
 وەك بازرگانانی كورد باســی دەكەن، كێشەكە 
دەگەڕێتــەوە بۆ ئەوەی الیەنی دووەم كە بازرگانانی 
ئێرانین، دەچن ســكااڵی بێبنەما لەسەر بازرگانانی 
هەرێمــی كوردســتان تۆمــار دەكــەن، دادگای ئەو 
واڵتــەش بەبێ گەڕانەوە بۆ بازرگانانی كوردســتان، 

پارەكانیان لە بانكەكاندا بلۆك دەكات.

محەممەد حەســەن، بڕێكی زۆر پــارەی بلۆك 
كراوە و دەڵی راســتەوخۆ و بەنووســراوی فەرمی، 
لەكاتــی ســەردانەكەی وەزیــری دەرەوەی ئێــران 
هەموو ئەو كێشــانەمان بۆ وەزیر خستووەتەڕوو و 
پێمانگوت بەبیانووی یاسایی، دەستدەگرن بەسەر 
پارەی بازرگانانی كــورددا، بەاڵم ناتوانن هەر بەو 
یاسا پارەكەیان وەربگرنەوە :"من خۆم 150 هەزار 

دۆالرم بلــۆك كرا، دوای ئەوەی 12 هەزار دۆالرمدا 
بەو كەسەی پارەكەی بلۆك كردبووم، پارەكەی بۆ 
گەڕاندمەوە". وەك ئەو بازرگانە باسیدەكات، ئامانج 
لــەو بلۆككردنە تەنیــا ئەوەیە "كــورت و پوخت، 

سەرانەمان لێوەردەگرن".
ئاڵوگۆڕی بازرگانی نێوان هەرێمی كوردســتان 
و ئێران لە ســاڵی 2017 گەیشــتە 6 ملیار دۆالر، 

ئێرانیــش  ســەرۆككۆماری  راوێــژكاری جێگــری 
رایگەیانــد قەبــارەی ئاوگۆڕی بازرگانی لە ســاڵی 
2018دا لەگەڵ هەرێمی كوردســتان گەشــتووەتە 

نزیكەی 8 ملیار دۆالر.
حەســەن دانایــی فــەڕ، راوێــژكاری جێگــری 
ســەرۆكی ئێران بــۆ كاروباری ئابــووری عێراق و 
هەرێمی كوردستان، لەسەردانەكەیدا بۆ سلێمانی بە 
)رووداو(ی گــوت "لەنزیكەوە گوێمان لەبازرگانانی 
هەرێمی كوردســتان گــرت، هەموو كێشــەكانیان 
بەهەنــد وەردەگریــن. ئــەو پارانەشــی دەســتی 

بەســەرداگیراوە بۆیــان دەگێڕینــەوە". گوتیشــی 
:"هەرگیز ناهێڵین، ئەو پەیوەندییە بازرگانیانەمان 
هەناردەكردنمــان  قۆناخــی  ئێمــە  لەناوبچێــت، 
تێپەڕاندووەو كار بۆ وەبەرهێنانی هاوبەش دەكەین 
لەگەڵ هەرێمی كوردستان، ئیتر چۆن كارێكی لەو 

شێوە قبوڵ دەكەین".
ســیروان محەممەد، ســەرۆكی ژووری بازرگانی 
سلێمانی رایگەیاند ئەوەی پێویست بوو بە وەزیری 
بازرگانی ئێرانیان گووتــووە، بۆ داهاتووش چیان 
پێبكرێــت دەیكــەن بۆ بەدەســتهێنانی مافی ئەو 
بازرگانانەی كە دەست بەسەر پاەركانیاندا گیراوە.

محەممــەد حەســەن، دەڵێ مامەكــردن لەگەڵ 
ئێــران، قازانج و زیانی لەیەكاژێردا روودەدات. هەر 
بۆیە بازرگانانــی كورد، لەدوای دەســتبەراگرتنی 
پارەكانیان ساردبوونەتەوە لە مامەڵەكردن لەگەڵ 
ئێران "لــە هەمان ئەوكاتەی پارەكە دەگاتە ئێران 
ساخی نەكەیتەوە بۆ كااڵ، گورزێكت بەر دەكەوێ، 
هــەر بۆیــە لەترســی فەوتــان و ترســی درەنــگ 
ســاخكردنەوە، بازرگانان ئێســتا خۆیــان بەدوور 

دەگرن لە مامەڵەكردنی لەوشێوەیە".
محەممەد حەســەن هەروەها دەڵــێ "لەماوەی 
رابــردوو هەوڵــی زۆریــان دا بــۆ ئــەوەی متمانە 
دروســتبكرێتەوە، بەاڵم بێئەنجام بوو، با چاوەڕێ 
بین، بزانین بەڵێنەكانی زەریف، هیچی لێ ســەوز 

دەبێت".

پارەی40بازرگانیسلێمانیلەئێرانبلۆككراوە

بازرگانێك

12 هەزار دۆالرم 
دا بە ئێرانییەك تا 
پارە بلۆکكراوەکانم 
وەرگرتەوە

شكار ئەحمەد
رووداو – هەولێر

لــە هەولێــر ناســنامە، رەگەزنامــە، فۆرمــی 
خۆراك، پەنجەمۆر و چەند بەڵگەنامەیەكی دیكەی 
هاوواڵتییــەك ســاختە دەكرێــن و دوو ئۆتۆمبێلی 
مارسیدســیان پێ لە كۆمپانیایــەك دەردەهێنرێن، 
بەو هۆیەوە دەســت بەسەر خانووی هاوواڵتییەكەدا 

دەگیرێ.
وریــا عومــەر عوســمان، تەمەنی 40 ســاڵە و 
خــاوەن پێداویســتی تایبەتــە، گیــرۆدەی بڕیاری 
دەستبەســەرداگرتنێكە كــە بەبێ ئــاگاداری خۆی 
لەســەر خانووەكەی دانــراوە. وریا بــە )رووداو(ی 
گوت: "تووشی شۆك بووم كە گوتیان خانووەكەت 
تاپــۆی  هەیــە،  دەستبەســەرداگرتنی  بڕیــاری 
خانووەكەم هەڵگرت و چوومە تاپۆی دووی هەولێر، 
لەوێ گوتیان دوو ئۆتۆمبێل لەســەر ئەو تاپۆیە لە 

كۆمپانیا دەرهێنراون".
وریــا لە ســاڵی 2016 بە كێشــەكەی زانیوە و 
سكااڵشــی تۆمــار كــردووە. ئــەو دەڵێ: "ســاڵی 
2016 زانیــم كە دوو كەس بەناوەكانی )پشــتیوان 
و ئەحمەد( ئەو خانووەی منیان خستووەتە رەهن و 
دوو ئۆتۆمبێلی مارسیدسیان پێ راكێشاوە، بەاڵم من 
پێشــتر و تا ئێستاش ئەو دوو كەسەكەم نەبینیوە 

و نایانناسم و هەموو بەڵگەكانیشیان ساختەیە."
ســاڵی 2016 وریا ســكااڵ لەسەر بانكی جیهان 
و تاپــۆی دووی هەولێر تۆمارە كردووە. ئەو دەڵێ: 
"ئەو مامەاڵنەی بەناوی منەوە كراون لە پشــتگیری 
موختــار، فۆڕمی خۆراك، ناســنامە و رەگەزنامە و 
پەنجەمۆریش هەموویان ساختەن و بەبەرچاوی ئەو 

شــوێنانەوە كراون. ئێستاش بانكی جیهان دەزانێ 
شتەكان ساختەن، بەاڵم خۆیان بێدەنگ كردووە".

خەســرۆ ســەعید ئــادەم، بەڕێوەبــەری تاپۆی 
دووی هەولێــر بــە )رووداو(ی گوت: "ئەم حاڵەتی 
ســاختەكاریانە لە بەڕێوەبەرایەتــی جێبەجێكردن 
روودەدەن، دەكرێــت بانكەكــە یان ئەو فەرمانگەی 
حیجزەكــەی دانــاوە هەڵــە یــان ســاختەكاری لە 
مامەڵەكەیدا بكرێت و بەسەریشیاندا تێپەڕێ، بەاڵم 

ئەم حاڵەتە لەالی ئێمە پرۆســەیەكی دوورودرێژ و 
ســەختە، ئەگــەر حاڵەتێكی لەم شــێوەیە هەبێت 

دەگمەنە".
بــەاڵم بانكی جیهان پێیوایــە ئەمە جۆرێكە لە 
سیناریۆ. سامان بورهان، بەرپرسی بەشی یاسایی 
بانكی جیهان بە )رووداو(ی گوت: "زۆربەی ئەوانەی 
باس لە ســاختەكاری دەكەن، خۆیان شــەریكن و 
دەیانەوت فێڵ لە ئێمە بكەن بۆ ئەوەی قیستەكانیان 

نەدەن، بەاڵم حاڵەتی دەگمەنی ساختەكاریش هەر 
دەبێ، بۆیە ئێمە لەو كەیسە و كەیسەكانی دیكەش 
چاوەڕێــی دادگا دەكەیــن، بەاڵم هەرچی ببێ مافی 
بانــك لەســەر ئــەو موڵكە هــەر دەمێنــێ، ئەگەر 
ســاختەكاریش كرابێ، ئێمە بەرپــرس نین، بەڵكو 
بەڕێوەبەرایەتــی جێبەجێكردن و تاپۆ بەرپرســن، 

چونكە ساختەكارییەكە لەالی ئەوان روویداوە".
ســامان بورهان پێیوایە ئەم حاڵەتانە لە دادگا 

زۆرن و دەڵــێ: "ســاڵی 
وەكــو  ئێمــە   2012
كۆمپانیــای جیهــان زیاتر 
لــە 15 هــەزار ئۆتۆمبێلمان 
فرۆشــتووە، ئێستا تەنیا 70 
فایلمــان ماوە كــە پارەكەیان 
پێنــج  نــەداوە،  بەتــەواوی 
حاڵەتیــش هەیە ئیدیعــای ئەوە 
دەكــەن كــە مامەڵــەی موڵكیان 
ساختەكراوە، بەاڵم لە شوێنەكانی 
دیكــە زۆرە و رۆژانــە 50 بــۆ 100 

كەیسی وا دەچێتە دادگاكان". 
پارێزەری دۆســیەی وریا عومەر پێیوایە دەبێت 
بانكی جیهان وەكو تاوانبار لە دۆسیەكە بناسێنرێ. 
لــە  زەردەشــت ســەالم دەڵــێ: "دوو كەســەكە 
راكێشــانی دوو ئۆتۆمبێلەكە سەرەتا كارەكەیان بە 
یاســایی كردووە، چونكە موڵكــی خۆیان لە رەهن 
دانــاوە، بەاڵم دوای ماوەیەك حیجزەكەیان لەســەر 
موڵكەكە البردووە و خســتوویانەتە سەر موڵكێكی 
دیكە كە ساختەكارییان تێدا كردووە. ئەمە بەسەر 

بانكەكەشدا تێپەڕیوە".
زەردەشــت دەڵێت: "هەڵەیەكــی دیكەی بانكی 
جیهان ئەوەیە كە راســتەوخۆ دوو حیجزی لەســەر 
موڵكەكەی وریا عومەر داناوە و راستەوخۆ كراوەتە 
قەرزدار، لەكاتێكدا ئەو دوو كەسەی ئۆتۆمبێلەكەیان 
وەرگرتــووە دەبێت وەكو قەرزدار مامەڵەیان لەگەڵ 
بكرێت، لە بەڕێوەبەرایەتی جێبەجێكردنی هەولێریش 
باسی ئەو دوو كەسە ناكات، بەڵكو راستەوخۆ وریا 

كراوە بە قەرزدار".
زەردەشت سەالم چەند بەڵگەیەكی ساختەكاری 

دیكە لەم دۆســیەیە دەخاتەڕوو، دەڵێ: "ناسنامە و 
رەگەزنامــەی وریام لەناو دۆســیەكە لە كۆمپانیای 
جیهــان دەرهێنــا و كۆپیــم كــرد، بــەراوردم كرد 
لەگــەڵ ئــەوەی كاك وریــا لەنێــو تاپــۆ بینیــم 
جیــاوازن، یەكێكیــان هــی قوشــتەپەیە و ئەوەی 
وریاش رۆژئاوای هەولێرە. ئەمە بەســەر كارمەندی 
بەڕێوەبەرایەتی جێبەجێكردنیشدا تێپەڕیوە، بەاڵم 
هەســتیان پێنەكردووە یان خۆیان دەســتیان تێدا 
هەبــووە، بێجگە لەوەش پەنجەمۆری ئەو كەســەی 
هاتووەتە بەڕێوەبەرایەتی جێبەجێكردنی هەولێر و 
وریا عومەریشــمان لە بەڵگەی تاوان بەراورد كرد و 

دەركەوت جیاوازن".
بەبڕوای ئەو پارێزەرە كەمتەرخەمییەكی دیكەی 
بانكــی جیهــان ئەوەیــە كــە دوو حیجزی لەســەر 
موڵكەكە دانــاوە، بڕی پارەكە 216 ملیۆن دینارە، 

بەاڵم موڵكەكە 80 ملیۆن دیناریش ناكات.
دوو ساڵ بەسەر سكااڵی وریا عومەردا تێپەڕیوە 
بەاڵم ئەوان نیگەرانی ئەوەن كە هێشتا تۆمەتبارەكان 
دەستگیر نەكراون. زەردەشت سەالم دەڵێ: "دادگا 
بڕیاری دەســتگیركردنی دوو كەسەكەی داوە، بەاڵم 
لەالیەن دەزگا ئەمنییەكانەوە كەمتەرخەمی كراوە لە 

دەستگیركردنیان"..
ســەرچاوەیەك لە بەڕێوەبەرایەتی نەهێشــتنی 
تــاوان بــە )رووداو(ی راگەیانــد :"ئــەو ماوەیــە 
كێشــەی ســاختەكاری موڵك و كێشــەی پارەدان 
زۆرە. هەندێكجار دەستی كارمەندی فەرمانگەكانی 
تێدابووە لە ســاختەكارییەكە، ئینجا بە چاوپۆشی 
لێكــردن بووبــێ یــان كەمتەرخەمــی یــان بەرتیل 
وەرگرتن بووبێ، ئەو كەســانەش دەستگیركراون و 

رووبەڕووی دادگاش كراونەتەوە".

بەمامەڵەیســاختەیكەمئەندامێكدووئۆتۆمبێل
لەكۆمپانیارادەكێشن

شكار ئەحمەد
رووداو – هەولێر

پیاوێكــی كــورد لە توركیا كە بە قەشــە خۆی 
ناســاندووە، پارە لە چەندین كــەس وەردەگرێ بۆ 
ئــەوەی بیانگەیەنێتــە كەنەدا و ئوســترالیا، بەاڵم 
نەیگەیانــدوون. دوو خێزانی ئەفغانیش كە فێڵیان 
لێكراوە، دەیانەوێ لە هەرێمی كوردســتان سكااڵی 

لەسەر تۆمار بكەن.
)لوقمــان. س. م(، ســاڵێك لەمەوبەر چووەتە 
كەنیســەیەكی توركیا و خۆی بە قەشە ناساندووە. 
سەرپەرشــتیاری  قوبەیدیــزادە،  نــووری  قەشــە 
كەنیســەكە بە )رووداو(ی گوت: "ساڵێك لەمەوبەر 
كەسێك بەناوی لوقمان، ناسراو بە رۆژان، كە خەڵكی 
هەرێمی كوردســتان بوو، ســەردانی كەنیســەكەی 
ئێمەی كرد، بانگەشەی ئەوەی دەكرد كە قەشەیە و 
دەیەوێ بۆ خزمەتكردنی برا عەرەبەكان كەنیسەیەك 
بونیادبنێ و خۆشی لەژێر چاودێریی رێكخراوێكە لە 
ئوسترالیا و شوانەكەی مانگێكی دیكە دێتە توركیا، 
داوای لێكردین چانسێكی بدەینێ، ئێمەش قبوڵمان 

كرد".
لوقمــان پێشــنیاری بۆ كەنیســە كــردووە كە 
سپۆنســەر بۆ كوڕەكانی كەنیسە وەربگرێت. قەشە 
نــووری دەڵــێ: "دوای ماوەیــەك لوقمــان گوتــی 

دەتوانێت سپۆنســەر لە كەنیســەكانی باپتیســتی 
كەنەدا و كەنیســەیەك لە ئوســترالیا بۆ كوڕەكانی 
كەنیسە وەربگرێ، دەیگوت هەر كەس دەبێت 200 
دۆالر بدات، چونكە ئەو كەیسانەی دەینێرین ئەگەر 
كێشەیان تێدابێ، برادەرێك لەوێیە چاكیان دەكات، 
ئێمەش یەكەمجار چوار كەیسمان پێناساند و 800 

دۆالرمان پێدا".
هاتنی دلێر بەرزنجی بۆ توركیا، وا دەكات متمانە 
بە لوقمان زیاتر ببێ. قەشە نووری دەڵێ: "شوانەكەی 
لوقمان كە ناوی دلێر بوو، لە ئوسترالیاوە هات. ئەو 
پاڵپشــتی لوقمانی كرد، ئەمەش وایكرد خەیاڵمان 

لەبارەی لوقمانەوە ئاسوودە بێ".
لوقمانیــش  دلێــر دەگەڕێتــەوە ئوســترالیا و 
دەســتكراوەتر دەبێ بۆ جێبەجێكردنی پالنەكانی. 
قەشە نووری دەڵێت :"قەشە دلێر متمانەی ئێمەی 
بە لوقمــان چەند هێندە كردبوو، بۆیە دەســتم بە 
تۆماركردنی ناوی جەماعەت بۆ كەنەدا و ئوسترالیا 
كــرد، 7000 دۆالریشــی وەك پــارەی 35 كەیــس 
وەرگرت، لە پارەی 12 كەیسیش خۆش بوو، چونكە 

پارەیان نەبوو".
هەشــت مانگ لەمەوبەر لوقمان سەعید، شاری 
كاستامونو بەجێدەهێڵێ و هیچ كەسێك نایبینێتەوە. 
قەشە نووری دەڵێ: "لوقمان ماڵئاوایی لە ئێمە كرد، 
دواتریش گوتی لە كەنەدام، ئێمە بەردەوام داوامان 

دەكــرد وێنە یان ڤیدیۆی خۆیمان بۆ بنێرێ، بەاڵم 
هیچی نەنارد، ئیدی كەوتمە گومانەوە".

لوقمان ئاشــكرا دەبێت و هەمــووان دەزانن كە 
قەشــە نەبووە. قەشــە نــووری گوتــی: "بڕیار بوو 
مانگــی 9 بچینــە چاوپێكەوتن، بــەاڵم وادەكان بە 
بەردەوامــی بــۆ كەیســەكانی كەنەدا و ئوســترالیا 
دەگۆڕان، ئیدی زانیمان مەسەلەكە هەمووی درۆیە، 
بۆیەش زوو پەیوەندیم بە قەشە دلێرەوە كرد، بەاڵم 
ئەویش گوتی دوای گەڕانەوەی لە توركیا یەكســەر 
پەیوەندی خــۆی لەگەڵ ئەودا پچڕاندووە و لوقمان 

سەعید قەشە نییە".
ئــاكام عوســمان، چەنــد ســاڵێكە لــە شــاری 
كاستامۆنو لە توركیا دەژی، كوردە و چووەتە سەر 
ئاینی عیســا و هاتوچۆی كڵێســا دەكات، ئەو كە 
لەوێ لوقمانی ناســیوە، دەڵێــت :"لوقمان تەمەنی 
45 بــۆ 48 ســاڵ دەبوو، خــۆی دەیگوت خەڵكی 
هەولێرم و خۆشــناوم. لە توركیا ماڵێكی ئاســایی 
هەبــوو، بەاڵم خــۆش دەژیا، بــەردەوام جلوبەرگی 
گرانبەهای لەبەردەكرد، ژنێكی عەرەبی هەبوو، بەاڵم 
دوای ماوەیەك گوتی لێــی جیابوومەتەوە. لوقمان 
خــۆی دەیگوت ژنێكی دیكەشــی لە دهۆك هەیە و 

5 منداڵی هەن".
ئــاكام زیاتر لەبارەی لوقمانەوە قســە دەكات و 
دەڵێت: "ســەرەتا خۆی بە قەشــە ناســاندبوو، بۆ 

خۆی زیرەك بوو، زانیاری زۆری لەسەر كڵێساكانی 
دونیا هەبوو، دوای بەدەستهێنانی متمانەی خەڵكەكە 

دەســتیكرد بە بانگەشــەی ئــەوەی سپۆنســەری 
كلێسای لە كەنەدا هەیە و لە ئوسترالیاش پشتگیری 

دەكرێ. فۆرمێكی بۆ ئەو مەسیحیانەی دەیانویست 
بچنە كەنەدا و ئوسترالیا پڕدەكردەوە و بۆ ئیمێڵێكی 
دەنارد، فۆرمەكەی بە وەرگێڕدراوی بۆ ســەر زمانی 
ئینگلیزی دەهێنایەوە و تێیدا نووسرابوو كە سوپاس 

بۆ ئێوە، بە گەورەیی خودا قبوڵ كراون".
لوقمــان بەتەنیا نەبــووە، وەكو ئــاكام دەڵێ: 
"ئەوانــە باندێكی 4 بۆ 5 كەســی كــورد بوون، لە 
چەنــد شــارێكی دیكــەی توركیاش ئــەم كارەیان 
كردووە، دواتر خۆیان ونكردووە و چوونەتە شارێكی 

دیكە".
بەپێی زانیارییەكانی ئاكام، ئەو پیاوە پارەی لە 
كورد، عەرەب، فارس و ئەفغانەكانیش وەرگرتووە. 
ئــاكام دەڵێ "خەڵكــی ئێرانی هەبــوو تەنیا ناوی 
لوقمانیان بیســتبوو بۆ ئەو سپۆنسەرییە هاتبوونە 
توركیا، بەاڵم دەستبەتاڵ گەڕانەوە، لوقمان لە هەر 
خێزانێكی عەرەب و فارس و ئەفغانی چوار تا پێنج 
هەزار دۆالری وەرگرتووە، بەاڵم لە كوردەكان تەنیا 

200 دۆالری وەرگرتووە".
ئێســتا خاوەن كەیســەكان ســۆراخی لوقمان 
دەكەن. قەشــە نــووری گوتی: "قســەمان لەگەڵ 
هەواڵگریی توركیا كرد، پێیانگوتین لوقمان دوایین 
جار چووەتە ئوردن". بەگوتەی ئاكام عوســمانیش 
هەندێــك دەنگــۆ هــەن كــە گەڕابێتــەوە هەرێمی 

كوردستان.

كوردێكبەناویقەشەوەكۆچبەرانتااڵندەكات
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ئەندامێكی سەرکردایەتی پارتی: ئەگەر هەیە کۆمەڵ بەشداری حكومەت پێبكەینراپۆرت
رووداو - هەولێر

د.ئاراس حەســۆ میرخان، ئەندامی ســەركردایەتیی پارتیی دیموكراتی كوردســتان بە )رووداو(ی راگەیاند، پارتی لەگەڵ هەریەك یەكێتی  و گۆڕان، حكومەت پێكدەهێنێت. 
گوتیشی "بەشداری الیەنەكانی دیكە كەوتووەتە سەر ئەگەر؛ ئەگەر هەیە كۆمەڵ بەشداری پێبكەین  و پێچەوانەكەشی راستە". ئاراس حەسۆ میرخان باسی لەوەشكرد، نزیكبوونەوەی 

باش لەنێوان پارتی، یەكێتی  و گۆڕان هەیە. لەپێناو خێراتركردنی هەنگاوەكانی پێكهێنانی حكومەت، بڕیارە "لەم هەفتەیەدا" كۆبوونەوەی سێقۆڵی بكەن. پارتی وەك براوەی یەكەمی 
هەڵبژاردنی پەرلەمان كە خاوەنی 45 كورسییە، چەند كۆبوونەوەیەكی لەگەڵ یەكێتی  و گۆڕان كردووە، بەاڵم هێشتا هیچ كۆبوونەوەیەكی لەگەڵ كۆمەڵی ئیسالمی نەكردووە.

 )فۆتۆ: رووداو(

نەوزاد مەحموود
رووداو - سلێمانی

فراكســیۆنەكانی پەرلەمانی كوردستان بە چڕی 
سەرقاڵی ئامادەكردنی پرۆژە یاسان بۆ ئەو كابینە 
نوێیــەی حكومــەت كــە بەهــۆی ناكۆكیــی الیەنە 
براوەكانــی هەڵبژاردنەوە هێشــتا دیــار نییە كەی 
پێكدەهێنرێت. ئەندامێكی ســەركردایەتی یەكێتی 
پێیوایــە پارتــی بەهۆی ژمارەی كورســیەكانیەوە، 
بــە پرۆژە یاســاكانی خولی پێنجەمــی پەرلەمانی 
كوردســتانەوە ماندوو نابێت. ئــەوەش وایكردووە، 
ئەو حیزبە پێشوەختە داوای رێككەوتن بكات لەسەر 
هەندێك لە یاســا گرنگەكان. سەرۆكی فراكسیۆنی 
بزووتنــەوەی گۆڕانیــش وایدەبینــێ، رێككەوتنیان 
لەگەڵ پارتی بۆ نووسینەوەی كارنامەی حكومەت، 

مشتومڕەكانی نێو پەرلەمان كەمتر دەكاتەوە.
پەرلەمانــی  فراكســیۆنەكانی  پەرلەمانتارانــی 
كوردستان، نایشــارنەوە، ئەگەرچی دڵنیان لەوەی 
بەهۆی ئەو گۆڕانەی بەسەر هاوكێشە سیاسییەكاندا 
هاتووە، بەاڵم لە یەكەم رۆژی ســوێندخواردنیانەوە 
دەســتیان بە ئامادەكردنی پرۆژە یاساكان كردووە، 

بەتایبەت ئەوانەی كاری لە پێشینەن. 
عەلی حەمەســاڵح، سەرۆكی فراكسیۆنی گۆڕان 
لە پەرلەمانی كوردســتان، باســی چەنــد گەڕێكی 
دانوستاندنەكانیان دەكات لەگەڵ شاندی پارتی بۆ 
پێكهێنانــی حكومەت، ئەوەش وەك زەمینەســازی 
بۆ دەســت ســوككردنی پەرلەمان لە چوار ســاڵی 
داهاتوودا "لەســەر پرۆژە گرنگــەكان رێكدەكەوین، 

تاوەكو ببنە كارنامەی حكومەت".
كاری لــە پێشــینەی زۆربــەی ئەو فراكســیۆنە 
پەرلەمانییانــەی )رووداو( قســەی لەگەڵ كردوون، 
خۆی لە پرســی چاكســازی و داهاتــە نەوتییەكان 
و یەكخســتنی هێزەكانی پێشــمەرگە دەبینێتەوە. 
ئەو پرۆژە یاســایانەی خولی چوارەمی پەرلەمان و 
حكومەتی تاراددەی ماندبوون، ســەرقاڵكرد. بەاڵم 
بەهۆی ناكۆكی نێوان الیەنەكانەوە كاریان لەســەر 
نەكرا. عەلی حەمەساڵح، دەڵێ لە دانیشتنەكانیان 
لەگــەڵ پارتــی بــۆ گفتوگۆ لــە بــارەی كارنامەی 
حكومەتــەوە "رێككەوتوویــن لــە مانگــی یەكەمی 
دەســتبەكاربوونی حكومەتدا، یاســای چاكسازی و 
یاســای ســندوقی داهاتە نەوتییەكان تێبپەڕێندرێ 
و هەر لە ســێ مانگی ســەرەتای دەستبەكاربوونی 

حكومەتــدا، كار لەســەر یاســای یەكخســتنەوەی 
هێزەكانی پێشمەرگە بكرێت، كە ئەوانەش لە یاسا 

هەرە گرنگەكانن".

لە ســااڵنی رابــردوو لــە هەرێمی كوردســتان، 
ملمالنێی كاری سیاسی و پەرلەمانیی بەشێوەیەك 
توند ببوو، ئاســان نەبوو تێبگەی كــێ داوای چی 
دەكات. چونكــە بەدرێژایــی ئــەو چــوار ســاڵەی 

فراكســیۆنەكانی دەرەوەی حكومەت و حیزبەكانی 
نێو دەســەاڵتیان تۆمەتبار دەكرد بە خۆدزینەوە لە 
چاكسازی، لە مانگەكانی كۆتایی تەمەنی پەرلەماندا 

كەوتنــەوە بــەر نەشــتەری رەخنەی فراكســیۆنی 
پارتی، بەوەی نایانەوێ پرۆژە یاســای چاكســازی 

تێپەڕێندرێ.
پەرلەمانتارێكــی فراكســیۆنی پارتــی هەگبەی 

فراكسیۆنەكەیان ئاشكرا دەكات بۆ ئەو خوولە نوێیەی 
پەرلەمان و دەڵێ، پەسەندكردنی یاسای چاكسازی 
بە هەندێك دەســتكاریی و دەوڵەمەندكراوی، كاری 
لەپێشینەی ئێمەیە "دەزانین لەسەر هەندێك الیەن 
قــورس دەكــەوێ و دژی بەرژەوەنــدی ئەوانەیە كە 
بەناوی جۆراوجــۆر چەند مووچەیــەك وەردەگرن، 
بــەاڵم لە یەكەمیــن هەنگاودا 100 ملیــار دینار بۆ 
خەزێنەی گشــتی حكومەت دەگەڕێتەوە". هێڤیدار 
ئەحمــەد، باســی بوونی ناوی 155 كــەس دەكات 
كــە بە پلەی وەزیر بیانووی مووچە وەرگرتنیان بۆ 
دۆزراوەتەوە لەگەڵ بوونی بەرپرسی وا كە مووچە و 
خواردن و خەرجی 60 پاسەوانی پێدەدرێ لەكاتێكدا 

تەنیا پاسەوانێك یان دووانی هەیە.
ئــەو پەرلەمانتــارەی پارتی، باســی دوو پرۆژە 
یاســای دیكــە دەكات لــە بــواری پــەروەردە و 
تەندروســتی. بەپێی پرۆژە یاساكانی ئەوان، ئیدی 
دەبێت پزیشك و كارمەندانی كەرتی گشتی، خاوەنی 
هەمان كواڵێتی و پسپۆڕی و بایەخی ئەو پزیشك 
و كارمەندانــە بن كە لەكەرتی تایبــەت كاردەكەن 
والێبكرێ،خوێنــدن  پــەروەردەش  سیســتمی  و 

خۆشەویست و پڕ خزمەت بكات. 

لە دۆخێكی ئاوادا كە هێشــتا حیزبە براوەكانی 
هەڵبژاردن لە گفتوگۆ ســەرەتاییەكانی پێكهێنانی 
حكومەت و دەســتەی سەرۆكایەتی پەرلەماندان و 
فراكسیۆنەكانیش فایلەكانی دەستیان پڕ دەكەن لە 
پڕۆژە یاسا بۆ ئەوەی شەڕی پەرلەمانیی پێ گەرم 
بكەن، دەبێ خولی پێنجەمی پەرلەمانی كوردستان، 
چۆن وێنا بكرێت؟ وەك خولی چوارەم و ســێیەم، 
چوار ساڵی گرژ و پڕ لە دەستشكاندنەوەی بێئاكام 
دێنێتــەوە رێــگای حكومەت، یــان هێورتر هەنگاو 

دەنێ؟
ئەندامێكــی ســەركردایەتی یەكێتی، رێككەوتن 
لەگەڵ پارتی بە پێویست دەزانێ لەبارەی ئەو یاسا 
گرنگانــەی كە وەك ئەو دەڵــێ :"ناكرێ بە زۆرینە 
و كەمینە تێبپەڕێندرێن" چونكە وەك باسیدەكات، 
ژمارەی كورسییەكانی پارتی 45 كورسییە و لەگەڵ 
كورســی الیەنێك یان كۆتاكان دەتوانێ هەموو ئەو 
پەرۆژە یاسایانە تێبپەڕێنی كە دەیەوێت "هەر بۆیە 
دەمانەوێ پێش پێكهێنانی حكومەت، لەسەر یاسای 
ســەرۆكایەتی هەرێــم، داهاتە نەوتییــەكان، هێزی 
پێشمەرگە، چاكسازییەكانی حكومەت رێكبكەوین".
فراكســیۆنی یەكێتی نیشــتمانی كوردســتان، 
لــە كارنامــەی هەڵبژاردندا دروشــمی هەلی كار و 
خزمــەت و ئارامیی، دەدا بە گوێــی دەنگدەرانیدا. 
ئێستا فراكسیۆنەكە پرۆژە یاسایەكی بۆ سۆشیال 

و چاكســازی و ئەكتیڤكردنی ســندوقەكانی داهات 
ئامــادە كــردووە و دەیانــەوێ لەگــەڵ هەڵبژاردنی 
دەستەی سەرۆكایەتی پەرلەماندا، پێشكەش بكەن. 
ئەو ئەندامەی ســەركردایەتی یەكێتی كە داوایكرد 
ناوی باڵونەكرێتەوە، گوتی :"ئەگەر لە ســەرەتاوە 
لەسەر یاسا گرنگەكان رێكبكەوین، پەرلەمان نابێتە 

شوێنی ملمالنێی قورس و لێكتێنەگەیشتن".
هێشتا دانوستاندنەكانی پێكهێنانی ئەم كابینەیەی 
حكومــەت كۆتاییان نەهاتبوو، فراكســیۆنەكان بە 
هەمانشــێوەی ئێســتا ئامادەكارییــان دەكــرد بۆ 
پرۆژەبارانكردنی پەرلەمان. یەكێتی یەكەمین پرۆژە 
یاسای خۆی كە پێشكەشی سەرۆكایەتی پەرلەمانی 
كرد، هەمواركردنەوەی یاسای سەرۆكایەتی هەرێمی 
كوردســتان بوو كە دواجار هەر ناكۆكییەكانی ئەو 

یاسایە، سەری دووساڵی پەرلەمانی خوارد.
شێركۆ جەودەت، سەرۆكی فراكسیۆنی یەكگرتوو 
دەڵێ یاســای چاكسازی هی ئەوان بووە حكومەت 
كردوویەتی بە پرۆژەی خۆیی و جارێكی دیكە ئەو 
پرۆژەیە ئامادە دەكەنەوە. شــێركۆ جەودەت دەڵێ 
:"دەســتووری هەرێمی كوردســتانیش ئەولەویاتی 
كارەكانمانــە لەگەڵ دامەزراندنی ســندوقی داهاتە 
نەوتییــەكان و دامەزراندنــی دەرچووانــی زانكۆ و 

پەیمانگاكان".
)رووداو(  زانیارییانــەی  ئــەو  بەپێــی 
نــوێ،  نــەوەی  فراكســیۆنی  دەســتیكەوتوون، 
پــرۆژە یاســایەكیان ئامادە كردووە بــۆ بڕینەوەی 
هاوكاریــی مانگانــە بــۆ خوێندكارانــی ســەرجەم 
قوناخەكانــی خوێندن لــە هەرێمی كوردســتان و 
بەپێــی قۆناخــەكان هاوكاریــی بــۆ خوێنــدكاران 
دیاریكــراوە لەگەڵ پــرۆژەی چاكســازی. هەرچی 
كۆمەڵی ئیسالمیشــە، وەك عەبدولســتار مەجید، 
ســەرۆكی فراكسیۆن باســیكرد، هەموو ئەو پرۆژە 
یاســایانەی پەیوەندیدارن بە باشتركردنی رەوشی 
ژیانــی خەڵك و مووچەی كەمئەندامان و مافەكانی 
منداڵ و لە بوارە سیاسییەكەشدا، بەرنامەی لیستی 
كۆمەڵی ئیســالمی بۆ هەڵبژاردن، كراوەتە بنەمای 
ئامادەكردنی ئەو پرۆژە یاســایانەی كاری لەســەر 
دەكەن. گوتیشــی :"هەمواری یاســای توندوتیژی 
خێزانی، چاكســازی، تیرۆر، كار، سندوقی داهاتە 
نەوتییــەكان و جێبەجێكردنــی یاســای مــاف و 
ئیمتیازی كەمئەندامان، لەالی ئێمەوە كاریان لەسەر 

دەكرێت".

فراکسیۆنەکان دەستیان بە ئامادەکردنی پرۆژە یاسا کردووە 

یەكەمكاریپەرلەمانپەسەندكردنی
پرۆژەیاسایچاكسازیدەبێ

نەوزاد مەحموود
رووداو - سلێمانی 

دوای كەركــووك و وەزارەتــی دادی عێــراق، 
پرســی هاوبەشیی راســتەقینە لە دۆسیەی نەوت 
و هێــزە ئەمنی و ســەربازییەكان، بوونەتە خاڵی 
ناكۆكی نێوان پارتی و یەكێتی. رۆژی سێشەممەی 
داهاتوو بڕیارە هەردووال جارێكی دیكە كۆببنەوە. 
دوای ئەوە، هــەردوو الیەنەكە و گۆڕان لە هەولێر 
كۆدەبنــەوە. پەرلەمانتارێكی پارتــی، نیگەرانیی 
پارتی لە یەكێتی دەردەبڕێ و دەڵێ "وا تێدەگەین 
تاوەكو ئێســتا ئامانجی یەكێتی كاتكوشتنە نەك 

دانوستاندنی جددی".
ئەندامێكی مەكتەبی سیاسی یەكێتی، تەئكید 
دەكاتــەوە كە بەرەوپێشــچوون لــە گفتوگۆكانی 
نێــوان یەكێتــی و پارتی بــەدی هاتــووە "بەاڵم 
نەگەیشــتووەتە ئەوەی بڵێین لەم كۆبوونەوەیەی 
ئەمجــارەدا دەگەنــە ئەنجــام، ئــەم كۆبوونەوەیە 
هەوڵێــك دەبێــت بۆ ئــەوەی خاڵــە ناكۆكەكانی 

نێوانیان بە تەواوی كەمبكرێتەوە".
 ئــەو ئەندامــەی مەكتەبــی سیاســی یەكێتی 
كــە داوای كــرد نــاوی باڵونەكرێتــەوە، دەڵێــت 
ئێســتا حیزبەكەی داوا لە پارتی دەكات "لەســەر 
سیاسەتی گشتی حكومەت رێكبكەون و سیاسەتە 
گشتییەكەش بەمانای ئەوەی یەكێتی وەك پارتی 
ئاگای لە دۆســیەی نەوت بێت و لە بابەتی هێزە 
چەكدارەكانیش وەك پارتی بڕیاردەری ســەرەكی 

بێت".
تاوەكو چەند رۆژێك لەمەوبەر، فایلی كەركووك 
و وەزارەتی داد لە بەغدا كە یەكێتی داوای دەكرد 
وەك یەك پاكێج بە فایلی پێكهێنانی حكومەتەوە 
ببەسترێنەوە، هۆكاری لێكدووریی نێوان پارتی و 
یەكێتــی بوون، بــەاڵم لە چەنــد رۆژی رابردوودا، 
پارتــی لە پرســی كەركووكدا نەرمــی نواندووە و 
داوای كــردووە یەكێتیــش نەرمی بنوێنێ. بەپێی 
زانیارییەكانی )رووداو( پارتی بە یەكێتی گوتووە 
كە الری نییە لەوەی پارێزگاری كەركووك یەكێتی 
بێــت، بــەاڵم دەبێت یەكێتیش رازی ببێ پرســی 

ئاســاییكردنەوەی دۆخی كەركووك بدرێتە دەست 
حكومــەت و پرســی وەزارەتی دادیــش خراوەتە 
بەرامبەر سازانی یەكێتی لە گفتوگۆكانی پێكهێنانی 

حكومەتدا.
رێبوار بابكەیی، ئەندامی پەرلەمانی كوردستان 
لە فراكســیۆنی پارتی، دەڵێ پۆســتەكانی بەغدا 
بەپێی خاڵبەندی دابەشكراون و خاڵەكانی یەكێتی 
لە پۆســتی ســەرۆككۆماردا تەواو بــووە "ئەگەر 
دواجــار پارتــی رازی ببــێ وەزارەتــی داد بداتــە 
یەكێتی، لە چاكەی خۆیەتی"، ئەو پەرلەمانتارەی 
پارتــی لە بــارەی داواكارییــە نوێیەكانی یەكێتی 
دەڵێ "لە كابینەكانی پێشووش یەكێتی لە فایلی 
نەوتدا هاوبەشی راستەقینە بووە، وەك الیەنێكی 
ســەرەكی نێــو حكومــەت مامەڵــەی كــردووە و 
بەداخەوە هەستدەكەین تەنیا دەیەوێ كات بكوژێ 

و حەزی لەوە نییە حكومەت زوو پێكبهێنرێ".
ئەو پەرلەمانتارەی پارتی، داوا دەكات یەكێتی 
لــەوە زۆرتر كات نەكوژێ "چونكە پارتی هەر ئاوا 
ناچێتە ژێرباری ئەوەی یەكێتی بەهەموو شێوەیەك 
یــاری بــە كات بــكات و پشــوودرێژی الی پارتی 
كۆتایی دێت، دانوستاندنیش بریتی نییە لەوەی تۆ 

بەردەوام داواكاریت هەبێت".
پارتی و یەكێتی، سێ لیژنەیان پێكهێناوە كە 
لەیەك كاتدا گفتوگۆ لەســەر پرســەكانی بەغدا، 

كەركــووك، كوردســتان دەكــەن. ســێ لیژنە كە 
توانــای بڕیاردانیــان نییە و تەنیا بــە راپۆرتێكی 
گشتی، شاندی بااڵ و دەسەاڵتداری كۆبوونەوەكان 
ئاگادار دەكەنەوە لەوەی بەدەستهاتووە. بەاڵم لە 
نوێترین پێشهاتدا، پارتی بۆ كورتكردنەوەی رێگای 
دووری دانوســتاندنەكان داوای لــە بزووتنــەوەی 
گــۆڕان كردووە كۆبوونەوەیەكی هاوبەش لە نێوان 
پارتــی و یەكێتی و گۆڕان ســازبكرێ و گۆڕان لە 
ســەرەتاوە مەیلی لەســەری نەبووە و دواتر رازی 

بووە.
فەریــد ئەسەســەرد، ئەندامی ســەركردایەتی 
یەكێتــی، دەڵێ هێشــتا پارێــزگاری كەركووك و 
وەزارەتی داد، خاڵی ناكۆكی نێوان ئێمە و پارتییە 
:"بــەاڵم وەك ســەرەتا نییــە و لیژنــەكان لەنێو 
وردەكارییەكاندان و دواتر شاندی بااڵی یەكێتی و 
پارتی، گفتوگۆ لەســەر ئەوە دەكەن كە لیژنەكان 
پێیگەیشــتوون". ئــەو ئەندامەی ســەركردایەتی 
یەكێتی لەكاتی قسەكردنی بۆ )رووداو( بەڕێگاوە 
بوو بۆ مەكتەبی سیاســی حیزبەكــەی بۆ ئەوەی 
ئەندامــی ســەركردایەتی و  لەگــەڵ ژمارەیــەك 
مەكتەبی سیاسی قســە لەبارەی گەڕی داهاتووی 
كۆبوونەوەكانیــان لەگەڵ پارتــی و ئەو كاغەزەی 

دەبرێتە سەر مێزی دانوستاندنەكە، بكەن.
ئەمریكییەكان بە پێشكەشــكردنی پرۆژەیەك، 
دەیانــەوێ دۆخــی كەركــووك ئاســایی بكەنەوە 
و رۆژی 24ی ئــەم مانگــە لــە كۆبوونەوەیەكــدا 
لەگەڵ تــەواوی پێكهاتەكانی كەركــووك، داوایان 
كردووە مەلەفی ئەمنی ناوەندی كەركووك لەالیەن 
دەزگا ئەمنییەكانــی شــارەكەوە بەڕێوەببرێــت و 
هیــچ هێزێكی دیكــەی تێدا نەمێنێ. پاراســتنی 
سنورەكانی دەوروبەری پارێزگاكەش بەپێشمەرگە 

و سوپای عێراق بسپێردرێت.
ئەگــەر پرۆژە ئەمریكییەكە ســەركەوتوو بێت 
لــە ئاســاییكردنەوەی دۆخی كەركــووك، پارتی 
دەگەڕێتەوە شــارەكە بۆ ئەوەی گرێیەكی بەردەم 

پێكهێنانی حكومەت بكرێتەوە؟
 نــووری حەمە عەلی، ئەندامی ســەركردایەتی 
پارتــی دەڵێ لەكاتی ســەردانی بارزانی بۆ بەغدا 

لێكتێگەیشتنی هاوبەش بۆ ئاساییكردنەوەی دۆخی 
كەركــووك هاتووەتە ئــاراوە و ئێمــە گوتوومانە 
ئاســاییكردنەوەی كەركــووك واتــا "گەڕانــەوەی 
هێــزەكان بــۆ شــوێنی خۆیــان و بەڕێوەبردنــی 
كەركووك لەالیەن كەركووكییەكان و وەرگرتنەوەی 

بارەگاكانمان و هەڵكردنی ئااڵی كوردستان". 
گوتیشــی :"بــەاڵم برادەرانــی ئێمە لــە لیژنە 
هاوبەشەكان لەگەڵ برادەرانی یەكێتی بگەنە هەر 

ئەنجامێك، پێی رازی دەبین".
بەرپرســێكی ئاگاداری بزووتنــەوەی گۆڕان لە 
كۆبوونەوەكانی پێكهێنانی حكومەت، درێژەكێشانی 
دانوستاندنەكان بۆ رێكنەكەوتنی پارتی و یەكێتی 
دەگەڕێنێتــەوە و دەڵــێ ئــەو دوو لیژنەیەی ئێمە 
هەمانــە لەگــەڵ پارتــی، گرفتێكــی وایــان نییە 

كــە پێكنەیەیــن :"چونكە پارتــی گرفتی لەگەڵ 
پڕۆژەی گۆڕان نییە و گوتوویانە داواكارییەكانیان 
پەسەند دەكرێ. بۆ خۆشمان دەمانەوێ حكومەت 
چاكسازی ریشەیی بكات و ئەو پرۆژەیەی ئێوەش 
جێگای دەبێتەوە و ماوەتەوە لەسەر دۆسیەی نەوت 
رێكبكەویــن تاوەكو ســندوقی داهاتە نەوتییەكان 

گرفتی لەسەر نەمێنێ لە كارنامەی حكومەتدا".
لەبــارەی دابەشــكردنی پۆستەكانیشــەوە كە 
گــۆڕان داوای كــردووە سیســتمی خــاڵ پەیڕەو 
بكرێ، ئەو بەرپرسەی گۆڕان دەڵێ: "ئێمە داوامان 
كــردووە تەنیا وەزارەتەكان و پۆســتە بااڵكان بە 
خاڵ نەبێت، بەڵكو هەموو پۆستەكان لە سەرۆكی 
هەرێــم  و پەرلەمان  و حكومــەت و جێگرەكانیان 
 و وەزیــر و دیوانی ســەرۆكایەتییەكان  و بریكاری 

وەزیــر و بەڕێوەبــەرە گشــتییەكان، بەپێی خاڵ 
دابەشبكرێن، نەك بەڕێككەوتن".

ئەو بەرپرسەی بزووتنەوەی گۆڕان كە نەیویست 
نــاوی باڵوبكرێتەوە، وا تێدەگات پارتی الری نییە 
لــەوەی خــاڵ پێڕەو بكرێ "بــەاڵم بەهۆی ئەوەی 
یەكێتی پێداگیریی لە پۆستی زیاتر لە خاڵ دەكات 
و فایلی دیكەی هێناوەتە نێو پاكێجی پێكهێنانی 
حكومەت، ئاسان نییە پارتی بۆ هەموو پۆستەكان 

بە سیستمی خاڵ رازی ببێ".
 گوتیشــی "پێموایە كاتێــك گفتوگۆكان دێنە 
سەر وردەكاریی دابەشكردنی پۆستەكان، بابەتەكە 
ئاڵــۆز دەبێــت و كاتــی زۆر دەوێ، بەتایبەتــی 
یەكالكردنەوەی پۆستی جێگری سەرۆكی حكومەت 

كە ئێمە و یەكێتیش داوای دەكەین".

سێشەممەپارتیویەكێتیلەسەر
ئاستیبااڵكۆدەبنەوە

پەرلەمانتارێكی پارتی

بەرپرس هەیە 
مووچەی 60 
پاسەوان 
وەردەگرێ، بەاڵم 
یەك پاسەوانی 
هەیە

پارتی

ناتوانین بەردەوام 
کات لەبەردەم 
دانوستاندندا درێژ 
بكەینەوە

دەمانەوێ پێش پێكهێنانی حكومەت، 
لەسەر یاسای سەرۆکایەتی هەرێم، 
داهاتە نەوتییەکان، هێزی پێشمەرگە و 
چاکسازی لەگەڵ پارتی رێكبكەوین

بەرپرسێكی یەکێتی

پارتی و یەكێتی، سێ لیژنەیان پێكهێناوە بۆ گفتوگۆ لەسەر پرسەكانی بەغدا، كەركووك، كوردستان
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راپۆرت

شكار ئەحمەد
رووداو – هەولێر

دوای نزیكەی 7 ساڵ لە دۆسیەی مامەڵەكردن 
بە زەوییەكانی قولەرەیسی لە سلێمانی، دەستەی 
گشتی سزایی لە دادگای پێداچوونەوەی هەرێمی 
كوردســتان، تۆمەتباری ســەرەكیی دۆسیەكەی 
بــە بێتــاوان ناســاند، چونكــە ئــەو بەڵگانەی 
لەدژی هەبــوون، بەڵگەی پێویســت نەبوون بۆ 
تاوانباركردنــی. خاوەنی دۆســیەكە ئەندامێكی 
مەكتەبــی سیاســی تۆمەتبــار دەكات و دەڵێت 
داوای لێكردووە ببێتە شــەریك لــە پرۆژەكانی، 
بــەاڵم ئــەو قبوڵی نەكردووە، بۆیە كێشــەی بۆ 

دروستكردووە.
حاجــی حوســێن كــە تۆمەتباری ســەرەكی 
دۆســیەكەیە، بــاس لەوە دەكات كە دۆســیەكە 
سیاســی بــووە، خــۆی و زانــا حەمەســاڵح، 
قایمقامی پێشووی ســلێمانی كرابوونە ئامانج و 
چەند كەسێكی دیكەش تێوەگلێندرابوون، بەاڵم 
نەتوانــرا ئــەو بەڵگانــە پشتڕاســت بكرێنەوە و 

بێتاوان دەرچوون.
حوســێن حەمەعەلــی تۆفیق كــە بە حاجی 
حوســێن ناســراوە، لــە بارەی ئەو كێشــەیە بە 
 2012/3/27 "رۆژی  راگەیانــد:  )رووداو(ی 
لــە ئاسایشــی گشــتی لــە ســلێمانی بانگكرام 
بــۆ شــایەتیدان لەســەر بابەتێك كە ئێســتاش 
نەمزانــی چی بــوو. كاتێك چــووم ئیفادەیەكی 
ئامادەكراویان خســتە بەردەمم و گوتیان واژۆی 
بكە و بڕۆ، بینیم نووســراوە زانا حەمەساڵح دوو 
ئۆتۆمبێلی الندكــرۆزەری بە بەرتیل وەرگرتووە، 
عومەر عەلی محەممــەد، بەڕێوەبەری زەویوزاری 
ســلێمانی الندكرۆزەرێكی بە بەرتیل وەرگرتووە، 
ئاراس ناجی نووری، سەرۆكی شارەوانی رۆژئاوای 
سلێمانی زەوی بە بەرتیل وەرگرتووە، بەاڵم گوتم 
ئەگەر بە مشاریش دوولەتم بكەن واژۆی ناكەم".

دادگایــی حاجــی  بەڵگەنامەكانــی  بەپێــی 
حوسێن كە كۆپییەكی دەست )رووداو( كەوتووە 
"تۆمەتبار حوســێن حەمەعەلی تۆفیق، خەڵكی 
گوندی قولەڕەیســی و خاوەنی موڵك و زەوییە، 
لــە هەمان كاتدا كاری كڕین و فرۆشــتنی زەوی 
كردووە، بە قسەی خۆی )قادر حەمەجان عەزیز( 
كە ئەوكاتە ئەندامی مەكتەبی سیاســی یەكێتی 
و بەڕێوەبەری گشــتی ئاسایش بووە، چەند جار 
داوای لە تۆمەتبار كردووە كە ببێتە شــەریك لە 
دروستكردنی بەنزینخانە و پرۆژەی تردا بە پارەی 

تۆمەتبار، بەاڵم تۆمەتبار رازی نەبووە".
دوای رەتكردنــەوەی داواكەی قادر حەمەجان 
لەالیەن حاجی حوســێنەوە، رۆژی 2012/3/26 
لەگەڵ چەند خزمێكی وەكو شایەت بانگ دەكرێن 
بۆ ئاسایشی گشتی/ رامیاری بەشی لێكۆڵینەوەی 
تاوان، بەاڵم هەر ئەو رۆژە بە سیفەتی "تۆمەتبار" 

ئیفادەی لێ وەردەگیرێ.
حاجی حوســێن دەڵێ: "لە ساڵی 2001ـەوە 
حاكم قادر كێشەی لەگەڵ من هەبوو، ئەو كاتەی 
سەرۆكی شارەوانیی سلێمانی بوو، چەند جارێك 
داوای لێكــردم بە پارەی خۆم شــەریكم بێت لە 
چەند كارێكی بازرگانی، بەاڵم پێمگوت من كار بۆ 
خۆم دەكــەم، نەك بۆ خەڵك، بۆیە تووڕە بوو، 
بانگی دوو پاسەوانەكەی كرد و گوتی ئەو پیاوە 
ناوی حوسێن حەمەعەلییە، یەك جاری تر بێتە 

ناو شــارەوانی بە هەر بیانوویەك بێت، من ئێوە 
دەردەكەم".

تۆمەتەکەی چی بوو؟
بەپێی بەڵگەنامەكانی دادگا "تۆمەتی ئەوەی 
دەدرێتــە پاڵ كــە گوایە زەوی و ســەیارەی بە 
بەرتیــل بە قائیمقــام و حیمایەكانی داوە، بەاڵم 
تۆمەتبار هەر لە سەرەتاوە ئەو تۆمەتەی دراوەتە 
پاڵی رەتدەكاتەوە، لــە رۆژی 2012/4/1 وەكو 
تۆمەتبــار وتەی لێ وەردەگیرێ كــە زەوی داوە 
بە حیمایەكانی قائیمقــام و هەروەها زەوی داوە 

بــە )ئــاراس ناجی نــووری( و )عومــەر عەلی 
محەممەد( وەك بەرتیل بۆ ئەوەی لە مامەڵەكانیدا 

كارئاسانی بۆ بكەن". 
بەگوتەی حاجی حوسێن، لەبەر ئەوەی واژۆی 
نەكــردووە لەســەر ئــەو ئیعترافە، لە ئاســایش 
ئەشــكەنجەیان داوە و دەڵێ: "كە زانییان واژۆی 
ناكــەم، گوتیــان پشــتێنەكەت بكــەوە، منیش 
كردمەوە، توند چاویان بەســتم و راست و چەپ 
دەستیان لە پشتەوە كەلەپچە كردم. بە تەختە 
كەوتنــە گیانم و ماوەیەكی زۆر لێیاندام، تاوەكو 
بوورامــەوە، ئاویــان پێداكــردم تاوەكــو بێمەوە 
هۆشــی خــۆم و ئیفادەكــە واژۆ بكــەم، بــەاڵم 
نەمكــرد، چەند جارێــك ئیفادەكەیان گۆڕی، لە 
ئۆتۆمبێلــەوە كردیان بــە زەوی، دواتر بە پارە، 
دواجــار گوتیان تەنیا بــە دەنگی بەرز ئیفادەكە 
بخوێنەوە ئازادت دەكەین، بەاڵم دەمزانی ئەگەر 
وابكەم خەڵكێك بەناهەق تووشی كێشە دەكەم، 

بۆیە نەمكرد".
ئیعتراف لەژێر ئەشكەنجەدا

دادگای تاوانەكانی ســلێمانی بە پشتبەستن 
بــە 13 بەڵگــە بــۆی روونبووەتــەوە كە حاجی 
حوســێن لەژێر ئەشــكەنجە و لێدانــدا ئیفادەی 
لەسەر زانا حەمەساڵحی قایمقام و ئەوانی دیكە 
داوە. بۆیە دادگا بڕیاری هەڵوەشــاندنەوەی ئەو 
تۆمەتانەی داوە كە ئاراســتەی حاجی حوســێن 
كراون. دەســتەی گشتی دادگای پێداچوونەوەی 

هەرێمی كوردستانیش گەیشتنە ئەو بڕوایەی كە 
دانپێدانانەكەی حاجی حوســێن لەژێر كاریگەری 
زەبروزەنــگ و ئازاردانی جەســتەیی و دەروونیی 
تۆمەتباردا وەرگیراوە، بۆ ئەمەش 13 بەڵگەیان 

هەیە.
هەر ســەبارەت بــە ئەشــكەنجەدانی حاجی 
حوسێن لە راپۆرتی دادگادا هاتووە: "وتەی چەند 
شــایەتێكیش هەیە ئەو كاتەی حاجی حوســێن 
راگیرابوو لەنێو ئاســایش، بینیویانە لێیدراوە و 
ئاســەواری ئەشكەنجە بە لەشــیەوە دیار بووە، 
ئەمەش پشتڕاستی وتەی تۆمەتبار دەكاتەوە كە 

لەژێر ئەشكەنجەدا دانی بەو تاوانەدا ناوە..".
حاجی حوسێن سكااڵی لەسەر پێنج كارمەندی 
ئاســایش تۆمار كردووە كە ئەشــكەنجەیان داوە 
:"لە بنكەی پۆلیســی ســەرا ســكااڵم لەسەر 5 
كارمەنــدی ئاســایش تۆمــار كرد كە بــە چاوی 
خۆم بینیومن لەوكاتەی ئەشــكەنجەیان دەدام، 
بەدڵنیاییــەوە زۆر كەســی دیكــەش هەن كە بە 
چاوی بەســتراوەوە ئەشــكەنجەیان داوم، بەاڵم 
مــن نەمدەبینین و نەمدەناســین، بۆیە ســكااڵم 

لەسەریان تۆمار نەكردووە". 
لە دۆســیەی حاجی حوسێندا بەڵگەی زیاتر 
لەبارەی ئەشــكەنجەدانی خراونەتە روو، وەك لە 
كۆنووسی دۆسیەكەدا هاتووە: "بەڵگەیەكی دیكە 
گوتــەی حاكم قادر حەمەجانە كــە كاتی خۆی 
بەڕێوەبەری ئاسایشی گشتی بووە و بە سیفەتی 
شــایەت لە دادگا وەرگیراوە كە خۆی ســەردانی 
حاجــی حوســێنی كــردووە، ئــەو پێیگوتــووە 
ئەشــكەنجە و ئــازاری دەدەن، حاكــم قادریش 
گوتوویەتی راستە و بە قسەی خۆی ئیجرائاتیان 
كــردووە بەرامبــەر ئەوەی لە لێیــداوە، ئەمەش 
بەڵگەی ئەشــكەنجە بووە بــۆ تۆمەتبار لەكاتی 

راگرتنی لە ئاسایش".
بەڵگەیەكی دیكە كە دادگا پشتی پێبەستووە، 
قســەی هەردوو پەرلەمانتاری خولی ســێیەمی 
پەرلەمانی كوردســتان ســەرگوڵ رەزا و پەیمان 
عیزەدینە كە ئەندامی لیژنەی مافی مرۆڤ بوون 
و دەڵێن سەردانی حاجی حوسێنیان كردووە لە 

ئاسایش، شوێنی ئەشــكەنجەدانی پێوە بووە و 
راپۆرتیشــیان بــۆ پەرلەمــان بەرزكردووەتەوە. 
حاجی حوســێن بــە )رووداو(ی گــوت :"چەند 
پەرلەمانتارێــك بــوون، تووشــی شــۆك بوون، 
تەنانەت سەرگوڵ رەزا كە منی بەم حاڵەوە بینی 

فرمێسك لە چاوی هاتەخوارەوە".
یەكێكی دیكە لەو بەڵگانەی دەیسەلمێنن كە 
حاجی حوسێن ئەشكەنجە دراوە، متاڵەعەیەكی 
ســازان مســتەفا، ئەندامی داواكاری گشتییە لە 
دادگای لێكۆڵینەوەی ئاسایشــی سلێمانی كە لە 
2012/4/10 خســتوویەتییە بــەردەم دادوەری 
لێكۆڵینەوە كە بە چاوی خۆی شوێنەواری لێدانی 
دیوە بە جەســتەی حاجی حوســێنەوە و داوای 
كــردووە بدرێتە لیژنەی پزیشــكی بۆ وەرگرتنی 
راپۆرتــی پزیشــكی. ئەمــەش ئەشــكەنجەدانی 
تۆمەتبار پشتڕاست دەكاتەوە لەكاتی راگرتنی لە 
ئاسایش. هەر لە دۆسیەكەدا هاتووە: "تۆمەتبار 
دەڵێ دوای متاڵەعەی داواكاری گشــتی بردیانم 
بۆ نەخۆشخانە، كرێم و چارەسەریان بۆ وەرگرتم 
و گرتووەكانی ناو ئاســایش راســپێردرابوون بە 
نۆرە بمشێلن و دەرمانم بكەن، تاوەكو ئاسەواری 

ئەشكەنجەم پێوە نەما".
لە دۆسیەی حاجی حوسێندا ئاماژە بە راپۆرتە 
پزیشكییەكان دراوە: "ئەو راپۆرتە پزیشكیانەی 
حاجی حوســێن لە نــاوەوە و دەرەوەی هەرێمی 
كوردستان بەدەستیهێناون روونیان كردووەتەوە 
كــە ئاســەوار و كاریگــەری زەبــری دەرەكــی 

پێوەدیارە".
بۆچی دۆسیەی حاجی حوسێن

 لە ئاسایشی گشتی بوو؟
لــە كۆنووســی دۆســیەی دادگایــی حاجــی 

حوسێندا بە گومانەوە باس لە الیەنی لێكۆڵینەوە 
لە دۆسیەكە دەكات كە ئاسایشی گشتییە.

وەك لــە كۆنووســەكەدا هاتــووە: "دادگای 
ســلێمانی تێبینی كــرد الیەنــی تایبەتمەند بە 
لێكۆڵینەوەی ئەم كێشەیە ئاسایشی سلێمانییە 
نەك ئاسایشی گشتی، چونكە گوتراوە رەشوەكە 
لەنێو شــاری ســلێمانی روویداوە، بۆیە جێگەی 
گومانــە كــە لێكۆڵینەوە لــەم دۆســیە لەالیەن 
ئاسایشی گشتی كراوە بەبێ ئەوەی هیچ بڕیارێكی 
ئیــداری هەبێت لــەالی دادوەری لێكۆڵینەوە بە 

راسپاردنی ئاسایشی گشــتی بۆ لێكۆڵینەوە لە 
دۆسیەكە، ئەمەش پشتڕاستی گومانی تۆمەتبار 

دەكات كە كێشەكەی هەڵبەستراوە".
گومان لە واژۆی حاجی حوسێن

لــە دادگا ئیفادەیــەك هەیــە كــە دەگوترێت 
هی حاجی حوســێنە و لەســەر زانای قایمقام و 
ئەوانی دیكە داویەتــی، بەاڵم ئەو رەتیدەكاتەوە 
و دەڵێــت ئیفادەكە هی من نەبووە، لە راپۆرتی 
بەڵگــەی تاوان و لەالیەن كەســی شارەزاشــەوە 
پشتڕاستكراوەتەوە كە بەمەبەست واژۆكە بەناوی 
من دانراوە، یاری بەو واژۆیە كراوە، بۆیە دادگاش 

رەتیكردەوە".
راپۆرتێكــی دادگای تاوانەكانی ســلێمانی/1 
كــە بــە نووســراوی ژمــارە 576/ج/2012 لــە 
رۆژی 2017/5/21 دەرچــووە، دەڵێت: "بەپێی 
راپۆرتی ئەدلەی جنائی )تعمد( هەیە لە گۆڕینی 
واژۆی سەر وتەكانی تۆمەتبار لە )2012/4/1( 
سەرەڕای ئەوەی تۆمەتبار لە هەموو دانیشتنەكانی 
دادگا نكۆڵی دەكات لەوەی ئەمە واژۆی ئەو نییە 
و چەندینجــار ئیفادەی ئامادەكراویان بۆ هێناوە 

واژۆی بكات، بەاڵم ئەو ئامادە نەبووە بیكات".
هەروەها لە راپۆرتەكەدا هاتووە :"گریمان ئەوە 
واژۆی تۆمەتبــار بێ، ئەوا تعمدكردن لە گۆڕینی 
واژۆیەكەی ئەگەر بەڵگەبێ لەسەر شتێك، ئەوە 
بەڵگەیە لەســەر ئەوەی تۆمەتبار ئیرادەی سلب 

كراوە و ناچار بووە ئەم واژووە بكات". 
ئــەو  بــاوەڕەی  ئــەو  گەیشــتووەتە  دادگا 
ئیعترافەی لە 2012/4/1 واژۆی حاجی حوسێنی 
بەسەرەوەیە ناكرێ پشتی پێ ببەسترێ، ئەویش 

لەبەر دوو هۆكار:
"یەكــەم: تۆمەتبــار لــە 2012/3/27 وتەی 

تەواوی وەرگیراوە بە ئامادەبوونی پارێزەرەكەی 
و نكۆڵــی لەو تاوانە كــردووە كە دراوەتە پاڵی، 
لەكاتی لێكۆڵینەوەشــدا ناكــرێ دووبارە وتە لە 
تۆمەتبار وەربگیرێ، ئەگــەر هیچ تازەگەرییەك 
نەبووبێ. دووەم: وتەی تۆمەتبار لە 2012/4/1 
وەرگیراوە بەبــێ ئامادەبوونی پارێزەری و بەبێ 
ئاگاداركردنــەوەی تۆمەتبــار بــۆ ئامادەبوونــی 

بریكارەكەی، ئەمەش پێچەوانەی یاسایە.
هەروەهــا ئــەوەی دادگای گەیاندووەتــە ئەو 
بــاوەڕەی كــە تۆمەتەكــەی حاجــی حوســێن 

هەڵبەســتراوە، گوتــەی شــایەتەكانە كــە لــە 
دۆســیەكەدا ناویان هاتووە "دەســتەی گشــتی 
دادگای پێداچوونەوە وتەی دوو شایەتی دیكەی 
بەناوەكانی )دەماوەند و پشــتیوان( وەرگرت كە 
پاسەوانی )زانا حەمەساڵح( قامیقامی پێشووی 
ســلێمانی بــوون، دادگا نەیدی یەك شــایەت لە 
كێشەكەدا پشتڕاستی ئەو دانپێدانانەی تۆمەتبار 

بكاتەوە".
هەروەهــا دادگا بــۆی روون بووەتــەوە "هیچ 
بەڵگەیەكــی مــاددی نییە كــە تاوانــی پێدانی 
رەشــوە بە بەرپرسەكان بســەلمێنێ". هەروەها 
:"ژمارە و شــوێنی ئەو پارچــە زەویانەی گوایە 
بــە بەرتیل لەالیــەن ئەو تۆمەتبــارە درابێت بە 
پاســەوانەكانی قایمقام و هەریەكــە لە )عومەر 
محەممەد( و )ئاراس شــێخ ناجی( دەرنەكەوت، 
بەڵكو دەركەوت تەنیا بە قسەیە و واقعی نییە، 
چونكە هیچ شتێك وەك بەرتیل دەستی بەسەردا 

نەگیراوە".
لە كۆتاییدا دادگا گەیشــتە ئــەو بڕوایەی كە 
بەڵگەی تەواو باوەڕپێكراو نییە بۆ تاوانباركردنی 
حاجی حوســێن ســەبارەت بەو ســێ تۆمەتەی 
ئاراســتەی كراون بەپێی بەندی 310 لە یاســای 
سزادان و بڕیاریاندا بە هەڵوەشاندنەوەی هەرسێ 
تۆمەتــی ئاراســتەكراو و ئازادكردنی تۆمەتبار و 
هەڵوەشــانەوەی ئــەو بارمتەی لێــی وەرگیراوە 
پاڵپشت بە ماددەی 182/ج لە یاسای بنەماكانی 

دادگایی سزایی.
دادگای  لــە  ســزایی  گشــتی  دەســتەی 
پێداچوونــەوەی هەرێمــی كوردســتانیش، بــە 
زۆرینەی دەنگ لە 2018/12/12 بڕیاری كۆتایی 
لەســەر كەیســەكە داوە و بەرائەتــی بۆ حاجی 

حوسێن حەمەعەلی دەركردووە.
حاجی حوسێن 315 رۆژ لە زیندانی ئاسایشدا 
بەنــد كــراوە و 16 رۆژ لە زیندانی تاكەكەســیدا 
بــووە. ئەو دەڵێ: "مــاوەی 237 رۆژ لە زینداندا 
مامەوە، 16 رۆژی لە زیندانی تاكەكەســی بووم، 
لــە 2012/11/18 دادگا بڕیاری بێتاوانیی منی 
دەركرد و بەكەفالەت ئازادكرام، دواتر بڕیارەكەی 
دادگا تەمیزكرایەوە، رۆژی 2013/9/23 دووبارە 
دەســتگیركرامەوە و 78 رۆژ لــە زینداندا بووم، 
لە 2013/12/9 دووبــارە بەكەفالەت ئازادكرام، 
بــەاڵم جارێكی دیكە بڕیارەكە تەمیزكرایەوە، لە 
2017/4/17 چوومەوە بەردەم دادگا، ئەمجارەش 
بــە كەفالەتــی 20 ملیۆن دینــار ئازادكرام، بەو 
مەرجەی لە هەموو دانیشــتنەكانی دادگا ئامادە 
بم، دوای چەند دانیشتنێكی دادگا بۆ سێیەم جار 

بەرائەتم وەرگرت".
"دۆسیەکەم سیاسی بوو"

هیــچ  رەتیدەكاتــەوە  حوســێن  حاجــی 
پەیوەندییەكــی بە زانــای قائیمقــام و ئەوانەی 
دیكەشەوە هەبووبێت و دەڵێ: "من مامەڵەی كڕین 
و فرۆشتنی زەویم كردووە، تەنیا بۆ مامەڵەكانم 
ســەردانی شــارەوانی، قایمقامیــەت، پارێزگا و 
شــوێنەكانی دیكەم كردووە، پەیوەندی تایبەتیم 
لەگەڵ هیچیان نەبووە، بەاڵم بەرپرسێكی یەكێتی 
كە پێشــتریش حەزی بە من نەبوو، كێشەی بۆ 
دروســتدەكردم، دەیویســت لەو رێگەیەوە من و 
زانای قایمقامیش تۆمەتبار بكات، چونكە دواتر 
زانیم كە مام جەالل، زانای بۆ پۆســتی پارێزگار 

315 رۆژ لە زیندانی ئاسایشی گشتیدا بووە
تۆمەتباریسەرەكیدۆسیەكەیزانا

حەمەساڵحیقائیمقامبێتاواندەرچوو

حاجی حوسێن لەژێر ئەشكەنجەدا بە زۆر 
ئیعترافی پێكراوە

هیچ بەڵگەیەك نییە قائیمقام و 
پاسەوانەکانی بەرتیلیان لە حاجی حوسێن 

وەرگرتبێ

حاکم قادر دانی بەوەدا ناوە کە حاجی 
حوسێن ئەشكەنجە دراوە

حاجی حوسێن:

ئەگەر زانای قائیمقام مابایە ئەویش 
بێتاوان دەردەچوو

سكااڵم لەسەر پێنج کارمەندی ئاسایش 
تۆمار کردووە کە ئەشكەنجەیان داوم

راپۆرتی دادگا:
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راپۆرت

شكار ئەحمەد
رووداو - هەولێر

لە چەنــد رۆژی رابردوودا نرخی غاز لە هەولێر 
بینــی،  بەخــۆوە  بەرچــاوی  بەرزبوونەوەیەكــی 
بەرپرســانی هەولێــر لەهەوڵــی چارەســەركردنی 
كێشــەكەدان، بەاڵم ناكۆكیی نێوان كارگەی غازی 
هەولێــر و ئــەو كۆمپانیایــەی غاز بۆ شــارەكانی 
هەرێمی كوردســتان دابین دەكات، كێشەی غازی 
لــە هەولێــر كــردووە بــە بۆمبێكــی تەوقیتكراو. 
بەڕێوەبەری كارگەی غازی هەولێر دەڵێ كۆمپانیاكە 
بەشە غازی هەولێر دەدات بە ئێران، كۆمپانیاكەش 
دەڵێــت بەڕێوەبەری كارگەی غــازی هەولێر و 18 
كارگــە بازاڕی غــازی هەولێریان قۆرخكــردووە و 

ئەوان هۆكاری گرانبوونی نرخی غازن.
هــەردی هەورامــی، خاوەنــی كارگــەی غازی 
هەورامــان لە هەولێر بە )رووداو(ی راگەیاند: "دوو 
جۆر غاز هەیە، غازی حكومی كە حكومەت دابینی 
دەكات و نرخەكــەی 6500 دینــارە، ئەو غازە لە 
زســتاندا پێداویســتیی هەولێر پڕناكاتــەوە، بۆیە 
غازی بازرگانی دێنین، هەولێر لە زســتاندا رۆژانە 
پێویســتی بە 400 تۆن غاز هەیە، بەاڵم ئەو بڕە 
ناگاتە دەستمان، كۆمپانیای گۆڵدن جاگوار رۆژانە 
)12( تەنكەر بۆ هەولێر دەنێرێ كە نزیكەی 300 
تۆن دەكات، ئەمە هۆكاری سەرەكی كەمبوونەوەی 

غازە لە هەولێر".
بەبڕوای هــەردی هۆكارێكی دیكەی گرانبوونی 

غــاز ناردنی غازە بۆ ئێران "چەند جارێك داوامان 
لە وەزارەتی سامانە سرووشتیەكان كردووە فشار 
بخاتە ســەر كۆمپانیاكە بۆ ئەوەی پشكی هەولێر 
زیــاد بــكات و بكرێتــە 15 تەنكەر، بــەاڵم ئەوان 

داواكارییەكەیان قبوڵ نەكردووین".
خــاوەن كارگــەكان داوا دەكــەن حكومەتــی 
هەرێمی كوردستان وەكو عێراق خۆی سەرپەرشتی 
فرۆشــتنی غاز بــكات، هــەردی هەورامــی دەڵێ 
:"حكومەتی عێراق خۆی سەرپەرشــتی ئەو غازە 
دەكات كــە بۆ كارگەكان دەچێ و نرخیشــیان بۆ 
دیاری دەكات. كرێی ئۆتۆمبێلیشــیان بۆ دەدات، 
بۆیــە غــازی بازرگانی لە عێراق نییە. پێویســتە 
حكومەتی هەرێمیش خۆی سەرپەرشتی فرۆشتنی 
غازەكــە بــكات و تەنیــا كاری گواســتنەوە بداتە 
كۆمپانیــا نەك فرۆشــتن، بەمەش كــەس ناتوانێ 
بازرگانی پێوەبكات و وەكو ئێســتا گەندەڵی تێدا 

ناكرێ".
گرانبوونــی لەنــاكاوی نرخــی غاز لــە هەولێر 
بەرپرســانی ناچار كرد بیر لە چارەســەری خێرا 
بكەنەوە. بەختیار پشدەری، بەڕێوەبەری كارگەی 
غازی هەولێر دەڵــێ: "رۆژی 2019/1/22 لەگەڵ 
قائیمقــام و ســێ بەڕێوەبەری گشــتی وەزارەتی 
ســامانە سرووشــتییەكان و كۆمپانیــای گۆڵــدن 
جاگــوار كۆبووینەوە. رێككەوتیــن كە تا كۆتایی 
ئەم مانگە رۆژانە 17 تەنكەر غازمان بۆ بنێرن بە 
رۆژانی هەینیشەوە، لە 2019/2/1یشەوە هەموو 
رۆژێك 15 تەنكەرمان بۆ بنێرن، لە دهۆكیش كە 
رۆژانە 7 تەنكەریان بۆ دەڕوات، بكرێ بە 9 تەنكەر 

و تاوەكو 2019/3/1 بەردەوام بێت".
بەاڵم وەكو بەختیار پشدەری دەڵێ، كۆمپانیاكە 

پەشیمان بوونەوە: "گوتیان بەڕێوەبەرەكەمان لە 
دوبەیە، بۆیە لەم مانگەدا رۆژانە تەنیا 15 تەنكەر 
غازتان بۆ دەنێریــن. دواتر ئاگادارتان دەكەینەوە 
كە رۆژانی هەینی بینێرین یان نا، بەاڵم من لێیان 
تووڕە بووم و پێمگوتن لەو بڕە غازە كەمتر بنێرن 
رێگەنادەم تەنكەرەكانتان بێنە هەولێر، بڕیاریشمدا 
ئەگــەر رۆژانــی هەینی غــاز بۆ هەولێــر نەنێرن، 

سكااڵیان لەسەر تۆمار دەكەم".
بەڕێوەبــەری كارگــەی غازی هەولێــر پێیوایە 
كۆمپانیــای گۆڵــدن جاگوار هــۆكاری گرانبوونی 
نرخی غازە لــە هەولێر و دەڵێت: "بەرزبوونەوەی 
نرخی غاز لە هەولێر هۆكارەكەی كۆمپانیای گۆڵدن 
جاگوارە، چونكە ئــەو غازەی رۆژانە بۆ هەولێری 
دەنێــرن كەمــە، بەشــەكەی هەولێر بــۆ ئێران و 

شوێنی دیكە دەنێرن".
بــەاڵم كۆمپانیــای گۆڵدن جاگــوار كە بەپێی 
گرێبەســتێك لەگــەڵ داناغاز بۆ ماوەی ســاڵێك 
غازی پارێــزگاكان دابیــن دەكات، رەتیدەكاتەوە 
ئــەوان بەشــە غــازی هەولێر بــۆ ئێــران بنێرن. 
برادەر حەمەسەعید، بەرپرسی بەشی فرۆشتن لە 
كۆمپانیــای گۆڵدن جاگوار بــە )رووداو(ی گوت: 
"دانا غاز ئاگادارە لەو 52 تەنكەرەی رۆژانە لێیان 
وەریدەگریــن، نیوەی زیاتر دەچێت بۆ ســنووری 
هەولێر. بێجگە لەو غازەی بە حكومی دەیاندەینێ، 
رۆژانە كارگەكانی هەولێر چوار بۆ پێنج تەنكەریش 
وەك غــازی بازرگانــی باردەكــەن كــە تەنیا 15 
هــەزار دیناری زیاترە لە غــازە حكومییەكە و بە 
پارەیەكی زۆرتر دەیفرۆشنەوە، ئێمە مانگێكە یەك 

تەنكەریشمان بۆ ئێران نەناردووە".
برادەر حەمەســەعید دەشــڵێ: "بەڕێوەبەری 
كارگەی غازی هەولێر پێیگوتین ئەگەر رۆژانە 17 
تەنكەرمان بۆ نەنێرن، رێگەنادەم تەنكەرەكانتان 
كاردانــەوە  وەك  ئێمــەش  هەولێــر.  بێنــە 
تەنكەرەكانمــان راگــرت و ماوەیەكی كەم غازمان 
نەنارد، بەاڵم لەبەر خەڵك و داواكاریی قائیمقامی 
هەولێر و وەزارەتی سامانە سرووشتییەكان دووبارە 

دەستمان بە ناردنی كردەوە".
كۆمپانیای گۆڵدن جاگوار بەڕێوەبەری كارگەی 
غــازی هەولێر و كارگەكانی هەولێر بە پاوانكردنی 
بــازاڕی غازی هەولێــر تۆمەتبــار دەكات. برادەر 
گوتــی :"هیچ قەیرانێك لە هەولێر و ســلێمانی و 
دهۆك نییە، بە وەزارەتی ســامانە سرووشتیەكان 
و قایمقامــی هەولێریشــمان گوتــووە هەركاتێك 
پێویستتان بوو، ئێمە پێنج تەنكەری زیادەتان بۆ 
دەنێریــن. چەند ســاڵە 12 تەنكەرمان بۆ هەولێر 
نــاردووە و كێشــەیان نەبــووە، ئەمســاڵ بۆمان 

كردوون بە 15 تەنكەر، بەاڵم هەر رازی نین".
برادەر دەشــڵێت: "لەنێــو هەولێر 18 كارگەی 
غاز هەن، گروپێكیان دروســتكردووە و دەستیان 
بەســەر بــازاڕی هەولێــردا گرتووە، بەئــارەزووی 
خۆیــان غازەكــە دەفرۆشــن، ئێمە بــە تەنكەری 
خۆمــان غــاز دەنێریــن بــۆ هەولێــر، تاوەكو ناو 
بەڕێوەبەرایەتــی غازی هەولێر هــەر تۆنێك 459 
هەزار دینــار دەكەوێت، واتە بوتڵێكی غاز 5530 
دینــار دەكەوێت، بەاڵم لــە هەولێر غازێك بە 15 
هەزار دینار فرۆشــراوە، ئەوەیە هۆكاری كێشەی 
غاز لە هەولێر، بــەاڵم ئەوان دەیانەوێ تۆمەتەكە 

بخەنە پاڵ ئێمە".

بەاڵم بەختیار پشــدەری رەتیدەكاتەوە لەگەڵ 
كارگەكانی غاز رێككەوتبن و بازاڕیان پاوان كردبێ 
و دەڵێ: "هەولێر رۆژانە پێویســتی بە 400 تۆن 
هەیە، بەاڵم كۆمپانیاكە 225 تۆنی دەنارد. بەزۆر 
پێمانكــردوون بــە 285 تەن، ئــەوەی دیكە هەر 
ئــەو كۆمپانیایە بــە نرخێكی زیاتــر دەیداتە 18 
كارگەكەی هەولێر و 35 كارگەی دیكەی سنووری 
پارێزگای هەولێــر، كۆمپانیاكە بە پارەی زیاتر و 
بە نرخی كازاخستان و ئێران دەیدەنە كارگەكانی 
هەولێــر. ئەوانیش ناچــارن لێیانوەرگرن و لەبەر 
بەرژەوەنــدی خەڵــك بــە زەرەریش بــە خەڵكی 
بفرۆشنەوە، چونكە ئەگەر غازەكەیان لێوەرنەگرین 

كۆمپانیاكە دەیداتە ئێران".
كۆمپانیاكە دەڵێ ئامادەین لە بڕی پێویســت 
زیاتــر غــاز بۆ هەولێــر بنێرین، بــەاڵم مەرجیان 
هەیــە. برادەر گوتی: "ئەوان دەڵێن هەولێر رۆژانە 
پێویســتی بــە 400 تــۆن هەیــە، ئامادەین 450 
تۆنیشــیان بــۆ بنێرین، بــەاڵم بــەو مەرجەی لە 
هاوینیشــدا هەمان بڕە غازمــان لێوەربگرن. ئێمە 
گرێبەســتمان لەگەر دانا غاز كردووە بۆ ساڵێك، 
18 ملیــۆن دۆالرمان خەواندووە و پێشــەكی دوو 
مانگمان داوە. بەپێی گرێبەستەكە دەبێت رۆژانە 
1000 تۆن لە دانا غاز وەربگرین. لە زســتاندا كە 
خواســتی زۆر لەســەر غاز هەیە، كارگەكانی غاز 
لەگەڵ بەڕێوەبەری غازی شــارەكان رێكدەكەون و 
غازەكە دەفرۆشــنەوە، كارگەی غاز هەیە مانگانە 
نزیكە 40 هەزار دۆالر قازانج دەكات، بەاڵم هاوینان 
لەبەرئەوەی خواســت لەســەری كەمە نایانەوێت، 
بۆیە ناكرێت زســتان كە بازاڕمــان هەیە نەهێڵن 
قازانجی لێبكەین و بەزۆر لێمانوەربگرن، هاوینیش 
كە بازاڕمان نابێت، پشــتمان تێبكــەن و غازمان 

لێوەرنەگرن".
نایشــارێتەوە  جاگــوار  گۆڵــدن  كۆمپانیــای 
كــە غاز بــە ئێــران دەفرۆشــن، بــرادەر دەڵێت 
:"بەڕێوەبەرایەتــی غــازی شــارەكان بێجگــە لە 
زســتان كە خواست لەســەر غاز زۆرە، كاتەكانی 
دیكە ئەو بڕە غازەمان لێوەرناگرن، ئێمەش بەپێی 
گرێبەســتەكە پێویســتە رۆژانە هەزار تۆن غاز لە 
دانا غاز وەربگریــن، خەزانەكەی ئێمەش نزیكەی 
6 هــەزار تۆن غــاز دەگرێ، بۆیــە بەناچاری غاز 
بــە نرخێكی هەرزانتر دەدەینە ئێران، ســااڵنەش 
نزیكــەی 40 هــەزار تــەن غــاز دەچێتــە ئێران، 

لەوێشەوە بۆ پاكستان و ئەفغانستان".
لە هەرێمی كوردســتان 137 كارگەی غاز هەن 
)54 لە هەولێر، 63 لە ســلێمانی و 20 كارگەش 

لە دهۆك.
خــاوەن كارگەیــەك دەڵێــت دابەشــكردن و 
فرۆشتنی غاز لە هەرێمی كوردستان لەالیەن چەند 
كەســێكەوە قۆرخ كراوە. ئەو خاوەن كارگەیە كە 
نەیویســت ناوی بهێنــرێ، بــە )رووداو(ی گوت: 
"پێشــتر حكومەت خۆی غازەكەی دابەش دەكرد 
و هیچ كێشــەیەكی نەبوو، بەاڵم پێنج ســاڵە ئەم 
بەزمە دروســتبووە. حكومەت ئێســتا بۆی نییە 
دەست لە كاروباری ئەو كۆمپانیایە وەربدات، بۆیە 
ئەگــەر كۆمپانیاكە تۆنێك غــاز بە 100 دۆالریش 
بفرۆشــێ كەس لێپرســینەوەی لەگــەڵ ناكات و 

حكومەتیش دەرەقەتی نایەت".

دەستنیشــان كردبــوو، بۆیــە دەڵێم دۆســیەكە 
سیاسی بوو".

 گوتیشــی: "دڵنیام ئەگەر زانای قائیمقام لە 
ژیاندا بووایە، بێ تاوان دەردەچوو".

ســەبارەت بە تۆمارنەكردنی ســكااڵ لەســەر 
حاكم قادر، لە كاتێكدا حاجی حوســێن دەڵێت 
ئەو هۆكار بووە كە ئەو ماوە زۆرە لە زیندان بێ. 
دەڵێت "یەكالبوونەوەی ئەو كەیســە 7 ســاڵ لە 
تەمەنی بردم، بۆیە نامەوێت چیدی تووشی دادگا 
ببمەوە، بەاڵم من لەبەردەم دادگایەكی كراوە و بە 
ئامادەبوونی حاكم قادر و زیاتر لە 100 كەس ئەو 
قسانەم بە حاكم قادر گوتووە كە لە چەند ئیش 
داوای لێكــردووم بە پارەی خۆم ببمە شــەریكی 
و كار بكەیــن بەیەكەوە، بەاڵم قبوڵم نەكردووە، 

ئەمە خۆی بەڵگەیە".
)رووداو( چەنــد جارێــك پەیوەندی بە حاكم 
قادرەوە كرد كە ئەوكات بەڕێوەبەری ئاسایشــی 
گشتی بووە، بەاڵم ئامادەنەبوو قسە لەسەر ئەو 

بابەتە بكات.
ســاكار جەمال، هاوســەری زانا حەمەساڵح، 
قایمقامی كۆچكردووی ســلێمانی بە )رووداو(ی 
گوت: "لەم دۆســیەیە هەموو ئەوانەی تۆمەتبار 
كرابوون بێتاوان دەرچوون، بۆیە دەڵێم زانا بووە 
قوربانی كێشەیەكی سیاسی و هیچی دیكە. زانا 
بــووە قوربانــی كوتلــە و كوتلەكارییەكانی نێو 

یەكێتی".
بنەماڵــەی زانــای قائیمقام ســكااڵیان تۆمار 
كــردووە، ســاكار جەمال دەڵــێ: "ئێمە بەپلەی 
یەكەم ســكااڵمان لەدژی حاكم قادر حەمەجان، 
بەڕێوەبەری پێشــووی ئاسایشــی گشتی تۆمار 
كــردووە، دوای ئــەوەش لەســەر هەمــوو ئــەو 
كەســانەی ئــەو رۆژە لــە دەوام بــوون، بــەاڵم 

دۆسیەكە هەر وەكو خۆی ماوەتەوە".
شایەتەکان چی دەڵێن؟

پشــتیوان ســەاڵح محەممەد كە بــرازای زانا 
حەمەســاڵحە و لە نووسینگەكەشــی بــووە، لە 
دۆسیەكەدا وەكو شایەت ناوی هاتووە، پشتیوان 
 2012/4/12 "رۆژی  گــوت:  )رووداو(ی  بــە 
مــن لەالی كاكــە زانا بــووم لە زینــدان، گوتی 
بــاوەڕم بە دادگا هەیە و دەچم ئیفــادە دەدەم، 
رۆژی یەكشــەممە بــە كەفالەت ئــازاد دەكرێم و 
كۆنگرەیەكــی رۆژنامەڤانــی دەكــەم، باس لەوە 
دەكــەم كە هەموو ئەو تۆمەتانەی دراونەتە پاڵم 
ســیناریۆن و دوورن لە راستییەوە، بەاڵم رۆژێك 

دواتر تەرمەكەیان داینەوە".
سەبارەت بە شایەتیدانەكەشی لە دادگا گوتی 

:"ئێمە نزیكەی شــەش كەس بووین، پرسیاریان 
لێكردین كە حاجی حوسێن دەناسن یان پەیوەندی 
لەگەڵ ئێوە و زانای قایمقام چی بووە؟ گوتمان 
نە بینیومانە و نە دەشیناسین، بەاڵم ئەو كەسە 
دەیناسێ كە سیناریۆكەی بۆ دروستكردووە، هەر 

ئەوەندەیان لێپرسین و تەواو".
ئــاراس ناجــی نووری، ســەرۆكی پێشــووی 
شــارەوانی رۆژئاوای ســلێمانی كــە یەكێك بوو 
لەو كەســانەی لەم دۆســیەدا دەســتگیركرابوو، 
بــە تۆمەتی ئەوەی بەرتیلی لە حاجی حوســێن 
وەرگرتــووە، بــە )رووداو(ی گــوت: "گونــدی 
قولەرەیسی لە ســنووری شارەوانی رۆژئاوا بوو، 
منیش وەكو بەڕێوەبەرێك لە دۆسیەكە بانگكرام، 
جاری دووەمیش وەكو شــایەت لەگەڵ خەسرەو 
كەمال كــە ئەوكاتە ســەرۆكی شــارەوانی بوو، 
دادوەرەكە گوتی حاجی حوسێن دەناسی؟ گوتم 
لەم دۆســیەدا بینیومە و پێشــتر نەمناسیبوو، 
چونكە حاجی حوسێنیش وەكو هەموو كەسێكی 
دیكــە بــۆ مامەڵەكانــی هاتووەتــە الم و هیــچ 
پەیوەندییەكــی دیكەمــان نەبــووە، بەهۆی ئەم 
دۆسیەشەوە روخساریم بیركەوتەوە، ئەو كەسێك 
بوو تاوەكو لە دەرگای نەدایە نەدەهاتە ژوورەكەم 
و هیــچ پەیوەندییەكــی تایبەتــی لەنێوانمانــدا 

نەبووە".
لەبارەی پەیوەندی حاكم قادر بە دۆسیەكەوە، 
ئاراس ناجی دەڵێ: "هەموومان دەزانین سیاسەتی 
ئەمــڕۆ ركابەرایەتییــە، ئەوەی مــن بزانم زانای 
قائیمقام كەسێكی باش بوو، خزمەتی سلێمانی 
دەكرد، حاكــم قادریش بەڕێوەبەری ئاسایشــی 
گشتی ســلێمانی بوو، دۆســیەكە پەیوەندی بە 
ئاسایشی گشــتییەوە نەبوو، بەاڵم دادگا هەموو 
بڕیارەكانی دەدا، من لەســەر ئەم دۆســیەیە لە 
2012/3/7 تا 2012/8/8 دەســتگیركرام و لە 

زیندانــی كانی گۆمــە بووم تاوەكو ئــەو رۆژەی 
هاتمە دەرەوە".

بەبــڕوای ئاراس ناجی، ئەگەر زانای قائیمقام 
مابووایــە ئەویــش بێ تــاوان دەردەچــوو "ئێمە 
هەموومــان بێتــاوان دەرچوویــن، دۆســیەیەكی 
گەورەمــان لەدژ كرابووەوە، ئەگــەر كاك زاناش 

بمابایە وەكو ئێمە بێتاوان دەبوو".
کێشەی حاجی حوسێن و براکەی

لــە ژمــارە 535ی هەفتەنامــەی رووداو لــە 
2018/12/24 حاجــی حوســێن لەالیــەن بــرا 
نەخشــەی  ســاختەكردنی  بــە  گەورەكەیــەوە 
شارەوانی بۆ زەوییەكانی قولەرەیسی لە سلێمانی 
تۆمەتبــار كرا كە بە گوتەی ئەو، ئەو موڵكانەی 
حاجی حوسێن فرۆشتوویەتی بایی نزیكەی 120 
ملیــۆن دۆالرە، بــەاڵم حاجــی حوســێن دەڵێ: 
"ئەوانــە تۆمــەت بوون كــە بۆیان هەڵبەســتم، 
چونكــە پارێزگا بە نووســراو دڵنیایــی داوە كە 
نەخشەكە كێشــەی نییە، تەنانەت دوای ئەوەی 
لیژنەیــەك پێكهێنرا، لە پارێزگا بە نووســراوی 
فەرمی جەختیان لەسەر ئەوە كردەوە، من تەنیا 
5 دۆنم زەویم لە گوندی قولەرەیســی هەبووە و 
هەندێك زەوی دیكەش كە هی خەڵكی دیكە بووە 
كڕیومەتەوە، هیچ شتێكی نایاساییم نەكردووە".

عومــەر حەمەعەلــی كە برا گــەورەی حاجی 
حوســێنە، پێشــتر بــە )رووداو(ی گوتبوو كە 
وایزانیوە بێتاوانە بۆیە سەرەتا بەرگری لێكردووە، 
بــەاڵم حاجی حوســێن رەتیدەكاتــەوە و دەڵێ: 
"مــن ســەرەتا وامزانی بەرگریم لێــدەكات، بۆیە 
پێش دەستگیركردنم داوای لێكردم وەكالەیەكی 
گشتی بۆ هەموو موڵك و ماڵەكەمی بۆ بكەمەوە 
تاوەكو دەستی بەســەردا نەگیرێت، منیش بۆم 
كرد، بەاڵم دواتر زانیم ئەو لەگەڵ بەرپرســەكەی 
یەكێتی دەســتی تێكەڵە، لەو ماوەیەشــدا سێ 
ملیــۆن دۆالری منــی بــردووە، بۆیە ئێســتا لە 
ئەڵمانیا، توركیا و ســلێمانیش ســكااڵم لەسەر 

تۆمار كردووە".
سەبارەت بەوەشی كە براكەی دەڵێت حاجی 
حوسێن 10 جار هەوڵی رفاندن و كوشتنی داوە 
و بەرپرســێكی ســەربازی لە هەولێر حەشــاری 
داوە، حاجی حوســێن دەڵێ: "ئەوەشــیان هەر 
تۆمەتە، ئەگەر راســت بووایە دادگا منی تاوانبار 
دەكرد و ئێســتا لە زیندان دەبــووم، بەاڵم هیچ 
بەڵگەیەكی نەبوو، دادگاش كەیسەكەی داخست، 
ئەو بەرپرسە تەنیا خزمێكە و رێزم لێدەگرێت و 
رێزی لێدەگرم، من لە ماڵی خۆمم نەك لە ماڵی 

ئەو حەشار درابم".

هاوژینی زانا حەمەساڵح:

سكااڵمان لەسەر 
حاکم قادر تۆمار 

کردووە

كێلەپشت
گرانبوونینرخیغازە؟

کۆمپانیای گۆڵدن 
جاگوار غازی هەولێر 
دەنێرێ بۆ ئێران 

حكومەت 
دەرەقەتی 
کۆمپانیاکە نایەت

بەڕێوەبەری کارگەی غازی هەولێر

خاوەن کارگەیەك

بازاڕی غاز لەالیەن 
بەڕێوەبەری 
غازی هەولێر و 
18 کۆمپانیاوە 
قۆرخكراوە

کۆمپانیای گۆڵدن جاگوار



6 ژمارە ) 540 ( - دووشەممە 2019/1/28
راپۆرت

زنار شینۆ و رۆبێرت ئێدواردس
رووداو - داڤۆس 

ساردوســڕیی كۆڕبەندەكەی ئەمساڵی داڤۆس 
هیچــی كەمتــر نەبــوو لــە كەشــە ســاردەكەی، 
ئەمــەش بە فڕین و نیشــتنەوەی فڕۆكەكانەوە لە 
فڕۆكەخانەكانی سویســرا دیاربــوو. فڕۆكەخانەی 
زیــورخ، 159 كیلۆمەتــر و فڕۆكەخانــەی ســانت 
گالــن 117 كیلۆمەتــر لــە داڤــۆس دوورن، لــە 
رۆژانی كۆڕبەندەكەدا بە بەروارد بە ساڵی رابردوو 
یەكەمیــان 32%ی گەشــتەكان و دووەمیشــیان 

14%ی گەشتەكانی كەم بوونەوە.
هەفتــەی رابــردوو چلونۆیەمیــن كۆڕبەنــدی 
ئابووریی داڤۆس لە شارۆچكەی داڤۆسی سویسرا 
بەڕێوەچوو، بەاڵم ئەمساڵ داڤۆسێكی ساردوسڕمان 
بینی، سەرۆك و سەرۆكوەزیرانی هەر پێنچ ئەندامە 
هەمیشەییەكەی ئەنجوومەنی ئاسایش بە پاساوی 

جۆراوجۆر بەشدارییان لە كۆڕبەندەكەدا نەكرد.

لە هۆڵەكانی كۆڕبەندەكە پانێل لەدوای پانێل 
بەڕێوەدەچــوو، هــەر لــە ناكۆكییەكانــی نێــوان 
ئەرمەنستان و ئازەربێجان لەسەر هەرێمی كاراباخ 
بگرە تا كێشەكانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست، كێشەی 
فەلەســتین و ئیســرائیل، پۆپۆلیستەكان، پرسی 
پاراســتنی ژینگە، گۆڕانكارییەكانی كەشــوهەوا، 
تەكنەلۆژیا، بەكارهێنانی پالستیك و زیانەكانی و 

چەندین پرسی دیكە گەنگەشە كران.
ئابوونــەی ئەندامبــوون یاخــود بەشــداری لە 
كۆڕبەنــدی ئابووریــی داڤــۆس بەپێــی ئاســتی 
بەشــداریی و چاالكی لە نێوان 60 هەزار بۆ 600 

هەزار فرانكی سویسرییە، بەاڵم نوێنەرانی رێكخراوە 
ناحكومییــەكان ئابوونە نــادەن. هەروەها پارەی 
هاتوچۆ و شــوێنی مانەوە بۆ كەسانی ئەكادیمیی 

بەشداربووی كۆڕبەندەكە خەرج دەكرێ.
كۆڕبەندی ئەمساڵی ئابووریی جیهان لە داڤۆس 
بەبێ بەشــداری حكومەتی ئەمریــكا بەڕێوەچوو، 
 Globalization( بەجیهانیبوونی ژمــارە چــوار

4.0( دروشمە سەرەكییەكەی كۆڕبەندەكە بوو.

نایەکسانی 

نایەكســانی لە نێوان دەوڵەمەند و هەژارەكان، 
مژارێكــی گــەرم بوو لە شــوێنێك كە پــڕ بوو لە 
زەبــەالح.  كۆمپانیــای  خــاوەن  و  ســەرمایەدار 
رێكخراوی ئۆكسفامی نێودەوڵەتی لە كۆڕبەندەكەدا 
راپۆرتێكــی باڵوكــردەوە و جیــاوازی گــەورەی 
نێوان كەمداهاتــەكان و ملیونێر و ملیاردێرەكانی 
نیــوەی  راپۆرتەكــە  بــە گوێــرەی  خســتەڕوو. 
دانیشتووانی جیهان، داهاتی رۆژانەیان تەنیا 5.50 
دۆالرە، تەنیا یەكجار بچنە الی پزیشك یان كرێی 

خوێندن بدەن، دەكەونە ژێر هێڵی هەژارییەوە.
لە كاتێكدا دەوڵەمەندەكانی جیهان، سااڵنە لە 
واڵتــە هەژارەكانەوە 170 ملیــار دۆالر، لە نەدانی 
باجی كۆمپانیاكانیــان قازانج دەكەن. 262 منداڵ 
لە جیهاندا لەبەر هەژاری ناتوانن بچنە قوتابخانە.

نایەكسانی لە نێوان ژن و پیاواندا لە بازارەكانی 
كار و پۆســتە بااڵكانی دەزگاكان و كۆمپانیاكاندا 
مژارێكی گەرمی ئەم ســاڵەی كۆربەندی ئابووری 
بــوو. نەمانی مەودای نایاكســانی نێــوان هەردوو 

رەگەزەكە پێویستی بە 118 ساڵە.

40 ملیۆن مرۆڤ 
لە جیهاندا کۆیلەن

رێكخــراوی پێرســتی كۆیالیەتــی جیهــان لە 
كۆڕبەندەكە راپۆرتێكی باڵوكــردەوە، بە گوێرەی 
راپۆرتەكــە لــە جیهانــدا 40.3 ملیــۆن كەس لە 
جیهانــدا وەكو كۆیلە دەژیــن، كە 71%یان مێن و 

29%یان نێرن.
"كۆیلەكان" بەســەر دوو گروپدا دابەشــكراون 
"ئیشــكردن بەزۆر و بەشــوودانی بــەزۆر" ئەوەی 
و  ملیــۆن كەســە  ژمارەیــان 24.9  یەكەمیــان 

دووەمیشیان ژمارەیان 15.4 ملیۆن كەسە. 

كۆریــای باكوور و لیبیا و ئەریتریا و ســوودان 
و كۆنگۆ و ســاحل ئەلعاج، لەو واڵتانەن كەمترین 
هەوڵیان داوە بۆ نەهێشتنی كۆیالیەتی، بەاڵم ئەو 
واڵتانەی هەوڵی زۆریان بۆ نەهێشتنی كۆیالیەتی 
داوە بریتیــن لــە ئەمریــكا، بەریتانیــا، ســوێد، 
بەلجیكا، كرواتیا، ئیسپانیا، نەرویج، پۆرتوگال و 

مۆنتینگرۆن.
گۆڕانكاریی کەشوهەوا.. 

هەڕەشە گەورەکە 
خافێر بۆڵسۆنارۆ، سەرۆكی تازە هەڵبژێردراوی 
بەرازیل هاوشــێوەی سەرۆكی ئەمریكا دوژمنێكی 
سەرســەختی رێكەوتنــی كەشــوهەوای ســاڵی 
2015یە، بەشــداری ئەو لە كۆڕبەندەكە ناڕەزایی 

زۆری لێكەوتەوە.
پارێــزەر و چاالكڤانەكانــی هــەرە ناســراوی 
ژینگەپارێزی و كەشوهەوابەشداریان لە كۆڕبەنددا 
كرد. دەیڤید ئاتنبۆرۆ لەگەڵ شــازادەی بەریتانیا 
ولیــەم پانێلێكیــان لە بــارەی كەشــوهەواوە بۆ 
رێكخرابوو، خاتوو گرێتا تونبێرگی 16 ســااڵنیش 
گوتارێكــی پێشــكەش كــرد، بــەاڵم هیــچ لــە 

هەڵوێستەكانی بۆڵسۆنارۆیان نەگۆڕی.
دەیڤید ئاتنبۆرۆ یەكێك لەو ســێ كەسانە بوو 
خەاڵتی كریستالی ئەمســاڵی كۆربەندی داڤۆسی 
وەرگرت، ئامۆژگاری نەوەی نوێی ســەركردەكانی 
جیهان دەكات و دەڵێت "دەبێت ئێمە ئەوە بزانین 
كــە هەر ژەمێكی خواردنمان لە سروشــتەوە بێ، 

واتە خۆمان سروشت تێكدەدەین".
و  زەوی  گــۆی  گەرمبوونــی  هۆكارەكانــی 
بەرزبوونەوەی پلەكانی گەرما زۆرینەی پەیوەستن 

بە پیشەســازی و تەكنۆلۆژیــاوە. نزیكەی 70%ی 
ژینگە بەهۆی گازی دووەم ئۆكسیدی كاربۆنەوەیە. 
داوا لــە بەشــداربووانی كۆڕبەندەكە كــرا پەنا بۆ 
وزەی پــاك ببەن. بەاڵم ئەوانــەی رەخنە دەگرن 
لەوانەیــە بێئاگان كــە لە نێو جەرگــەی ئەوروپا 
تەزووی كارەبا ئێســتاش زۆر باوە كە بە خەڵووز 

بەرهەمدەهێندرێ.

ناکۆکیــی ناکۆتــای سیاســی و 
ئابووری 

"گومانــم لەوە هەیە كە دەگوتــرێ بارودۆخی 
جیهان باشــتر دەبێت، ئەگەر هەر كەسێك تەنیا 
بیــر لە خــۆی بكاتەوە. بەبــڕوای من دەبێ ئێمە 
وەها لە بەرژەوندییە نیشتیمانییەكانمان تێبگەین 
كە بیر لە بەرژەوەندی ئەوانی دیكەش بكەینەوە( 
ئەمە قســەی ئەنجێال مێركل، راوێژكاری ئەڵمانیا 
بــوو. رووی قســەكانی مێركڵ لــە ترەمپ بوون، 
چونكــە لــە ســایەی ترەمپــدا پەیوەندییەكانی 
)ئەوروپا - ئەمریكا( لەسەر پرسەكانی بازرگانی 
و ئابووری گەیشــتوونەتە ئاســتێكی مەترسیدار. 
ئەوروپــا بۆ هــەر هەنگاوێكی ســەرۆكی ئەمریكا 
كاردانەوەیەكی هاوشــێوە دەنوێنێت. هێڵی نۆرد 
ســتریم 2ی گواســتنەوەی گازی سروشــتی لــە 
رووســیا بۆ ئەڵمانیــا، پێداگیــری ئەوروپییەكان 

لەســەر رێكەوتنی ئەتۆمی لەگــەڵ ئێران، لەگەڵ 
رەخنەكانــی ترەمــپ لە پێنەدانــی 2%ی داهاتی 
نیشتیمانی ئەندامانی ناتۆ بۆ سیستەمی بەرگری، 
هۆكارگەلێكن بــۆ تێكچوونی ئــەم پەیوەندیانە. 
ناراســتەخۆ لــە داڤۆســەوە پەیــام بۆ واشــنتن 
دەنێــردران. ناكۆكییــە بازرگانییەكانــی چین و 
ئەمریكاش بەشــداربووانی ئەوروپی و ئاسیایی لە 

داڤۆس نیگەران كردبوو.

سیاسەتی ئەمریكا 
لە رۆژهەاڵتی نێوەراست 

وەزیــری دەرەوەی ئەمریــكا مایــك پۆمپیۆ 
لــە رێگای ڤیدیۆ كۆنفرانســێكەوە لەگەڵ بۆرگێ 
برێندا ســەرۆكی كۆربەندی ئابــووری جیهان لە 
داڤــۆس بەشــداری كــرد. لە بارەی سیاســەتی 
ئەمریكا لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست گوتی :"لەگەڵ 
هەر سەركردەیەك قســەم كردبێت پابەندبوونی 
ئەمریكام بە ئاســایش و سەقامگیری رۆژهەاڵتی 
ناوەراستەوە دووپاتكردووە. نامانەوێت بە تەنیا 
ئــەوە بكەین و پێویســتیمان بە دروســتكردنی 
هاوپەیمانــە". لــە بــارەی ئێرانیشــەوە پۆمپیۆ 
دەڵێت "كۆماری ئیســالمی ئێران هەڕەشەیەكی 
لــە یەمــەن و ســووریا، هەروەهــا  واقیعییــە 
حیزبوڵالش. ئێران دەســتێوەردان لە سەروەری 

و سەربەخۆیی عێراقدا دەكات".

"ماکینەی گەشەی ئابووری چیدی 
بە گازوایل ئیش ناکات"

شــینزۆ ئابــێ، ســەرۆكوەزیرانی ژاپــۆن كــە 
واڵتەكــەی ســەرۆكایەتی گروپــی 20 لە ســاڵی 
2019دا دەكات گوتارێكــی تایبەتــی هەبوو. ئەو 
باسی لە گرنگی سەردەمی دیجیتاڵ و حوكمڕانی 
و گەشــەی ئابــووری كــرد. پێشــنیازی كرد كە 
مەكینــەی گەشــەی ئابووریی جیهــان چیدی بە 
گازوایل ئیش نــەكات بەڵكو زیاتر پەنا بۆ داتای 

دیجیتاڵ ببرێ".
کوردیش لە داڤۆس بوون

ســاڵی رابردوو، نێچیرڤان بارزانی، بەشــداری 
داڤۆســی كرد، بەاڵم ئەمجارە حكومەتی هەرێمی 

كوردستان بەشدار نەبوو.
و  ئەندازیــارە  عەبدولڕەحمــان  باســیمە 
لەهەولێــرەوە هاتبــوو بــۆ داڤــۆس، یەكێك بوو 
لــە هاوبەڕێوەبــەرە گەنجە هەڵبژێــردراوەكان بۆ 
پانێڵەكانی كۆربەندەكە. پێشڕەو حاجی بەكریش 
كە بەڕێوەبەری رێكخراوێكی هاوكاریكردنی كۆچبەر 
و پەنابەرانــە لە كوردســتان، لــە پرۆگرامەكانی 

پەیوەست بە ئێن جی ئۆكان بەشدار بوو.

رووداو - هەولێر

پێشــكەوتنی تەكنەلۆژی ژمارەیەكــی زۆر لە 
دەزگا میدیاییــە زەبەالحەكانــی جیهانــی ناچار 
كردووە بیر لــە دۆزینەوەی رێگەی نوێ بكەنەوە 
بۆ ئەوەی لە ســەردەمی میدیای دیجیتاڵ و تۆڕە 
كۆمەاڵیەتییەكاندا بتوانن درێژە بە مانەوەی خۆیان 
بدەن. بۆریس ترۆپتۆڤیچ، سەرۆكی لقی كرواتیای 
گروپی میدیایی ســتیریا، لە كۆنفرانســێكی یەك 
رۆژە لــە هەولێر كــە بە سپۆنســەریی )رووداو( 
بــوو، باســی ئەوەی كرد كە داهاتــوو بۆ میدیای 
دیجیتاڵییە، هەموو پالتفۆرمە میدیاییەكان ناچارن 
دواجار بۆ مانەوەی خۆیان پەرە بەو بەشە بدەن.
ئــەو گوتی كە وەك چۆن ســەرچاوەی داهات 
بــۆ رۆژنامە نەما، ئــاوا بۆ تەلەڤزیۆنیش نامێنێ، 
ئەوەش بەهۆی ئەو گۆڕانە مەزنەی كە لە خەڵكدا 

روویداوە.
لــە ســەرەتای ســەدەی بیســتەمەوە رێكالم 
بووە سەرچاوەی ســەرەكیی داهاتی رۆژنامەكان 
لــە رۆژئاوا، پێشــتر رۆژنامــەكان حیزبی بوون و 
بــۆ داهاتی خۆیان پشــتیان بە فرۆشــی رۆژنامە 
لەنــاو جەمــاوەری حیزب دەبەســت. لە ســاڵی 
1900 نزیكەی 60%ی داهاتی رۆژنامەكان لەسەر 
رێــكالم بوو. ئەم داهاتە لەگەڵ دەركەوتنی رادیۆ 
و تەلەفزیــۆن بەرەبــەرە كەمــی كــرد و ئێســتا 
رۆژنامەكان 70%ی داهاتی خۆیان لەدەســتداوە، 
بەاڵم لە سەردەمی دیجیتاڵدا كە زۆربەی كاتەكانی 
مــرۆڤ لەســەر ئامێــرە دیجیتاڵییەكانــە، نەك 
رۆژنامە، رادیــۆ و تەلەڤزیۆنەكانیش كەوتوونەتە 
بەر هەڕەشــە، لە كاتێكدا نزیكەی 65%ی داهاتی 
رێكالمی جیهانی دیجیتاڵ بۆ گووگڵ و فەیسبووك 

دەچێ.
ترۆپتۆڤیــچ، بــە پێچەوانەی بۆچوونــی باو، 
دەڵێــت: "بەرزبوونەوەی ژمــارەی ئەو كاژێرانەی 
خەڵك لەســەر ئامێرە دیجیتاڵییەكان بەســەری 
دەبــەن بەو مانایە نییە كە گرنگیدانی خەڵك بە 
هەواڵ و زانیاری كەم بووەتەوە، بەپێچەوانەوە زیاد 
بــووە، تەنیا ئەوەندەیــە كە خەڵك لە پالتفۆرمە 
میدیاییــە نەریتییەكانــەوە رووی لــە پالتفۆرمە 

دیجیتاڵییەكان كردووە".
داتای ناوەندەكانی لێكۆڵینەوە ئەو بۆچوونەی 
ترۆپتۆڤیــچ پشتڕاســت دەكەنــەوە. بەگوێــرەی 
راپۆرتێكی 2017ی )globalwebindex(، لەنێو 
خەڵكانی تەمەن 16 بۆ 44 ساڵ، نزیكەی 60 %ی 

خەڵك لە رێگەی ئۆنالینــەوە هەواڵەكان دەزانن. 
هەر كەســێكی ئاسایی رۆژانە 6 بۆ 7 كاژێر كات 

لەسەر ئامێرێكی دیجیتاڵی بەسەر دەبات.
بەپێی راپۆرتەكە، كەسانی تەمەنی 16 بۆ 44 
ســاڵ، رۆژانە حەوت كاژێر ئۆنالینن، واتە لەسەر 
یەكێك لە ئامێرە دیجیتاڵییەكانن )مۆبایل، ئایپاد 
یــان الپتــۆپ(، لە كاتێكدا كەمتر لــە یەك كاژێر 
گوێ لە رادیۆ دەگرن، كەمتر لە كاژێرێك رۆژنامە 
و گۆڤــار دەخوێننــەوە و كەمتر لــە دوو كاژێری 
كاتیشــیان بۆ بەرنامەكانی تەلەفزیــۆن تەرخان 

دەكەن. بۆیە كۆمپانیاكان بەو بڕوایە گەیشــتوون 
كە ریكالم لەڕێی تەلەڤزیۆن چیدی بەس نییە بۆ 

گەیشتن بە بینەر.
بــەاڵم ئەگــەر هەمــوو گروپــە تەمەنییەكان 
لەبەرچــاو بگیرێن، ئەوە ژمــارەكان لە واڵتێكەوە 
بــۆ واڵتێكــی دیكــەوە جیــاوازن، لــە زۆربــەی 
تاوەكــو  رۆژئــاوا  پێشــكەوتووەكانی  واڵتــە 
ئێســتاش هاوســەنگییەك لە نێوان بەكارهێنانی 
میدیــای نەریتــی و میدیای دیجیتاڵــدا هەیە. لە 
ئەمریــكا تاوەكــو ئێســتاش بایەخ بــە بەرنامە 
تەلەفزیۆنییەكان دەدرێ، لە كاتێكدا ئەوروپییەكان 
لەڕادەبــەدەر  تێكەاڵویــی  بــە  حەزیــان  زۆر 
لەگــەڵ تــۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان نییــە. لە واڵتە 
تازەپێگەیشــتووەكانی وەكــو ئیمــارات و تایالند 
جیاوازییەكان لە قازانجی دیجیتاڵ میدیا و بەرنامە 

ئۆنالینەكانە. 

ترۆپتۆڤیــچ بەپێــی كۆمەڵێــك لێكۆڵینــەوە 
پێشبینی دەكات لە دەیەی داهاتوودا بەكارهێنانی 
دیجیتاڵ میدیا بگاتە 80 %، لە كاتێكدا لە ساڵی 
2000 تەنیــا 3 %ی خەڵكــی جیهــان دیجیتــاڵ 

میدیایان بەكاردەهێنا. 

بۆچی خەڵك روو لە دیجیتاڵ میدیا 
دەکەن؟

كۆمپانیای نێتفلیكس Netflixكە كۆمپانیایەكی 
پەخشی ئۆنالین و بەرهەمهێنانی فیلم و بەرنامەیە، 
زیاتر لە 148 ملیۆن بەكارهێنەری لە سەرانسەری 
جیهاندا هەیە، بەو پێیەش ژمارەی بەكارهێنەرانی 
لــە هەمــوو تەلەڤزیۆنــە بەناوبانگەكانی جیهان 
زیاتــرە. ژمــارەی بینەرانی یوتیوب لــە ژمارەی 
تێكــڕای بینەرانی 10 بەرنامــەی هەرە پڕبینەری 

تەلەڤزیۆنەكان زیاترە. گومانیش دەكرێ ژمارەی 
بەكارهێنەرانی ئامازۆن ڤیدیۆ هەتا ســاڵی 2020 

بگاتە 60 ملیۆن كەس. 
یەكێك لە هۆكارەكانی سەركەوتنی نێتفلیكس و 
یوتیوب یان ئامازۆن ڤیدیۆ، ئەوەیە بە پێچەوانەی 
تەلەفزیۆنــەكان بینەر ناچار ناكەن لەســەر یەك 
بەرنامــەی دیاریكراو بمێنێتــەوە، بەڵكو هەزاران 
بژارەی جیاواز دەخەنە بەردەســتی بەكارهێنەر، 
بۆیەش بەكارهێنەر خۆی سەرپشكە لە نێوان ئەو 
لێشــاوی فیلم و بەرنامەیــەدا كامیان هەڵبژێرێ، 
بــەاڵم لە تەلەڤزیۆنــە نەریتییەكانــدا بینەر هیچ 
چاری نییە جگە لەوەی چاو لەو بەرنامەیە بكات 
كە لە خشتەی بەرنامەكانی ئەو كەناڵەدا هەیە.لە 
پالتفۆرمە دیجیتاڵەكاندا، بەكارهێنەر دەتوانێ لەو 
كات و شوێنەی خۆی دەیەوێ سەیری ئەو بەرنامە 

یان فیلم یان ڤیدیۆیە بكات كە دەیەوێ.

جیــا لەمە پالتفۆرمە دیجیتاڵییــەكان )وەكو 
یوتیــوب، نێتفلیكس یان فەیســبووك( رێگە بۆ 
بەكارهێنەر دەدەن لە بینەرێكی ئاساییەوە ببێتە 
داهێنەری بەرهەمی ڤیدیۆیی، واتە لە بری ئەوەی 
ناچار بێ لە گۆشەنیگای كەسێكی دیكەوە سەیری 
رووداوەكان بكات، خۆی ئەو گۆشەنیگایە بێ. بە 
گوتەی ترۆپتۆڤیچ ئەمە واتە :"هەموو كەسێك لە 
شوێنی خۆیەوە دەتوانێ سەرچاوەیەكی میدیایی 
بێ"، ئەمەش دیاردەیەكە ئامێر )مۆبایل و ئایپاد( 
و پالتفۆرمە دیجیتاڵییەكان )فەیسبووك، یوتیوب 

و نێتفلیكس( كردوویانە بە شتێكی مومكین. 

ئەزموونی 24 ساتا
 

لــەو  بــااڵی  دەســتی  ترۆپتۆڤیــچ  بۆریــس 
گۆڕانكارییانــەدا هەبووە كە لــە گروپی میدیایی 
ستیریادا روویانداوە و ئەو گروپەیان لە دەزگایەكی 
میدیایــی نەریتییــەوە بۆ دەزگایەكــی دیجیتاڵی 
گۆڕیوە، وەكو خۆی لە بەشێك لە كۆنفرانسەكەدا 
گوتــی: "دەبوو هەموو شــتێك بگۆڕیــن و كۆی 
رێكخســتنی دەزگاكــە نــوێ بكەینــەوە". ئــەم 
گۆڕانكارییــەش تەنیــا هــۆكار نییە بــۆ ئەوەی 
خەڵكانێكــی زۆر كاری خۆیــان لەدەســت بدەن، 
بەڵكو دەرفەت و هەلی نوێی كاریش دروستدەكات.
بۆیەش گروپی ستیریا پالنی داناوە لە ماوەی 
10 ساڵدا نیوەی ستافەكەی نوێ بكاتەوە، 30%ی 
ستافەكەی لەو شوێنانە دابنێ كە نوێن و بەهۆی 
دیجیتاڵیبوونــی میدیــاوە دروســتبوون، نیوەی 
ستافەكەشــی بە تەواوەتی تەركیز بخەنە ســەر 
بەشــە دیجیتاڵەكە. ئەم بایەخەش كە بە بەشی 
دیجیتاڵ دراوە وایكردووە 70 %ی داهاتی رێكالمی 
گروپەكە لە بەشــی دیجیتاڵەوە بێ. بەهۆی ئەم 
گۆڕانكارییانــە، 24 ســاتا بووەتــە گەورەتریــن 
دیجیتــاڵ میدیــای كرواتیا و ناوچــەی باڵكان و 

خاوەنی پڕفرۆشترین رۆژنامەی كرواتیاشە.
ســەرۆكی دەزگا میدیاییــە كرواتییەكــە بــە 
)رووداو(ی گوت كە رۆژنامەكەیان هەتا ئێستاش 
"قازانج دەكات"، بۆ ئەمەش بااڵنسێكیان لە نێوان 
كواڵیتی راپۆرت و داوای خەڵك دروســتكردووە، 
جەختی لەوەش كردەوە كە لە رۆژنامەدا كۆمەڵێك 
تایبەتمەنــدی هەیــە لــە دیجیتاڵ میدیــادا نین، 
لەوانەش "لە كاری رۆژنامە بژارەی دیزاین زیاترە، 
چیرۆكەكان وردترن و دەرفەتی ئەوە هەیە هەست 
و سۆزی خەڵك بۆ الی مەسەلەكان رابكێشرێ".   

بەهۆی میدیای دیجیتاڵ

چارەنووسیتەلەڤزیۆنلەمەترسیدايە
 %65ی داهاتی 
رێكالمی جیهانی 
دیجیتاڵ بۆ گووگڵ و 
فەیسبووك دەچێ

پارە وەك چۆن بۆ 
رۆژنامە نەما، بۆ 
تەلەڤزیۆنیش نامێنێ

 بینەرانی یوتیوب 
لە تێكڕای بینەرانی 
10 بەرنامەی 
هەرە ناوداری 
تەلەڤزیۆنەکان 
زیاترن

داڤۆسیئەمساڵرەونەقینەبوو

40
 ملیۆن کەس لە 
جیهاندا کۆیلەن

گەورەکان بەشدارییان نەکرد

نیوەی 
دانیشتووانی 
جیهان داهاتی 
رۆژانەیان 5.50 
دۆالرە

بۆریس ترۆپتۆڤیچ، سەرۆكی لقی كرواتیای گروپی میدیایی ستیریا
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نەوزاد مەحموود
رووداو - دهۆك

ئیمــان و ئامۆزاكــەی بــەردەوام بــوون لــە 
خۆشــاردنەوە، بەاڵم هیچ ئاسۆیەكیشیان لێوە 
دیار نەبــوو. دەیانزانی دواجــار دەبنە نێچیری 
هەوەســی چەكدارانــی داعــش :"رۆژێك هاتن، 
گوتیان دەتانبەین بۆ گوندی )قزلقایو( چونكە 
پیاوە ئێزدییەكان ئێستا هاتوونەتە ناومانەوە و 
هەركەســە خانوو و ماڵی خۆی دەدەینێ. بەاڵم 

درۆیان كرد.
ئیمان و ئامۆزاكەی و نەنكی لەگەڵ خێزانێكی 
دیكــەی ئێزدی بڕیاری هەاڵتــن دەدەن "بەپێی 
پەتی و برسێتی و تینوێتی هەاڵتین. بەدرێژایی 
شەو رۆشتین تاوەكو دنیا رووناك بووەوە، ئیدی 
دەبوو خۆمان بشارینەوە تاوەكو دیسانەوە دنیا 

تاریك دەبێتەوە".
ئەم راكردنەیان ریســكێكی مەترسیدار بوو، 
بەاڵم مانەوە لەژێر دەسەاڵتی داعشدا ریسكێكی 
خراپتر بوو. ئیمان دەڵێت: "كە  شــەو داهاتەوە 
ویســتمان دەســت بە رۆیشــتن بكەینەوە. ئەو 
خێزانــەی دیكــە كــە لەگەڵمان بــوون گوتیان 
لــەوە زیاتر ناتوانین بڕۆین، زۆر تكامان لێكردن 
و پێمانگوتــن مردن باشــترە لەوەی بگەڕێنەوە 
بــۆ ژێر چەپۆكی ئەوان. پێموایــە ئەوان خراپ 
تێكشــكابوون و هەرچیمــان گــوت لەگەڵیان، 

بێسوود بوو".

خێزانە ئێزدییەکە ناپاکییان
 لەگەڵ کردین

 خێزانــە ئێزدییەكــە ئیمــان و ئامۆزاكــەی 
هیوابــڕاو دەكەن، ئیدی ناچــار دەبن تكایەكی 
دیكەیان لێبكەن "پێمانگوتن كە هەر لەگەڵمان 
نایەن، الی داعشەكان باسی ئێمە مەكەن و مەڵێن 
ئەوانیشــمان لەگەڵ بوون". ئەوان بەڵێنیان دا، 
بەاڵم پەیمانشكێنی هەر ئەوكاتە دەستپێدەكات 
كە خۆیــان دەگەیێننە الی چەكدارانی داعش و 
هەموو شــتێك ئاشكرا دەكەن "چەند كاژێرێكی 
كــەم تێنەپــەڕی، چواردەورمان بــە چەكداری 
داعش گیــرا، بەداخەوە ئەوان ناپاكییان لەگەڵ 

كردین".
ئیمان، خەونی بەباچووی دەبینی. هەموو ئەو 
دیمەنە شیرینانەی لە مێشكیدا وێنای كردبوون 
كە لە خاڵە ســنوورییەكانی پێشــمەرگە نزیك 
ببنــەوە و پیاوێكــی ئۆقرە لێبڕاو دەســتەكانی 
بۆ رابوەشــێنێ و پێشــوازی لێبكات، تراویلكە 
دەرچــوون. وا جارێكی دیكــە خۆیان لەبەردەم 
چەكدارانی داعشــدا دەبیننەوە "لەنێوان خۆیان 
هەندێك قســەیان كرد و پاشان كەسێك لەوان 
گوتــی دەبێــت هەر لێــرە بیانكوژین، لەســەر 
زەوییەكــە دایانناین و لوولــەی دەمانچەكانیان 
خستە سەر سەرمان، من چاوەڕێی جووڵەیەكی 
پەنجەی بووم بۆ ئەوەی كۆتا هەناســەم بدەم، 
بەاڵم لەو كاتــەدا تەلەفۆنێكیان بۆ هات، دوای 
خولەكێــك قســەكردن، پەشــیمان بوونەوە لە 

كوشتنمان، گەڕاندیانینەوە بۆ هەمان شوێن".
 پــاش گەیشــتنەوە بــە ئاواییەكــە، نیزال، 
كچــە مامی ئیمان كە تەمەنی 13 ســاڵ بووە، 
پەلكێــش دەكەنە نێو ئۆتۆمبیلێكەوە :"تاوەكو 
ئۆتۆمبیلەكەش لە چاوی ئێمە ون بوو، دەمبینی 
چۆن نیزال دەیكێشا بە جامی ئۆتۆمبیلەكەدا و 

هاواری دەكرد و بانگی من و نەنكمی دەكرد".
هەر ئەو رۆژە ئیمان و برای نیزال گەڕێنرانەوە 
بــۆ گوندی )كســر المحــراب( بــەاڵم ماندوو و 
لەناخەوە تێكشكاو و بێتاقەت بەبێ نیزال "نیزال 
بۆ من هەموو شتێك بوو". بۆ رۆژی دواتر  حاجی 

توركمانــی كە ئەمیرێكی داعش بووە و خەڵكی 
تەلەعفەر بووە، بە ئیمان دەڵێ دەتبەین بۆ الی 
كچە مامەكەت، بەاڵم ئیمان باوەڕی پێنەكردووە 
"بەهــۆی خۆشەویســتیم بۆ نیــزال رازی بووم. 
بەدڵخۆشییەوە رۆیشتین بۆ بینینی نیزال و گوتم 
لەگــەڵ خۆم دەیهێنمەوە، بەاڵم ئەوانە ناپاك و 

درۆزن بوون، بینیم بەرەو تەلەعفەر دەڕۆین".

دەیكەن بە کەنیزەك

ئیمان، بە دیاریكراوی نازانێ لە چ ناوچەیەكی 
تەلعەفــەر لە ئۆتۆمبێلەكــە دایانگرتووە، بەاڵم 
تێگەیشــتبوو كە دیداری لەگەڵ نیزال درۆ بووە 

"من و ئەحمەد براینە نهۆمی دووەمی بارەگایەكی 
سەربازی. دوای 10 خولەك هاتن ئەحمەد ببەن، 
ئەحمەد پێداگیری كرد و گوتی بەبێ ئیمان لێرە 
نــاڕۆم، بەاڵم چەكدارەكان بەربوونە گیانی و لە 
 قادرمەكانەوە كەوتە خوارەوە، هەموو شتم بیر 

بچێت ئەو لێدانەم لەبیر ناچێت". 
ئیمان، تاوەكو شــەو لــەو بارەگایە مایەوە. 
كچێكی دیكەشیان هێنا ناوی سامییە بوو، بەاڵم 
ئیمان نەیناســیوە، كاژێر 9ی شــەو ئەمیرێكی 
داعــش بەناوی ئەبــوو موعتــەز بەچەكدارێكی 
هاوڕێــی دەڵــێ: "مــن ئیمــان دەبــەم و تۆش 
سامییە ببە، چەكدارەكەی لەگەڵ ئەبوو موعتەز 
بوو كورد بوو، چونكە كاتێك ســامییە دەگریا، 
چــووە الی بە كوردی پێیگــوت مەگری، ئیدی 
من بە ناچاری بوومە كەنیزەكی ئەبوو موعتەز".

برا کەنیزەك بە برا دەفرۆشێ

"ئەو شەوە، ئەبوو موعتەز هیچی لێنەكردم. 
بەیانی كاتێك لە خەو هەســتام لەماڵ نەمابوو. 
لە كچەكەیم پرســی باوكت لە كوێیە؟". بەپێی 
وەاڵمــی كچەكــەی، ئەبــوو موعتــەز چووبووە 
شــەڕێكی دژ بە ســوپای عێراق :"دوای حەوت 
رۆژ هاتــەوە، دەیزانی خاڵــی الوازی من نیزالی 
ئامۆزامە، گوتی خۆت ئامادە بكە دەتبەمە الی 
ئەو، بەاڵم بردمی بۆ ماڵی براكەی و فرۆشتمی 

بە براكەی، براكەی ناوی سوبحی بوو".
ئیمــان نزیكەی ســێ مانگ توانــی خۆی لە 
بــەردەم زەبروزەنگی بێبەزەییانەی ســوبحی و 
هاوژینە داعشــەكەی رابگرێ. هەمیشــە ئەوان 
بیانوویەكیــان هەبــووە بۆ ئەوەی رووشــكێنی 
بكــەن و رێگایــەك بدۆزنەوە بــۆ ئازاردانی "كە 

ســوبحی لێم بێزار بوو، فرۆشتمی بە كەسێكی 
دیكــە پێیاندەگــوت ئەبــوو فاتمــە و ئەبــوو 
عائیشــە، بەاڵم من هەمیشە مەبەستم بوو ناوە 
راســتییەكەی ئــەوان بزانــم و پێیاننەدەگوتم، 
تەنانــەت بــە منداڵەكانیشــیان دەگــوت ناوی 
راستەقینەی باوكیان ئاشــكرا نەكەن، سەیری 
كتێبی مناڵەكانیانم دەكرد، بینیم لەسەر بەرگی 
كتێبەكە نووســرابوو، ماریا سوبحی و عائیشە 

عەبدولكەریم، ئیدی تێگەیشتم".
مووســڵ، لەو رۆژانــەدا بــێ دەرودیوارترین 
شــاری دنیا دەهاتە بەرچاو. شــارێك كە ترس 
هەموو شتێكی رێكدەخست و هەر پیشاندان و 
باڵوكردنەوەی تــرس و تۆقاندنیش، هونەرێكی 

بێدەنگكردنــی  كاریگــەری دەســتەمۆكردن و 
دانیشتووانەكەی بوو. 

قــژە پڕ و رەشــەكەی بەســەر شــانەكانیدا 
هێناوەتــە خوارەوە. دەســت بەقژیــدا دەهێنێ 
وەك ئەوەی بیەوێ تاڵەكانی شاهێدیی بۆ بدەن 
"من قژمم زۆر خۆشدەویســت و هەروا دایكیشم 
زۆری خۆشدەویست. لە منداڵییەوە نەمبڕیوە و 
دەمگوت بمكوژن ناهێڵم بیبڕن. بەاڵم هەرگیز ئەو 
رۆژەم لەبیرناچێت كە هاوژینی ئەبوو عائیشە بە 

مقەستێكەوە هات بۆم و قژی هەڵپاچیم، چونكە 
كاتێك كچەكەی لێیدام، بەرەنگاری بوومەوە". 

چەند رۆژێك پاشتریش خراپتر سزای داوە: 
"رۆژێك هەر لە بەیانییەوە تاوەكو ئێوارێ لەبەر 
بــاران و ســەرما داینام، هەڵدەلەرزیــم، ئێوارە 
گوتیــان وەرە ژوورەوە، بــەاڵم هــەر بــەو جلە 
تەڕانەوە مامــەوە، چونكە جلیان نەدامێ خۆم 

بگۆڕم".
ئیمــان، لە رۆژانــی كەنیزەكایەتیدا كچان و 
ژنانی هاوشــێوەی خــۆی زۆر بینیوە. چیرۆكی 
هەموویــان تراژیدی و خەمگیــن بووە. یەكێك 
لەوانــە چیرۆكــی كچێكی ئێزدی بــووە بەناوی 
ناریــن. ئــەو كاتــەی كــە دەســتگیركرابوون، 
ئەوانیــان بردووەتە قوتابخانەیــەك لە بەعاج، 
دوو ژووری پڕ لە كچ. یەكێكیان بە پێكەنینەوە 
گوتوویەتی: "پێویست نییە هەمووتان بترسن، 
چونكە ناشیرینەكان دەمێننەوە و بۆ خۆیان هەر 

لێرە دەبن". 
دواتــر 15 كەس لــەوان براونەتــە تەلعوزێر 

و لەوێ بە تیروپشــك دابەشــكراون. نارین بەر 
كەسێكی سووری كەوتووە بەناوی ئەبوو غازی 
كــە تەمەنی 25 ســاڵ بــووە، زۆر كەڵەگەت و 
قەڵەو بووە. خوشكێكی نارین بەر مووساڵوییەك 

كەوتووە.
ناریــن دەڵێت: "من و خوشــكێكم و كچێكی 
دیكەیان بردینە ماڵێك، لە یەك ژوور و لە یەك 

كاتدا دەستدرێژییان كردە سەر هەرسێكمان".
ناریــن و هاوڕێكانــی، رۆژانــە رووبــەڕووی 
ئــەو دۆخە بوونەتــەوە. لێدان و دەســتدرێژیی 
بەكۆمەڵ. هەر بۆیە بڕیار دەدەن خۆكوشتنێكی 
بە كۆمەڵ هەڵبژێرن، پێكەوە دەســتدەكەن بە 
خواردنی ژەهری مشك، بەاڵم زوو پێیان دەزانن 
و دەیانگەیێننە نەخۆشخانە و لە مردن رزگاریان 

دەكەن.
لە ناوەڕاســتی ســاڵی 2015 زیاتر لە 100 
ئافرەتی توونسی گەیشتنە رەققە. ئەوان لەژێر 
كاریگەریی فەتوای شێخێكی توونسیدا بڕیاریان 
دابوو تێكەڵی جیهادی داعش ببن لە ســووریا. 
چونكە شــێخەكە گوتبووی كەمیی ژنان لەنێو 
ئەو خەالفەتەدا بووەتە خاڵی الوازی شەڕكەران. 
ئــەو گوتبووی بە جیهادی نیــكاح، هەمان ئەو 
پاداشتەیان دەستدەكەوێ كە چەكدارانی داعش 
لە بەرەكانی شــەڕدا گیانــی خۆیانی بۆ بەخت 
دەكەن. بەاڵم ئەو ژمارە كەمەی ژنان كە سەتان 
چەكدار چاویان تێبڕیبوون، نەیانتوانی كێشەكە 

چارەسەر بكەن. 
ئەبــوو عائیشــە، ماڵەكــەی لــە ناوچــەی 
موشــیرفەی یەكەمەوە گواســتەوە بۆ گەڕەكی 
17ی تەمووز. ســاڵێك و 10 مانگ لەو گەڕەكە 
بــووە. ئیمان دڵنیایە لەوەی ئەگەر ئاژەڵێكیش 
بووایە هــەر رووبەڕووی ئەو دۆخــە دەبووەوە. 
"ئەبوو عائیشــە، كەســێكی خراپ بوو. ئازاری 
دەدام و لێیدەدام و دەستدرێژی دەكردە سەرم، 
هەندێكجار لەبەر خۆمەوە دەمپرسی خودا كەی 
دێتــە وەاڵم، خودای هیچ ئاینێك ســتەم قبوڵ 
ناكات، بەڕاستی منداڵ بووم و بەرگەی شتەكانم 
نەدەگــرت. نازانــم ئەو جیهانە لەكــوێ بوو كە 
نەیدەویســت ببینێ ئەبوو عائیشــە چی لە من 

دەكات؟". 
مووســڵ.  ســەر  كرایــە  هێــرش  رۆژێــك 
بەپێچەوانــەی ئەو چەكدارانــەی داعش كە گرژ 
و مــۆن و تەپــی بــوون، روخســاری ئیمان بە 
نزیكبوونەوەی زۆرتری دەنگی شەڕ، دەگەشایەوە 
"زۆر دڵخۆشیم نیشــاندا، ئەو سەگانە بردمیان 
بــۆ تەلعەفەر و فرۆشــتمیان بە دكتۆرێك ناوی 
ئیحســان تەلعەفەری بوو، بــەاڵم پێیاندەگوت 
ئەبــوو عەبدوڵــاڵ، یەكەم رۆژ كــە كڕیمی، هەر 
لەوێ لە نۆڕینگەكەی دەستدرێژی كردە سەرم".

بۆ الی باوکم بە بۆمبڕێژکراوی

بیری حەردان و كۆاڵنــە تەپوتۆزاوییەكان و 
ســێبەری دار زەیتوونە پیرەكان دەكات. بیری 
دایكــی و باوكی و برا بچووكەكەی. بیری بۆنی 
ئەو خۆڵە ئاوڕشێنكراوەی شنەی بەیانی لەگەڵ 
خــۆی دەیگێڕا بە كوچــە و گوزەرەكاندا. بەاڵم 
بە هــاواری دەنگــی رەفەل، هاوژینــە تووڕە و 
تۆســنەكەی دكتــۆر ئیحســان راچڵەكــی. ئەو 
دەنگــەی وەك گوێــزان تیــژ و بڕنــدە بوو: بۆ 
وەاڵم نادەیتــەوە هــەی ئێزدی كافــر و بەرەڵاڵ 
"من لە ترســی ئەوەی وەك دوێنێ شــەو داری 
ماسیحەیەك لە گیانمدا نەشكێنێ، بەپەلە رۆشتم 
بەرەوڕووی، بەاڵم ئەو هەر لەسەر بیانووی لێدانم 

بوو، كێشای بەسەرمدا و لەهۆش چووم".
ســاڵێك و ســێ مانــگ تێپەڕیبوو بەســەر 
دیلێتی ئیماندا، رۆژ لەدوای رۆژ هەستی كردووە 
چەكدارانی داعش شپرزەتر و بێ ئۆقرەتر دەبن. 
سوپا دەستی بە هێرشی زەمینی كرد و دكتۆر 
ئیحسان بەپەلە هاوژین و منداڵەكانی كۆكردەوە 
و لەڕێگای كەسێكەوە رەوانەی توركیای كردن، 

بەاڵم ئیمانی لە ماڵەكەیدا هێشتەوە.
ئیمــان دەڵێــت: "منی برد بۆ الی ســەمەر. 
سەمەر كچێكی ئێزدی بوو پێشتر لە تەلەعفەر 
ناســیم، جارێكیان دكتۆر ئیحســان ســەمەری 
هێنا بۆ الی من لە ماڵەوە و تاوەكو 12 شــەو 
دەردەدڵمان بۆ یەك هەڵڕشــت، من ئێســتاش 

سەمەرم خۆشدەوێ".
رۆژانی دواتر ئیمان و ســەمەر و رەنا و ڤیان 
یەكتریان بینییەوە. ڤیــان لەكاتی داگیركردنی 
مووسڵدا بەبەرچاوییەوە هاوژینەكەی كوژرابوو، 

دواتر حەوت جار كڕین و فرۆشتنی پێكرابوو.
شــەوێك ئاگاداریان كردبوونــەوە كە خۆیان 
كۆبكەنــەوە و دەچنە ســووریا، بــەاڵم بەهۆی 
ئــەوەی فڕۆكەیــەك كاروانــی ئۆتۆمبیلەكانــی 
پێشــەوەی بۆردومــان كرد، پالنەكــەی تێكدا. 
لە چۆڵەوانییەكی نزیك ســنوورەكانی ســووریا 
دەمێننەوە "شەو هەر لەو چۆڵەوانییەدا خەوتین، 
هەرگیــز بە خەیاڵمدا نەدەهات كە ئەوە دوایین 

شەوم دەبێت لەگەڵ داعش".
ئیمان و ســەمەر، درانە دەســت چەكدارێك 
بەناوی ئەبوو جاســم. رۆژی 28ی ئابی 2017، 
ئــەوان بێئــاگا بــوون لــەوەی ئۆتۆمبیلێكــی 
بۆمبڕێژكراو ئەوان دەگەیێنێتە باوەشی باوكیان، 
تاوەكــو ئامانجەكــە شــانۆگەرییەكی خوێناوی 
بێــت، نــەك دیدارێكی پڕ لە گریانی خۆشــی. 
ئەبوو جاسم تەلەفۆنەكە دەداتە دەست سەمەر، 
تاوەكــو قســە لەگەڵ باوكــی بكات، ســەمەر 
ناونیشــانی جێگاكە بەهەموو وردەكارییەوە بە 
باوكــی دەڵــێ و تێیدەگەیێنێ كە ئیمان و رەنا 
و ڤیانیشــی لەگەڵدایە "باوكی سەمەر گوتی لە 

شوێنی خۆتان مەجوڵێن، ئێستا ژمارەی باوكی 
ئیمانیش پەیدا دەكەم".

لــە مۆبایلەكەوە گوێی لــە دەنگی باوكێتی. 
ئەمە چ رۆژێكە خودایە، ئەبوو جاسم چۆن ئاوا 

بیری كەوتووەتەوە میهرەبانی بنوێنێ؟!! 

ئیمــان و ســێ كچەكەی دیكــە دەگەنە الی 
پێشمەرگە و ئۆتۆمبێلەكەش ناتەقێتەوە. ئیمان 
دەڵێت: "شــۆفێرەكە چەكدارێكــی داعش بوو، 
ئێمە نزیك بووینەوە لە یەكێك لە سەنگەرەكانی 
پێشــمەرگە، بەاڵم بەبێ ئەوەی بزانم هۆكارەكە 
چــی بــوو، ئــەو گەڕایــەوە و ئۆتۆمبێلەكــەی 
جێهێشــت. واتێگەیشــتین بۆ ئەوە گەڕابێتەوە 
كــە دواتر لەڕێــگای كۆنتڕۆڵەوە بیتەقێنێتەوە، 
ئێمە گەشــتینە نێو پێشمەرگە و ئۆتۆمبیلەكە 

نەتەقییەوە".
زۆربەی كەسوكارەكەی چووبوونە پێشوازی، 
بەاڵم ئەو بیر و خەیاڵی هەر لەالی نیزال بوو كە 
تا ئێســتا چارەنووسی ونە. ئیمان، لە تراومای 
مەینەتــی و نائومێدییەوە هاتووەتــە دەرەوە و 
بۆ ژیان دەگەڕێتەوە، بەاڵم هێشــتا دەبێ لەنێو 
كامپێكــی گــەورەی ئاوارەییدا بــە چاوەڕوانی 
بمێنێتەوە. دەیەوێ تێبگات هەگبەی چارەنووس 

چیدیكەی تێدا ماوە بۆ ئەو.

کەنیزەکەکانی خەالفەت..

بەئۆتۆمبیلێكیبۆمبڕێژەوە
ناردمیانەوەبۆالیباوكم

داعشێك منی 
فرۆشت بە 
براکەی

سێ کچ 
پێكەوە 
ژەهرمان خوارد، 
بەاڵم رزگاریان 
کردین

خێزانێكی ئێزدی شوێنەکەیان 
ئاشكرا کردین

کچەکان بە تیروپشك بەسەر 
چەکدارەکاندا دابەش دەکران

چیرۆکی هەشتەم )بەشی دووەم و کۆتایی(
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سلێمانی هاوردەکردنی مریشك قەدەغە دەکات 
رووداو - سلێمانی

رزگار حەمەد خدر، جێگری بەڕێوەبەری گشــتی كشــتوكاڵی ســلێمانی رایگەیاند، بڕیاریانداوە هاوردەكردنی مریشــك بۆ پارێزگای سلێمانی رابگرن، ئەمەش 
بەهۆی زۆری بەرهەمی ناوخۆی مریشك لەو پارێزگایە.

رزگار حەمەد بە )رووداو(ی راگەیاند: "بۆ مانگی دووی ئەمســاڵ بڕیارمانداوە هاوردەكردنی مریشــك قەدەغە بكەن، پێشــتر مانگانە 500 تۆن مریشــك هاوردە 
دەكرا، بەاڵم بەهۆی زۆری بەرهەمی ناوخۆیی مریشك كە ئێستا رۆژانە 100تۆن دەبێت، هاوردەكردنیمان بۆ مانگی دوو قەدەغە كردووە". گوتیشی "بەرهەمی ناوخۆی 

مریشك زۆر زیادبووە، بۆیە داوا لە وەزارەتی كشتوكاڵ دەكەین باجی زیاتر بخاتە سەر مریشكی هاوردە". 

ئابووری

رەوا عەبدوڵاڵ
رووداو - هەولێر

زانكــۆی ســلێمانی و  لــە   دوو پرۆفیســۆر 
ســەاڵحەددین، لــە چوارچێوەی تێــزی دكتۆرای 
قوتابییەكدا، لە رێگەی DNA و دەستنیشانكردنی 
تایبەتمەندییەكانــی، هەوڵــی ناســاندنی ســەگی 
پشــدەر لە لیســتی ســەگە نایابەكانــی جیهاندا 

دەدەن. 
ناوچەی پشــدەر لە باشووری كوردستان زێدی 
رەســەنی ئەو سەگەیە و هەر بە ناوی ناوچەكەش 
نــاوی رۆیشــتووە. ئەم ســەگە پێشــتر تەنیا بۆ 
پاســەوانی بەكارهاتــووە، بــەاڵم ئێســتا جگە لە 
پاســەوانی، بۆ جوانــی و مەبەســتی بازرگانیش 
بەخێــو دەكرێــت، نرخــی جــۆرە دەگمەنەكانــی 

گەیشتووەتە سەرووی 25 هەزار دۆالر.
پرۆفیسۆر دكتۆر بەهجەت تەیفور، مامۆستای 
كۆلێژی پزیشــكی ڤێتەرنەری لە زانكۆی سلێمانی 
كــە سەرپەرشــتیاری الیەنــی مۆرفۆلــۆژی تێزی 
دكتۆراكەیە، دەڵێت :"هیچ گومانمان نییە لەوەی 
ســەگی پشــدەر ســەگێكی رەســەنی كوردییــە، 
مێــژووی پەیدابوونــی بۆ زیاتر لە 3 هەزار ســاڵ 
پێــش ئێســتا دەگەڕێتــەوە، تەنانــەت وێنەكەی 
لەســەر هەڵكەندراوێكی سەردەمی ئاشوورییەكان 

هەیە".
بەهــۆی نایابی ســەگەكە، هەر یەك لە توركیا 
و ئێــران دەیانەوێــت رەچەڵەكــی ئەم ســەگە بە 
نــاوی خۆیانــەوە تۆمار بكەن، توركیا ســەگێكی 
هاوشێوەی ئەم سەگەی هەیە ناویان ناوە كانگال، 
هەروەهــا ئێرانیــش هەیەتی و بە هاوشــار ناوی 

رۆشتووە.
دكتــۆر بەهجــەت دەڵێت: "بەپێی ســەرچاوە 
مێژووییەكان پێش هاتنــی توركەكان بۆ ناوچەی 
ئەنادۆڵ ئەم ســەگە لەكوردســتان هەبووە، بۆیە 
پێدەچێت رەچەڵەكی ســەگی كانگال هەر سەگی 
پشــدەر بێت، ئامانجی ئێمەش لــەم توێژینەوەیە 
ئەوەیــە رەســەنێتی ئــەم ســەگە بەشــێوەیەكی 

زانستی لەڕێی DNA و جیاوازی شێوەی دەرەوەی 
لە لیســتی ســەگە نایابەكانی جیهــان بەكوردی 
بناسێنین و لەو مەترسییە بیپارێزین كە بە توركی 

یان بە ئێرانی تۆمار بكرێ". 
گوتیشــی: "توێژینەوەكــەی ئێمــە یەكەمیــن 
توێژینەوەی زانستییە لەسەر ئەم سەگە، جگە لە 
سەلماندنی رەسەنێتی ، ئامانجمانە دەرگایەك بۆ 
ناساندنی ئەم سەگە بەڕووی جیهاندا بكەینەوە". 
نایابیــی جــۆری ســەگی پشــدەر ســەرنجی 
بیانییەكانیشی راكێشاوە، هەر بۆیە لەدوای ساڵی 
2003 هەندێ لە ئەفســەرانی ســوپای ئەمەریكی 
و ئوســترالی چەند دانەیەك لە سەگی پشدەریان 

لەگەڵ خۆیان بردووە.
ســەگی پشــدەر حەزی لــە ناوچەی ســارد و 
فێنكــە، بۆیە لــە ناوچــە گەرمەكان لــە هاویندا 
گرفتــی بەخێوكردنــی هەیە، ئەم ســەگە رەنگی 
زۆرە، لەوانەش زەرد، قاوەیی، بۆر، سپی، رەش و 

شینی كاڵ، رەنگی تێكەاڵویشی هەیە.
د.بەهجەت تەیفور دەڵێت :"زۆربەی سەگەكان 
رەنگیان زەردی كاڵە، واپێدەچێت رەنگی بنچینەی 

ئەم سەگە زیاتر زەرد بووبێ".
هەرچەندە دوو پرۆفیســۆرەكە نەگەیشتوونەتە 
بــەاڵم  توێژینەوەكەیــان،  كۆتایــی  ئەنجامــی 
د.بەهجەت دەڵێت "قەبارەی ســەگی پشــدەر لە 
كانگال و هاوشاری گەورەترە، هەروەها بەرزترە و 

كەللەی سەریشی لە هی ئەوان جیاوازە".
د.یوسف بەرزنجی كە خاوەنی 33 توێژینەوەیە 
لەســەر ئــاژەڵ و پەلــەوەر، یەكێكــی دیكەیــە 
لــە سەرپەرشــتیارانی توێژینەوەكــە و دەڵێــت: 
"لەڕێگــەی DNAیــەوە كار لەســەر 20 بۆهێڵــی 
ســەگی پشــدەر دەكەین، تــا جــۆرە نایابەكانی 
دیــاری بكەیــن، لەڕێگەی شــێوەی ســەگەكان و 
هێڵەكانی پەنجەمۆریشــیان هەوڵ دەدەین بۆهێڵە 
تایبەتەكانی ئەم سەگە دەستنیشان بكەین تا لەو 
رێگەیــەوە بەراوردی بكەین بە ســەگی كانگال و 
هاوشاری ئێرانی و بیسەلمێنین كە سەگی پشدەر 

سەگێكی رەسەنی كوردییە". 

ئــەم دوو پرۆفیســۆرە بۆ ئــەوەی ئەنجامێكی 
دروســتیان دەســتكەوێت، توێژینەوەیان لەســەر 
زیاتر لە 100 ســەگی پشــدەر كردووە. د.یوسف 
وەرمانگرتــوون  ســەگەی   100 "ئــەو  دەڵێــت: 
تەمەنیان لە یەك تاوەكو 11 ساڵ دەبێ،  بەپێی 
تەمەنەكان دابەشــی سەر گروپی بچووك و گەنج 
و پیرمــان كردوون، بۆ دیاریكردنی بۆهێڵەكانیش 
نموونەكان بۆ تاقیگەیەكی پێشكەوتووی كۆریای 

باشوور دەنێرین".
 د. یوســف بەرزنجی گوتی ئەگەر ئەنجامێكی 
دڵخۆشــكەریان دەســتكەوت، ئەنجامەكە بۆ جین 
بانكــی نێودەوڵەتی دەنێــرن تاوەكو لەوێ بەراود 
بكرێــت بە تــەواوی ســەگەكانی جیهــان "ئەگەر 
دەركەوت جۆرێكی تایبەتە، ئەوە بەناوی پشــدەر 

یان كوردستان تۆمار دەكرێ".
ئامانجێكــی دیكەی ئەم پرۆفیســۆرانە ئەوەیە 
زێدی رەسەنی ئەم سەگە بەشێوەیەكی زانستی لە 
كوردستانیش دیاری بكەن، باشترین جۆرەكانیش 

لە چ ناوچەیەك هەیە دیاری بكەن.
ئەنجامــە  "بەپێــی  دەڵێــت:  د.یوســف 
سەرەتاییەكان بۆمان دەركەوتووە باشترین كێش 
و گەورەتریــن قەبــارە بە پلەی یــەك لە ناوچەی 
قەاڵدزێیــە، بــە پلەی دوو لە دوكان و ســیتەكە، 
رەنگــی بنچینــەی ئەم ســەگەش لەوانەیــە زەرد 
بووبــێ، بەاڵم تا ئێســتا نازانین زێدی رەســەنی 

سەگەكە چ ناوچەیەكی كوردستانە".
 فەقێ محەممەد، ئاژەڵدارێكی ناوچەی بنگردی 
دەڤەری مەرگەیە و 12 ســەگی پشــدەری جۆری 
نایابی هەیە. فەقێ محەممەد دەڵێت :"سەگەكانم 
هەموویــان لە جۆری نایابن، كڕین و فرۆشــتنیان 
پێ ناكەم، بەشــێكیان بۆ جوانی و بەشێكیشیان 
بــۆ پاســەوانی ئاژەڵەكانــم بەكاردێنــم، پێشــتر 
شەڕەســەگمان پێدەكردن بەاڵم سێ ساڵە وازمان 

لەم یارییە هێناوە".
بــە گوتــەی فەقــێ محەممــەد، خەڵكانێــك 
بژێویان لەســەر ئەو سەگانەیە، بە تایبەتی دوای 
پەیدابوونــی تــۆڕە كۆمەاڵیەتییــەكان كــە لەوێ 

ڤیدیــۆی ســەگەكانیان باڵودەكەنەوە و بەو جۆرە 
موشتەری بۆ خۆیان رادەكێشن.

فەقێ محەممەد دەڵێت: " توتكە ســەگی یەك 
مانگی بە 1000 – 4000 دۆالر دەفرۆشن، سەگە 
دەگمــەن و رەســەنەكانیش بەتایبەت ئەوانەی لە 
شــەڕدا ســەردەكەون، نرخیان تا 25 هەزار دۆالر 

چووە".
سەگی پشدەر ســااڵنە دووجار زاوزێ دەكات، 
مــاوەی ســكپڕییەكەی نزیكــەی 65 رۆژە، ئەگەر 
خواردنی باشــی بدرێتێ، بە جارێك 18 بەچكەی 

دەبێ.

سەگە نەخۆشەکان دەکوژرێن

وەزارەتی كشتوكاڵ خاوەنی هیچ داتایەك نییە 
لەسەر ژمارەی سەگەكانی كوردستان بە گشتی و 
سەگی پشــدەر بەتایبەتی، چونكە تا ئێستا هیچ 
ســەرژمێرییەك بۆ ســەگ لە هەرێمی كوردستان 

نەكراوە.
بەڕێوەبــەری  محەممــەد،  مامەنــد  دكتــۆر 
ڤێتەرنــەری هەولێر، دەڵێت "لە كوردســتان وەك 
پێویســت گرنگی بەســەگ نەدراوە، بۆیەش هیچ 
ســەرژمێرییەكی بــۆ نەكــراوە، تەنانــەت بەهۆی 
قەیرانی دارایی ماوەی چەند ساڵێك وەك پێویست 

ڤاكیســنی كۆتانی سەگیشمان نییە، بۆیە زۆرجار 
كە تووشــی نەخۆشی دەبن لێژنەكان پاڵپشت بە 
یاســایەك بڕیار لەسەر كوشــتنیان دەدەن، بەاڵم 

ئێمە ئەمە بەكارێكی باش نازانین".
هەردوو توێژەرەكە بۆیان دەركەوتووە ســەگی 
پشدەر هاوشێوەی هەندێ ئاژەڵی دیكەی كوردی 
روو لــە لەناوچوونــە و لــە هەرێمــی كوردســتان 
بەتێكڕا نزیكەی 2 تاوەكو 3 هەزار ســەگی نایاب 
ماون، بەشــێك لەم ســەگانەش لەالیــەن هەندێ 
كەســەوە بازرگانییــان پێوەدەكــرێ و هەنــاردە 

دەكرێنە دەرەوەی كوردستان.  

رەوا عەبدوڵاڵ
رووداو - هەولێر

بەكارهێنانی سمارت فۆن بۆ گەیشتن بە هەواڵ 
و پەخشــی كەناڵەكان، هێشــتا كاریگەرییەكەی 
لەســەر تیڤی بە تەواوی دەرنەكەوتووە، ســااڵنە 
نزیكــەی 2 ملیۆن ئامێری تەلەفزیــۆن هاوردەی 
هەرێمی كوردســتان دەكرێن، دواتر بەشێكیان بە 

قاچاخ هەناردەی ئێران و سووریا دەكرێنەوە.
ئەگەرچــی وەزارەتی بازرگانی و پیشەســازی 
خاوەنــی هیچ ئامارێك نییە لەبارەی ژمارەی ئەو 
تەلەفزیۆنانەی سااڵنە هاوردەی هەرێمی كوردستان 

دەكرێن، چونكە ئەوان لە مۆڵەتەكانیان ناچنە ناو 
وردەكاریی كااڵ ئەلیكترۆنییەكان، بەاڵم بە گوتەی 
بازرگانان، سااڵنە زیاتر لە ملیۆنێك و 750 هەزار 
ئامێری تەلەفزیۆن هاوردە دەكرێن، بەشێكی لەناو 
عێراق ســاغ دەبێتەوە و بەشــەكەی دیكەشی بە 

نافەرمی هەناردەی ئێران و سووریا دەكرێ.
بەیار محەممەد ئەمین، بەڕێوەبەری فرۆشــتن 
لە گروپــی كۆمپانیاكانــی وەتەنی بــۆ بازرگانی 
گشــتی، كە گروپەكەی یەكێك لە ســێ بریكارە 
ســەرەكییەكەی كۆمپانیای سامســونگی كۆرییە 
بۆ ئامێــرە ئەلیكترۆنییــەكان، دەڵێــت: "عێراق 
یەكێك لە بازاڕە پڕفرۆشەكانی واڵتانی رۆژهەاڵتی 

ناوەڕاســتە بۆ ئامێرە ئەلیكترۆنییەكان بەگشتی 
بەپێــی  بەتایبەتــی،  تەلەفزیــۆن  ئامێــری  و 
بەدواداچــوون قەبارەی بــازاڕی عێراق و هەرێمی 
كوردستان بۆ ســاغبوونەوەی ئامێری تەلەفزیۆن 
لەباری ئاساییدا سااڵنە لە نێوان ملیۆنێك و 500 
تاوەكو ملیۆنێــك و 750 هەزار تەلەفزیۆندایە بە 

هەموو ماركەكانی".
بەگوتەی بەیار، بەرهەمەكانی سامســونگ بە 
یەكێك لە پڕ فرۆشترین ماركەكانی تەلەفزیۆن لە 
عێراق دادەنرێت، فرۆشــی سااڵنەی بەرهەمەكانی 
بــە هەموو قەبــارە و مۆدێلەكانــی تەلەفزیۆن لە 
نێــوان 500 تاوەكــو 700 هــەزار تەلەفزیۆندایە، 

ئــەم ژمارەیــەش نزیكــەی 40%ی كــۆی ئــەو 
تەلەفزیۆنانەیە كە ســااڵنە لە عێراق دەفرۆشرێن 
"بــەاڵم كۆمپانیای سامســۆنگ خواســتی ئەوەی 
هەیە فرۆشــی ســااڵنەی لە عێراق بــۆ ملیۆنێك 

تەلەفزیۆن بەرز بكاتەوە". بەیار وادەڵێت.
ئــەو تەلەفزیۆنانەی هــاوردە دەكرێن نرخیان 
تایبەتمەندییەكانیــان  و  قەبــارە  بەگوێــرەی 
دەگۆڕێت، بەشــێوەیەكی گشتی قەبارەكانیان لە 
32 ئینج دەستپێدەكات تاوەكو دەگاتە 82 ئینج، 
نرخەكانیشــیان لە 142 دۆالرەوە دەستپێدەكات 

تاوەكو دەگاتە 5500 دۆالر.
بەیــار محەممــەد ئەمین دەڵێــت: "لە هەموو 
قەبــارەكان فرۆشــمان هەیــە، بــەاڵم زۆرتریــن 
فرۆشــمان لە شــەش قەبارەدایە )40، 43، 49، 
50، 55 و 60( ئینجی، نزیكەی 70%ی فرۆشمان 

لە پارێزگاكانی عێراقە".
بەگوێــرەی ئامارێكــی نافەرمــی كــە دراوەتە 
)رووداو( لــە هەرێمــی كوردســتان نزیكەی 100 
جــۆر تەلەفزیۆن هەن، بــەاڵم ئەو تەلەفزیۆنانەی 
ماركــەی جیهانین ژمارەیان لە پەنجەی دەســت 
تێپــەر نــاكات، ئەوانــی دیكــە زۆربەیــان كۆپی 
ماركەكانــن هــەر كۆمپانیــا و بازرگانێــك دوای 
زیادكردنــی چەنــد پیتێك ماركەیەكــی بۆ خۆی 
دروســتكردووە دەیفرۆشــێت، بۆ نموونە ماركەی 
جەنەراڵــی ژاپۆنــی زیاتر لە 15 كۆپــی لە بازاڕ 
هەیە، یەكێك لە كۆپییەكان جەنەراڵ RK77 ـە. 
رزگار قاســم عەزیــز، بەڕێوەبــەری گشــتی 
كۆمپانیای جەنەراڵ RK77 دەڵێت :"سەرەتا ئێمە 
و زۆربەی بازرگانەكانی دیكە، ماركەی جەنەراڵی 
ژاپۆنیمان بەهەمانشــێوەی خــۆی لە چین كۆپی 
دەكرد یــان پیتێكی ناوەكەمــان دەگۆڕی، دواتر 
بەهۆی سكااڵی كۆمپانیای جەنەراڵ ئەو جۆرەیان 
قەدەغــە كرا، ئێمە لەڕێگەی پارێزەرێك توانیمان 
ماركــەی جەنەراڵ RK77 لە چین بەناوی خۆمان 
تۆمار بكەین، ئێستا بێجگە لە كۆمپانیاكەی ئێمە، 

كارگەكانی چین ناتوانــن بەو ناوە تەلەفزیۆن بۆ 
هیــچ بازرگانێك و كۆمپانیایەك دروســت بكەن، 

بووەتە ماركەیەكی تایبەت بە خۆمان". 
رزگار قاســم ســااڵنە 10 هــەزار تەلەفزیــۆن 
دەفرۆشــێت و بــۆ پارێزگاری لە فــرۆش و ناوی 
ماركەكەشی، ئێستا بەكواڵیتی باش بەرهەمەكانی 
بــە  ماركــە  هاوشــێوەی  و  دەكات  دروســت 
ناوبانگەكانیــش دڵنیایی چاككردنەوەی ســاڵێك 

دەداتە كڕیارەكانی.
 رزگار قاســم دەڵێت :"بــۆ پارێزگاری لەناوی 
ماركەكەمان هیچ كات ئامادەنین بە كواڵێتی خراپ 
تەلەفزیۆنەكان دروســت بكەین، بۆیە تارادەیەك 
توانیومانە پارێزگاری لەفرۆشمان بكەین و سااڵنە 
نزیكــەی 5 هــەزار تەلەفزیۆنی قەبــارە 32 ئینج 
دەفرۆشین و نزیكەی 5 هەزاریش لە قەبارەی 43، 
50، 55 ئینجی دەفرۆشــین، زۆرترین فرۆشــمان 
لــە هەرێمــی كورســتانە 40%ە، نزیكەی 25%ی 
ئامێرەكان بۆ سووریا دەنێرین و 10%ی بۆ ئێران 

و ئەوەی دیكەش لەعێراق دەفرۆشرێت ".
رزگار نەیشاردەوە ماركەی جەنەراڵی یابانی لە 
كوردســتان لەژێر هەڕەشەی لەدەستدانی متمانە 
دایە و دەڵێت "خەڵكانێك لە بازاڕ هەن تەنیا بۆ 
قازانج بە كوالێتــی زۆر خراپ تەلەفزیۆن بەناوی 
جەنەرال دروســت دەكەن، هەندێكیان شاشــەی 
پێوانــەی 40 دەبەســتن و كەمێــك چێوەكــەی 
گــەورە دەكەن و بــە 43 دەیفرۆشــن، زۆربەیان 
لەســەری دەنووســنfull Hd یــان 4k كەچی وا 
نییــە، چەندی فێڵــی دیكەش دەكرێــت، هەموو 
ئەمانــەش وایكــردووە رۆژ بەرۆژ متمانەی خەڵك 
بە ماركەی جەنەراڵ الواز بێت". گوتیشی "ئێستا 
كێبڕكێ بازرگان لەســەر بەرزكردنەوەی كواڵێتی 
بەرهەمــەكان نییــە، بەڵكــو لەســەر ئەوەیە كێ 

زۆرترین دەفرۆشێ".
جگە لــە ماركەی جیهانــی و كۆپیكراوەكان، 
هەندێ كۆمپانیا هــەن ماركەی تایبەت بەخۆیان 

دروســت دەكەن، بۆیــە هەندێكیان جگە لە چین 
و عێــراق و هەرێمی كوردســتان لە هیچ واڵتێكی 
دیكەنیــن، ماركەی ســۆنێك یەكێكــە لەو جۆرە 

ماركانە.
گشــتی  بەڕێوەبــەری  رەســوڵ،  عەبدوڵــاڵ 
كۆمپانیــای ســۆنیك، بــۆ بازرگانــی گشــتی و 
هاوردەكردنی ئامێری ئەلیكترۆنی كە كۆمپانیاكەی 
مــاوەی 12 ســاڵە بریــكاری ماركەی ســۆنێكی 
چینییە بۆ عێراق و هەرێمی كوردســتان، دەڵێت 
:"ماركەكەی ئێمە كۆپیكراو نییە، ئەو كارگەیەی 
تەلەفزیۆنــی ماركەی ســۆنیك بۆ ئێمە دروســت 
دەكات، بەهەمــان كوالێتی بــۆ واڵتانی ئەوروپی 
بەنــاوی دیكــە دروســتی دەكات، لەخودی چین 
و ئیمــارات ماركەكەی ئێمــە هەیە، بۆیە ماركەی 
ئێمە لەرووی كوالێتییەوە بەراود ناكرێت بە ماركە 

كۆپیكراوەكانی دیكەی بازاڕ".
و  دارایــی  قەیرانــی  ســەرهەڵدانی  لــەدوای 
شــەڕی داعــش فرۆشــی تەلەفزیــۆن زۆر كــەم 
بــووە، خەڵكیــش بەهــۆی كەمدەرامەتــی زیاتر 
روویــان لە ماركە هــەرزان و كۆپیكراوەكان كرد، 
ئەمــەش وایكــرد ژمارەیەك كۆمپانیــا بریكاریان 
لەهەرێمی كوردستان بكشێننەوە بەتایبەت ماركە 
توركییــەكان، چونكــە فرۆشــیان زۆر دابەزی و 
لەرووی نرخیــش كێبركێ كۆپكراوەكانی چینیان 

پێنەدەكرا.
عەبدوڵاڵ رەســوڵ، دەڵێــت :"زیاتر لە حەوت 
كۆمپانیای بە ناوبانگ و كە پێشــتر فرۆشیان لە 
بازاڕەكانی كوردســتان و عێــراق لەلوتكەدا بوو، 
بەهــۆی قەیرانــی دارایــی و شــەڕی داعشــەوە، 
فرۆشــیان زۆر كەمــی كــرد، بۆیــە ناچاربــوون 
بریكاریــان لە هەرێمی كوردســتان بكشــێننەوە، 
ئێســتا تەلەفزیۆنی كۆپیكراوی چینــی ئەوەندە 
لەبــازاڕ زۆر بــووە و نرخی دابەزیــوە، كاریگەری 

لەسەر فرۆشی ماركە ناسراوەكانیش هەبووە".

سااڵنەدووملیۆنئامێری
تەلەفزیۆندەهێنرێنەكوردستان

- سینگی پانە و 22 
سانتیمەتر دەبێ.
- بەرزییەکەی 75 – 88 
سانتیمەتر دەبێ.
- کێشی لە نێوان 75 – 
100 کیلۆگرامە
- مل ئەستوورە
- پەلەکانی پێنج پەنجەیان 
هەیە

تایبەتمەندییەکانی 
سەگی پشدەر:

دوو پڕۆفیسۆرەكە توێژینەوە لەسەر 100 سەگی ناوچەی پشدەر دەكەن

 30 %ی هەناردەی ئێران و سووریا دەکرێت

زیاتر لە 100 جۆر ئامێری تەلەفزیۆن لە بازاڕەكانی كوردستاندا هەن

نرخەکەی گەیشتووەتە 25 هەزار دۆالر

دووپڕۆفیسۆرتوێژینەوە
لەسەرسەگیپشدەردەكەن
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كۆمپانییە نەوتییەكانی ئەمریكا رۆژانە 12 ملیۆن بەرمیل نەوت بەرهەمدێنن

ئاستیبەرهەمهێنانیغازلەكوردستانبۆ
900ملیۆنپێسێجابەرزدەكەینەوە

رووداو: یەكێــك لــەو فاكتەرانەی ئۆپێك لە 
كاتــی بڕیارداندا لەبەرچاوی دەگــرێ، قەبارەی 
یەدەكــی نەوتی ئەمریكایە، بۆچی ئەم فاكتەرە 
هێندە گرنگە بۆ بازاڕی نەوت و ئەو كاریگەرییە 

زۆرە لەسەر نرخی نەوت دادەنێ؟
مەجیــد جەعفەر: نەوتی لیتــەی ئەمریكا لە 
چوار ســاڵی رابــردوودا 70%ی ئەو گەشــەیەی 
تێر كردووە كە لە داوای ســەر نەوتدا دروســت 
بــووە، جیا لەمەش ئەمریكا ئێســتا گەورەترین 
بەرهەمهێنــەری نەوتە لە جیهاندا، بۆیەش هیچ 
گومانی تێدا نییە كە نەوتی ئەمریكا فاكتەرێكی 
گرنگــە. ئــەوەی گرنگە ئاســتی بەرهەمهێنانی 
نــەوت و غازی لیتەیــە، خەڵكیــش ژمارەكانی 
بودجــەی نەوتــی لیتــە وەكــو ئاماژەیــەك بۆ 
ئاســتی بەرهەمهێنانی )ئەمریــكا( لە داهاتوودا 
ســەیر دەكــەن. داوای ســەر نــەوت بەردەوامە 
لــە زیادبــوون، پیشەســازی نەوتیــش هەمــوو 
كاتێــك دەیــەوێ لە نێوان داوا و خســتنەڕوودا 
سەقامگیری و هاوسەنگی هەبێ، چونكە ئەوەی 
بەڕاســتی كاریگەری لەســەر نــرخ دادەنێ ئەو 

هاوسەنگییەیە.
رووداو: داهاتــووی غــازی سروشــتی چــۆن 
دەبینــن؟ بەرهەمهێنەرانی غازی سروشــتی لە 
رۆژهەاڵتی نێوەڕاســت بە زۆری چاویان لەســەر 
كام بــازاڕە؟ ئایا ركابەرەكانــی كەنداو دەتوانن 
ملمالنێــی غــازی سروشــتیی رووســیا بكــەن، 

بەتایبەتیش لە بازاڕەكانی ئەوروپا؟
مەجید جەعفەر: ئێمە بڕوامان وایە كە غازی 
سروشتی سووتەمەنی سەدەی 21 بێ و رۆڵێكی 
ســەرەكی لە كەمكردنەوەی دەردانــی كاربۆندا 
هەبــێ، چونكە غازی سروشــتی بۆ دابینكردنی 
ســووتەمەنی و بەرهەمهێنانــی وزەی كارەبــا و 
پیشەسازییەكانی دیكە سووتەمەنییەكی پاكترە. 
بە بۆچوونی ئێمە دەكــرێ بە بەكارهێنانی غاز 
لە شــوێنی نــەوت و خەڵــووز پارەیەكی زیاتر 
بگەڕێنرێتەوە و دەردانی كاربۆن و سەرچاوەكانی 
دیكــەی پیســكردنی هــەوا كــەم بكەینــەوە. 
هــەر بۆیە ئێمە گەشــبینین بــە داهاتووی غاز، 

تەنانەت پێمانوایــە بایەخی غاز زیاتریش ببێ، 
لەو كاتەی كە سەرچاوە پاكەكان خەریكە زیاتر 
دەردەكــەون، چونكە غازی سروشــتی دەتوانێ 
لــە قۆناغی دابڕان لە ســەرچاوەكانی دیكە ببێ 
بــە ســەرچاوەی بەرهەمهێنانــی وزە، واتە لەو 
كاتــەی كە ســەرچاوە پاكەكان هێشــتا توانای 

بەرهەمهێنانی وزەی پێویستیان نییە.
بەگوێرەی وەزارەتی سامانە سروشتییەكان، 
مەزندە دەكرێ هەرێمی كوردستان خاوەنی 200 
تریلیۆن پێ سێجا غاز بێ، ئەمەش بەو مانایەیە 
كە كوردســتان دەتوانێ كێشەی بەرهەمهێنانی 
وزە و پێویســتییەكانی پیشەســازیی نێوخۆ و 
شــوێنەكانی دیكەی عێراق دابین بكات، دەشێ 
هەناردەشــی بــكات. ئێمــە شــانازی دەكەیــن 
بــەوەی لــە دوو گەورەتریــن كێڵگــەی غــازی 
هەرێمی كوردســتان كار دەكەین، بەمدواییەش 
یــادی 10 ســاڵەی بەرهەمهێنانی بــەردەوام و 
سەركەوتووانەی غازمان كردەوە. كاری ئێمە لە 
كوردستان ســاڵی 2007 دەستیپێكرد، روئیای 
رێــزدار نێچیرڤــان بارزانــی بۆ ســوودوەرگرتن 

لــە وەبەرهێنانــی كەرتی تایبــەت و كاركردنی 
هاوبەشــی ئەو كەرتە لەگەڵ حكومەتی هەرێمی 
كوردستان لە ماوەیەكی كورتدا ئەنجامی ئەرێنی 
لێكەوتــەوە. ئێمە لە ســاڵی 2007 لەگەڵ ئەو 

و دكتــۆر ئاشــتی گرێبەســتمان واژۆ كــرد و 
یەكەمجاریــش لــە ســاڵی 2008 توانیمان غاز 
بەرهەمبهێنیــن، واتە تەنیــا دوای 15 مانگ لە 
)واژۆكردنی گرێبەســتەكە(، ئەمەش سەرەڕای 
ژمارەیەكی زۆر تەگەرە، لەوانەش ناسەقامگیریی 
عێــراق لەو كاتــەدا، تەگەرەیەكی دیكەش ئەوە 
بــوو كــە دەبووایە بێ بەڵێنــدەری نێودەوڵەتی 
بــە  بۆڕییــەكان  و  دروســتبكەین  ژێرخانەكــە 
مینڕێژكراوەكانــدا  مەیدانــە  و  شــاخەكان 
بەریــن. بەمدواییــە ئێمــە زیادبوونــی 35%ی 
بەرهەمهێنانمان راگەیاند، لە نزیكیشەوە لەگەڵ 
دكتۆر ئاشتی هەورامی و هاوكارانی لە وەزارەتی 
سامانە سروشتییەكان كاردەكەین بۆ ئەوەی لە 
دوو بۆ سێ ساڵی داهاتوودا ئاستی بەرهەمهێنان 
لەالیەكــەوە  ئەمــە  بكەیــن.  بەرامبــەر  دوو 
پێویستییە نێوخۆییەكانی سەرچاوەی وزە دابین 

دەكات، لە الیەكی دیكەشەوە خەرجییەكی زیاتر 
دەگەڕێنێتەوە و قازانجی ئابووری بۆ حكومەت و 

ئابووری نێوخۆ دەبێ.
رووداو: دانــا غــاز یەكێــك لــە گەورەتریــن 
كۆمپانیــا ناحكومییەكانــی غــازی سروشــتییە 
لە رۆژهەاڵتی نێوەڕاســت و باكــووری ئەفریقا، 

چاالكییەكانی ئێوە لە كوێن؟
مەجید جەعفەر: دانە غاز سەرمایە و چاالكی 

لە میسر، ئیمارات و كوردستان هەیە.
رووداو: ئەگەر باسی كوردستان بكەین، ئێوە 
كێڵگــە غازییەكانی چەمچەماڵ و خۆرمۆر چۆن 

دەبینن؟
مەجیــد جەعفەر: دانە غاز لەگەڵ كریســنت 
پێترۆلیــۆم لــە پــڕۆژەی غــازی كوردســتاندا 
خاوەنــی  كۆمپانیایــە  دوو  ئــەو  كاردەكــەن. 
35%ی پێرڵ پێترۆلیۆمن، هەر كام لە كۆمپانیا 
)RWF( و )OMV(، )MOL( ئەوروپییەكانــی
یش 10%ی پشكیان هەیە. ئێمە ئێستا خەریكی 
گەورەكردنی توانای بەرهەمهێنانین و پرۆگرامی 
لێدانــی بیر لــە هەردوو كێڵگــەی چەمچەماڵ و 

خۆرمۆر جێبەجێ دەكەین.
دوو  ئــەو  بەرهەمهێنانــی  توانــای  رووداو: 
كێڵگەیە چەندە؟ رۆژانە چەند ملیۆن پێ سێجا 
لە هەرێمی كوردستان بەرهەم دەهێنن؟ پالنتان 
بــۆ بەرزكردنەوەی ئاســتی بەرهەمهێنانی غازی 

سروشتی چییە؟
مەجیــد جەعفەر: ئێســتا رۆژانە 400 ملیۆن 
پــێ ســێجا غــازی كۆندێنســێت و غازی شــل 
بەرهەمدەهێنیــن، پالنــی ئێستاشــمان ئەوەیە 
لە سێ ســاڵی داهاتوودا ئاســتی بەرهەمهێنان 
لــە هــەردوو كێڵگەكــە بــۆ 900 ملیــۆن پــێ 
ســجا بەرزبكەینــەوە، هەروەها لــە ناوچەكانی 
دیكەش لەگەڵ حكومەتی هەرێمی كوردســتاندا 

رێككەوتووین كاری گەڕانیان تێدا بكەین. 
غــاز  خۆرمــۆرەوە  لــە  ئێســتا  رووداو:   

بەرهەمدەهێنــن، ئــەی كــەی دەرهێنانی غازی 
سروشتی لە كێڵگەی چەمچەماڵ دەستپێدەكەن؟ 
خەریكــی  ئێســتا  جەعفــەر:  مەجیــد 
هەڵســەنگاندن و لێدانــی بیرین لــە كێڵگەكە، 
پالنی پەرەپێدانی خۆشــمان بۆ پەســەندكردن 
پێشــكەش بە وەزارەتی سامانە سروشتییەكان 

كردووە.
رووداو: چــۆن ئــەو غــازەی لــە هەرێمــی 
كوردســتان بەرهەمی دەهێنن دەیفرۆشن؟ چۆن 
بەرهەمەكــەی خۆتان لە بــازاڕە نێوخۆییەكەی 

كوردستان بەكاردەهێنن و بۆ چ مەبەستێكە؟
مەجید جەعفەر: ئێســتا وەزارەتی ســامانە 
سروشــتییەكان غازە زێدەبارەكــە دەكڕێتەوە و 
چاودێری فرۆشــتنی غازی كۆندێنسێت و غازی 
شل بە كڕیارە نێوخۆییە جێباوەڕەكان دەكات. 
رووداو: قەبــارەی وەبەرهێنانتان لە هەرێمی 
كوردســتان بۆ ســاڵی 2019 چەند دەبێ؟ ئایا 
ئــەم وەبەرهێنانــە هەلی كاری نــوێ بۆ خەڵك 

دروست دەكات؟
مەجید جەعفەر: لە یەكەم دەیەی كاركردنی 
خۆمــان لــە هەرێمــی كوردســتان 1.3 ملیــار 
دۆالر وەبەرهێنانمــان كردووە، لە چەند ســاڵی 
داهاتووشدا 800 ملیۆن دۆالری دیكە وەبەرهێنان 
دەكەیــن، تاوەكو پالنــی فراوانكردنــەوەی پێ 

جێبەجێ بكەین. 
رووداو: ئێســتا زیاتر پێویستتان بە چ جۆرە 
شــارەزاییەك هەیــە لــە كوردســتان؟ چەند لە 
فەرمانبــەران و ســتافەكەتان خەڵكــی هەرێمی 

كوردستانن؟
مەجیــد جەعفــەر: ئێســتا زیاتر لــە 80%ی 
چــاوەڕێ  و  ئێــرەن  خەڵكــی  ســتافەكەمان 
دەكەیــن لــە پێنــج ســاڵی داهاتــوودا 90%ی 
ستافەكەمان خەڵكی لۆكاڵ بن، هیواداریشین لە 
داهاتــوودا ئەو رێژەیــە بگەیەنینە 100%. ئێمە 
وەبەرهێنانیشمان كردووە لە پێگەیاندنی خەڵكی 
ئێرە، بۆ ئەوەی شــارەزایی هێزی كاری خۆمان 

لە هەموو بوارەكاندا پەرەپێبدەین.

رووداو - هەولێر

 كۆمپانیاكانــی نەوتــی ئەمریــكا نیگەرانیــی 
ئۆپێكیان سەبارەت بە بەرزبوونەوەی ئاستی نەوتی 
بەرهەمهاتووی جیهان رەواندەوە، كاتێك رایانگەیاند 
كە ئەوانیش هاوشــێوەی ئۆپێك دەیانەوێ ئاستی 

بەرهەمهێنانی نەوت كەم بكەنەوە.
لە چەند مانگی رابردوودا بەرهەمهێنانی رۆژانەی 
نەوتی ئەمریكا پێش رووســیا و ســعوودیە كەوت. 
ئێســتا ئەمریكا گەورەتریــن بەرهەمهێنەری نەوتی 
جیهانــە. گەشــەی بەرهەمهێنانی نەوتــی ئەمریكا 
بــە جۆرێك بووە كە ئێســتا 12 ملیۆن بەرمیل لە 

رۆژێكدا بەرهەمدێنن.
رۆژی چوارشــەممەی رابــردوو لــە بۆنەیەكــی 
دەگمەنــدا، هــەردوو كۆمپانیــای )ئۆكســیدێنتڵ 
پێترۆلیــۆم( و )هێس كۆرپۆرەیشــن( ی ئەمریكی 
لەگــەڵ محەممــەد باركیندۆ، ســكرتێری گشــتیی 
ئۆپێك، لە پانێلێكی هاوبەشــی داڤۆســدا بەشدار 
بوون كە تێیدا الیەنی ئەمریكی دڵنیایی بە ئۆپێك 
دا لەبارەی دابەزاندنی ئاســتی بەهەمهێنانی نەوتی 

لیتەی ئەمریكا.
جۆن هێــس، بەڕێوەبەری گشــتیی كۆمپانیای 
)هێــس( لــە بەشــێك لــە پانێڵەكــەدا رایگەیاند 
:"گەشــەی خێــرای نەوتی لیتــەی ئەمریكا هێندە 
نرخەكانــەوە  بەرزبوونــەوەی  بــە  پەیوەنــدی 
نییــە، بەڵكو زیاتــر بۆ تموحی ســەرمایەداران بۆ 
وەبەرهێنــان لەو كەرتە دەگەڕایەوە، چونكە ئەگەر 
بیرتان بێ پیشەســازیی نەوتــی لیتەیی لە 2016 
گەشــەیەكی بەرچاوی كــرد، لە كاتێكــدا ئەوكات 

نرخی نەوت لە دەوروبەری 40 دۆالر یاریی دەكرد".
هێس جەختی كردەوە لەوەی كە ئێســتا 6%ی 
بەرهەمهێنانی نەوتی جیهان لەسەر نەوتی لیتەیە، 
ئــەو رێژەیەش هەتا نێوەڕاســتی بیســتەكانی ئەم 
ســەدەیە بۆ 10% بەرز دەبێتــەوە، بەاڵم لە دوای 

ئەوە "رێك دەبێتەوە".
ڤیكی هۆلوب، بەڕێوەبەری گشــتیی كۆمپانیای 

)ئۆكســیدێنتڵ(یش رایگەیاند: "بــە بڕوای من ئەو 
پارەیــەی جاران ناڕژێتە نــاو كێڵگەكانی پێرمیان 
)لــە رۆژئاوای ئەمریــكا(، پێموایــە وەبەرهێنەران 
لەمــەودوا داوا لە كۆمپانیاكان دەكەن قازانجیان بۆ 
بگەڕێننەوە، لە كاتێكدا پێشتر وەبەرهێنەران داوای 

ئاوایان نەبوو".
لــە ســەرەتای 2017ەوە، ئەندامانی رێكخراوی 

و  )ئۆپێــك(  نــەوت  هەنــاردەكاری  واڵتانــی 
رووســیا،  بــە ســەركردایەتی  هاوپەیمانەكانیــان 
بەرهەمهێنانــی نەوتیــان دابەزاندووە، بــۆ ئەوەی 
ئاســتی نەوتــی یەدەكی نــاو ئەمبارەكانی جیهان 
كــەم ببێتەوە و لە بەرامبەریشــدا نرخەكانی نەوت 
بەرز ببنــەوە. جۆن هێس گوتی: "ئۆپێك رۆڵێكی 
گــەورەی بینیوە لەوەی بازاڕەكانــی نەوت جێگیر 

ببن، پێویستە پێزانینمان بۆ ئەو هەوڵە هەبێ".
نرخەكانی نەوت لە مانگی ئۆكتۆبەری پارســاڵ 
بــۆ ســەرووی 86 دۆالر بەرزبوونــەوە، بــەاڵم لەو 
كاتەوە جارێكی دیكە دەســتی بــە دابەزین كرد و 
لەكاتی پانێلەكەی باركیندۆ لەگەڵ هێس و هۆڵۆپ 
نرخــی یەك بەرمیل نەوتی خاوی ئۆپێك 62 دۆالر 

بوو.

ئەمینداری گشــتیی ئۆپێك سەبارەت بە دۆخی 
بــازاڕی نەوت گوتی: "پیشەســازیی نــەوت لەژێر 
لــەوەش  هەڕەشــەیەكی جیهانیدایــە". جەختــی 
كــردەوە كــە پێیان باشــە گفتوگۆكانیــان لەگەڵ 
كۆمپانیاكانــی نەوتــی ئەمریــكا بــەردەوام بــێ، 
هەرچەنــد كۆمپانیاكانــی نەوت و غــازی ئەمریكا 
بەهــۆی یاســاكانی واڵتەكەیانــەوە ناتوانن لە هیچ 
هەوڵێكی كەمكردنەوەی بەرهەمهێناندا بەشدار بن.

لە دوو ســاڵی رابردوودا رووســیا بەشــدارێكی 
ســەرەكیی هەوڵەكانــی ئۆپێك بــۆ كەمكردنەوەی 
ئاســتی بەرهەمهێنان بــووە، زۆربەی شــارەزایان 
پێیانوایە بێ بەشــداری رووسیا هەوڵەكانی ئۆپێك 
بۆ كەمكردنەوەی بەرهەمهێنــان ئەو كاریگەرییەی 
نەدەبوو. كیریل دیمیتریەڤ، ســەرۆكی ســندوقی 
وەبەرهێنانــی راســتەوخۆی رووســیا، یەكێــك لە 
ئەندازیارانی پالنە هاوبەشەكەی رووسیا و سعوودیە 
بۆ دابەزاندنی ئاســتی بەرهەم بووە و لە پانێڵێكی 
جیــاوازی داڤۆســدا رایگەیاند كــە ملمالنێ لەگەڵ 
نەوتی لیتەی ئەمریكا لە قازانجی واڵتەكەی نییە.

دیمیتریــەڤ لەمبــارەوە گوتی "بــۆ دابەزاندنی 
ئاســتی نەوتی لیتەی ئەمریكا پێویستە نرخەكانی 
یــەك بەرمیــل نــەوت 40 دۆالر بــێ. بــەاڵم ئەمە 
بــۆ ئابووریی رووســیا باش نییە. ئێمــە نابێ مل 
لــە بەر ملی پیشەســازیی نەوتی شــەیلی ئەمریكا 
بنێین". ئاماژەی بۆ ئەوەش كرد كە بەرزبوونەوەی 
نرخــی نەوت بووەتە هۆی ئەوەی داهاتی رووســیا 
لە دوو ســاڵی رابردوودا بە بــڕی 110 ملیار دۆالر 

بەرزبێتەوە.

مەجید جەعفەر، بەڕێوەبەری کارگێڕیی کۆمپانیای دانە غاز بۆ )رووداو(:

مەجیـــد جەعفەر بزنســـمانێكی ئیماراتـــی و بەڕێوەبەری 
کارگێڕیـــی کۆمپانیـــای دانە غـــازی ئیماراتـــی و بەڕێوەبەری 
پێترۆلیۆمـــە کـــە یەکـــەم کۆمپانیای  گشـــتیی کریســـنت 
تایبەتی نـــەوت و غـــازی رۆژهەاڵتی نێوەڕاســـتە. کۆمپانیای 
دانە غـــاز لـــە نیســـانی 2007 وە لـــە کوردســـتان چاالکە 
و لەگـــەڵ هاوبەشـــەکانی بـــە یەکێـــك لـــە گەورەتریـــن 
وەبەرهێنـــەرە بیانییەکانـــی هەرێمی کوردســـتان دادەنرێ. 
مەجید جەعفـــەر لـــەم هەڤپەیڤینەدا باســـی پڕۆژەکانیان لە 
هەرێمی کوردســـتان و پالنـــی داهاتوویان بـــۆ پەرەپێدانی 
کەرتی غازی سروشـــتی لـــە هەرێمی کوردســـتان دەکات.

هەڤپەیڤین:عومەرئەحمەد
رووداو-هەولێر

نەوتی لیتەی 
ئەمریكا 70%ی ئەو 
گەشەیەی تێرکردووە 
کە لە داوای سەر 
نەوتدا هەبووە

رۆژانە 400 
ملیۆن پێ سێجا 
غاز لە کوردستان 
بەرهەمدێنین

80%ی ستافەکەمان 
خەڵكی هەرێمی 
کوردستانن

غازی سروشتی 
سووتەمەنی 
سەدەی 21 دەبێ 

گەشبینین
 بە داهاتووی 
غاز

كۆمپانیاكانینەوتی
ئەمریكادڵنیاییدەدەنەئۆپێك
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شەهروخی لە هەولێر خەاڵتدەکرێت
هیوا سەاڵح/ رووداو-هەولێر

ئەمڕۆ 28-1-2019 لەسەر بانگهێشتی بەڕێوەبەرایەتی رۆشنبیری و هونەری هەولێر، عەزیز شەهرووخی هونەرمەندی دیاری رۆژهەاڵتی كوردستان 
دەگاتە هەولێر. لەمبارییەوە فەرهەنگ غەفوور، بەڕێوەبەری رۆشنبیری و هونەری هەولێر بە 

)رووداو(ی راگەیاند :"عەزیز شەهرووخی یەكێكە لەو هونەرمەندانەی زیاتر لە 40 ساڵە لە بواری گۆرانی و میوزیكی كوردی خزمەتدەكات، بۆیە بڕیارمان 
دا وەكو وەزارەتی رۆشــنبیری لە هەولێر رێورەســمێكی رێزلێنانی بۆ رێكبخەین". فەرهەنگ غەفوور گوتیشــی"لە كاژ ێر 10:30 بەیانی رۆژی چوارشەممەی 

داهاتوو، رێورەسمی خەاڵتی رێزلێنان بۆ ئەم هونەرمەندە سازدەكەین، ئەویش كۆمەڵێك لە گۆرانییەكانی خۆشی پێشكەشدەكات".

هونەری

بێریشەڵماشی
فیلمێكلەسەرهەولێردروستدەكات

داو(
روو

ۆ: 
فۆت

( 

رووداو: پەیامی فیلمی هاوارێك لەســەربانەوە 
چییە؟

بێری: فیلمی "هاوارێك لەسەربانەوە"، چیرۆكی 
كچێك بەناوی شــیرین دەگەڕێتــەوە كە دەچێتە 
بەرەكانــی جەنگ و خەبــات دەكات، فەرهادیش 
بەردەوام لەسەربان چاوەڕێی گەڕانەوەی دەكات، 
رۆڵەكــەی فەرهــاد كوڕێــك بەناوی ئیســماعیل 
زاگرۆس كە دانیشــتووی ئەڵمانیایە بەرجەستەی 
دەكات و كارەكتەری شــیرینیش گۆنجا قەرەسوو 
ئەكتەری تــورك دەیگێڕێت. شــیرین و فەرهاد، 
چیرۆكێكی ئەڤینداری نێوان كوڕ و كچێكی كوردە 
كە قوربانی بە هەموو شــتێك بۆ بەیەكگەیشــتن 
دەدەن، بــەاڵم لــەم فیلمــەدا شــیرین ئەمجــارە 
قوربانــی بە عەشــق و خۆشەویســتی دەدات بۆ 

رزگاركردنی خاك و نیشتیمان.
رووداو: ئــەم فیلمــە لــە فێســتیڤاڵی فیلمی 

شاریقە نمایشكرا، دەنگدانەوەی چۆن بوو؟
بێــری: ئەم فیلمە لە فێســتیڤاڵی شــاریقەی 
ئیمارات بەشــداری كرد. ئەوانــەی ئەم فیلمەیان 

بینیــوە زۆر پێــی سەرســام بوونە. هــەر تەنیا 
چیــرۆك و ئازایەتــی ژنی كــورد نەبووەتە جێی 
ســەرنجی ســینەماكاران، بەڵكو كوچە و كۆاڵنە 
كۆنەكانی هەولێر باشــترین و جوانترین شــوێنن 
بــۆ وێنەگرتنی فیلمی ســینەمایی، دەخوازم ئەم 
گەڕەكانــە وەك خۆیان بمێنن و پارێزگارییان لێ 

بكرێت.

رووداو: بۆچــی هەولێرت بــۆ وێنەگرتنی ئەم 
فیلمە هەڵبژارد؟

بێری: مــن دەمێكە عاشــقی هەولێر و قەاڵی 
دێرینــی هەولێــرم، حــەزم كــرد هەولێــر وەكو 

ســیمبوڵی خۆڕاگری و قوربانیدان لە فیلمەكەمدا 
وێنا بكەم، لەالیەكی دیكەوە سیناریۆی فیلمەكە 
باسی 25 ســاڵ پێش ئێستای دەكرد، گەڕەكی 
عارەبــان و دەوروبــەری زۆر گونجاوبــوون بــۆ 

نیشاندانی ئەو سەردەمە.
رووداو: ئەی بۆچی دووبارە ناوی كارەكتەرانی 

فیلمەكەت ناوناوە شیرین و فەرهاد؟
بێــری: دەمویســت ئــەم داســتانە مەزنە بە 
فۆرمێكــی نــوێ زینــدوو بكەمەوە، هەمیشــە لە 
داســتانەكاندا پیــاوەكان زاڵ بوونــە و كچــەكان 
چاوەڕێــی پیــاوەكان بوون، من حــەزم كرد ئەم 
داستانە بە دیدێكی ئافرەتانەوە بنووسمەوە، ژن 
خۆی پاڵەوانی داستانەكە بێت، هەڵبژاردنی ناوی 
شــیرین و فەرهادیش بۆ ئەكتــەرەكان پێم باش 
بوو سیمبوڵێكی كوردی لە جیاتی ناوێكی بیانی 

دەستنیشان بكەم.

رووداو: پــڕۆژەی نوێــت لــە بواری ســینەما 
چییە؟

بێــری: نوێترین پرۆژەی مــن فیلمێكی نوێیە 
بەناوی گەورە دێ كە چیرۆكێكی راســتەقینەیە، 
بــاوك و دایكــم لەگەڵ مــن لەو گــەورە دێیە بۆ 
ماوەی دوو ساڵ ژیاوین، لەگەڵ ئەو پێشمەرگانە 
قســەمان كردووە كە لەو كاتە لەوێ ژیاون، بۆیە 

پێموایە فیلمێكی جوان دەبێت.
رووداو: بۆچــی ئەكتەرێكی كچــی توركت بۆ 

رۆڵی شیرین هەڵبژارد؟
بێری: هەڵبەتە من پێموایە ئەكتەری كچی زۆر 
باشمان لەكوردستان هەیە، بەاڵم ئەو كچە توركە 
ئەكتەرێكی زۆر لێهاتووە و زۆر لەگەڵ كارەكتەری 
شــیرین دەگونجا، لەگەڵ ئەوەشــدا ئەم كچە لە 
هۆڵەنــدا دەژیا، زۆرتــر كاتمان هەبــوو راهێنان 
لەسەر ئەم كارەكتەرە بكەین، دواتر من توانیم لە 
رێگەی ئەم فیلمەوە ئەم ئەكتەرە توركە ئاشنای 
كێشەی نەتەوەیەك بكەم، بێتە هەولێر و تێكەڵی 
كولتووری ئێمە بێت و خۆی فێری زمانی كوردی 

بكات، ئەمەش كارێكی باشە.
رووداو: بۆ ماوەی دوو ساڵ لە كۆلیژی هونەر 
لە زانكۆی ســەاڵحەدین مامۆســتا بوویت، بۆچی 

جێتهێشت؟
بێری: دیارە ئەو كۆلیژەی من تێدا مامۆســتا 
بــووم، بــەو سیســتەمە جیهانییە نەبــوو كە لە 
هەموو جیهان پەیڕەو دەكرێت، هێشتا لە گرنگیی 
ســینەما تێنەگەیشتوون، ئێســتاش كە بیر لەو 
رۆژانــە دەكەمەوە لەم زانكۆیە بەســەرم بردووە 
هەســت بە ئازار و ناڕەحەتی دەكــەم، بەهەموو 

شێوەیەك كۆلیژی هونەر فەرامۆشكراوە.

باوەڕمنەدەكرد
بەمشێوەیەبەناوبانگبم

ئۆژین نەوزاد بۆ )رووداو(:

بێری شەڵماشی، دەرهێنەری خەڵكی رۆژهەاڵتی کوردستانە و لە فەرەنسا 

لەدایكبووە، تەمەنی تەنیا یەك مانگ بووە کە لەگەڵ دایك و باوکی گەڕاونەتەوە 

شاخ و دوو ساڵ لە شاخ ژیاوە، پاش دوو ساڵ لەگەڵ باوکی و دایكی دەچنە هۆڵەندا 

و لەوێ گەورە دەبێت. دواتر تێكەڵی هونەری حەوتەم دەبێت و لە کۆلیژی سینەما 

لە ئەمستردام ماستەر لە سینەمادا وەردەگرێت، دوای وەرگرتنی ئەو بڕوانامەیە 

دێتە هەرێمی کوردستان و لە زانكۆی سەاڵحەدین دەبێتە مامۆستای سینەما. 

بێری شەڵماشی لە ماوەی رابردوودا سەرقاڵی دروستكردنی فیلمێك بوو بەناوی 

)هاوارێك لە سەربانەوە( کە لەسەر راپەڕینی خەڵكی هەولێرە لە بەهاری 1991، 

بێری لە هەڤپەیڤینێكدا لەگەڵ )رووداو( زۆرتر لەبارەی فیلمەکەی قسە دەکات.

پەیڤین:هیواسەاڵح
هەڤ

وداو-هەولێر
رو

دەمەوێ شیرین و 
فەرهاد بە فۆرمێكی 
نوێ زیندوو 
بكەمەوە

فیلمێك لەسەر 
گوندی گەورەدێ 
دروست دەکەم

کۆاڵنەکانی هەولێر 
گونجاوترین شوێنن 
بۆ وێنەگرتنی فیلم

زانكۆی 
سەالحەددین هێشتا 
لە گرنگیی سینەما 
تێنەگەیشتووە

بە بەندێـــك بەناوی "ئەی خـــودا خەفەتبارم" لـــە دانیشـــتنێكدا ناوبانگی دەرکـــرد، چەندین 

کەس لـــە رێگەی کەناڵەکانیانـــەوە لە یوتیوب باڵویـــان کردووەتەوە و ملیۆنان کەس ســـەیریان 

کردووە. تێكســـتی ســـادە و لیریكی لە بەندەکانیـــدا بەکاردەهێنێ، ئەمەش هـــۆکارە بۆ ئەوەی 

ئاســـان بچێتە نێـــو خەڵك و زوو لەبـــەر بكرێ. لە مـــاوەی رابـــردوودا کلیپێكی باڵوکـــردەوە کە 

ســـەتان هەزار بینەری لە یوتیـــوب هەبووە. ئۆژین نـــەوزاد وەاڵمی پرســـیارەکانی هەفتەنامەی 

دەداتەوە. )رووداو( 

یڤین:دەربازیونس
هەڤپە

رووداو-هەولێر

رووداو: لە تەمەنێكی بچووكدا بەناوبانگ 
بوویت، پێتوابوو وا زوو بەناوبانگ بیت؟

ئۆژیــن نــەوزاد: راســتییەكەی نەخێر، 
خێــرا  بەمشــێوەیە  نەدەكــرد  بــڕوام 
بەناوبانــگ بم، كاتێك گۆرانی "ئەی خودا 
خەفەتبارم" باڵوبووەوە و بەخێرایی ناسرا 
شــتێكی چاوەڕواننەكــراو بــوو بــۆ مــن، 
بەاڵم هەســتێكی خۆشــم هەیە ئێستا كە 
بەمشــێوەیە بەناوبانگ بــووم و كارەكانم 

سەركەوتوو بوون.
رووداو: ئەزموونــت لەگــەڵ ناوبانگــدا 
نەبووە، ئێســتا كە گەنجێكی بەناوبانگی، 

ئەزموونێكی چۆنە؟
ئۆژین نەوزاد: ناوبانگ بۆ من شــتێكی 

نوێیە، بەاڵم هەستێكی خۆشم هەیە.
رابــردوودا  هەفتەكانــی  لــە  رووداو: 
كلیپێكــت بە ســتایلێكی جیــاواز بەناوی 
"ئەوینی تۆ" باڵوكردەوە، ئەم گۆرانییەش 
ســەركەوتنی باشــی بەدەســتهێنا، ئــەم 

گۆرانییە چۆن دروستبوو؟
ئۆژیــن نەوزاد: من پێش ئــەوەی بەند 
بڵێــم پالنم هەبووە كە كلیپ و گۆرانیم بە 
ســتایلی جیاواز هەبێت، بەاڵم قسمەتەكە 
وابــوو كــە بە بەنــد بەناوبانگ بــم، بۆیە 
لەسەر ئەم ستایلە بەردەوام دەبم و كاری 

لەسەر دەكەم.
رووداو: كەواتــە بەنیــاز نیــت واز لــە 

بەندگوتن بهێنی؟
ئۆژیــن نــەوزاد: نەخێــر واز لــە بەنــد 
ناهێنــم و بەردەوام دەبم، لەســەر هەردوو 
ستایل كار دەكەم، هەم گۆرانی بەشێوازی 

جیاواز، هەم دانیشتن و بەندگوتن.
دانیشــتن  نرخــی  دەڵێــن  رووداو: 
و گەعدەكانــی تــۆ زۆر گرانــە، نرخــی 

دانیشتنەكانت چەندە؟

نرخی گەعدەکانم 
لە 700 دۆالرەوە 

دەستپێدەکات

بەهۆکاری تایبەت 
وازم لە خوێندن 

هێناوە

واز لە بەندگوتن 
ناهێنم

خــودا،  بــۆ  ســوپاس  نــەوزاژ:  ئۆژیــن 
ســوپاس بــۆ هەوادارانم كە منیــان بەدڵە و 
بۆ دانیشــتنەكانیان مــن هەڵدەبژێرن، نرخی 
دانیشــتەكانم جیاوازن، بەپێی كات و شوێن 

دەگۆڕێت.
رووداو: دەزانیــن بەپێــی كات و شــوێن 
دەگۆڕێــت، دەمەوێــت پێــم بڵێی لــە چەند 

دەستپێدەكات؟
ئۆژین نەوزاد: نرخی دانیشتنەكانم لە 700 

دۆالرەوە دەستپێدەكات.
لــە  هــەن،  زۆرت  هــەواداری  رووداو: 
ئینســتاگرام نزیكەی نیو ملیــۆن فۆڵۆوەرت 

هەن، وەاڵمی نامەكان دەدەیتەوە؟

ئۆژیــن نــەوزاد: نامــەكان دەخوێنمەوە، 
گرنگییــان پێــدەدەم، بــەاڵم ناتوانم وەاڵمی 

هەموویان بدەمەوە.
رووداو: ئــەو نامانــەی بــۆت دێــن چین؟ 
جوانتریــن نامە كامە بووە كە زۆر ســەرنجی 

راكێشاوی و دڵخۆشی كردووی؟
نامــەكان  زۆرینــەی  نــەوزاد:  ئۆژیــن 
دەستخۆشــین، هەموویان دڵخۆشم دەكەن، 
خەڵكێكــی زۆر لە رێگەی سۆشــیالمیدیاوە 
خۆشەویســتی خۆیانم پێدەگەیەنن، ئەمە بۆ 

من جێگەی شانازییە.
تەمەنــت  لــە  زۆر  خەڵكێكــی  رووداو: 

دەپرسن، تەمەنت چەندە؟
ئۆژین نەوزاد: من تەمەنم 23 ساڵە.

رووداو: خۆشەویستت هەیە؟

ئۆژین نەوزاد: نەخێر، خۆشەویستم نییە.
رووداو: خوێندنت تەواو كردووە؟

ئۆژیــن نــەوزاد: نەخێــر، تا پۆلــی 12ی 
ئامادەییــم خوێنــدووە، دواتر بەهــۆی كاری 
تایبەتەوە وازم لە خوێندن هێناوە و دابڕاوم، 
ئێســتا كردوومەتە مۆڵەت، بەاڵم پالنم هەیە 
لــە ئایندەیەكی نزیكدا دەســت بــە خوێندن 

بكەمەوە، مەبەستمە خوێندن تەواو بكەم.
رووداو: ئەو زەحمەتییانە چین كە بەهۆی 
ناوبانگتەوە هاتوونەتە پێشت؟ یان رقت لە چ 

شتێكی ئەو ناوبانگەیە؟
ئۆژین نــەوزاد: زەحمەتی لە هەر كارێكدا 
هەیە، بەاڵم زۆر رقم لە ئیستیغاللكردنە، ئێمە 
زۆر جار لەالیەن هەوادارانمانەوە ئیســتیغالل 

دەكرێین، من ئەمەم پێ خۆش نییە.

کەپڵم نییە
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دەستدرێژیكارە کوردەکە لە ئەڵمانیا دادگایی دەکرێت
رووداو -بەرلین 

ئەو كۆچبەرە كوردەی كە ساڵی رابردوو دەستدرێژی كردەسەر كچێكی ئەڵمانی و دواتر كوشتی، دادگاییدەكرێت. عەلی بەشاری تەمەن 21 ساڵ 
لە ئایاری 2018دا لە نزیك چۆڵەوانییەكی كەمپی پەنابەران لە شاری فیسبادنی ئەڵمانیا دەستدرێژیكردە سەر كچێكی ئەڵمانی تەمەن 14 ساڵ بەناوی 

ســوزانا ماریا فیلدمان .عەلی مانگێك پێشــتریش دووجار دەســتدرێژی كردبووەســەر كچێكی دیكەی ئەڵمانی و ئەشكەنجەی دابوو كە تەمەنی 11 ساڵ 
بووبوو. ئەو رووداوانە هەرایەكی گەورەیان لە ئەڵمانیا نایەوە و هۆكارێكیش بوون بۆ ئەوەی راوێژكاری ئەو واڵتە ناچاربێت مەرجەكانی وەرگرتنی پەنابەران 

توندوتۆڵتر بكات و چاو بەیاساكاندا بخشێنێتەوە.

تاراوگە

لە فینالند 
رێكخراوێك بەناوی 
منداڵە رفێنراوەکان 
دامەزرێنراوە

 )فۆتۆ: رووداو(

كوردێكیملیۆنێرماركەیتایبەت
بەخۆیهەیە

لە گوندێكی جزیرێوە بۆ جوانترین شاری ئەڵمانیا

نابێ مرۆڤ بە 
پەنجا ملیۆن یۆرۆ  
خۆی لێ بگۆڕێت

هێمن عەبدوڵاڵ
رووداو-ئەڵمانیا

باڵەخانــەی هۆڵــی كۆبوونەوەكانی جوانترین 
شاری ئەڵمانیا رازێندراوەتەوە. گڵۆپە سوورەكان 
دیوارەكانیــان داپۆشــیوە. ئــااڵكان هەڵكراون و 
دەنگــی میوزیكێكی جازی خاو لە ژوورەوە دێت. 
لەبەر دەرگا پیاوێكی پۆشتە لەگەڵ هاوژینەكەی 
و كوڕێكــی بچكۆلە راوەســتاون. هــەر میوانێك 
دێــت تەوقەیەكیان لەگەڵ دەكــەن و هەندێكیان 
مــاچ دەكــەن. هەمووان گــوڵ و دیاریی دیكەیان 
لەگــەڵ خۆیان هێنــاوە. پیاوەكە ناوی شــاهین 
قەرەئەســاڵنە. كوردێكــە كــە هەرچەنــدە وەك 
كۆچبــەر هاتووەتــە ئەڵمانیــا، بــەاڵم ئەمشــەو 
پارێــزگاری شــارەكەی و بەڕێوەبەرانــی بــااڵی 
بانكەكان و ژمارەیەكی زۆر كەســایەتیی شــاری 
هایدلبێــرگ هاتوون تا بەشــداری بكەن لە یادی 
بیست ساڵەی دەستبەكاربوونی وەك بازرگانێكی 

گەورەی شارەكە. 
كەمێــك دواتــر ئاهەنگەكــە دەســتپێدەكات 
لێهاتوویــی  و  زیرەكــی  باســی  هەمــووان  و 
شــاهین دەكــەن. ئەویش هەڵدەســتێ و وتارێك 
دەخوێنێتەوە. لە نێوەڕاســتی وتارەكەیدا دەست 
دەكات بە گریان. ئەو تەنیا خۆی دەزانێت كە بە 
چ ئێــش و ئازار و ماندووبوونێك بووەتە خاوەنی 
ئــەو ســەرمایەیەی ئێســتا هەیەتــی. هەمــووان 
چەپڵــەی بــۆ لێــدەدەن و بە رێزەوە تەماشــای 

دەكەن. 

گاڵتەی مندااڵن

شــاهین تەمەنــی 11 ســاڵ بــووە كــە بەبێ 
دایكوباوكی و تەنیا لەگەڵ خوشــكێكی باكووری 
كوردســتانی بەجێهێشتووە. لە ئەڵمانیا لە ماڵی 
مامــی بــووە و بــەو تەمەنــەوە ناردوویانەتە بەر 
خوێنــدن. ئەو بــاش لەبیریەتی كە هێندە بێپارە 
و هــەژار بووە بــەردەوام لە ماڵــەوە دوو پارچە 
كولێــرەی ســادەیان داوەتــێ و بردوویەتــی بــۆ 
قوتابخانە : "زۆرجار منداڵە ئەڵمانەكان گاڵتەیان 
پێدەكردم و بەوە پێدەكەنین كە ئەو نانە سادەیە 
دەخۆم"، بەاڵم ئەمە دەبێتە وانەیەك بۆ شــاهین 
و وای لێــدەكات كــە رازی نەبێت بــەوەی هەیە. 
ئەو چەند ساڵێك بەبێ دایكوباوكی تێدەپەڕێنێ، 
بەاڵم هەمیشــە ئومێدی هەبــووە كە رۆژێك دێت 

پێیان شاددەبێتەوە. خەونەكەشی وەدیدێت.

بازرگانیی بچكۆلە

شاهین تەمەنی 17 ساڵ دەبێت كە بۆ یەكەمجار 
خــۆی دەبێتــە خاوەنــكار. لەگــەڵ ماڵباتەكــەی 
لــە ژێرزەمینــی ماركێتێكــی گەورەی نێوەڕاســتی 
هایدلبێرگ دوكانێكی دۆنەرفرۆشــی دەكەنەوە. ئەو 

سااڵنە ســااڵنی هەرە سەختی ژیانی شاهین دەبن، 
بەتایبەتیش كە ئەو كوڕە تاقانەكەی دایكوباوكیەتی 
و خوشــكەكانی و هەموو ماڵبات هەمیشــە نازیان 
كێشاوە. شــاهین دەڵێت زانیویەتی ئەو سەختییە 
ئەنجامی دەبێت و پێویستە بەردەوام بێت. رۆژێكیش 
لە وێستگەی شەمەندەفەر قسەی بازرگانێكی ناسراو 
سەرنجی رادەكێشێ كە پێیگوتووە گرنگتر لە قازانج 
وەدەســتهێنانی متمانەیە. ئەو قسەیە هەموو ژیانی 

شــاهین دەگۆڕێ و ئێستاشی لەگەڵدابێت هەر كار 
بەو قسەیە دەكات :"من بەشی ئەوەندە متمانەم الی 
خەڵك دروســتكردووە كە بزانم ئایندەم مسۆگەرە. 
لە ملیاردێرێكیان پرسی: تۆ هەموو شتێكت هەیە، 
چیــت نییە؟ گوتی: راســتە هەموو شــتێكم هەیە، 
بــەاڵم متمانەی خەڵكــم نییە و هەمیشــە تەنیام! 
خۆشبەختانە من وەك ئەو ملیاردێرە نیم و هەمیشە 

دەوروبەرم قەرەباڵغە".

خەونی گەورە

شــاهین لەپەنای كاری شــەو و رۆژی، بەردەوام 
بووە لە خوێندن. بۆیەش هەمان ئەو شــاهینەی لە 
تەمەنی 11 ساڵیدا لە گوندێكی جزیرێوە هات و یەك 
وشــەی ئەڵمانیی نەدەزانی، بە هەوڵ و تێكۆشــان 
دەبێتە پزیشك. دواتر دەچێتە نێو سیاسەتیشەوە و 
لەگەڵ پارتی سەوزەكانی ئەڵمانیا دەبێتە سەرۆكی 
لقــی حیزبەكەی لەو شــارەی خــۆی. جگە لەوەی 
دەبێتــە ســەرۆكی ســەندیكایەكی خاوەنكارانیش 
لە شــارەكەی خۆیدا. شــاهین خەونەكانی گەورەن 
و هەرچەندە ئێســتا خاوەنــی چەند لقێكی زنجیرە 
ماركێتــی بەنێوبانگــی )رێڤێ(یــە لــە ئەڵمانیــا و 
ئەمە ســەرمایەی گەورە و متمانــەی دەوێت، بەاڵم 
بەمــەش رازی نییــە و دەڵێت دە ســاڵی داهاتووم 
دەبێ زۆر لەوە گەورەتر بێت كە ئێســتا هەمە. ئەو 
ئێســتا خەریكــی گەورەكردنی ئــەو ماركەیەیە كە 
هی خۆیەتــی و كۆمەڵێكی زۆر بەرهەمی خۆراكیی 
پێدەفرۆشــرێ و نــاوی )دێلیكاتێســا(یە. ئەو ئەم 
كارە لــە ئۆفیســێكی ســادەدا دەكات و رۆژانــەش 
خۆی خەریكیەتی. لێیدەپرسین: وەك ملیۆنێر بیرت 
لەوە نەكردووەتەوە ئۆفیســێكی گەورە و جوانترت 
هەبێت؟ دەڵێت: نا، نابێ مرۆڤ بە 50 ملیۆن یۆرۆ 

خۆی لێ بگۆڕێت.
* كاژێــر 22:00ی شــەوی چوارشــەممە، لە 
كەناڵی )رووداو( بینەری بەرنامەی بیگ ستۆری 

بن.

رووداو – هێلسینكی

ســەر لــە ئێوارەیەكی ســارد و تاریكی شــاری 
هێلســینكییە، گڵۆپەكانــی باڵەخانــەی پەرلەمانی 
ناوچەكــە  فینالنــد وردە وردە دەكوژێنرێنــەوە و 
خامۆش دەبێت. تەنیا چادرگەیەكی بچووكی بەردەم 
باڵەخانەكــە مــاوەت كە گەنجێكی كــورد دایناوە و 

داوای هاوكاری بۆ منداڵە رفێنراوەكەی دەكات.
ئەو وازی لە ژیانی ئاسایی و كار هێناوە، هەموو 
هەوڵێكــی خۆی بۆ بەدەســتهێنانەوەی منداڵەكەی 
تەرخــان كــردووە كە بە گوتەی خــۆی رفێنراوە بۆ 

كوردستان.
هێژا ســادق كە خەڵكی باشــووری كوردستانە، 
بــە حەســرەتەوە بــاس لــە منداڵە 7 ســااڵنەكەی 
دەكات، كە زیاتر لە دوو ســاڵە نەیبینیوە. هێژا بە 
)رووداو(ی گوت :"ژنەكەم و كەســوكارەكەی لێیان 
شاردوومەتەوە و نە دەهێڵن قسەی لەگەڵ بكەم، نە 
بیبینــم، نەدەهێڵن لێرە لەگەڵم بژی، رفاندوویانە و 

بە زۆر لە سلێمانی هێشتوویانەتەوە". 
هێــژا منداڵ بووە كــە لەگەڵ خێزانەكەی روویان 
لــە فینالند كــردووە، تەنانەت زمانــی كوردیش بە 
تەواوی فێر نەبووە، ساڵی 2010 دێتەوە كوردستان 
و دوای هاوســەرگیری لەگــەڵ كچێكی دانیشــتووی 
شاری سلێمانی بەناوی )ج.ك.ر( هێدی هێدی زمانە 

كوردییەكەی پاراو دەبێت.
وابەســتەبوونی ژنەكەی بە ژیانی كوردســتان و 
حەزی هێژا بۆ گەڕانەوە بۆ فینالند، دەبێتە سەرەتای 
كێشە و بە شــێوەیەكی ئاسایی جیادەبنەوە، بەاڵم 
دوای ئــەوەی )ج(ی هاوژینــی مۆڵەتــی 30 رۆژ بۆ 
هێنانــەوەی منداڵەكــەی وەردەگرێــت، ئیــدی هێژا 
چاوی بە منداڵەكەی ناكەوێتەوە: "مانگی هەشــتی 
ساڵی رابردوو بەمەبەستی نوێكردنەوەی ئیقامەكەی 
هاتــە فینالنــد و بە مۆڵەتــی 30 رۆژ بە رازیبوونی 
مــن، هێژوانی كوڕمی لەگەڵ خۆی بردەوە، تەنانەت 
9/15 كاتی نەشــتەرگەری بوو، بەاڵم منداڵەكەیان 

الی خۆیان هێشتەوە". 
هێــژا گوتیشــی: "گەرچی باوكــی )ج( پەیمانی 
ئــەوەی پێدام منداڵەكە بگەڕێننــەوە، بەاڵم هەموو 

پەیوەندییەكیان لەگەڵ پچڕاندم". 
 بەڕای هێژا بەرپرسێكی بااڵی حیزبی لە سلێمانی 
لە پشــت ئەم بنەماڵەیەیە و یاســاكانیان ئیستغالل 
كردووە. وەك دەڵێت: "بەناچاری بۆ زانینی رەوشی 
منداڵەكەم چوومە ســلێمانی، هەر لە فڕۆكەخانە و 
لە شــوێنی وەرگرتنی پاســپۆرتەكەم، وەك ئەوەی 

چاوەڕێم بكەن، بانگكرام و برامە زیندان". 
گوتیشــی "بە ئەمری حاكم و لەسەر راسپاردەی 
)ح.ك( كە بەرپرسێكی حزبییە، من بۆ چەند رۆژێك 

لــە نێــو دز و پیاوكوژ و بازرگانی مادەی هۆشــبەر 
هێڵدرامەوە و دواتر بە كەفالەت ئازادكرام".

هێــژا چەند مانگێــك لە كوردســتان ماوەتەوە، 
بــەاڵم بــۆ تەنیــا جارێكیــش رێگــەی پێنــەدراوە 

منداڵەكەی ببینێ.
 ماوەیەكی زۆری دەوێت تا حكومەت و پۆلیسی 
فینالنــدی دان بــە رفاندنــی منداڵەكــەدا دەنێــن، 
ئەمــەش لــە مانگی 11ی 2017 بــوو "دوای هێنان 
و بردنێكی زۆر لە نێوان فنالند و بەغدا، رۆتینیاتی 
پۆلیســی نێودەوڵەتی و پەیوەندی پۆلیسی هەولێر 
و ســلێمانی، دواجار بــە تۆمەتی رفاندنی منداڵەكە 
رۆژی  دەرچــوو،  هاوژینەكــەم  گرتنــی  بڕیــاری 
2018/6/27 گیــرا و چەنــد رۆژێــك مایەوە، بەاڵم 
دواتر بە ئەمری بەرپرســەكە، ئەو حاكمەی بڕیاری 
گرتنــی )ج(ی دابوو، ســزا درا و گواســترایەوە بۆ 

شوێنێكی دوور".

ئەوروپییەكان، داكۆكی لە باوكان ناكەن
"بیرۆكراســیەتی واڵتانــی ئەوروپــی هەمیشــە 
گومانی لەسەر رەوایەتی مافی باوكان دروستكردووە 
و ئەمــەش هەندێ جار لەالیەن ژنانەوە ئیســتغالل 
دەكرێت. هێژا دەپرسێ :"چ پێوەرێكی زانستی هەیە 
كــە بڵێت دایك باشــترە لە باوك بــۆ منداڵەكەی. 
بەپێی زانیارییەكان نیوەی تاوانی رفاندنی منداڵ لە 

فینالند، لەالیەن ئافرەتانەوە بووە". 

هێژا دەبێتە چاالکڤان 

ئەگەرچــی بەهــۆی دەســەاڵتدارێتی بنەماڵــەی 
هاوژینەكــەی پێشــووی، هەروەها بیرۆكراســیەتی 
فینالند كە "هەمیشــە باوكەكان فەرامۆش دەكەن". 
هێــژا زۆر دڵخۆش نییە بە گەیشــتن بــە مافەكەی 

خــۆی و گەڕاندنــەوەی منداڵەكەی. بــەاڵم جەخت 
لەوە دەكاتەوە كە پاش داخســتنی ئەم كەیســەش 
ناوەستێ و دەبێتە چاالكڤانێكی ئەو بوارە "داكۆكی 
لە مندااڵنی رفێنراو و هەموو ئەو باوكانە دەكەم كە 

قوربانیی ئەم سیستەمەن".
ئەو لە رێگەی هەڵمەتەكەیەوە، ئاشــنای دەیان 
بــاوك بووە كــە هەمان كێشــەیان هەیــە :"دەیان 
باوكی وەك خۆمم ناســی، بەشێكی لە ئەنجامی بێ 
هیوایــی، بەشــێكی بەهۆی نەبوونی پــارە و توانا، 

دەستەوەستان بوون".
لەكاتــی چاوپێكەوتنەكەمان لــە نێو چادرەكەی 
لەبــەردەم باڵەخانــەی پەرلەمان و لــە ناوجەرگەی 
شاری هیلسینكی، لە نێو ئەو كەسانەی سەردانیان 

دەكرد، چەند ژنێكی كوردمان بینین. 
ســەبری نــاوی خــوازراوی یەكێك لەوانــە بوو، 
بــە چاوی پڕ لە فرمێســكەوە باســی لــە كوڕە 29 

ســاڵەكەی كرد كە تووشی نەخۆشی دەروونی بووە 
:"3 ســاڵە تووشــی گۆشــەگیری هاتووە و لە ماڵ 

نایەتە دەرەوە".
ئــەو لەبــارەی هاوڕێی كوڕی گوتــی :"كوڕەكەم 
تەمەنی 23 ساڵ بوو كە ژنی هێنا، وەك خێزانێكی 
ئاسایی تووشی كێشە بوون و لە ژنەكەی جیابووەوە، 
كەچــی منداڵەكانیان لــێ زەوتكرد". بــە گریانەوە 
گوتی:"كوڕەكــەم زۆر فەقیر بــوو، منداڵەكانی زۆر 
خۆشدەویستن، درۆیان بۆ هەڵبەست و منداڵەكانیان 

لێ شاردەوە، كوڕەكەم تێداچوو".

کوردستان بووەتە شوێنی منداڵی 
رفێنراو

 بەهۆی زۆربوونی ئەم حاڵەتە ئێستا رێكخراوێك 
لە فینالند بەناوی )رێكخراوی منداڵە رفێنراوەكان( 

دروست بووە و چاالكی لەو بوارەدا دەكەن. سەرۆكی 
رێكخراوەكــە قوربانییەكی هاوشــێوەی هێژایە و بە 
رەچەڵەك ئیســپانییە، پێشــتر منداڵەكەی لەالیەن 
هاوســەرەكەی بۆ واڵتەكەی پێشووی براوە و دوای 

ساڵێك و نۆ مانگ پێی گەیشتووەتەوە.
بەپێــی ئامارێكی ئــەو رێكخراوە، ســااڵنە زیاتر 
لــە 20 حاڵەتــی رفاندنی منداڵ لــە فینالند هەیە. 
لەماوەی سااڵنی 2016-2018 زیاتر لە چوار حاڵەتی 
رفاندنــی منداڵیان بۆ كوردســتان و عێراق بووە كە 
بەڕای بەرپرسانی ئەو رێكخراوە ژمارەیەكی زۆرە. 

)رووداو( ئاگاداری چەند كەســێكی هاوشێوەیە، 
تازەترینیان كەیســی رفاندنــی دوو منداڵی كوردی 
نیشــتەجێی ئوسترالیایە بۆ كوردستان و لەوێشەوە 
بــۆ بەریتانیا كــە بەپێی بەیاننامەیەكــی رێكخراوی 
فیدراســیۆنی پەنابەرانــی عێراقــی "بەكارهێنانــی 
نایاســاییانەی دەســەاڵتی حكومــی و حیزبــی لــە 

پشتیەوەن".
 هاوڕێ ئەنوەر بەگ، ئامۆزای ئەو دوو منداڵە بە 
)رووداو(ی گــوت: "منداڵەكان بە فیعلی رفێنراون و 

هەڕەشەش لە باوكیان كرا".
رەوف حەســەن پارێزەر و چاالكڤان، پێشتر بۆ 
ئەم جۆرە كەیســانە لەگەڵ نووســینگەی پۆلیسی 
نێودەوڵەتی لە عێراق هاوئاهەنگی هەبووە و كاریشی 
لەگەڵ كردوون، بە )رووداو(ی گوت:"دەیان كەیسی 
لەم شــێوەیە هەیە و بەشــێكیان بە كەســوكاریان 
گەیشتوونەتەوە و بەشێكیشیان تا ئێستا نادیارن". 
گوتیشــی :"ژمارەی ئەو كەیســانەی چارەســەر 
بــە هەڵواســراوی  لەوانــەی  بــوون زۆر كەمتــرن 

ماونەتەوە". 

دەڵێت رفێنراوە بۆ کوردستان

كوردێكبۆوەرگرتنەوەیمنداڵەكەیپەنابۆ
پەرلەمانیفینالنددەبات

منداڵەكەی هێژا لەالیەن هاوژینەكەیەوە هێنراوەتەوە كوردستان
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ژنێكی 75 ساڵ خۆی سووتاندژنان
رووداو – پشدەر

ژنێكی دانیشتووی گوندی تووەسوورانی سەر بە قەزای پشدەر خۆی سووتاند و بەهۆی زۆری سووتانەكەیەوە گیانی سپارد، كەسوكارەكەشی دەڵێن 
چەند ساڵێك بوو نەخۆشی دەروونی هەیە. شۆڕش ئیسماعیل، گوتەبێژی پۆلیسی ئیدارەی راپەڕین بە )رووداو(ی راگەیاند: "رۆژی 2019/1/26 ژنێكی 75 

ساڵی دانیشتووی دانیشتووی گوندی تووەسوورانی سەر بە قەزای پشدەر، دوای ئەوەی لە ماڵەكەی خۆیدا نەوتی بەخۆیدا  كردووە، ئاگری لە جەستەی خۆی 
بەرداوە، بەپێی لێكۆڵینەوە سەرەتاییەكانیش ژنەكە 90% جەستەی سووتاوە  و بۆ چارەسەریش رەوانەی شاری سلێمانی كرا، بەاڵم رۆژی دواتر مرد". شۆڕش 

ئیسماعیل گوتیشی: "بەپێی قسەی كوڕەكانی، )ئـ.خ.ئـ(ی دایكیان نزیكەی ساڵێكە تووشی نەخۆشیی دەروونی بووە ".

رووداو – هەولێر

جەســتەیەكی الوازی وشــكهەاڵتووی هەیــە، بە 
تەمەن 10 ســاڵە، بەاڵم بە جەســتە لە منداڵێكی 
تەمەن پێنج ســااڵن دەچێ. پێدەچێ سایەی سۆزی 
دایك بەشــی بەخێوكردنی ســایە نەكات، هەر بۆیە 
هێندە لێی بێزارە، دوایین جار كە سایە لەگەڵ باوكی 
هاتووەتە دەرەوە، دایكی بە باوكی گوتووە :"لەگەڵ 
خۆت مەیهێنەوە ئەم ماڵە". ســایەش دەڵێت :"حەز 

ناكەم بچمەوە ماڵەوە، چونكە نەنكم لێم دەدات".
)ســایە.ی(، نزیكــەی هەفتەیەكە لە ماڵی مامی 
دەژی، ئــەو هەرگیز نایەوێ بگەڕێتــەوە ئەو ماڵەی 
كە بەشــی زۆری ژیانی تێیدا ئەشــكەنجەدان بووە. 
ئەویــش لەالیەن نزیكترین كەســەكانی كە پێشــتر 
دایكی و نەنكی بوون و ئێستا نەنكی )دایكی دایكی( 

ئەشكەنجەی دەدات.
خۆشــترین ســاتەكانی ســایە لە ماڵەكەیدا ئەو 
كاتانەن كە باوكی لە دەوام دەگەڕێتەوە و هەفتەیەك 
جاری واش هەیە دوو هەفتە لە ماڵەوە دەبێ، سایە 
دەڵێت "ئەگەر باوكم لە ماڵ بێت، نەنكم لێم نادات". 
بۆیە خۆزگە دەخوازێ باوكی هەموو كاتێك لە ماڵەوە 

بێ. 
سایە 10 ساڵ لەمەوبەر لەگەڵ سنەی خوشكی 
پێكــەوە هاتنــە ســەر دونیا، بــەاڵم وەكو كەســە 
نزیكەكانی دەڵێن "سنە هێندە خزمەت دەكرێ دڵت 

نایەت تەماشای بكەی".
كاتێــك ســایە لەدایك بوو، درایــە ئافرەتێك كە 
خزمێكی نزیكیان بووە، دوو ساڵ لەالی ئەو ئافرەتە 
دەمێنێتــەوە، دواتر ئافرەتەكە تــەاڵق وەردەگرێ و 
ســایە دەگەڕێنێتــەوە نێو خێزانەكــەی، بەاڵم وەك 

ئەوەی كەسێكی نامۆ بێ، زۆر گرنگی پێنادەن.
ســایە بە جۆرێك پشــتگوێ دەخرێ كە شایەنی 
بەزەیی پێداهاتنەوە بێ، دوو ساڵ لەمەوبەر ئافرەتێك 
دەیباتە الی خۆی و بەخێوی دەكات، نزیكەی ساڵێك 
لەوێ دەمێنێتەوە، بەاڵم دواتر خێزانی ســایە داوای 
پــارە لەو ئافرەتــە دەكەن، ئەو ئافرەتــەش پارەی 
نەبووە، بۆیە بە ناچاری ســایەی گەڕاندووەتەوە الی 

خێزانەكەی.
 خێزانێكی دیكەش لە ناحیەی دیبەگە بەزەییان 
بە سایەدا هاتووەتەوە و ویستوویانە بەخێوی بكەن، 
بــەاڵم دواتــر كە چاویان بە خێزانەكــەی كەوتووە و 
زانیویانە بە ئەنقەست ســایەیان فەرامۆش كردووە، 

پەشیمان بوونەتەوە.
خێزانێكی دیكەش كە ماوەیەك دراوســێی ماڵی 
ســایە بووە لە گەڕەكی گڵكەندی شاری هەولێر، بۆ 
ماوەی سێ هەفتە باوەشیان بۆ سایە كردووەتەوە و 
جلوبــەرگ و گوارەی زێڕیان بۆ كڕیوە. بەاڵم ســایە 
دەڵێت :"كە نەنكم چاوی بە گوارەكان كەوت یەكسەر 

لە گوێی كردمەوە".
خێرخوازێك كە ئاگاداری ژیانی ســایەیە، دەڵێت 
:"ســایە لە ژیانێكی زۆر ناخۆشدا دەژی، جلوبەرگی 
وەك پێویست نییە. من جارێك جلم بۆ كڕی، بەاڵم 
دایكی جلەكانی لەبەر كردەوە و دای بە منداڵەكانی 
دیكــە، بۆیــە هەرچییەكی بــۆ بكەین ســوودی لێ 

نابینێ".
وەك ئــەو خێرخوازە باســیكرد، لە ماڵەوە وەكو 
پێویســت نانی نادەنێ، تەنانەت بینیویانە سایە لە 

نێو تەنەكەی خۆڵدا بۆ نان گەڕاوە. سایە دەڵێت :"لە 
ماڵێ نانم دەدەنێ، بەاڵم نەنكم قەت نایەڵێ تێر بە 

سكی خۆم نان بخۆم".
ســایە ســێ خوشــك و دوو برای هەیە و دەڵێت 
زۆرم خۆشــدەوێن، تەنیا خوشــكە گەورەكەم نەبێ 
"چونكە هەموو جارێك بە قسەی نەنكم لێم دەدات". 
كەم شــوێنی جەســتەی ســایە هەیە ئاسەواری 
ئەشــكەنجەدانی پێــوە دیــار نەبێ، هــەر لە تەوقی 
ســەرییەوە تاوەكو بنە پێیەكانی. تازەترینیان سێ 
پەنجــەی قاچــی چەپــی بــوون كــە داخ كرابوون. 
لێمپرسی كێ وای لێكردی؟ گوتی :"نەنكم بە مراك 

)كەوچك( داخی كردم".
سایە قژی نییە تا دایكی بۆی بهۆنێتەوە، باوكی 
ماوەیەك لەمەوبەر سەری پاك تاشیوە، بە پاساوی 
ئــەوەی قژی الوازە، بــۆ ئەوەی بەهێز بێ. بۆیە زۆر 
بە ئاســانی دەتوانی یەك بە یەكی شــوێنەوارەكانی 
ئەشكەنجەدان لە سەریدا ببینی. سایە گوتی :"نەنكم 
جارێك چەقۆیەكی لەســەرم داوە. جارێكیش سەری 

بەدیواردا داوم".
ئێســتا ســایە لە ماڵی مامیەتی. مامی سایە كە 
نەیوست ناوی باڵوبكرێتەوە، باس لە ژیانی برازاكەی 
دەكات و دەڵێت :"ئەو منداڵە لە ژیانێكی ســەختدا 
دەژی، بەرمــاوەی خواردنــی منداڵەكانــی دیكــەی 
دەدەنــێ. چەندینجار لە نێو بەیتوونە خەواندوویانە، 
كە بینیمان ژیانی وەهایە، ویژدانمان قبوڵی نەكرد و 

هێنامان بۆ الی خۆمان".
بە گوتەی مامی ســایە، كاتێك سایەی هێناوەتە 
ماڵی خــۆی، جلی كۆنــەی زۆریان لەبــەر كردووە، 
ئەوەش نەك لە پێناو ئەوەیدا سایە سەرمای نەبێ، 
بەڵكو بۆ شــاردنەوەی شــوێنی ئەشكەنجەدانەكانی 

بووە".
مامی ســایە كە چەند جارێك لەبارەی ســایەوە 
قســەی لەگەڵ براژنەكەی كــردووە، دەڵێت "دایكی 
سایە دەڵێت من سایەم بەخێو نەكردووە، بۆیە هیچ 

سۆزم بۆی نییە".
ئەو منداڵە تا ئێستا دراوەتە زیاتر لە پێنج خێزان 
بۆ ئەوەی بەخێوی بكەن، بەاڵم گەڕاندوویانەتەوە بۆ 

الی خێزانەكــەی :"چونكــە هەر خێزانێك 
دەیباتە الی خۆی، دایك و باوكی داوای 
پــارە دەكەن، كەســیش ناچــار نییە 
منداڵی خەڵك بەخێو بكات و پارەش 

بداتە دایك و باوكی".
بــە گوتــەی مامــی ســایە، ئەو 
منداڵــە لــە تەمەنی دوو ســاڵییەوە 
ئەشــكەنجە دەدرێ، بەدرێژایــی ئەو 

ماوەیە تەنیا ساڵێك خۆشی لە ژیانی 
خۆی بینیــوە، ئەویش ئەوكاتە بووە كە 

لــەالی ژنێك بووە و بەخێوی كردووە، بەاڵم 
دواتر ناچــار بووە بیگەڕێنێتەوە بۆ خێزانەكەی، 

چونكە داوای پارەیان لێكردووە.
شــایەتحاڵێك كە دوو مانــگ لەگەڵ ماڵی باوكی 
ســایە لە یــەك خانــوودا بوون، شــایەتی لەســەر 
ئەشــكەنجەدانی ئەو كچە دەدات و دەڵێت "بە تەنیا 
غەدریــان لەو منداڵە دەكرد، زیاتر داپیری منداڵەكە 
لێیدەدا، بە جگەرە داخی دەكرد، بە چەقۆ لێیدەدا، 
تەنیا باوكی لەگەڵی باش بوو، ئاگام لێبوو چەندینجار 
لەسەر ئەو منداڵە لەگەڵ ژنەكەی و ماڵی خەزووری 

بەشەڕ هاتووە".
هاوتەمەنەكانی ســایە لە پۆلی چواری بنەڕەتی 
دەخوێنن، بەاڵم سایە نەچووەتە قوتابخانە، دەڵێت 
:"زۆر حەزم لە قوتابخانەیە، بەاڵم باوكم نەیناردووم 

بۆ قوتابخانە".

هەشتساڵەلەالیەندایكیونەنكییەوە
ئەشكەنجەدەدرێ

داپیری جگەرەی بە 
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تەمەنی 10 ساڵە..

شكار ئەحمەد
رووداو – هەولێر

ژنێكی 24 ســاڵ بەهۆی نەخۆشییەكی دەگمەنی 
پێســتەوە دەبێتــە كەســێكی قبوڵنەكــراوی خێزان 
و كەســوكارەكەی، باوكــی بــۆ مــاوەی چوار ســاڵ 
بەنــدی دەكات، مــام و ئامۆزاكانــی ئەشــكەنجەی 
دەدەن، دایكیشــی دەیــدات بــە پیاوێكی كــەڕوالڵ، 
ماڵە خەزوورانیشــی دەیخەنە سەر شەقام، ئێستاش 
لــە شــەڵتەری ئافرەتــان دەژیت، بەاڵم نەخۆشــییە 
دەگمەنەكەی تینی بۆ هێناوە و داوای بەهاناوەچوون 

دەكات.
نەهامەتییەكانی ســنوور بە جیابوونەوەی دایك و 
باوكی دەســتپێدەكەن. ئەو هێشــتا نازانێ لەبەرچی 
جیابوونەتــەوە، دەڵــێ: "ئەوكاتــە مــن تەمەنم دوو 
ســااڵن بووە، باوكم دەڵێ دایكت ســێ جــار تۆراوە، 
بۆیــە نەچوومــەوە بەدوایدا و تەاڵقمــدا، نەنكم من و 
خوشكە ساواكەمی بەخێوكردووە تاوەكو ساڵی 2002 

كە باوكم ژنی دووەمی هێنایەوە".
بەقسەی ئەو ژنە نەخۆشییەكی دەگمەنی پێست 
ژیانی بەتەواوی تێكداوە، وەكو خۆی دەڵێ سەرەتای 
مەرگەساتی ژیانم بوو: "تەمەنم 5 سااڵن بوو تووشی 
نەخۆشــییەكی دەگمەنی پێست بووم، كە پێیدەڵێن 
VASCULAR NEVI، ســەرەتا خاڵێكــی قاوەیی لە 
پێم دروستبوو، وردە وردە تەشەنەی كرد و رەش بوو 
تا هەموو گیانمی گرتەوە، جارێك نەشــتەرگەریم بۆ 
كرا و نەنكم خەرجییەكەی دا، بەاڵم نەشتەرگەرییەكە 
سەركەوتوو نەبوو، باوكیشم هیچ خەرجییەكی ژیان و 
نەخۆشــییەكەی نەدەكردم و دەیگوت من فریای ماڵ 

و منداڵی خۆم ناكەوم و هیچم بۆ ئێوە پێناكرێ".
بۆ دابینكردنی بژێوی ژیانی پەنا بۆ كارێك دەبات 
كە لەالی خێزانەكەی قبوڵنەكراوە، ئەو دەڵێ: "باوكم 
خەرجی نەدەكردم، دەیگوت كێ چارەســەرت دەكات 

با بیكا، ئەو قسەیەی باوكم زۆر بێتاقەتی كردم، رۆژ 
لەدوای رۆژیش نەخۆشییەكەم خراپتر دەبوو، تەمەنم 
16 ســاڵ بوو و قوتابی ســێی ناوەندی بووم، لەگەڵ 
چوار هاوڕێم دەستمان بە كڕین و فرۆشتنی سیمكارت 
و مۆبایــل كرد بۆ ئەوەی بژێــوی ژیان دابین بكەین، 
سیمكارتەكانمان لە دەرەوە بۆ دەهات، بە دوو هەزار 
دینار دەمانكڕی و بە 6 هەزار دینار بە قوتابیەكانمان 
دەفرۆشتەوە، ماوەی زیاتر لە ساڵێك ئەو كارەم كرد 

و خەرجی رۆژانەم دەستەبەر دەكرد".
كەســوكاری ســنوور بە كارەكەی دەزانن و چوار 
ســاڵ لەالیەن باوكییەوە زیندانــی دەكرێ، ئەو دەڵێ 
"باوكــم بــە كارەكەی زانــی و دەیویســت بمكوژێ، 
بەاڵم خوشكەكەم نەیهێشت، باوكم منی لە ژوورێكدا 
زیندانی كرد، مام و چوار ئامۆزاكەم هاتن و بە لێدان 
نیوەمەرگیان كردم، دواتر ئامۆژنم بە تووڕەیی گوتی 
بە 5 كەس كەوتوونەتە گیانی ئافرەتێك، ئیتر وازیان 

لێهێنام".
ســنوور هێشــتا لە ژیاندا بووە كە هەواڵی مردنی 
باڵودەكرێتــەوە، ئەو دەڵێ: "لــە ژوورێكدا بۆ ماوەی 
چوار ســاڵ بەندكرام و ئەودیــوی ژوورەكەم نەبینی، 
لە ســاڵی 2014 هەواڵی مردنمیان باڵوكردەوە و هەر 
كەســێك دەیپرســی دەیانگوت مردووە یان كوژراوە، 

بەاڵم دوای چوار ساڵ توانیم هەڵبێم".
دوای 20 ساڵ سنوور و دایكی یەكتری دەبیننەوە، 
ســنوور گوتــی: "ئەوكاتــەی هەاڵتــم چوومــە ماڵی 
خاڵــم، پەیوەندیان بــە دایكمەوە كــرد، منیان بردە 
ماڵــی پــوورم و لەوێ دوای 20 ســاڵ دایكمم بینی، 
دایكم لەترســی ئــەوەی نەكوژرێم منی بــردەوە الی 
خۆی، ئەو هاوسەرگیری كردبووەوە و شەش منداڵی 
هەبــوو، هاوژینەكەی رازی بــوو لەگەڵیان بمێنمەوە، 
بەاڵم دایكم هەر رۆژە و بیانووێكی پێدەگرتم، زۆربەی 
جارەكان دەیگوت دەترسم منداڵەكانم نەخۆشیەكەی 
تــۆ بگرنــەوە، كوڕە گەورەكــەی و كچە بچووكەكەی 

نەدەهاتنە ســەر سفرە، بەردەوام لە رێگایەك دەگەڕا 
من لەكۆڵ خۆی بكاتەوە".

ســاڵی 2017 ســنوور لەگــەڵ كــوڕە خاڵێكــی 
هاوســەرگیری دەكات، بــەاڵم وەكو خــۆی دەڵێ بە 
ویستی خۆی نەبووە: "دایكم برازایەكی هەبوو كەڕوالڵ 
و شــەلەل دەماغیش بوو، دایكم گوتی دەبێ شــووی 
پێبكەی، من رەتمكردەوە، بەاڵم هەڕەشــەی لێكردم 
ئەگەر شــووی پێنەكەم رادەســتی باوكم دەكاتەوە، 
منیش تەنیا لەبەرئەوەی نەمبەنەوە بەردەستی باوكم 
و مــام و ئامۆزاكانــم، بەناچاری رازی بووم و شــووم 
پێكرد، تەنیا لەالی مەال مارەكرام و 9 مسقاڵ زێڕیان 

بۆ كردم".
ژیانــی هاوســەرگیری بــۆ ســنوور وەك خــۆی 
دەڵی مەرگەســاتێكی دیكە بووە: "چــوار رۆژ لەالی 
مێردەكــەم بووم و هێشــتا هەر كچ بووم، خەســووم 
پەیوەنــدی بە دایكمەوە كرد و گوتی كچەكەت خۆی 
بەدەستەوە نادات، دایكم گوتی لێیبدەن، خەسووم و 
مێردم لێیاندام تا بەناچاری خۆم بەدەستەوەدا، دوای 
چەند رۆژێك خەســووم بانگــی كردم و گوتی هەموو 
جەستەت تووشــی ئەو نەخۆشییە بووە، بۆیە قبوڵ 

ناكەم كوڕەكەم لێت نزیكبێتەوە".

ســنوور لە ماڵی خەسووشی دەردەكرێ و دەڵێ: 
"شــەوێك بــووە شــەڕ لە ماڵــی خەســووم، منیش 
تەلەفۆنم بۆ دایكم كرد و گوتم تۆ بەزۆر منت دایە ئەو 
پیاوە، خەســووم گوێی لێبوو، زۆر قسەی ناشیرینی 
پێگوتم، گوتی تۆمان بەو نەخۆشــی و ئەو جەســتە 
ناشــیرینەوە هێناوە، دەبێت بە هەموو شــتێك رازی 
بی، منیش زۆر توڕە بووم و گوتم كوڕەكەی خۆشت 
وەكو من نەخۆشــە، بەاڵم ئەو تووڕە بوو، ســەعات 
یەكی شەو دەریكردم، تەلەفۆنم بۆ دایكم كرد، گوتی 
نەیەیتەوە بۆ ماڵی من و بڕۆ چی دەكەی بیكە، منیش 
بەناچاری لــە 2017/9/13 چوومە بنكەی پۆلیس و 

ئەوانیش منیان هێنایە شەڵتەری ژنان".
ئەو ژنە زیاتر لە ساڵێك و چوار مانگە لە شەڵتەری 
ژنانە، لەو ماوەیە كەسوكارەكەی تەنیا چەند جارێك 
ســەردانیان كردووە، ئــەو دەڵێ: "لەوكاتــەوە باوكم 
جارێك و دایكیشم سێ جار و ماڵی خەزووریشم یەك 
جــار هاتوونەتــە الم، ئەوان بۆ ئــەوە هاتن كە كاری 
جیابوونــەوەی من و مێردەكــەم تەواو بێت، لە رۆژی 
2018/10/29 جیابووینەوە و 9 مسقاڵ زێڕەكەشیان 
لێوەرگرتمەوە، دوای ئەوەش هیچ كەســێك سەردانی 

نەكردووم".
نەخۆشییە دەگمەنەكەی و تێچكوونی باری دەروونی 
سنووریان هەراسان كردووە، ئەو داوای بەهاناوەچوون 
دەكات و دەڵێ: "نەخۆشییەكەم بەردەوام زیاتر دەبێ، 
پایــز وشــك دەبێ و دەتەقێ، لە زســتاندا ئیلتیهاب 
دەكا، هاوینیش بە گەرما دەقڵیشێت و خوێنی لێدێت، 
پزیشــك دەڵێ نەخۆشییەكە دەبێت قۆناغ بە قۆناغ 
بــە لێزەر چارەســەر بكــرێ، بــەاڵم پارەیەكی زۆری 
پێویســتە، تەنیــا داواكاریم ئەوەیە كەســێك هەبێت 
خەمم لێبخوات و لەو نەخۆشییە رزگارم بكەن، چونكە 
كەســوكارەكەم لەبەر نەخۆشــییەكەم بەم دەردەیان 

بردم و قبوڵم ناكەنەوە".

دایك و باوکی لەخۆی ناگرن

ژنێكبەهۆینەخۆشییەكەوەدەكەوێتە
شەڵتەر
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لە هەولێر گەنجێك دەکوژرێتکۆمەاڵیەتی
رووداو – هەولێر

گەنجێكی دانیشتووی گوندێكی نزیك بەحركەی سەر بە هەولێر لەكاتی گەڕانەوەی بۆ ماڵەوە كوژرا. بەپێی زانیارییەكانی )رووداو( گەنجەكە بەهۆی كێشەیەكی 
كۆمەاڵیەتییەوە كوژراوە. سەرچاوەیەك بە )رووداو(ی راگەیاند: "رۆژی 2019/1/24 گەنجێكی 32 ساڵ بەناوی )ه.ك.خ( لە گوندێكی سەر بە ناحیەی بەحركەی 

شاری هەولێر لەالیەن چەند كەسێكی نەناسراو كوژرا". گەنجەكە خێزاندار بووە و خاوەنی سێ منداڵ بووە، ماوەیەك لەمەوبەر لە هاوژینەكەی جیابووەتەوە، هەروەها 
كێشەی كۆمەاڵیەتیشی هەبووە. سەرچاوەیەكی پۆلیس هەواڵەكەی بۆ )رووداو( پشتڕاست كردەوە و رایگەیاند :"پۆلیس پەراوی لێكۆڵینەوە بۆ رووداوەكە كردووەتەوە، 

دوای دڵنیابوون لە ناسنامەی بكوژەكان، فەرمانی دەستگیركردنیان بۆ دەردەچێت".

ناسر عەلی
رووداو - دهۆك

بۆ یەكەمجار لە سنووری پارێزگای دهۆك، خانەی 
بــە ســااڵچووان دەكرێتەوە بۆ ئەو بەســااڵچووانەی 
كەسیان نییە، یان كەسوكاریان ئامادەنین بەخێویان 
بكــەن. هەندێــك لە دانیشــتووانی شــارەكە پێیان 
كارێكــی باشــە و هەندێكیش بە هەڕەشــە لەســەر 

پەیوەندیی كۆمەاڵیەتی و خێزانی دەزانن.
رۆژی 2019/1/15 بــە هاوكاریی كۆمپانیای كار 
گــرووپ، بەڕێوەبەرایەتــی چاودێریی كۆمەاڵیەتی لە 
دهۆك، ماڵێكی بۆ بەســااڵچووانی دهــۆك كردەوە. 
پێشــتر لەبەر نەبوونــی ماڵێكی لەو شــێوەیە، 10 
بەســااڵچووی شــاری دهۆك، نێردرابوون بۆ خانەی 
بەســااڵچووانی هەولێــر، بــەاڵم دوای كردنــەوەی 
خانەكە، هەر 10 بەسااڵچووەكە گەڕێندرانەوە دهۆك.

بــەو پێیــەی لــە دەڤــەری بادینــان، دونیــای 
مۆدێــرن زۆر زەفەری بــە پەیوەندییە كۆمەاڵیەتی و 
عەشایرییەكان نەبردووە، بۆیە كردنەوەی ئەو خانەیە 

بۆ هەندێك كەس هەزم ناكرێ. 
"بەداخــەوە باوكێك دەتوانــێ 10 كوڕ پەروەردە 
بكات و گەورەیان بكات، بەاڵم بە 10 كوڕەكە نەتوانن 
بــۆ ماوەی پێنج ســاڵ باوكیان بەخێو بكەن". ئەمە 

كۆمێنتی دلێر كۆچەرە لەبارەی كردنەوەی خانەكە.
دلێــر كۆچەر كە دانیشــتووی دهۆكــە، دەڵێت: 
"كردنــەوەی ئــەو خانەیــە كارێكی خــراپ نییە، بە 
تایبەتی بۆ ئەو بەســااڵچووانەی بێ كەســن، بەاڵم 
حەیفە بە سااڵچوویەك منداڵی هەبێ و بنێردرێ بۆ 

ئەوێ".
 پیاوێكــی تەمــەن 55 ســاڵ لە بــازاڕی دهۆك، 

پێی باشــە كە ئەو خانەیە كراوەتــەوە، ئەو دەڵێت 
:"كارێكی باشــیان كرد كە ئــەو خانەیەیان كردەوە، 
چونكە من چەند كەسێكم بینیون، لەبەر بێكەسی و 
بێ شوێنی لە بازاڕ و شوێنە گشتییەكان دەمانەوە، 

ئێستا دەتوانن بچن لەوێ بمێننەوە".
خانەی بەسااڵچووان كە سەر بە وەزارەتی كارە، 
ســااڵنێكە لە هەولێر و ســلێمانی هەیە، تەنانەت لە 
شــاری هەولێر خانەیەكی ئەهلیی بەســااڵچووانیش 
هەیــە، بــەاڵم لــە دهــۆك نەبــوو، هــەر بۆیــە 10 
بەســااڵچووی دهۆك )دوو ئافرەت و هەشــت پیاو( 
چەند ســاڵێك بوو پەنایان بۆ خانەی بەسااڵچووانی 
هەولێر بردبوو. ئێستا ئەو 10 كەسە هاتوونەتە خانە 

نوێیەكەیان لە دهۆك.
چاودێریــی  بەڕێوەبــەری  ئەحمــەد،  ســدیق 

كۆمەاڵیەتــی لــە دهــۆك بــە )رووداو(ی راگەیاند: 
"پێشــتر زۆر جار خەڵــك دەهاتن و گلەیی نەبوونی 
خانەی بەســااڵچووانیان لە دهۆك دەكرد، ئەمســاڵ 
بەهاوكاریی كۆمپانیای كار گروپ، توانیمان خانەكە 

بكەینەوە".
ســەبارەت بــە ژمــارەی ئــەو كەســانەی دوای 
كردنەوەی خانەكە هێنراون بۆ ئەوێ، سدیق ئەحمەد 
گوتی: "جگە لەو 10 بەســااڵچووەی كە پێشــتر لە 
خانەی بەسااڵچووانی هەولێر بوون، سێ بەسااڵچووی 

دیكە )دوو پیاو و ژنێك( هێنراون بۆ خانەكە".
خانەكــە تەنیا جێگــەی 30 بەســااڵچووی تێدا 
دەبێتەوە، بۆیە سدیق ئەحمەد هیواخوازە زۆرتر ئەو 
بەســااڵچووانە بهێنرێن بۆ خانەكە كە بێكەسن، یان 
شوێنی حەوانەوەیان نییە. یان ئەوانەی كێشەیەكی 
خێزانییــان هەیە. ســەبارەت بە مەرجــی وەرگرتنی 
بەســااڵچووانیش لە خانەكە، سدیق ئەحمەد گوتی: 
"مەرجی سەرەكی وەرگرتن تەمەنە، پیاو نابێ لە 60 

ساڵ كەمتر بێ و ژنیش 55 ساڵ".
بەڕێوەبــەری چاودێریی كۆمەاڵیەتی لە دهۆك لە 
رێگەی )رووداو(ەوە داوای لە ســەرمایەدارانی شاری 
دهــۆك كــرد كە هاوكارییان بكەن "تا ئێســتا چەند 
ســەرمایەدارێكی دهــۆك بە زارەكــی بەڵێنیان داوە 
هاوكاریمان بكــەن، بەاڵم تەنیا كارگرووپ بە فیعلی 
هــاوكاری كردوویــن و هەموو خەرجــی دامەزراندنی 

خانەكە لەسەر ئەوان بوو".
توێژەرێكی كۆمەاڵیەتیی رەخنە لە كردنەوەی ئەو 
خانەیە دەگرێ و پێیوایە سیستمێكی كۆنە و دەمێكە 

لە جیهاندا باوی نەماوە.
بەیــار باڤی، توێژەری كۆمەاڵیەتی بە )رووداو(ی 
گــوت: "كردنەوەی خانەی بەســااڵچووان لە ئەوروپا 

و ئەمریكا، ســەردەمی نەماوە، كەچی تازە بە تازە 
لێرە دەكرێتەوە".

بەیــار سیســتمی خێزانی جێگرەوە لــە ئەوروپا 
بە نموونــە دێنێتەوە و دەڵێت: "ئێســتا لە واڵتانی 
پێشــكەوتوو، بە تایبەتــی ئەوانەی گرنگی بە مافی 
مرۆڤ دەدەن، ئەو جۆرە شوێنانە ناكەنەوە، چونكە 

ئەو شــوێنانە نیمچە زیندانێكن بۆ بەسااڵچووان، لە 
كۆمەڵگەدا وەكو كەسێ كە كەرامەتی شكابێ سەیر 
دەكرێــن، بۆیە حكومەت هاوكاری خێزانی جێگرەوە 
دەكــەن بــۆ بەخێوكردنــی بەســااڵچووان، دەبێ لە 

كوردستانیش بیر لە خێزانی جێگرەوە بكرێتەوە".
بەیــار پێیوایــە كردنەوەی ئەو خانەیە كێشــەی 

ئەو كەســانە قووڵتر دەكاتەوە كە بەدەســت گرفتە 
خێزانییەكانــەوە دەناڵێنــن: "بــۆ نموونــە بووكێك 
كێشــەی لەگەڵ خەســووە بەســااڵچووەكەی هەیە، 
رەنگــە لەمەودوا گوشــار لە مێردەكەی بكات و پێی 
بڵێــت، ئەوە خانەی بەســااڵچووان هەیــە، دەتوانی 

دایكت ببەی بۆ ئەوێ".

لە ئێستاوە نیوەی پڕ بووەوە

دهۆكبۆیەكەمجاربەخانەیبەسااڵچووان
ئاشنادەبێ

توێژەرێكی كۆمەاڵیەتی

دەبوو لەجیاتی 
ئەمە بیر لە خێزانی 
جێگرەوە بكرێتەوە

عومەر چاوشین
رووداو - رانیە

ئیسماعیل دەستی كوڕە تاقانەكەی گرت بیبات 
بــۆ دووكانێكی نزیــك ماڵی خۆیان، بــەاڵم لەنێو 
ئۆتۆمبیلێكەوە تەقەیان لێدەكــرێ و هەردووكیان 
دەكوژرێن، هەفتەیەك بەسەر رووداوەكەدا تێپەڕیوە 

و تا ئێستا بكوژ دیار نییە.
رۆژی 2019/1/20 پیاوێكــی تەمەن 35 ســاڵ 
بەناوی ئیسماعیل ئەبووبەكر ئەمین و منداڵە تەمەن 
سێ سااڵنەكەی بە ناوی پەیدا، لە نزیك ماڵەكەی 
خۆیان لە ناحیەی حاجیاوای سەر بە قەزای رانیە 

تەقەیان لێكرا و كوژران.
شۆڕش ئیسماعیل، گوتەبێژی پۆلیسی راپەڕین 
بــە )رووداو(ی راگەیانــد: "ئــەو بــاوك و كوڕە لە 
كۆاڵنێكــدا بە دەمانچە تەقەیــان لێكراوە، پۆلیس 
دۆسیەی لێكۆڵینەوەی كردووەتەوە، بەاڵم تاوەكو 

ئێستا كەسی دەستگیر نەكردووە".
 گوتیشــی: "ئەو پیاوەی كوژراوە پۆلیسە. بە 
گوێرەی پشكنینەكان منداڵەكە گوللەیەك لە سەری 
دراوە و باوكەكەش چوار گوللە بەر مل و ســینگی 

كەوتوون".

ئیسماعیل چوار ســاڵ لەمەوبەر هاوسەرگیری 
كردووە و هاوژینەكەشــی هەر پۆلیس بووە، بۆیە 
كەسوكارەكەی دەڵێن باری ئابوورییان باش بووە، 
بەاڵم نایشــارنەوە كە ئیســماعیل كێشەی لەگەڵ 

خەڵك هەبووە.
عوسمان ئەمین كە برای ئیسماعیلە بە )رووداو(
ی گوت: "ســاڵی 2015 كێشــەیەكی كۆمەاڵیەتی 
لەگەڵ ماڵێكدا دروستبوو برینداریان كرد، سەرەتا 
نەمانزانــی چییــە و لەســەر چییــە، دوایی بۆمان 
دەركــەوت كێشــەكەی كۆمەاڵیەتی بــوو، زۆرمان 
پێگــوت با چارەســەری بكەین، بــەاڵم ئەو گوێی 

پێنەدا".
وەك عوسمان باسی كرد، دوای ساڵێك جارێكی 
دیكــە لەبــەردەم ماڵەكەی خۆی لــە رانیە تەقەی 
لێكــراوە و برینــدار كــراوە، دوای چاكبوونەوەی، 
ماڵەكەی گواســتەوە بۆ ناحیــەی حاجیاوا، بەاڵم 

دەڵێت ئێستاش نەمانزانی كێ بوو تەقەی لێكرد.
هەفتــەی رابــردوو جارێكــی دیكــە تەقــە لە 
ئیســماعیل كرایەوە و ئەمجارەیان كوژرا. عوسمان 
دەڵێــت: "ئیســماعیل قــەت بــە قســەی ئێمەی 
نەدەكــرد، پێیوابوو ئەو بە تەنیــا دەرەقەتی ئەو 

كەسانە دێ كە كێشەیان لەگەڵی هەبوو".

ســەبارەت بــە كاتــی رووداوەكــەش دەڵێــت: 
"ئیســماعیل منداڵەكەی لە باوەش كردبوو بیبات 
بــۆ ماركێتێــك لە نزیــك ماڵی خۆیان، لــە ناكاو 
بــوو بە دەنگە دەنــگ، دەگوترێ دوو گەنج لە نێو 

ئۆتۆمبێلێكەوە تەقەیان لێكردووە".
كەسوكاری عوســمان گومانیان لە چوار كەس 
هەیە و سكااڵیان لەســەر تۆماركردوون، عوسمان 
دەڵێت: "پۆلیس چەند گومانلێكراوێكی دەستگیر 
كردووە، بەاڵم جارێ دیار نییە ئەوان دەستیان لە 

تاوانەكەدا هەیە یان نا". 

چواركەسبەتۆمەتیكوشتنی
پۆلیسەكەیحاجیاوادەستگیركراون

ئیسماعیل و كوڕەكەی لە نزیك ماڵەكەی خۆیان تەقەیان لێكرا و كوژران

تریسكە شێرزاد
رووداو - هەولێر

خەیروڵــاڵ پەیوەنــدی بــە مامییــەوە دەكات 
و دەڵێــت دوای دوو رۆژی دیكــە دەچێــت بــۆ 
ئێــران، بــەاڵم دە خولەك دواتر خــۆی دەكوژێ. 
كەســوكارەكەی دەڵێن هیچ كێشەی نەبوو "تەنیا 
ئەوە نەبێ كە دەستەكانی شەش پەنجەیان پێوە 

بوو، ئەویش بەوە زۆر بێتاقەت بوو".
سەعات شەشــی ئێوارەی رۆژی 2019/1/19 
گەنجێكــی تەمــەن 18 ســاڵ بە نــاوی خەیروڵاڵ 
جاسم، دانیشتووی ناحیەی رزگاری سەر بە قەزای 
خەباتی شاری هەولێر، لە سەربانی ماڵەكەیان بە 

گوللەیەكی دەمانچە خۆی كوشت.
رائید هۆگر عەزیز، گوتەبێژی پۆلیسی هەولێر 
بە )رووداو(ی راگەیاند: "كوڕێكی تەمەن 18 سااڵن 
دوای ئەوی تووشی بارێكی دەروونی خراپ دەبێت، 

چەكــی ماڵەوە دەبات و لەســەر بانی ماڵەكەیان 
خۆی پێدەكوژێ، پۆلیس سەرقاڵی لێكۆڵینەوەیە 

لە رووداوەكە".
خەیرواڵ وازی لە قوتابخانە هێنابوو لە دوكانێك 
كاری دەكرد، ئەو رۆژە تەلەفۆنی بۆ نەنكی كردبوو 
لــە هەواڵــی پرســیبوو، بەڵێنی پێدابــوو ئێوارە 
ســەردانی بكات، بەاڵم ئێــوارە هەواڵی مەرگی بە 

نەنكی گەیشت.
قاســم ئەنــوەر كە مامــی خەیروڵاڵیــە، دوای 
تەواوبوونی پرســەی برازاكەی قسەی بۆ )رووداو( 
كــرد و گوتی: "خەیروڵاڵ كەســێك بــوو زۆر زوو 
هەڵدەچــوو، ئەویــش بەهۆی ئــەوەی یەكێك لە 
دەستەكانی شەش پەنجەی هەبوو، بەمە زۆر بێزار 
دەبوو، ئێمە شــتەكەمان بە ئاســایی وەرگرتبوو، 

نەمانزانی باری دەروونی تێكدەدات".
قاســم دەڵێــت برازاكەی هەرچەنــدە گەورەتر 
دەبوو، تووڕەتر دەبوو، بە بچووكترین شت تووڕە 

دەبــوو، بۆیە خێزانەكەی قەت كارێكیان نەدەكرد 
بە دڵی ئەو نەبێ.

ســەبارەت بەوەی دەگوتــرێ خەیروڵاڵ بەهۆی 
پەنجە زیادەكەیەوە خۆی كوشتووە، قاسم دەڵێت 
"بەڵێ وایە، چونكە خەیروڵاڵ زۆر پێی بێزار بوو، 
بردمان بۆ الی پزیشك و گوتی: ئەو پەنجە زیادەیە 
پەیوەستە بە دەمارێكی مێشكییەوە، بۆیە زوو زوو 

تووڕە دەبێ، دەبێت ئاگاتان لێی بێت".
قاســم زۆرتر لە بارەی برازاكەی قسەی كرد و 
گوتی: "ئەو بــەردەوام پێیدەگوتم دەچمە ئێران، 
لــەوێ ئیش دەكــەم. منیش پێمدەگوت كوا ئیش 
لە ئێران؟ خەڵكی ئێران لەبەر بێ ئیشی رادەكەن. 
بــەاڵم ئەو هەموو جارێك تــووڕە دەبوو، دەیگوت 

هەر دەڕۆم". 
گوتیشــی: "10 خولەكێك پێش ئەوەی خۆی 
بكوژێت، تەلەفۆنی بۆ كردم و پێیگوتم دوو رۆژی 
دیكە دەچم بۆ ئێران، منیش خۆم لێ تووڕە كرد 

و گوتــم نابێ بڕۆی، مۆبایلەكەی داخســت، زۆری 
پێنەچوو دووبارە پەیوەندی كردەوە، ئەمجارەیان 
زۆر تووڕە بوو، گوتی وا من دەڕۆم، منیش ئەمجارە 
بێ منەتم كرد، دیسان مۆبایلەكەی داخست، ئەوە 
یەكەمجاری نەبوو كە ئەو قســانە بكات، بۆیە بە 
جدی وەرمنەگرت، گوتــم دواتر هێور دەبێتەوە و 

تەلەفۆنم بۆ دەكاتەوە".
خەیروڵاڵ كە خاڵی سەرهەنگە، چەند سەعاتێك 
بەر لە رووداوەكە لەگەڵی بووە، دەڵێت: "خەیروڵاڵ 
دوای نیــوەڕۆ هات بۆ ماڵمان، پێكەوە چووین بۆ 
بــازاڕ هەندێك شــتمان كڕی، ئەو چــووەوە ماڵی 
خۆیان، نزیكەی سەعات شەشی ئێوارە بوو، گوێم 
لــە دەنگی تەقە بــوو، بەپەلە رامكــردە دەرەوە، 
دراوسێكان گوتیان تەقەكە لە ماڵی خوشكەكەت 
بوو، كە چووم هەموویان لەســەربان بوون، بینیم 

خەیروڵاڵ لە نێو خوێنی خۆیدا كەوتووە".
قاســم چــاوەڕێ دەكات برازاكــەی پەیوەندی 

پێوەبكات و بڵێت تووڕە بووم بۆیە ئەو قســانەم 
كرد، بەاڵم سەرهەنگی خاڵی خەیروڵاڵ تەلەفۆنی 

بۆ دەكات و هەواڵە دڵتەزێنەكەی دەداتێ.
قاسم دەڵێت :"ئەو دەمانچەیەی خەیروڵاڵ خۆی 
پێ كوشــت، هی باوكیەتی، بەاڵم ئەوان سەریان 
لــەوە ســوڕماوە، خەیروڵــاڵ چۆن ئــەو چەكەی 

دۆزیوەتەوە". 
گوتیشــی :"تاكە هۆكار كــە گومانی بۆ ببەین 
بووبێتــە هــۆی خۆكوشــتنی خەیروڵــاڵ تەنیــا 
مەســەلەی پەنجــە زیادەكەیەتــی، ئــەوە بــاری 

دەروونی تێكدابوو".
ئەی بۆ چارەســەریان نەكردووە؟ سەرهەنگی 
خاڵــی دەڵێــت :"بردمان بۆ الی پزیشــك، بەاڵم 
قەت بیرمان لەوە نەكردبووەوە چارەسەری بكەین، 
چونكــە قەناعەتمان وابوو كە ئەوە شــتێكە خوا 
وای دروســتكردووە و پێویست ناكات دەستكاری 

بكەین".

پەنجەیەكیدەستیزیادبوو،خۆیكوشت

ئیسماعیل پێشتر 
دوو جاری دیكە 
بریندار کراوە

عوســمان هەروەهــا دەڵێــت كــە ئــەوان 
تۆڵەكردنەوەی خوێنــی برا و برازاكەی دەدەنە 

دەست یاسا. 
سەرچاوەیەكی ئاگادار و نزیك لە بنەماڵەی 
ئەو تۆمەتبارانەی دەستگیركراون بە )رووداو(
ی گــوت: "هــەر دوای رووداوەكــە پیاوێكــی 
بەسااڵچوو بە ناوی )ئا، ع( دەستگیركرا، رۆژی 
دواتر دوو كەسی دیكە بە ناوەكانی )ك، ئە( و 
)ئا، ئە( لەسەر داوای كەسوكاری قوربانییەكە 
دەســتگیركران، پاشان كەسێكی دیكە بەناوی 
)م، ع( كە پۆلیســە و پێشــتر كێشەی لەگەڵ 
ئیسماعیل هەبووە، دەستگیركرا، بەاڵم بەڵگە 
هەیــە كــە )م( بــێ تاوانە، چونكــە لە كاتی 

كوژرانی ئیسماعیلدا ئەو لە دەوام بووە.
حەیدەر مەال كە هاوڕێی نزیكی ئیســماعیل 
بووە، باسی ژیانی هاوڕێكەی دەكات و دەڵێت: 
ئێمــە هاوڕێــی منداڵی بووین، هەمــوو رۆژێك 
ئەگــەر یەكدیمــان نەبینیبایــە تەلەفۆنمان بۆ 
یەكدی دەكرد و هەواڵی یەكتریمان دەپرســی، 
چەند كاژێرێك بەر لــە رووداوەكە، منداڵەكەی 
من تووشی رووداوی هاتوچۆ بوو، تەلەفۆنم بۆ 
كــرد، زۆر بە پەرۆش بوو بۆ منداڵەكەم، بەاڵم 
باسی ئەوەی نەكردووە كە كێشەی هەبووبێ".

سەبارەت بە كێشە كۆنەكەی ئیسماعیلیش، 
هاوڕێكەی دەڵێت: "ئیسماعیل پێشتر دوو جار 
برینــدار كراوە، بەاڵم لەبەر ئەوەی كێشــەكەی 
تایبــەت بوو، بۆیە پرســیارم لێنەكــرد، بەس 
ئەوەنــدە دەزانم كێشــەكەی كۆمەاڵیەتی بوو، 
چارەســەریش نەكرابــوو. هیچ كاتیش خۆی وا 
نیشان نەداوە كە كێشەی هەبووبێت، بەردەوام 
بەبــێ چەك دەگــەڕا، نازانــم نەدەترســا یان 

كێشەكەی بە هەند وەرنەگرتبوو".

کێ ئیسماعیل و کوڕەکەی کوشت؟

خەیروڵاڵ جاسم بە دەمانچەی باوکی، خۆی کوشت
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پێشەکی:

بــەم دواییــە، پەیوەندیــی نێــوان ئێــران و 
لەالیــەن  فەرمــی  بەشــێوەیەكی  ئەلقاعیــدە 
كاربەدەســتانی ئێرانەوە ئاشــكرا كرا، تەنانەت 
كار گەیشتە ئەو جێگایەی كاربەدەستانی ئێرانی 
دانیشتن و پەیوەندییەكانیان لەگەڵ ئەلقاعیدە 
بەشێوەیەكی فەرمی و بە ئاشكرا بەڕێوەببەن. 
رەوتــی ئیســالمی سیاســی دەرخــەری ئــەو 
راســتییەیە كە سوننە، شــیعە و خەواریج سێ 
رەوتی سیاسی ناو بازنەی ئایینی ئیسالمن كە 
ئەساس و بنەمای سنووربەندییەكانی نێوانیان 
دەســەاڵتە، واتــە ئەساســی كەلێــن و درزی 
نێوانیــان جیاوازیی بۆچــوون و خوێندنەوە بۆ 
بنیادنان و بەدەستەوەگرتنی دەسەاڵتی سیاسی 
و حوكمڕانیــە. دیارە ئێران وەك دەســەاڵتێكی 
شــیعەی بناژۆخــواز و ئەلقاعیــدە وەك رەوتی 
جیهادی ســوننە، دژایەتــی و دوژمنایەتییەكی 
كۆنی ئاینییان بەیەكەوە هەیە كە سەرچاوەكەی 
دەگەڕێتەوە بۆ شەڕی دەسەاڵت لەپاش كۆچی 

موحەممەد، پێغەمبەر و رێبەری ئیسالم.
دەرکەوتنی ئەلقاعیدە:

ئەلقاعیــدە رێكخراوێكی جیهــادی چەكدارە 
كە ســاڵی 1988 لەالیەن ئوســامە بن الدن بە 
ئامانجی بەرەنگاربوونەوەی یەكێتیی ســۆڤیەت 
كودێتــای  پــاش  و   1978 ســاڵی  دامــەزرا. 
كۆمۆنیســتیی ســوور لە ئەفغانســتان و دوای 
ئەوەی نوورمحەممەد تەرەكی بەتەمای كۆمەڵێك 
ریفۆرم لە هێندێك نەریتی ئیسالمی بوو، بۆ وێنە 
نەریتەكانــی پێوەندیدار بە زەماوەند و هەروەها 
لەناوبردنی فیۆدالیزم لە ئەفغانستان، ناڕەزایەتی 
لەدژی ئەو رێفۆرمانە دەستیپێكرد، ژمارەیەكی 
زۆر مــەال و پیاوانی ئاینی لەالیەن حكومەتەوە 
گیران و ئیعدام كران، تاقمێكی زۆری هەڵكەوتە 
ئاینییەكان و بەرپرســانی ناوەندەكانی ئاینی و 

رووناكبیرانی ئاینیش لە واڵت رایانكرد . 
ئەو ریفۆرمە بێگومان لە كۆمەڵگایەكی تەواو 
نەریتی و ئاینیی وەك ئەفغانستان دژكردەوەی 
كۆمەاڵیەتــی بەربەرینــی لێكەوتــەوە كە یەك 
لەوان ســەرهەڵدانی بزاڤێكی ئایینی چەكدار دژ 
بە دەسەاڵتی كۆمۆنیستی بوو لە ئەفغانستان. 
لەپاش هەڵگیرســانی شەڕی چەكداری لەنێوان 
موجاهیدینی ئەفغانی لەگەڵ حكوومەت، ساڵی 
1979 بەپێی گەاڵڵەیەك كە بێرژینسكی گەورە 
راوێــژكاری ئەمنیــی جیمی كارتەر، ســەرۆكی 
ئەمریــكا لە نێوان ســااڵنی 1977 بــۆ 1981، 

ئامــادەی كردبــوو، ئەمریكا یەكــەم بڕیاری بۆ 
گەیاندنی پشــتیوانی بــە موجاهیدنی ئەفغانی 
دەركردســاڵی 1978 حكومەتی ئەفغانستان  .   
بڕیارنامەیەكــی لەگەڵ یەكێتیی ســۆڤیەت واژۆ 
كرد، بەپێی ئەو بڕیارنامەیە دەوڵەتی ئەفغانستان 
دەیتوانی داوای هاوكاری و پشتیوانی سەربازی 
لە یەكێتیی سۆڤیەت بكات، لە دۆخێكی ئاوهادا 
ئەمریــكا خەریكی پشــتیوانی لــە موجاهیدنی 
ئەفغان بوو، لە بەهاری ســاڵی 1979 دەوڵەتی 
ئەفغانســتان داوای لــە یەكێتی ســۆڤیەت كرد 
بــۆ پاراســتنی حكوومــەت هێــزی ســەربازی 
رەوانــەی ئەفغانســتان بكات، بەو شــێوەیەش 
ســۆڤیەت پێی دەكێشرێتە ناو ئەفغانستانەوە، 
بــەاڵم كودێتای حەفیزوڵاڵ ئەمیــن لەدژی نوور 
محەممــەد تەرەكــی هاوكێشــەكانی یەكێتیــی 
سۆڤیەتی تێكدا. ئەو كات ناوەندی هەواڵگریی 
یەكێتیی سۆڤیەت، لە راپۆرتێكدا بۆ بەرپرسانی 
گــەورەی یەكێتــی ســۆڤیەت نیگەرانییەكانی 
لەبارەی هەڵســوكەوتەكانی ئەمین دەربڕیبوو، 
لەوانەش هەڵمەتی سڕینەوەی كەسانی نزیك لە 
یەكێتی سۆڤیەت لەناو دەسەاڵتی ئەفغانستان و 

نزیكبوونەوەی ئەمین لە چین. 
ئەمانە وایانكرد یەكێتیی سۆڤیەت لە كانوونی 
دووەمی 1980 هێرش بكاتە سەر ئەفغانستان و 

ئەو واڵتە داگیر بكات. ئەم پەرەسەندنە بیانوو 
و بەســتێنێكی لەباری بۆ گەشەكردنی زیاتری 
توندوئاژۆیی ئاینی لە ئەفغانســتان رەخســاند 
و ئوســامە بــن الدن رێكخســتنی ئەلقاعیدەی 
لەژێــر تیشــكی رێنوێنیی هزری ســەید قوتب 
بۆ شــەڕ لە دژی داگیركەرانی خاك و واڵتێكی 
ئیسالمی راگەیاند. بێگومان یەكێك لە گرنگترین 
چەمكەكانــی ئەندێشــە و هزری ســەید قوتب 
"تەكفیر”ە كە بە واتای ســڕینەوە و الدان دێ، 
ئەو چەمكە بەرهەمی دیسكۆرســێكە كە چوار 
توخمــی ســەرەكی لەخۆدەگــرێ، یەكەمیــان 
ئەوەیــە كــە حاكمییــەت تەنیا هــی خودایە و 
هەرچی حاكمییەت و دەسەاڵتی غەیری خوداییە 
باتڵە، دووەمیان بــاس لەوە دەكات كە جیهان 
لە "جەهالەت"دا دەژی، توخمی سێیەم ئەوەیە 
ئیسالم ئاینێكی جیهانییە و دەتوانێت جەهالەت 
لە جیهاندا بســڕێتەوە. چوارەم بۆ ســڕینەوەی 
جەهالــەت لــە جیهان بە پشــتیوانی ئیســالم 

پێویستە جیهاد بكرێت.

ئێران و ئەلقاعیدە.. لە دوژمنایەتییەوە 
بۆ نزیكایەتی:

ســاڵی 1992 دكتۆر نەجیبوڵاڵ، حەوتەمین 

ســەرۆككۆماری ئەوكاتی ئەفغانســتان، بەپێی 
بڕیارێــك لە دەســەاڵت كشــاوە و دەســەاڵتی 
ئەفغانســتان ســپێردرایە دەســت لێژنەیەكی 
حكومی موجاهیدینی ئەفغانستان و بەو شێوەیە 
دەسەاڵتی كۆمۆنیستی لە ئەفغانستان كۆتایی 
هات، بەاڵم ئەو رەوتە نەك هەر دەســەاڵتێكی 
نەتەوەیــی و دۆخێكی ئارامی لە ئەفغانســتان 

مســۆگەر نەكــرد، بەڵكو بوو بەهۆی شــەڕ و 
نائارامی و لە ئاكامدا ســاڵی 1996 دەسەاڵتی 
ئەفغانستان كەوتە دەست بزووتنەوەی تاڵیبان. 
تاڵیبان لە ساڵی 1998 دا 10 كارمەندی ئێرانی 
و دیپلۆماتی ئەو واڵتەی لە كۆنسوڵخانەی ئێران 
لە شــاری مەزار شــەریف كوشت، ئەم رووداوە 
قەیرانێكی قووڵی دروســتكرد كە نزیك بووەوە 

لەوەی هێرش و رووبەڕووبوونەوەی راستەوخۆی 
سەربازی لە نێوان ئێران و حكومەتی تاڵیبان 

دەستپێبكات. یەكەم پەیوەندیی راستەوخۆی 
ئێــران و تاڵیبــان لە ســاڵی 1999 بوو، بەبێ 
ئــەوەی هیچ ئاكامێكی هەبێ. لەســاڵی 2001 
هێزەكانی ســوپای قودس بۆ گرتنەوەی شاری 
هەرات هــاوكاری هێزەكانــی  ئەمریكایان كرد  
 . دواجار دەســەاڵتی تاڵیبان لە ســاڵی 2001 
بەهۆی هێرشی راستەوخۆی ئەمریكاوە كۆتایی 
هات، لەو كاتەشەوە تاڵیبان بووە بە گرووپێكی 
و  ئەفغانســتان  دەســەاڵتی  دژی  چەكــداری 

هێزەكانی ئەمریكا و رۆژئاوا.
لەپــاش ئاشــكرابوونی هەوڵەكانی ئێران بۆ 
بەرهەمهێنانی چەكی ئەتۆمی، پەیوەندییەكانی 
ئێــران و رۆژئــاوا ئاڵــۆزی زیاتــری تێكــەوت، 
ئەمــەش بووە هۆی ئــەوەی درز و كەلێنەكانی 
نێــوان ئێران و رۆژئاواییــەكان گەورەتر ببێت، 
ئەو رەوتە كۆمەڵێك تێكهەڵچوونی ناوچەیی و 
جیهانــی لە نێوان ئێــران و رۆژئاوا لێكەوتەوە، 
بەجۆرێــك كە لە ســەردەمی ســەرۆككۆماری 
مەحموود ئەحمەدی نــژاد كۆمەڵێك بڕیارنامە 
لەدژی ئێــران دەركــران و گەمــارۆی ئابووری 
خرایە ســەر ئێران و گرژییــەكان لەگەڵ ئێران 
پەرەیان سەند. ئەوە لەكاتێكدابوو كە ئەمریكا 
لە دیوی رۆژهەاڵتی سنوورەكانی ئێران، واتە لە 
ئەفغانســتان، هێزێكی سەربازیی زۆری جێگیر 
كردبوو، لە هەمانكاتیشــدا لە پــاش رووخانی 
دەســەاڵتی ســەدامەوە، ئەمریــكا وجوودێكی 
ســەربازیی بەهێــزی لە عێراقدا هەبــوو. كۆی 
ئــەو دۆخە بووە هۆی نزیكبوونــەوەی ئێران و 
ئەلقاعیــدە، ســەرەڕای ئەوەی كێشــەگەلێكی 
قووڵــی هزری و خوێناوی لە نێوانیاندا هەبوو، 
بەو شــێوەیەش ئێــران پەیوەندییەكی نزیكی 

لەگــەڵ ئەلقاعیــدە دەســتپێكرد، ئــەوەش بۆ 
رێگــری لــە بەئەنجامگەیشــتنی گەاڵڵەكانــی 
ئەمریكا لە ناوچەكە و بەهێزتربوونی هەژموونی 
ئەمریكا بوو. تــاران نیگەرانی ئەوە بوو ئەگەر 
ئــەو نەزمــەی ئەمریــكا دەیەوێ ســەربگرێ، 
مەترسی هەیە ئەمریكا هێرشی سەربازی بكاتە 
سەر ئێرانیش، هەر بۆیەش ئێران هەم لە عێراق 

و هەم لە ئەفغانستان دەستیكرد بە پشتیوانی 
و یارمەتیدانی ئەلقاعیدەبەو شێوەیە شەڕێكی ،  
درێژخایەن لە رۆژهەاڵتی نێوەڕاست هاتەئاراوە 
كــە بەبۆچوونــی زۆر لــە توێــژەران ئەمریــكا 

نەیتوانیوە براوە بێ تێیدا.
ئامانجی پەرەسەندنی 

پەیوەندییەکانی ئێران و ئەلقاعیدە:

لەپــاش هاتنە ســەركاری دۆناڵــد ترەمپ، 
بــەرەی  بــە  ســەر  و  ئەمریــكا  ســەرۆكی 
كۆنزەرڤاتیڤی نوێ، ئەو بەرەیەی كە لە ماوەی 
دوو دەیــەی رابردوودا كێشــە و تێكهەڵچوونی 
قووڵیان لەگەڵ دەســەاڵتی كۆماری ئیسالمیدا 
هەبــووە و لە ئاكامدا چوونە دەری ئەمریكا لە 
رێككەوتنــی ئەتۆمی نێوان ئێــران و كۆمەڵەی 
5+1ی راگەیانــد، پــاش دەرچوونی ئەمریكا لە 
رێككەوتنەكە، جارێكی دیكە گەمارۆكانی سەر 
ئێــران گەڕانــەوە و بــەو شــێوەیەش خولێكی 
نوێی كێشــە و قەیران كەوتە پەیوەندییەكانی 
نێوان تاران و واشنتنەوە. ئەوەش لەكاتێكدایە 
كــە لەالیــەك بڕیــار بــوو یەكێتــی ئەوروپــا 
سەربەخۆ لە ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا 
پەیوەنــدی دارایــی و بازرگانــی لەگــەڵ ئێران 
بپارێــزێ كــە ســەركەوتوو نەبــوو. لەالیەكی 
دیكەشــەوە یەكێتیــی ئەوروپا بەهــۆی هەوڵ 
بۆ چەند كردەوەیەكی "تیرۆریســتی" گوشاری 
خســتووەتە ســەر ئێران. هەر بۆیــەش ئێران 
پەیوەندییەكانــی لەگــەڵ ئەلقاعیــدە ئاشــكرا 
كــرد، ئــەوە لەكاتێكدایــە كە هــەم ئەمریكا و 
هەم رووســیا هەوڵ بۆ بەشداریی ئەلقاعیدە لە 
پرۆسەی سیاسی ئەفغانستان و داماڵینی چەك 
لــەو رێكخراوە دەدات، بەاڵم ئێران خەریكە بەر 
بەو رەوتە دەگرێت و بەباوەڕی توێژەران ئێران 
ناخوازێت پڕۆســەی ئاشتەوایی لە ئەفغانستان 
سەربگرێت و بەتەمایە بەردەوام وەك كەرەستە 
ئەلقاعیدەیەكی چەكداری الوازی لەگەڵدا بێت، 
تاوەكــو بتوانێ لەدژی سیاســەتەكانی رۆژئاوا 
كەڵكی لــێ وەربگــرێ. بەباوەڕی شــارەزایان 
ئێــران بــە دوو شــێوە خەریكــی بەكارهێنانی 
ئەلقاعیدەیــە، لە ئاســتی ناوچەیی لە گشــت 
ناوچەكە و بە تایبەتی لە عێراق و ئەفغانستان 
پشتیوانی سەربازییان لێدەكات لەدژی هێزەكانی 
ئەمریكا، لە ئاستی جیهانیش بە پشتیوانیكردن 
لە ئەلقاعیدە و زەقكردنەوەی هێزی تیرۆریستی 
ئەو رێكخراوەیە لە ئەوروپا لەالیەك و لەالیەكی 
دیكــەش كەڵكوەرگرتــن لــەو رێكخــراوە بــۆ 
ترانزێتی مادەی هۆشبەر لە ئێرانەوە بۆ ئەوروپا 
بە تەمایە گوشــار بخاتە ســەر ئەوروپا تا بەو 
شێوەیە لە گوشــارەكانی سەر رۆژئاوا بۆ سەر 

ئێران كەم بكاتەوە.   

)هۆکارەکانی پەرەسەندنی پەیوەندییەکانی ئێران و ئەلقاعیدە(

ئێرانوئەلقاعیدە..لەتێكهەڵچوونەوەبۆنزیكایەتی

ئێران دەیەوێ ئەلقاعیدە بكاتە چەکێك 
لە دژی ئەوروپا بۆ ئەوەی گەمارۆی زیاتری 

نەخەنەسەر

بەشێكلەهێزەكانیئەمریكالەسووریادەمێننەوە
رووداو - هەولێر

حكومەتــی ئەمریكا بیر لــەوە دەكاتەوە 
كــە ژمارەیــەك لــە هێزەكانــی لــە بنكەی 
ئەلتەنف لە باشــووری ســووریا بهێڵێتەوە. 
ئەو بنكەیە كە دەكەوێتە ســەر سێگۆشەی 
ســنووریی ئوردن- عێراق- سووریا، سەرەتا 
بــۆ بەرەنگاربوونــەوەی داعــش و دواتــر 
بــۆ جڵەوكردنــی فراوانخوازییەكانــی ئێران 

بەكارهات.
بنكەی ئەلتەنف بە لەمپەرێك لە بەردەم 
هیــالل یان رێڕەوی شــیعیی ئێران لەقەڵەم 
دەدرێ. فەرماندەیەكــی پێشــووی ئەمریكا 
بــە گۆڤــاری )فۆرین پۆڵســی(ی ئەمریكی 
راگەیاند :"ئەلتەنف بەشــێكی ســەرەكییە 
لــە هەوڵــەكان بۆ ئــەوەی رێگە نــەدەرێ 
ئێــران هێڵــی پەیوەنــدی لە عێراقــەوە بۆ 
ســووریا و لەوێشەوە بۆ باشــووری لوبنان 
بــۆ یارمەتیدانی حیزبوڵاڵ دروســت بكات". 
لە كاتێكدا ئیســرائیل یەكێكە لەو واڵتانەی 
بە پالنی كشــانەوەی هێزەكانی ئەمریكا لە 

سووریا نیگەرانە.
كشــانەوەی  یەكەمــی  پالنــی  بەپێــی 
هێزەكانی ئەمریكا، سەربازان و راوێژكارانی 
بنكــەی ئەلتەنف دواییــن گروپی ئەمریكی 
دەبن كە سووریا جێبهێڵن. زۆرینەی سەرباز 
و ســتافی ئەمریكی لە باكووری رۆژهەاڵتی 
ســووریا جێگیركــراون و لــەوێ هاوبەشــی 
هێزەكانــی ســووریای دیموكراتــن. بنكەی 
ئەلتەنف زیاتر لە 200 ســتافی ســەربازیی 

ئەمریكای لێیە و ئەركی سەرەكییان مەشق 
و راهێنان بە چەكدارانی ئۆپۆزیســیۆنە لەو 

ناوچەیە.
بەرپرسانی سەربازی و ئیداریی كۆشكی 
سپی و پێنتاگۆن بە گۆڤارە ئەمریكییەكەیان 
راگەیانــدووە كــە بایەخی ســتراتیژیی ئەو 

ناوچەیــە وایكــردووە بیــر لــە پالنێك 
بــۆ هێشــتنەوەی هەندێــك لــە 

ناوچەیــە  لــەو  هێزەكانیــان 
لــەو  یەكێــك  بكەنــەوە. 

فاكتەرانــەی وایكــردووە 
بیر لەو  ئەمریكییەكان 

پالنــە بكەنــەوە 

ئــەو بازنــە ئەمنــی و بەرگرییەیــە كــە بە 
ئەمریــكادا كێشــراوە.  دەوری هێزەكانــی 
ئەمریكییــەكان لــەو ناوچەیە بــە درێژایی 
ئەمنییــان  ناوچەیەكــی  كیلۆمەتــر   55
دروســتكردووە كە تێیدا مافی بەرگریكردن 

لە خۆیان هەیە. 
بــەاڵم مانــەوەی هێزەكانــی ئەمریكا لە 
ئەلتەنف بۆ بەرەنگاربوونەوەی ئێران كێشەی 
یاســاییش بۆ ئیــدارەی ئەمریكی دروســت 
دەكات. ژمارەیەك شــارەزای ســەربازی بە 
)فۆرین پۆڵســی(یان راگەیانــدووە ئیدارەی 

دۆناڵــد ترەمپ، ســەرۆكی ئەمریكا، ناتوانێ 
بە ئاســانی بڕیاری 2001 بــۆ بەكارهێنانی 
هێزی سەربازی لە دژی هێزە دەوڵەتییەكان 
بەكاربهێنــێ، چونكە بڕیارەكــەی 2001 بۆ 
بەكارهێنانــی هێز لــە دژی گروپە چەكدارە 

نادەوڵەتییەكانە، بۆیەش مانەوەی هێز لە 
سووریا ناتوانێ بۆ هیچ بیانوویەك جگە 

لە شەڕی دژی داعش بەكاربێ.
ســەرچاوەیەكی ئاگادار بۆ گۆڤارە 

ئەمریكییەكەی ئاشكرا كردووە 
"تاكــە ئامانجــی لۆژیكــی بۆ 

بنكــەی ئەلتەنــف دەكرێ ئــەوە بێ كە ئەو 
بنكەیــە رێگە بە ئەمریــكا دەدات چاودێری 
جووڵەی میلیشیاكانی سەر بە ئێران بكات". 
ســەرچاوەكە جەخت لــەوەش دەكاتەوە كە 
"ئەگــەر راســتیتان دەوێ دەبــێ ئەركێكــی 
ســەربازی دیكــە )بــۆ ئــەو بنكەیە( 

دروست بكەین".
ترەمپ لە دوایین 
ســاڵی  رۆژەكانــی 
بڕیــاری  رابــردوو، 

كشــانەوەی هێزەكانی ئەمریكا لە سووریای 
راگەیاند، ئاماژەی بۆ ئەوەش كرد كە شەڕی 
داعــش لە ســووریا تەواو بــووە. بڕیارەكەی 
ترەمپ دوای گفتوگۆ تەلەفۆنییەكەی لەگەڵ 
رەجــەب تەیــب ئەردۆغان، ســەرۆككۆماری 
توركیــا، بوو. ئەردۆغــان بەڵێنی بە ترەمپ 
دابوو واڵتەكەی شــەڕی پاشماوەكانی داعش 
لــە باكــووری رۆژهەاڵتــی ســووریا بگرێتە 

ئەستۆ.
بەگوێرەی راپۆرتەكەی )فۆرین پۆڵســی( 
ئەلتەنــف  بنكــەی  لەبــارەی  گفتوگــۆكان 
بەردەوامــن، بــەاڵم هــەر بڕیارێكیــش 
ئەمریــكا  ســەرۆكی  دەبــێ  دەربچــێ 
پەسندی بكات. ترەمپ لە چەند هەفتەی 
بــەوەی مــاوەی  رابــردوودا قایلبــووە 
كشــانەوەی هێزەكانــی ئەمریــكا درێژ 
بكاتەوە، بەو حاڵەشــەوە بەرپرســێكی 
حكومەتی ئەمریكا دەڵێ "ئایا ســەرۆك 
ئــەم پالنــە قەبــووڵ دەكات؟ هەمــوو 

لێدوانەكانی پێچەوانەی ئەوە دەڵێن".
گوتەبێژی پێنتاگــۆن ئامادە نەبووە 
هێــزەكان  كشــانەوەی  وردەكاریــی 
جێهێشــتنی  یــان  مانــەوە  پالنــی  و 
هێزەكان بخاتــەڕوو، تەنیــا ئەوەندەی 
فۆكەســمان  "ئێســتا  خســتووەتەڕوو 
و  بەبەرنامــە  كشــانەوەیەكی  لەســەر 
هاوئاهەنگــە لە ســووریا. بەاڵم بەهۆی 
الیەنــی ئەمنییــەوە نامانــەوێ باســی 
خشــتەی زەمەنی و جموجۆڵی تایبەتی 

هێزەكانمان بكەین".

ئەمریكا سێگۆشەی سنووریی عێراق، سووریا، ئوردن چۆڵ ناکات

شاهۆ حوسێنی

ئەلقاعیدە رێكخراوێكی جیهادی چەكدارە لەالیەن ئوسامە بن الدن بە ئامانجی بەرەنگاربوونەوەی یەكێتیی سۆڤیەت دامەزرا
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خەڵكێكی زۆر لە كوردســتان روویان لە یۆگا 
كــردووە، هەمــووان باســی ســوودە دەروونی و 
تەندروســتییەكانی دەكەن، بۆ بەدواداچوونێكی 
مەیدانی و زانســتی، لە شەوێكی ساردی زستاندا 

بەرەو سلێمانی بەڕێكەوتم.
 زســتانێكی سەخت و دژوارە و كەشوهەوا تا 
راددەی بەســتن ساردە، لە زســتاناندا زووتر لە 
شــارەكانی دیكە بەفر دادەبارێتە سەر شارەكە. 
لە سلێمانی ســەنتەرێكی یۆگا، زستانی ساردی 
گەرمكردووەتەوە، لەڕاستیدا ئەوانەی یۆگا دەكەن 
هێنــدە رۆدەچنە نێو ناخی خۆیــان، ئاگایان لە 

سەرما و دنیای دەوروبەریان نامێنێ.
لە نهۆمی خوارەوەی باڵەخانەیەكی یەكێك لە 
گەڕەكە نوێیەكانی شــاری سلێمانی سەنتەرێكی 
یۆگام دۆزییەوە، مامۆستا هیوا و یۆگاڤانانی دیكە 

بە گەرمییەكی زۆرەوە پێشوازییان كردم.
هەمــوو بەشــداربووان هیوایەكــی زۆریان بە 
مامۆســتا هیوا هەیە، ئەم مامۆســتا و راهێنەرە 
لە ســەنتەرێكی بچووكدا هیوایەكــی گەورەی بە 

بەشداربووانی یۆگا بەخشیوە.
لە هیوام پرســی یۆگا چییە؟ ئەو لە وەاڵمدا 
گوتــی: "یۆگا وەرزش نییە، ئایین نییە و هونەر 
نییە، بەڵكو رێگەیەكی جیاواز و سەربەخۆیە بۆ 

بەستنەوەی مرۆڤ بە ناخی خۆیەوە".
تەمەن رێگــر نەبووە لە بەردەمی خاتوونێكی 
رووخــۆش كە رۆژانە بە قژی ســپیی بەفرینەوە 
بەرگی سپی یۆگا بپۆشێت، ئەو پێیگوتم كە یۆگا 

ژیانی گۆڕیوە.
لە تەنیشــتی ئەوەوە پیاوێكم بینی، تەمەنی 

بەهائەددیــن 65 ســاڵی تێپەڕانــدووە، دەڵێــت 
لە هەشــتاكانەوە یۆگا دەكەم، پێســتی گەنجی 
ئــەو پیاوە ســەرنجی راكێشــام، ئــەو كواڵیتی 
و گەشــییەی لە پێســتی ئــەودا تێبینیــم كرد، 
بۆ كەســێك لەو تەمەنەدا نامۆیــە، بەهائەددین 
پێیگوتــم لە گەنجییەوە وەرزش دەكەم، زیاتر لە 

35 ساڵیشە لە یۆگا دوورنەكەوتوومەتەوە.
گەنجانیش روو لە یۆگا دەكەن، ســوودەكانی 
بــۆ ئەوان چەنــد هێندەن. جووڵــە تایبەتەكانی 
یۆگا جگە لە سوودە دەروونی و رۆحییەكانی، بۆ 

جەستەشیان بەسوودە.
لە هەولێریش خانمێكــی گەنج بە پەیژەكانی 
هۆڵێكی وەرزشیدا ســەردەكەوت، كەلوپەلەكانی 
دانان و دەستیكرد بە خۆگەرمكردن بۆ دەستكردن 

بە وەرزشی لەشجوانی.
سەرەتا ماوەیەك وەرزشی پاسكیلی وەستاوی 

كرد، پاشان راهێنانەكانی لەشجوانی.
یەكــە یەكەی راهێنانەكانی ئەو رۆژەی كردن، 
شەنگە لەگەڵ وەرزشی لەشجوانی، بەشێوەیەكی 
رێكوپێــك و بــە بەرنامە یــۆگاش دەكات "یۆگا 
نەرمییەكی زۆری بە جەستەم بەخشیوە، دەروونم 
پاك دەكاتەوە و سترێسم ناهێڵێت". ئەمە قسەی 

شەنگەیە.
هەمووان بەیەكەوە هاتنە سەرەوە، دەیانویست 
ژەمــی ئەمــڕۆی یــۆگا رۆح و دەروونیــان پــاك 

بكاتەوە.
كچێك سەرپەرشــتی دەكردن كــە راهێنەر و 
مامۆستای یۆگا بوو، هەلبین دهۆكییە و لەشاری 

میونشنی ئەڵمانیا خوێندوویەتی.
هەمووان لەســەر پــێ وەســتان، چاوەڕوانی 
فەرمانــی هەلبینــن بۆ ئــەوەی دەســتپێبكەن، 

روخســاری هەمــووان دەریدەخســت كە تینووی 
شــتێكن، تینوێتییــەك كە مەتەڵێكــە و رەنگە 

هەلبین بتوانێت هەڵیبێنێت.
ســەرنجم دایــە مــۆم و گوڵــەكان، پێــش 
مۆمەكانیــان  راهێنانــەكان  دەســتپێكردنی 
داگیرساند، گوڵەكانیشــیان لە تەنیشتیان دانا. 
لەكاتێكــدا كە هەندێكیان خەریكــی یۆگا بوون، 
لــە نێو ســەنتەرەكەدا هەندێكی دیكــە مەلەیان 
دەكرد. هەندێكی دیكەش وەرزشــی لەشجوانی و 

لەشڕێكییان دەكرد.
هەلبین زەنگێكی بەكاردەهێنا بۆ گەڕاندنەوەی 
ئەندامانی تیمەكەی بۆ نێو ژیانی ئاسایی، دەنگی 
ئــەو زەنگــە لــە گوێچكــەی یۆگاڤانانــدا هێندە 
كاریگەرە كە لــە قوواڵیی ناخیاندا بە چركەیەك 
دەیانگەڕێنێتــەوە نێــو واقیعی ئــەو ژیانەی لێی 

دووركەوتبوونەوە.
بەبــڕوای هەلبیــن غەزالــی، گرنگترین شــت 
لە یــۆگادا فێــری ببی هەناســەدانی دروســتە، 

هەناســەدان ئۆكســجینێكی زیاتر دەنێرێتە نێو 
خانەكانی جەستە، ئەمەش مرۆڤ دەبوژێنێتەوە.

یۆگا جگە لە كاریگەرییە رۆحییەكانی، جوڵە 
و وەرزشــێكی پڕسوودیشە، خاتوونێك پێیگوتم 
پێــش ئەوەی ببێتــە یۆگاڤان، كێشــەی ئازاری 
پشــتی هەبوو، بەاڵم ئێستا مامۆستای یۆگایە و 

ئەو كێشەیەشی نەماوە.
لە باشووری كوردستان چەند سەنتەرێكی یۆگا 
كراونەتەوە، ژمارەی بەشداربووانیش بەردەوام لە 
بەرزبوونەوەدایە، هەلبین و هیوا پێیانگوتم ئەگەر 
راگەیاندن رۆڵی خۆی بە باشــی بگێڕێت، خەڵك 
دەتوانن سوودی زیاتر لە یۆگا وەربگرن "پێویستە 
ئــەو گرێ دەروونییە بكەینــەوە كە لە دژی یۆگا 
هەیە". هەلبیــن كە رۆژی دواتــر دەگەڕایەوە بۆ 
ئەڵمانیــا داوای كــرد )رووداو( ســەردانی ئــەو 
زانكۆیە بكات كە لە ئەڵمانیا ئەو تێیدا دەخوێنێت 
"بۆ ئەوەی خەڵكی كوردستان بزانن ئەڵمانییەكان 

چۆن روویان لە یۆگا كردووە". 

یۆگا..رێگەیەكیباشبۆلەنێوبردنیچەندیننەخۆشی

دەبێ ئەو گرێ  یۆگا ژیانی گۆڕیم
دەروونییە 
بكرێتەوە کە لە 
دژی یۆگا هەیە
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بە گشتی مووچەی پزیشك لە واڵتێك بۆ واڵتێكی 
دیكــە جیــاوازە، بەپێی ئامارێك لە نێــو 10 واڵتی 
پێشكەوتوو لە بواری پزیشكیدا، پزیشكانی پسپۆڕ لە 
ئوسترالیا سااڵنە زۆرترین مووچە وەردەگرن، بەاڵم لە 
ئەمریكا پزیشكی گشتی زۆرترین مووچە وەردەگرن 
بە بەراورد لەگەڵ پزیشــكانی گشــتی نۆ واڵتەكەی 
دیكە. مووچەی سااڵنەی پزیشكانی گشتی و پسپۆڕ 

لەو 10 واڵتە بەو شێوەیەی خوارەوەیە. 

پزیشكانیهۆڵەندادەوڵەمەندترینن

رووداو - هەولێر

ئەژنــۆ، گەورەتریــن جومگەیە لە جەســتەدا و 
هەندێكجار بە جومگەیەكــی پێكەوەیی نێودەبرێ، 
چونكە ئێسكی ران لەالیەك و كاڵوەی ئەژنۆ لەالیەكی 
دی، جومگەكەی دیكە لە هەمان جومگەدا پێكدێنن. 
كۆتایی ئەو ئێســكانەی لــە ئەژنۆدا پێكدەگەن، بە 
كڕكڕاگەیەكی لووس و نەرمتر لە ئێسك داپۆشراون.
جووڵەی ســەرەكیی لــە ئەژنۆدا نوشــتانەوە و 

رێكبوونەوەیــە، بە مەودایەكی ســنوورداریش رێگا 
بە ســووڕان دەدات بۆ دەرەوە و ناوەوە. ئەژنۆ لەو 
جومگانەیە كە زۆرترین زەبری بەردەكەوێ و ئەگەر 
نەپارێــزرێ تووشــی زیانی درێژخایــەن و تەنانەت 
هەمیشەییش دەبێ. لە پرۆسەی چوونە تەمەنیشدا 
تووشــی سووان دەبێ. بەهۆی سروشتی جومگەكە 
كــە زۆر بــەكاردێ لــە ژیانــی رۆژانــەدا و كێشــی 

جەستەش هەڵدەگرێ.
جگــە لە ئێســكەكان، ژێ و بەســتەر لــە ناو و 

چواردەوری جومگەكــەدا هەن كە جێگیر و پتەوی 
دەكــەن، ماســولكەش هــەن كە هێزی جــوواڵن و 

قورسایی هەڵگرتنی پێدەدەن.
لەنێو جومگەكەدا شلەیەك هەیە كە هەم جۆرە 
چەوركردنێــك دەدات بــە كۆتایــی ئێســكەكان بۆ 
ئاسان جوواڵنیان، هەم كۆمەكی گەیشتنی خۆراك و 
ئۆكسجین بە كڕكڕاگەی كۆتایی ئێسكەكان دەكات، 
چونكــە كڕكراگــەكان بۆڕیی خوێنیان تێــدا نییە، 

بەپێچەوانەی ئێسكەكانەوە.

شەشرێگابۆدووربوون
لەئازاریئەژنۆ

"زیادبوونی یەك کیلۆگرام لە کێش، بە قورسایی چوار 
کیلۆگرام گوشار لەسەر جومگەی ئەژنۆ دادەنێ"

 کێشت دابەزێنە:

زیادبوونــی یەك كیلۆگرام كێشــی جەســتە، بە قورســایی چوار 

ی ئەژنــۆ دادەنــێ. زۆركات پاش 
كیلۆگــرام گوشــار لەســەر جومگە

2 5 كیلۆگرام كێشــی لەش، كەســەكە تووشــی 
زیادبوونی تەنیا -

ئازاری ئەژنۆ دەبێ. ئەگەر كەسەكە بە وەرزش و رێكخستنی 

زیادەیە دابەزێنــێ، ئازارەكەی لە 
خۆراك ئەو كێشــە 

كۆڵ دەبێتەوە.

 وەرزشی قورس بە جومگەکانت مەکە:

بــۆ ئەو كەســانەی ئــازاری ئەژنۆیان هەیە، ســكوات و وەرزشــە 

هاوشــێوەكانی، وادەكەن ئەژنۆ بۆ مەودایەكی زۆر بنووشــتێتەوە لە 

دۆخی هەڵگرتنی جەستەدا، ئەوەش گوشارێكی زۆر دەخاتە سەر 
جومگەی ئەژنۆ. بۆیە باشــترە تووشبووانی سووانی ئەژنۆ، 

ئەژنۆیان زۆرتر لە 90 پلە نەنووشتێننەوە.

  بزانە چۆن قادرمە بەکاردەهێنی:

ە، یــان تەمەنیان 
ئەوانەی كێشــیان زۆر

سەرووی 40 ساڵە، باشترە بە لەسەرخۆیی 

 هاتوچۆ بكەن و ســوود لە 
بــە قادرمەدا

قەراخــی  )موحاجــەرە(ی  پەرژیــن 

كان وەربگــرن. رۆشــتنی ســەر 
قادرمــە

قادرمە بە هەڵەشــەیی و بێ پاڵپشــتی 

ــانەدا، زیــان بە 
ژینــەكان لــەو كەس

پەر

ئەژنۆكان دەگەیێنێ.

 وەرزشەکانی بەهێزکردنی ران بكە:
و حاڵەتــە بە ئازارەكانی دیكەی ئەژنۆیان نەریتی بەردەوامی ئەوانەی سووانی جومگە بەهێزكردنــی ماســولكەكانی ران ببێتــە كەمدەكاتــەوە، بۆیە گرنگە وەرزشــەكانی رانــی بەهێــز گوشــاری ســەر ئەژنۆكان 

هەیە.

 مەوداکانی جوواڵنی ئەژنۆت زیاد بكە:
پلــە بە پلە هەوڵ بدە مەودای جووڵەی 
ئەژنــۆ زیــاد بكــەی، چونكــە ســنوورداریی 
جووڵەكانــی جومگەكە، گوشــاری ســەر چەند 
بەشێكی زیاد دەكات و ئازارەكەت سەختتر دەكات.

 سوودوەرگرتن لە پەرژینی شەقامەکان:
ئەو كەسانەی سووانی جومگەیان هەیە یان 

زەبر بەر ئەژنۆكانیان كەوتووە، باشــترە ســوود 
لە پەرژینی شــەقامەكان وەربگرن بۆ كەمكردنەوەی 

قورسایی جەستە لەسەر جومگەی ئەژنۆیان.

چەند رێگایەك بۆ دووربوون لە ئازاری ئەژنۆ 14
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ئەوخااڵنەیدەبێهەرخانمێك
لەسەرماكیاژبیانزانێ

رووداو  - هەولێر

ماكیاژ یان ئارایشــت، هێنــدە تێكەاڵوی ژیانی 
زۆرینەی خانمانی كوردستانە كە بووەتە بەشێكی 
جیانەكــراوە لــە ژیانی رۆژانەیان، بــەاڵم چەندین 
وردەكاری گرنــگ هــەن لەســەر ئارایشــت كــە 
پەیوەندییان بە تەندروســتی خانمەكەوە هەیە و 

پشتگوێخراون.
دێسكی تەندروستی تۆڕی میدیایی رووداو بە 
راوێژ لەگەڵ پســپۆڕانی پێســت و جوانكاری لە 
كوردستان كۆمەڵێك رێنمایی گرنگی داڕشتووە 
بۆ ئەوەی خانمان ســوودی لێوەربگرن، ئەمانە 

گرنگترینیانن.
 جوانیی لە ناوەوە دەستپێدەکات:

پزیشكێكی پسپۆڕی پیست و جوانكاری بۆی 
نووسیوین: "ناواخنێكی ناتەندروست و نەخۆش 
ناتوانێــت روخســارێكی جوان و درەوشــاوە 
پێشــانبدات". بۆیە هەمیشە سەرنجت لەسەر 
ئەمانە بێ و لە ژیانی رۆژانەتدا مســۆگەریان 
بكە، ئەوانیش: خواردنەوەی بڕی پێویســتی 
ئاو، خۆراكی تەندروست، وەرزشی پێویست، 
خەوی قووڵ و ئارامیبەخــش، دووربوون لە 

گوشاری دەروونی.
 خاوێنكردنەوەی پێست:

دوای هەموو ئارایشــتێك دەبێت پێست 
تاوەكــو  بكرێتــەوە،  خاوێــن  بەتــەواوی 

كونیلەكانی بكرێنەوە، بەم شــێوەیە پێست توانای 
پرۆسە فیزیۆلۆژییە ئاساییەكانی لەدەست نادات و 
ناژاكێ. پێویســتە هەموو شــەوێك بەر لە نووستن 
پێستت بە باشی خاوێن بكەیتەوە و هیچ ئارایشتێكی 
پێوە نەهێڵی، ئەگەرنا نیشانەكانی پیربوونی پێست 
زوو دەردەكەون و گەنجێتی و درەوشاوەیی پێستت 

لەدەست دەدەی.
 شێدارکەرەوە:

بۆ پاراســتنی ئاوداری و درەوشــاوەیی پێســت 
)وشــك بــێ یان چــەور( پێویســتی بە مــاددەی 
شــێداركەرەوە  بەكارهێنانــی  شــێداركەرەوەیە، 
پێویستی بە راوێژی پزیشك هەیە "ئەگەر جارێكیش 

بێت" بۆ ئەوەی تووشی هەڵە نەبیت.
 دژەخۆر:

ئەو بەرهەمانەی ماكیاژ بەكاربهێنە كە رەگەزی 
دژەخۆریان تێدایــە و رێگری لە هەردوو جۆرەكەی 
 " UVA & UVB " تیشــكی ســەروو وەنەوشــەیی

دەكەن .
 هەموو رۆژێك ئارایشت مەکە:

گرنگــە هەندێــك رۆژت هەبــن تێیاندا پێســت 
پشــوو بدات و هەڵگری ئەو هەموو ماددە كیمیاییە 
نەبێ، هەوڵدە هەفتانە پشــوو بە پێســتت بدەی، 
ئــەو رۆژانەش كە ماكیــاژ بەكاردەهێنی با تەنك و 

گونجاو بێت.

 فڵچەی ئارایشت خاوێن رابگرە:

النیكــەم مانگــی یەكجــار فڵچەكانــی 
مــاددەی  و  باشــی  بــە  ئارایشــت 
خاوێنكەرەوە بشۆ، بۆ ئەوەی رێگە بە 
مانەوەی بەكتریــا و خانەی مردووی 

بەجێماو نەدەی لەنێویدا.

 کەرەستەی ئارایشت 
ئاڵوگۆڕ مەکەن:

ئەمەشیان گرنگە، كەرەستەی 
ئارایشتی كەس بەكارمەهێنە 
و هی خۆت مەدە بە كەس، 

تاوەكو دووربی لە نەخۆشییە 
گوازراوەكان.

راهێنەرێكی یۆگا

ئافرەتێكی بە تەمەن
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بەرپرســێكی بااڵی یەكینەكانی پاراستنی گەل 
)یەپەگــە( رایگەیاند، لــە چەنــد رۆژی داهاتوودا 
لەبارەی چارەنووســی باكووری رۆژهەاڵتی سووریا 
لەگــەڵ حكومەتی دیمەشــق دەســت بــە گفتوگۆ 
دەكەن، ئاماژەی بۆ ئەوەش كردووە كە كاردانەوەی 
حكومەت بەرامبەر نەخشــەڕێیەكەی كورد ئەرێنی 

بووە.
بــە  یەپەگــە،  فەرمانــدەی  ســیپان حەمــۆ، 
ئاژانســی )رۆیتــەرز(ی راگەیاند :"هــەوڵ هەیە بۆ 
ئەوەی دانوستاندنەكان دەستپێبكەن. هەڵوێستی 
حكومەتی سووریا )بەرامبەر پێشنیازنامەی كورد( 
ئەرێنی بووە و بڕوامان وایە لە چەند رۆژی داهاتوودا 

دەست بە گفتوگۆ دەكەین".
ئەگــەری دیالۆگی نێــوان رۆژاڤای كوردســتان 
و حكومەتی ســووریا لە دوای بڕیاری كشــانەوەی 
هێزەكانی ئەمریكا بەهێزتر بووە، ئەگەر حكومەتی 
ســووریا و كورد رێكبكەون، ئــەوە دوو گەورەترین 
پارچــەی خاكــی ســووریا یەكدەگرنــەوە. حەمۆ 
بە ئاژانســە بەریتانییەكەی راگەیانــد، بڕیارەكەی 
دۆناڵــد ترەمپ، ســەرۆكی ئەمریكا، ســەبارەت بە 
كشــاندنەوەی هێزەكانی ئەمریكا زۆر پەلەی پێوە 
دیار بوو، بەتایبەتیش لە كاتێكدا كە هێشتا شەڕی 

دژی داعش تەواو نەبووە. 
هێزەكانی رۆژئاڤای كوردســتان چاویان لەوەیە 
رووســیا نێوانگیری ئەوان و رژێمی ســووریا بكات 
و رێگەش لە هێرشــی توركیا بۆ ســەر ناوچەكانی 
ژێر دەســەاڵتیان بگرێ. هەفتــەی رابردوو رەجەب 

تەیب ئەردۆغان، سەرۆككۆماری توركیا و ڤالدیمیر 
پوتین، سەرۆكی رووسیا، لە مۆسكۆ كۆبوونەوە. 

لــە دوای كۆبوونەوەكــە پوتین پشــتگیری لە 
دیالۆگــی نێــوان كورد و دیمەشــق كــرد و گوتی 
"ئــەم دیالۆگە كۆمەڵگای ســووریا بەهێزتر دەكات 
و ئاشــتەوایی نیشــتمانی دەهێنێتــە ئــاراوە. ئەم 
گفتوگۆیانە نەك هەر بۆ سووریا، بەڵكو بۆ هەموو 

واڵتانی دراوسێی سووریاش باشن".
ناوچــە  لــە  لــە بەشــێك  توركیــا دەیــەوێ 
ســنوورییەكانی رۆژئاڤــای كوردســتان زۆنی ئارام 
دروســتبكات، لە دوای كۆبوونەوە دوو قۆڵییەكەی 
لەگــەڵ پوتین، ئەردۆغان ئاماژەی بۆ ئەوە كرد كە 
لەسەر ناوچەی ئارام هیچ ناكۆكییەك لە نێوان دوو 
واڵتەكەدا نییە، هەرچەند هەفتەی پێشتر وەزارەتی 
دەرەوەی رووســیا جەختــی لەوە كردبــووەوە كە 
"باشترین چارەسەر گەڕاندنەوەی ئەو ناوچانەیە بۆ 

ژێر كۆنترۆڵی حكومەتی سووریا".
 بەرپرسانی پەیەدە لەگەڵ بیرۆكەی ناوچە یان 
زۆنی ئارامدا كێشــەیان نییە، بــەاڵم جەخت لەوە 
دەكەنــەوە كــە ناوچەكــە دەبێ لەژێــر چاودێریی 
الیەنێكــی نێودەوڵەتیــدا بــێ، لەوانــەش نەتەوە 
یەكگرتووەكان. یەپەگە بە توندی ئەوە رەتدەكاتەوە 
توركیــا چاودێر و پارێزەری ناوچــە ئارامەكە بێ. 
سیپان حەمۆ لەوبارەوە بە ئاژانسە بەریتانییەكەی 
راگەیاند :"ئێمە دەمانەوێ وەك دراوسێ پەیوەندی 
باشــمان هەبێ، بەاڵم توركیا ئەوەی قەبووڵ نییە. 
ئەگــەر توركیا هێــرش بكاتە ســەر ناوچەكەمان، 

ئێمەش وەاڵمیان دەدەینەوە".
ئارۆن ستاین، شارەزای رۆژهەاڵتی نێوەڕاست لە 

پەیمانگای لێكۆڵینەوەی سیاسەتی دەرەوە، پێیوایە 
پاش بڕیارەكەی ســاڵی رابــردووی ترەمپ، توركیا 
هیــچ چارەیەكی نییە جگە لەوەی پەیوەندییەكانی 
لەگــەڵ رووســیا هاوســەنگ بــكات و هاوكاتیــش 
گوشــارەكانی لەسەر رژێمی ئەســەد بەردەوام بن، 
تاوەكــو چاویــان بەســەر یەپەگــەوە بــێ. هەوڵە 
سەربازی و هەواڵگرییەكانی ئەمدواییەی توركیا لە 

نزیك مەنبجیش هەر بۆ ئەمە بووە.
ستاین لە وتارێكدا لە گۆڤاری )فۆرین ئەفەیرز( 
ئامــاژە بــۆ ئــەوە دەكات كــە: "توركیــا دەیەوێ 
گەرەنتــی ئەوە بكات ئەگــەر هێزەكانی حكومەتی 
سووریا گەڕانەوە باكووری رۆژهەاڵتی سووریا، ئەوە 
ئەنقــەرە بتوانێ پشــت بەوان ببەســتێ بۆ ئەوەی 

هەڵكوتنە سەر كورد".
هەفتەی رابردوو، پوتین لە پرێس كۆنفرانسەكەی 
خۆی و ئەردۆغاندا ئاماژەی بۆ "رێككەوتنی ئەدەنە" 
كــرد و رایگەیانــد كە ئــەو رێككەوتنەكــە تاوەكو 
ئێســتاش دەكــرێ كاری پێبكــرێ و ئاسایشــی 
ســنوورەكانی توركیــای پــێ گەرەنتــی بكــرێ. 
رێككەوتنــی ئەدەنــە لە ســاڵی 1998 لــە نێوان 
دیمەشق و ئەنقەرە واژۆ كراوە كە تێیدا حكومەتی 
ســووریا پابەندە بــە پێنج خاڵەوە، هەمووشــیان 
پەیوەندییــان بە چاالكییەكانی پارتــی كرێكارانی 
كوردســتان )پەكەكە(وە هەیە. حكومەتی توركیا 
یەپەگــە و پەیەدە بە باڵی ســەربازی و سیاســی 

پەكەكە لە سووریا دەزانێ.
ئەوەی ئاشكرایە، رووسیا وەكو هەموو الیەنەكانی 
دیكە، لەســەر زیاتر لە هێڵێك هەوڵی چارەسەری 
دۆخەكە دەدات، واتە لەالیەكەوە هەوڵی رێككەوتنی 

سیاســی لە نێوان بەشــار ئەســەد و كورد دەدات 
و لەالیەكی دیكەشــەوە بەنیــازی زیندووكردنەوەی 
ە. ئەوەی دیار نییە  رێككەوتنە ئەمنییەكەی 1998ـ 

ئەوەیە رووسیا چۆن دەتوانێ لە نێوان ئەو پالنەدا 
بااڵنس دروست بكات.

ئــارۆن ســتاین ئامــاژە بــۆ ئــەوە دەكات كــە 

رووســیا هەمــوو هەوڵی خــۆی دەدات بــۆ ئەوەی 
رێگە لە پێكدادانی كورد و توركیا بگرێ، ئامانجی 
ئــەو هەوڵەش ئەوەیە هێزەكانی بەشــار ئەســەد، 
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یەپەگە دەڵێت هەڵوێستی رژێمی سووریا بەرامبەر یاداشتەكەیان ئەرێنی بووە

رووداو - هەولێر

هەفتــەی رابــردوو كۆڕبەندێكــی تایبــەت بــە 
راكێشانی وەبەرهێنانی بیانی بۆ سووریا بەڕێوەچوو، 
كۆڕبەندەكە بە سەرپەرشــتی محەممەد حەمشــۆ، 
بازرگانــی ســووریی نزیك لە رژێم و فیدراســیۆنی 
لــە  ئیمــارات  پیشەســازیی  و  بازرگانــی  ژووری 
ئەبوزەبی ســازدرا. كۆڕبەندەكــە ئاماژەیەكی روونە 
بــۆ هەوڵــی نزیكبوونــەوەی ژمارەیەك لــە واڵتانی 
كەنــداو لە حكومەتی دیمەشــق. هاوكات یەكێتیی 
ئەوروپــا ژمارەیەك ســزایان بەســەر 11 بازرگان و 
وەبەرهێنەری ســووریدا ســەپاند كە گومان دەكرێ 
حكومەتــی ســووریا وەكــو باڵیــۆزی بازرگانی بۆ 
راكێشانی وەبەرهێنانی بیانی كەڵكیان لێوەربگرێ.

كۆتایــی ســاڵی رابــردوو، ئیماراتــی عەرەبــی 
باڵیۆزخانەی واڵتەكەی لە دیمەشق كردەوە، ئەوەش 
وەك یەكــەم هەوڵــی فەرمی بۆ ئاســاییكردنەوەی 
پەیوەندییەكانــی ئیمــارات و ســووریا و رێگرتن لە 
دەســتتێوەردانی ناوچەیی لە "كاروباری ســووریای 
عەرەبــی" كــە شــارەزایان پێیانوایە ئــەو لێدوانە 

ئاماژەیەكی ناڕاستەوخۆیە بۆ ئێران.
ئێران لە هەشــت ساڵی رابردوودا هاوپەیمانێكی 
ســەرەكیی بەشار ئەسەد، ســەرۆككۆماری سووریا 
بووە، هاوكارییە ســەربازی و داراییەكانی تارانیش 
فاكتەرێكی سەرەكی بوون بۆ ئەوەی هەوڵی واڵتانی 
كەنــداو و توركیــا بــۆ رووخاندنی رژێمی ئەســەد 

ســەرنەگرێ، بۆیــەش چاوەڕێ دەكــرێ لە قۆناغی 
دوای شــەڕی نێوخۆدا ئێران لە پاڵ رووسیا پشكی 

شێری لە دەسەاڵت و نفووز لە سووریا بەربكەوێ.
رۆبــەرت فــۆرد، باڵیــۆزی پێشــووی ئەمریــكا 
لــە ســووریا و توێژەر لــە پەیمانــگای رۆژهەاڵتی 
نێوەڕاســت، پێیوایە واڵتانی كەنداو هیواخوازن بە 
تێپەڕینی كات هەوڵە دارایی و دیپلۆماســییەكانیان 

لە نفوزی ئێران لە سووریا كەمبكاتەوە.
بەگوێرەی راپۆرتێكی رۆژنامەی )خەلیج تایمز(
ی ئیماراتی، لە كۆڕبەندەكەدا باســی دەرفەتەكانی 
وەبەرهێنان لە كەرتی بازرگانی، ژێرخان، كشتوكاڵ، 
گەشــتیاری، لۆجیســتیك و وزە كــراوە. محەممەد 
سانی مورشید ئەلرومەیسی، سەرۆكی فیدراسیۆنی 
ژوورە بازرگانییەكانــی ئیماراتیش باســی "بایەخی 
ســتراتیژی"ی دروســتكردنی پەیوەندیی بازرگانی 

لەگەڵ حكومەتی ئەسەد كردووە.
ســوعاد جەبــراوی لــە ناوەنــدی لێكۆڵینەوەی 
)مێرســی كۆرپــس(، دەڵێــت خاڵێــك كــە روون 
نییــە ئەوەیــە ئاخۆ "ئــەو هاوكارییــە داراییانە لە 
چوارچێوەی چارەســەرێكی سیاسیدا پێشكەش بە 
ســووریا دەكرێن یان نا"، هەرچەند بەشدارییەكانی 
ئێستایان زیاتر دەاللەتێكی جیۆپۆلیتیكی تێدایە و 

بۆ كۆنترۆڵكردنی نفوزی ئێرانە لە سووریا.
محەممەد حەمشــۆ لــە ســاڵی 2011 وە لەژێر 
ئەمریكادایــە،  گەنجینــەی  وەزارەتــی  ســزاكانی 
حكومەتی واشنتن حەمشــۆ بەوە تۆمەتبار دەكات 

كــە كار بــۆ حكومەتــی ســووریا دەكات. هەفتەی 
رابــردووش یەكێتــی ئەوروپــا نــاوی 11 بازرگانی 
دیكەی باڵوكردەوە كە دەكەونە لیســتی ســزاكانی 
یەكێتییەكە. ســزاكان قەدەغەی گەشت، سڕكردنی 
ســامان و قەدەغــەی كاری بازرگانــی لــە واڵتانی 
یەكێتیــی ئەوروپا لەخۆدەگرێ. یەكێتی ئەوروپا لە 
ســاڵی 2011 وە ســزای بەســەر 270 كەس و 72 

الیەن و دامەزراوەی سووریدا سەپاندووە.
دیپلۆماتێكــی ئەوروپی بە رۆژنامەی )واشــنتن 
پۆست(ی ئەمریكی راگەیاند "ئەم بازرگانانە بەهۆی 
پەیوەندییان لەگەڵ رژێم قازانجێكی زۆر دەكەن، لە 
بەرامبەریشــدا پارەیەكی زۆر بۆ رژێم دەگەڕێننەوە. 
هیواداریــن ئــەو ســزایانە پەیامێك بێ بــۆ هەموو 
ئەوانەش كە بیر لەوە دەكەنەوە لە داهاتوودا دەست 

لەگەڵ حكومەت تێكەڵ بكەن".
حكومەتــی ســووریا لە چەند مانگــی رابردوودا 
هانــی دیپلۆماتە ئەوروپییەكانیشــی داوە دەســت 
بــە كارەكانــی خۆیان لە ســووریا بكەنەوە. ســێ 
دیپلۆماتــی ئەوروپی، بە مەرجی ئاشــكرانەكردنی 
ناویان، بــە رۆژنامەكەیان گوتووە كە ژمارەیەك لە 
هاوكارەكانیــان بە بەردەوامی لە نێــوان بەیروت و 
دیمەشق لە هاتوچۆدان، هەرچەند پێشتر بەردەوام 
ڤیزاكانیان رەتدەكرایەوە. بەشێكی زۆر لە دیپلۆماتە 
ئەوروپییەكان لە چوارچێوەی هاریكارییە مرۆییەكاندا 
سەردانی سووریا دەكەن. هەفتەی رابردوو حكومەتی 
سووریا رایگەیاند كە ڤیزای دیپلۆماتە ئەوروپییەكان 

بــۆ ماوەیەكــی نادیار ســڕ دەكات، ئەمــەش وەكو 
وەاڵمێك بۆ ئەو سزایانەی یەكێتیی ئەوروپا بەسەر 

بازرگانە سوورییەكانیدا سەپاندووە.
ئەمریكا و یەكێتیــی ئەوروپا رایانگەیاندووە كە 
ئامادەنین لە هەوڵەكانی ئاوەدانكردنەوەی سووریادا 
بەشدار بن، ئەگەر حكومەتی دیمەشق پڕۆسەیەكی 
چارەســەری سیاســی لە ســووریا رانەگەیەنێ كە 
چوارچێوە گشتییەكەی لە دانوستاندنەكانی جنێڤدا 
دادەنــرێ. بەگوێــرەی ســەرچاوە میدیاییــەكان، 
ئیــدارەی ئەمریكا داوای لــە واڵتانی كەنداو كردووە 
یارمەتی ئاوەدانكردنەوەی ناوچەكانی ژێر دەسەاڵتی 
رژێــم نــەدەن، عەلــی ئەحمــەد، دامەزرێنــەر و 
بەڕێوەبەری پەیمانگای كاروباری كەنداو لە ئەمریكا، 
پێیوایە ئەو داوایەی ئەمریكا دەستی كەنداوییەكان 

دەبەستێتەوە. 
سامر فۆز، بازرگانی بەناوبانگی سووری، یەكێكە 
لەو كەســانەی ناوی لە لیستی سزاكانی ئەمجارەی 
یەكێتیــی ئەوروپادایــە. فــۆز، تەمــەن 45 ســاڵ، 
یەكێكە لەو بازرگانانەی كە ئەركی سەرەكی ئەوەیە 
وەبەرهێنەری بیانی قایل بكات پارەی خۆیان بخەنە 

ناو بنیاتنانەوەی ژێرخانی ئابووریی سووریاوە. 
بازرگانــە ســوورییەكە پالنی هەیــە باڵەخانەی 
بەرز لە ناوچەیەكی نزیك دیمەشــق دروست بكات. 
رێكخراوە مرۆییەكان حكومەتی سووریا و سامر فۆز 
بەوە تۆمەتبار دەكەن كە زەوییەكانی ئەو ناوچەیە 
لەســەر ناوی ئەندامانی گروپەكانی ئۆپۆزیســیۆن 

واڵتانیكەنداوبیرلەئاوەدانكردنەوەیسووریادەكــەنەوە

واڵتانی كەنداو دەیانەوێ لەڕێی ئاوەدانكردنەوەوە شكستی سیاسییان لە سووریا قەرەبوو بكەنەوە

بۆ کەمكردنەوەی نفوزی ئێران

رووداو - هەولێر

كۆڕبەنــدی ئەمســاڵی ئابووریــی جیهان لە 
داڤــۆس بەبێ بەشــداری حكومەتــی ئەمریكا 
بەڕێوەچوو، ئەمەش لە الیەكەوە دەرخەری ئەو 
راستییە بوو كە پەیوەندیی ئابووری و بازرگانیی 
ئەمریكا لەگەڵ جیهانــی دەرەوە بە قۆناغێكی 
قەیراناویــدا تێدەپەڕێ، لەالیەكی دیكەشــەوە 

ئاماژەیەكــی روون بــوو بــۆ ئــەوەی چیــن بە 
ئاســانی دەتوانــێ دەســت بەســەر كۆڕبەندە 
پێنــج رۆژییەكــەدا بگرێ كــە وەك كۆڕبەندی 

سەرمایەدارە جیهانگەراكان ناوی دەركردووە.

چین سەرکردەی نوێی 
بەجیهانیبوونە 

چــوار  ژمــارە  بەجیهانیبوونــی 

)Globalization 4.0( دروشــمی ســەرەكیی 
كۆڕبەندی داڤۆسی ئەمســاڵ بوو. هەڵبژاردنی 
ئەو دروشمە لە كاتێكدایە كە جیهان هێشتاش 
بــە تەواوەتی لــە قەیرانە داراییەكــەی 2008 
هەڵنەستاوەتەوە، ژمارەیەك لە واڵتانی جیهان 
خۆیــان بــە دۆڕاوی بە جیهانیبــوون دەزانن و 
بزووتنەوە پۆپۆلیستەكانیش هەڕەشە لە بنەما 

هەرە جەوهەرییەكانی بەجیهانیبوون دەكەن.

كالوس شــڤاب، دامەزرێنــەر و ســەرۆكی 
كۆڕبەندەكــە، لــە وتارێكــی مانگی تشــرینی 
دووەمی رابردوویدا بۆ روونكردنەوەی دروشــمی 
كۆڕبەندەكە رایگەیاند كە پۆپۆلیستەكانی رۆژئاوا 
دوو چەمكیــان تێكەڵكــردووە: بەجیهانیبوون 
)گڵۆباڵیزەیشن( و جیهانگەرایی )گڵۆباڵیزم(.

 بــە بۆچوونــی شــڤاب: "بــە جیهانیبوون 
دیاردەیەكــە كە تەكنەلۆژیا و ئازادیی جووڵەی 
بیرۆكــە و خەڵك و كااڵ ئاراســتەی دەكات، لە 
كاتێكــدا جیهانگەرایــی ئایدیۆلۆژیایەكە تێیدا 
لەبری بەرژەوەندییە نیشتمانییەكان ئەولەوییەت 
بە نەزمی نیولیبراڵی جیهانی دەدرێ". بۆیەش، 
هەرچەندە كــە بەجیهانیبوون دیــاردەی زاڵی 
ئێســتای جیهانە، بــەاڵم مەرج نییــە "هەموو 
جیهانگەرایانــە  واڵتەكانمــان  سیاســەتەكانی 
بــێ"، واتــە بەپێی ئەو بەهایانە بــێ كە واڵتە 

دیموكراتەكان بەرگرییان لێدەكەن.

فانگ شــینگهای، جێگری سەرۆكی دەزگای 
رێكخــەری دامــەزراوە ئەمنییەكانــی چین، لە 
پانێڵێكی داڤۆســدا لەژێر ناونیشانی "شكستی 

نەزمــی جیهانــی" جەختــی لەوە كــردەوە كە 
"دیموكراســی رۆژئاوایی بە باشــی كاری خۆی 
نــاكات، بۆیەش ئێوە )واتە واڵتانی رۆژئاوایی( 

داڤۆسیئەمساڵبۆچینبوو
لە هیچ کۆڕبەندێكی داڤۆسدا هێندەی ئەمساڵ 
بە نەرێنی باسی کۆمپانیا ئینتەرنێتییەکانی وەکو 

فەیسبووك و گووگڵ نەکراوە

چین هەوڵ دەدات ببێتە سەركردەی نوێی بەجیهانیبوون

)AFP :فۆتۆ( 

شرۆڤە
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رۆژی چوارشــەممەی رابردوو خوان گوایدۆ، 
ســەرۆكی ئەنجوومەنــی نیشــتمانیی ڤەنزوێال، 
خــۆی وەكو ســەرۆككۆماری كاتیــی واڵتەكەی 
راگەیانــد، حكومــەت و ســوپای ڤەنزوێــال لە 
بەرامبــەردا گوایدۆیــان بــە هەوڵــی كودێتــا 
تۆمەتبار كردووە. هەنگاوەكەی گوایدۆ لەســەر 
ئاستی نێودەوڵەتیش دۆخی سەردەمی جەنگی 
ســاردی زینــدوو كردووەتــەوە، لــە كاتێكــدا 
ئەمریكا پشتگیری لە هەوڵەكەی گوایدۆ دەكات 
رووســیاش داوایكــردووە ئەمریــكا دەســت لە 

دۆخەكە وەرنەدات.
گوایدۆ لە مەیدانێك لە رۆژهەاڵتی كاراكاس، 
پایتەختــی ڤەنزوێــال، دەســتووری واڵتەكــەی 
بەرزكردەوە و بە دەســتەكەی دیكەشــی ئااڵی 
ڤەنزوێــالی گرتبــوو، كاتێــك لــە نــاو هۆتاف 
كێشانی خەڵكدا رایگەیاند :"من سوێند دەخۆم 
هەموو دەســەاڵتەكانی ســەرۆككۆمار وەربگرم 
و كۆتایی بەم قۆرغكردنەی دەســەاڵت بهێنم". 
نیكــۆالس مــادورۆ، ســەرۆككۆماری ڤەنزوێال، 
لەالیەن ئۆپۆزیســیۆنەوە بەوە تۆمەتبار دەكرێ 

كە دەسەاڵتی قۆڕغكردووە.
ڤەنزوێــال  چوارشــەممەوە  رۆژی  دوای  لــە 
بەرەو قۆناغێكی سیاســی نادیار هەنگاو دەنێ 
كــە تێیدا حكومەتــی ئۆپۆزیســیۆن هاوتەریب 
لەگەڵ حكومەتەكــەی مادورۆ بڕیار دەردەكات، 
بەبێ ئەوەی دەســەاڵتیان بەســەر دامــەزراوە 
رۆژی  هەبــێ.  ســەربازییەكانەوە  و  حكومــی 
پێنجشەممە وەزارەتی بەرگری و فەرماندەكانی 
ســوپا پشــتگیری خۆیان بۆ مادورۆ دەربڕی و 
هەوڵەكەی گوایدۆیان بە "پێكەنیناوی" لەقەڵەم 

دا.
ناكۆكیی هێزە نێودەوڵەتییەكانیش هێندەی 
دیكــە دۆخەكــە ئاڵۆزتــر دەكات. ئەمریــكا، 
كەنەدا، ئەرجەنتین، بەرازیل، چیلی، كۆڵۆمبیا، 
كۆستاریكا، پاراگوای، پێرو، ئیكوادۆر، گواتێماال 
و ئیسپانیا، گوایدۆ بە سەرۆكی كاتیی ڤەنزوێال 
دەزانــن، بەاڵم ئێران، رووســیا، چین، توركیا، 
سووریا، مەكسیك، كوبا و بۆلیڤیا پشتیوانی لە 
مادورۆ دەكەن و دژی دەستتێوەردانی دەرەكین.
دۆناڵــد ترەمــپ، ســەرۆكی ئەمریــكا، لــە 
هەوڵەكــەی  لــە  پشــتگیری  بەیاننامەیەكــدا 
گوایــدۆ و پالنی هەڵبژاردنی پێشــوەخت كرد. 
نیكۆالس مــادورۆ 72 كاژێر كاتی بە دیپلۆماتە 
ئەمریكییەكان دا واڵتەكەی جێبهێڵن، وەزارەتی 
دەرەوەی ئەمریــكا رایگەیانــدووە ئامــادە نییە 
باڵیۆزخانــەی واڵتەكەی لــە كاراكاس دابخات، 
بەاڵم بەرپرســانی بااڵی ئیــدارەی ئەمریكی بە 
)نیویۆرك تایمــز(ی ئەمریكییــان راگەیاندووە 
دامــەزراوە  خێزانــەكان  لــە  زۆر  ژمارەیەكــی 
دیپلۆماســییەكانی ئەمریكایــان لــە ڤەنزوێــال 

جێهێشتووە و تەنیا چەند كەسێك ماون.
هاوپەیمانــی  كــە  رووســیا  بەرپرســانی 
ڤەنزوێالیە، حكومەتــی ئەمریكا بەوە تۆمەتبار 
دەكــەن كــە بــە نیــازی "گۆڕینــی رژێــم" لە 
كاراكاس بــێ، هۆشداریشــیان داوە هەوڵی لەو 
جۆرە "ئاكامی كارەســاتباری دەبێ". دیمیتری 
پێســكۆڤ، گوتەبێژی ســەرۆكایەتی رووسیا، 
رایگەیاندووە "هەر چەشــنە دەستتێوەردانێكی 
دەرەكی مەترســیدارە و دژی بنەماكانی یاسای 

نێودەوڵەتییە".
لە مانگی كانوونی یەكەمی پارساڵ، رووسیا 
ژمارەیــەك فڕۆكــەی ســەربازی پێشــكەش بە 
حكومەتــی ڤەنزوێال كرد، جیا لەمەش لە چەند 
ســاڵی رابردوودا 10 ملیار دۆالری وەك قەرز و 
هاریكاری دارایی بە حكومەتەكەی مادورۆ داوە 

كە لە بەرامبەردا كۆمپانیای روسنێفت پشكی لە 
كەرتی وزەی ڤەنزوێالدا دەبێ.

ڤەنزوێال یەكێك لە گەورەترین هاوردەكارانی 
چەكی رووسیە لە ئەمریكای باشوور. بەگوێرەی 
رووســی،  )تــاس(ی  ئاژانســی  راپۆرتێكــی 
حكومەتی كاراكاس لە نێوان ســااڵنی 2005 بۆ 
2013 و لە چوارچێوەی 30 گرێبەستدا بە بڕی 

11 ملیار دۆالر چەكی لە رووسیا كڕیوە.
گوایدۆ كێیە؟

مادورۆ لە گوتارەكەی رۆژی چوارشــەممەیدا 
رایگەیانــد  گوایــدۆ  وەاڵمدانــەوەی  بــۆ 
:"هەنگاوەكەی گوایدۆ نمایشــێكە". ئاماژەیەكە 
بۆ ئەوەی "كۆمەڵێك منداڵ" دەســتیان بەسەر 
ئۆپۆزیســیۆندا گرتــووە، لە كاتێكــدا "خەڵك 

دەپرسن ئەم گوایدۆیە كێیە".
خــوان گوایــدۆی تەمــەن 35 ســاڵ، لــە 
سەرەتای ئەمســاڵەوە ســەرۆكی ئەنجوومەنی 
نیشــتمانیی ڤەنزوێالیە كە بەدەست ئەندامانی 
ئۆپۆزیسیۆنەوەیە و لە ئاداری 2017ەوە لەالیەن 
دادگای بااڵی ڤەنزوێالوە هەموو دەسەاڵتەكانی 

لێسەندراوەتەوە.
گوایــدۆ كــە ئەندازیــارە، ســەرۆكی پارتی 
ئیرادەی گەلە كە لە ساڵی 2009ەوە دامەزراوە 
و لــە ســاڵی 2014 خۆپیشــاندانێكی گەورەی 
لــەدژی حكومــەت رێكخســت. بەشــی زۆری 
ســەركردەكانی ئەو پارتــە، لەوانەش لیۆپۆلدۆ 
لۆپێزی دامەزرێنەر، لە چەند ســاڵی رابردوودا 
دەســتگیركراون، هــەر ئەمــەش رێگــەی بــۆ 
هەڵكشانی ئەستێرەی بەختی گوایدۆ خۆشكرد، 
هــەر ئەمەش وایكرد لــە رۆژی پێنجی كانوونی 
دووەمــی ئەمســاڵ بــە ســەرۆكی پەرلەمانــی 
واڵتەكــەی هەڵبژێردرێ. پێنج رۆژ دواتر مادورۆ 
گەڕی دووەمی سەرۆكایەتیی خۆی دەستپێكرد.
لــە رۆژی 11ی كانوونــی یەكەم، ســەرۆكی 
پەرلەمــان هەنگاوێكی نا كــە رەخنەگرە هەرە 
توندەكانــی مــادورۆش بە كارێكی ترســناكیان 
دەزانــی، واتە جوواڵندنی ئەو یاســایانەی رێگە 

بە وەرگرتنی دەســەاڵت لەالیــەن پەرلەمانەوە 
دەدەن، ئەگــەر هەســت كــرا ســەرۆكی واڵت 
دەســەاڵتی قۆڕغكــردووە. رۆژی 13ی كانوونی 
دووەم گوایــدۆ لەالیــەن هێزەكانــی هەواڵگری 
ڤەنزوێــالوە دەســتگیركرا و دوای 45 خولــەك 
ئازادكــرا. هەمــان رۆژ ژمــارەی الیەنگرانــی لە 
تویتــەر لە 100 هەزارەوە بۆ 334 هەزار كەس 
بەرزبووەوە و لە ماوەی دوو هەفتەی رابردووشدا 

دۆخی ڤەنزوێال شڵەقاوە.
دیكــەی  ســەركردەكانی  بەپێچەوانــەی 
ئۆپۆزیســیۆنی نــاوەوە و دەرەوەی ڤەنزوێــال، 
گوایدۆ پێشینەیەكی ئیداری بەهێزی نییە، تاكە 
پۆســتێكی گشــتی كە وەری گرتووە لە ساڵی 
2015 بــوو، كاتێــك وەك نوێنــەری ویالیەتی 
ڤارگاس دەســتبەكاربوو، پێــش ئەویش ئەندام 
و چاالكڤانــی بزووتنەوە خوێندكارییەكانی دژی 
هۆگۆ چاڤێز، ســەرۆكی كۆچكــردووی ڤەنزوێال 

بووە.

ڤەنزوێال لە کوێوە بەرەو کوێ

ریشــەیەكی  ڤەنزوێــال  ئێســتای  دۆخــی 
كۆنتر لــە رووداوەكانی یەك مانگــی رابردووی 
هەیــە، دابەزینــی نرخەكانــی نەوت لــە چوار 
زۆرەكانــی  خەرجییــە  رابــردوودا،  ســاڵی 
حكومــەت، سیاســەتی پۆپۆلیســتی حكومەت 
و گەندەڵییەكانــی كەرتــی نــەوت، ئابووریــی 
كاراكاســی داتەپانــدووە، بە جۆرێــك مەزندە 
دەكرێ رێژەی هەاڵوسانی ئابووری ئەو واڵتە لە 

2019 هەتا 10 ملیۆن لە سەدا بچێ.
مــادورۆ لــە ســاڵی 2013ەوە دەســەاڵتی 
دواتریــش  ســاڵێك  گرتووەتەدەســت، 
گەنجینەكانــی حكومەتەكــەی بەهۆی شــكانی 
نرخــی نەوت و دەســتباڵوییەكانی حكومەتەوە 
بەتاڵ بوون، شــكانی بەرچــاوی بەهای دراوی 
ئەو واڵتە زۆرینەی خەڵكی ئەو واڵتەی تووشی 
برســی كردووەتــەوە، هــەر ئەمەش لــە پێنج 

ســاڵی رابردوودا نزیكەی سێ ملیۆن هاوواڵتیی 
ڤەنزوێالی ناچاركردووە روو لە واڵتانی دراوسێ 

بكەن.
قووڵبوونــی ریشــەی كێشــەكانی ڤەنزوێــال 
وادەكات هەر كەسێكیش پاش مادورۆ بێتە سەر 
دەســەاڵت، لە كورتخایەنــدا نەتوانێ واڵتەكەی 
لەو قەیرانەی ئێستا رزگار بكات، چونكە چاڤێز 
و مــادورۆ لــە دوو دەیەی رابــردوودت ژێرخانی 
ئــەو واڵتەیان الوازكــردووە و كەرتی تایبەتیان 
تێكداوە. بۆیەش حكومەتی داهاتووی ڤەنزوێال 
)بەدەســت هــەر كەســێكەوە بــێ( میراتگری 
كۆمەڵێك كێشە دەبێ كە خۆی هیچ دەستێكی 
لە دروستكردنیاندا نییە، بەاڵم خەڵك چاوەڕێ 
دەكــەن ئــەو چارەســەری بــكات، لەوانــەش 
هەڵســاندنەوەی كەرتــی نەوتــی ڤەنزوێــال كە 
پێویستی بە چەندەها ملیار دۆالر وەبەرهێنانی 

نێوخۆی و دەرەكی هەیە.
فەرماندەكانی ســوپا تاوەكو ئێســتا ئەگەر 
بــە رواڵەتیــش بــێ لەگــەڵ مــادورۆن، بــەاڵم 
تێكچوونــی زیاتــری دۆخــی دارایــی حكومەت 
درزی گەورە لە نێوان ســوپادا دروســتدەكات، 
یەكێك لە ئامانجەكانی سزاكانی ئەمریكا لەسەر 
ڤەنزوێــالش هەر ئەمەیە. ژمارەیەك فەرماندەی 
ئێستا و پێشووی سوپای ڤەنزوێال بە رۆژنامەی 
لــە  )نیویــۆرك تایمز(یــان راگەیانــدووە زۆر 
فەرماندەكانی سوپا تاوەكو ئێستاش دڵنیانین 

پشتگیری لە كام سەرۆك بكەن. 
ناوەنــدی )ســتراتفۆر(ی ئەمریكــی پێیوایە 
ئــەم هەنگاوەی واشــنتن توندوتیژی و شــەڕی 
خوێناوی لێدەكەوێتــەوە، لەبەر ئەوەی ناتوانێ 
لە یەككاتدا هەموو بەشــەكانی سوپا لە مادورۆ 
داببڕێنێ، بۆیەش ئەگەری سەرهەڵدانی شەڕی 
نێوخــۆ زیاتــر دەكات، لــە كاتێكــدا زۆربــەی 
بەرپرســانی ســەربازی و حكومی دەزانن دوای 
رووخانــی حكومــەت گرتووخانــە یــان بڕیاری 
قورسی دادگای ڤەنزوێال و ئەمریكا و چاوەڕێیان 

دەكات.

واڵتێك و دوو سەرۆك 

ڤەنزوێال..مەیدانێكیتازەیملمالنێی
ئەمریكاورووسیا

واڵتانیكەنداوبیرلەئاوەدانكردنەوەیسووریادەكــەنەوە
الدراون. پڕۆژە بیناسازییەكە ناوی شاری مارۆتە 
و یەكێتیی ئەوروپا بەهۆی ئەو پڕۆژەیەوە سزای 
بــۆ فــۆز و ژمارەیەك بازرگانی دیكەی ســووری 

دیاریكردووە.
كــە  شــوێنەیە  ئــەو  ئەلــڕازی  بەســاتین 
پڕۆژەكەی لێ جێبەجێ دەكرێ، تا ساڵی 2011 
ناوچەیەكی هەژارنشــینی دیمەشق بوو، لە كاتی 
خۆپیشــاندانەكانیش بــە ناوچەیەكــی بەهێزی 
نەیارانــی رژێم دادەنرا. پڕۆژەكە بەپێی یاســای 

ژمارە 66 جێبەجێ دەكرێ.
یاســای ژمــارە 66 لــە ئەیلولــی 2012 وە 
دەرچــووە و لە كانوونی دووەمی 2018 فراوانتر 
كــراوە. یاســاكە رێگــە بــە حكومــەت دەدات 
دیزاینێكی نوێ بۆ ئەو ناوچانە دابنێ كە خەڵك 

بێ مۆڵەت خانوویان تێدا دروستكردوون.
الیەنگرانــی حكومەت دەڵێن ئەو پڕۆژانەی لە 
چوارچێوەی یاســای 66دا جێبەجێ دەكرێن بۆ 
رێكخستنەوەی ئەو ناوچانەیە كە بەهۆی كۆچی 
هەڕەمەكیــی گوندنشــینەكانەوە خانووبــەرەی 
نایاســایی تێدا دروســتكراوە، بەاڵم رەخنەگران 
پێیانوایــە حكومــەت وەكــو میكانیزمێــك بــۆ 
رێگری لە گەڕانەوەی خەڵكی رەســەنی ناوچەكە 
بەكاریدەهێنــێ و كاریگــەری دیموگرافی گەورە 
لەسەر دیمەشق و ناوچەكانی دەوروبەری دادەنێ.

ســەرۆككۆماری ســووریا، بتوانن دەســت بەسەر 
هەموو ناوچەكانی ســووریادا بگرنــەوە، لەوانەش 
باكــووری رۆژهەاڵتــی ســووریا، ئۆپەراســیۆن و 
هەڕەشەكانی توركیاش دەرفەتی ئەوەی بۆ رووسیا 
رەخســاندووە كە داوای "قەبووڵكردنی گەڕانەوەی 
هێزەكانی ســووریا" لــە كورد بــكات، ئەوەش لە 
بەرامبەر رێگری لە هێرشــەكانی توركیا بۆ ســەر 

ناوچەكە.
فەرماندەی گشــتیی یەپەگە، ئاماژەی بۆ ئەوە 
كــردووە كــە جەیمز جێفــری، نێــردەی تایبەتی 
سەرۆكی ئەمریكا بۆ هاوپەیمانێتی نێودەوڵەتی، لە 
دوایین دیداری لەگەڵ بەرپرســانی كوردی رۆژئاڤا 
باســی رازیكردنــی توركیا و پاراســتنی باكووری 

سووریای كردووە. 
بەمدواییــە دەســەاڵتی رۆژئاڤــای كوردســتان 
نەخشەڕێی رێككەوتنێكیان لەگەڵ رژێمی سووریا 
پێشــكەش بە مۆســكۆ كردووە، بە گوتەی حەمۆ 
لــەو كاتــەوە هیــچ گفتوگۆیەكــی راســتەوخۆ لە 
نێــوان دیمەشــق و كورددا بەڕێوەنەچــووە، بەاڵم 
جەختــی لــەوە كردەوە كــە رژێــم پرۆپۆزاڵەكەی 
ئەوانی بەدەست گەیشتووە، كە تێیدا داوای مافی 

خۆبەڕێوەبەری و مافی كەمینەكان دەكرێ.
هەتا ئێستاش هێزە ئەمریكییەكان لە ناوچەكانی 
ژێر كۆنتڕۆڵی یەپەگە و هەســەدەدا ماون، سیپان 
حەمۆش پێیوایە جێبەجێكردنی پالنەكەی ترەمپ 
لــە داهاتوویەكی نزیكــدا ئیمكانی جێبەجێكردنی 
نییــە، هۆشداریشــی دا كــە هەرچەنــدە "داعش 
)وەكو رێكخراو( بەرەو نەمان دەچێ، بەاڵم شانەی 
نوستوویان زۆرە و شەڕی داعش لەم ناوچەیە دوور 

و درێژ دەبێ".

پێویســتە چاكســازی بكــەن". ئــەم لێدوانــە 
پێكەنینی ئامادەبووانی لێكەوتەوە، شینگهایش 

لە وەاڵمدا گوتی :"من بە جدی ئەوە دەڵێم".

كۆڕبەندەكەی  لــە 
ئەمســاڵدا، وانگ كیشــان، جێگری ســەرۆكی 
چیــن، نوێنــەری بەیجینــگ بــوو، ئەویش لە 
گوتارەكــەی خۆیــدا وەك تانەیەك لە ئەمریكا 
ئامــاژەی بۆ ئەوە كرد كــە "زۆر واڵت خەریكە 
لە كاتی سیاســەتداناندا روو لە ناوەوە دەكەن، 
بەربەستەكانی بەردەم بازرگانی و وەبەرهێنانی 
نێودەوڵەتــی زیادیــان كــردووە و تاكــڕەوی و 

پۆپۆلیزم هەموو جیهانی تەنیوە".
لــە كۆڕبەنــدی ئەمســاڵدا چیــن پێداگری 
لەســەر ئــەو پەیامــە كرد كــە لە دوو ســاڵی 
رابــردوودا داویانەتــە بــازرگان و بڕیــاردەرە 
سیاســییەكانی جیهان، واتە چیــن پاڵەوان و 
پارێــزەری بەجیهانیبوون و ئــەو واقیعەیە كە 
دروستیكردووە، بێ ئەوەی پێویست بكات بایەخ 
بەو بەهایانە بدات كە لە چەند دەیەی رابردوودا 
وەك مەرجی سەركەوتنی بەجیهانیبوون سەیر 
دەكرا، لەوانەش بەهاكانی دیموكراسی و ئازادیی 

سیاسی.
هەوڵەكانی چین لە كاتێكدان كە شــەڕێكی 
بازرگانی گەورە لە نێوان واشــنتن و بەیجینگدا 

سەریهەڵداوە. شارەزایان پێیانوایە شەڕی چین 
و ئەمریكا لە بنەڕەتدا شەڕێكی بازرگانی نییە، 
ئەوەندەی شــەڕێكە لە پێنــاو نەزمێكی نوێی 
جیهانــی كە لە ئەنجامــی ملمالنێی الیەنگرانی 
دێتەئــاراوە،  دژبەرانیــدا  و  بەجیهانیبــوون 
ئاســەواری ئــەو ملمالنێیــەش بــە روونــی لە 
كۆڕبەنــدە ئابوورییەكەی ئەمســاڵی داڤۆســدا 
دیار بوو. دژبەرانــی بەجیهانیبوون كە ترەمپ 
نوێنەرایەتییان دەكات، پێیانوایە ئەو دیاردەیە 
سەدان هەزار هەلی كاری لە واڵتەكانی خۆیانەوە 

بۆ واڵتانی دیكە گواستووەتەوە.
بنبڕكردنــی  یــان  ســەركەوتن  بــەاڵم 
بەجیهانیبوون كارێكی ئاسان نییە، لەبەر ئەوەی 
تەنانــەت ئەوانەش كە الیەنگری سەرســەختی 
گەڕاندنــەوەی بڕیارە بازرگانی و ئابوورییەكانن 
بۆ واڵتانی خۆیان، ناتوانن خۆیان لەو راستییە 
بدزنەوە كە پێشــكەوتنی ئابووریی واڵتەكانیان 
پێویســتی بە وەبەرهێنانی دەرەكی و هاوكاری 
نزیكی بازرگانی هەیە، بە تایبەتیش لە كاتێكدا 
كە تەكنۆلۆژیای پەیوەندی و گواستنەوە، هەلی 

هاوكاری ئابووریی گەورەی دروستكردووە. 

شەڕی سیاسەت و تەکنەلۆژیا
پێشــكەوتنی تەكنەلــۆژی و بــە تایبەتیش 
تەكنۆلۆژیــای دیجیتاڵــی و ئامێــر و رۆبۆتــە 
هۆشــمەندەكان یەكێك لەو تەوەرانە بوو كە لە 
چوارچێوەی تەوەرە گشتییەكەی كۆڕبەندەكەدا 
گفتوگۆی لەبارەوە كرا. تەكنەلۆژیا كاریگەرییەكی 
دووســەرەی لەسەر رەوشــی ئابووریی جیهان 
هەبووە. یەكەم تەكنۆلۆژیا بە نەهێشتنی مەودا 
فیزیكییەكان، هاوكاریی بازرگانیی نێوان واڵتان 
و دامــەزراوە جیاجیاكانــی ئاســانكردووە، لەو 
رووەوەشــەوە تەكنەلۆژیا خزمەتی گەورەی بە 

پەرەسەندنی خێرای بەجیهانیبوون كردووە.
تەكنەلۆژیــا  دیكــەوە،  لەالیەكــی  بــەاڵم 
وایكردووە بەشــێكی زۆر لەو كارانەی پێشــتر 
لــە الیــەن مرۆڤــەوە دەكــرا، ئێســتا لەالیەن 
رۆبــۆت یان ئامێرە زیرەكەكانەوە بكرێن، ئەمە 
هەرچەند بە شۆڕشێك لە بواری بەرهەمهێناندا 
لەقەڵــەم دەدرێ، بەاڵم كاریگەری مەترســیدار 
لەســەر دۆخی ئابــووری و كۆمەاڵیەتی واڵتان 
دروســتكردووە، لەبــەر ئــەوەی ئــەو جــۆرە 

ئامێرانــە هەزاران جــۆر هەلی كاریان لە مرۆڤ 
سەندووەتەوە.

لەالیەكــی  تەكنەلۆژییــەكان  پێشــكەوتنە 
دیكــەوە ئاســانكاری گەورەیــان بــۆ چاالكیی 
ئابووریــی نێــوان واڵتــان كــردووە، كێشــەی 
سیاســییەكانی رۆژئــاوا كــە لەگەڵ شــەپۆلی 
ناڕەزایەتیی پۆپۆلیستەكان بەرەوڕوون، ئەوەیە 
چۆن بتوانن ئــەو دەرفەتانە بە جۆرێك ئیدارە 
بكەن كە لە درێژخایەندا كێشــە بۆ ســەروەری 
ئابووریی واڵتەكەیان دروست نەكات و بیانووی 
نــوێ بــە پۆپۆلیســتەكان نــەدات تاوەكو بۆ 
بەرەوپێشــبردنی ئەجێندای خۆیــان بەكاریان 

بهێنن.
لەالیەكی دیكەوە لە هیچ كۆڕبەندێكی داڤۆسدا 
هێندەی ئەمساڵ بە چاوێكی نەرێنییەوە سەیری 
كۆمپانیــا دیجیتاڵییەكانی وەكو فەیســبووك، 
گــووگڵ لە ئەمریكا و عەلی بابا، تێنســێنت و 
بایدوی چینی نەكراوە. فۆكەسی رەخنەكانیش 
لەسەر ئاسایشی زانیارییەكانی بەكارهێنەرانە، 
ئەمەش ملمالنێیەكی نوێ لە نێوان حكومەتەكان 

و ئەو كۆمپانیا زەبەالحانەدا دروستدەكات.

لە یەك ساڵی رابردوودا هەڵمەتێكی بەرفراوان 
لە دژی ئــەو كۆمپانیایانە دەســتیپێكردووە و 
تۆمەتبــار دەكرێن بەوەی لــە بەرامبەر پارەدا 
زانیاریی بەكارهێنەرانیان بە كۆمپانیاكانی دیكە 
دەدەن، مەترســی ئەو دیــاردە نوێیەش تەنیا 
سیاســی نییە و پەیوەندی بە دەستتێوەردانی 
دەرەكــی لە هەڵبژاردنەكاندا نییە، بەڵكو تۆڕە 
كۆمەاڵیەتییــەكان زانیارییــەكان بــە كۆمپانیا 
بەرهەمهێنەرەكانیش دەدەن، بۆ ئەوەی بەپێی 
حــەز و ئــارەزووی بەكارهێنەر رێكالم لەســەر 

الپەڕەكەی دابنێن. 
كێشەیەك كە هەر ئێستاش بەرۆكی ئەمریكا 
و یەكێتیــی ئەوروپــای گرتــووە، ئەوەیە چۆن 
یاســاكانی پاراســتنی زانیاریــی بەكارهێنەران 
رێكبخرێتەوە، بە جۆرێك بەربەستی گەورە بۆ 
بازرگانیی كۆمپانیا ئینتەرنێتییەكان بە زانیاریی 
بەكارهێنەران دابنێ، بــێ ئەوەی ئەو هەنگاوە 
رێگە لە گەشەی ئابووریی كۆمپانیاكان بگرێ. 

هەنگاوەكەی گوایدۆ دۆخی سەردەمی جەنگی ساردی زیندوو كردووەتەوە
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ئەم وتارانە گوزارشت لە رای نووسەرەكانیان دەكەن و بەهیچ شێوەیەك دەربڕی بۆچوونی تۆڕی میدیایی رووداو نین.

دۆزینــەوەی  وتــارە  لــەم  مەبەســتم 
چارەســەر نییــە بــۆ كێشــە كاتییەكانــی 
ئێســتای كەركــووك و لەوبارەیــەوە بــژارەی 
لــە  روو،  خســتووەتە  جۆراوجۆرمــان 
كــورد  پارێزگارێكــی  دانانــی  زەروورەتــی 
و چارەســەری ناكۆكیــی نێــوان پارتــی و 
ــی،  ــی بەڕێوەبردن ــۆ چۆنێتی ــەوە ب یەكێتیی
لــە دۆزینــەوەی رێگایەكــەوە بــۆ رازیكردنــی 
ــەربازی  ــی س ــی حوكم ــە هەڵگرتن ــدا ب بەغ
ــووك  ــەوەی كەرك ــارەكە و گەڕان ــەر ش لەس
بــۆ پێــش هاتنــی داعــش. گریمــان ئەمانــە 
ــا چارەســەری  ــران، ئای ــووی جێبەجێك هەم
ئەوەیــە  هــەر  كەركــووك  كێشــەی 
ئاسایشــی  و  بــێ  كــورد  پارێزگارەكــەی 
ــەك  ــێ ن ــس ب ــتی پۆلی ــە دەس ــارەكە ل ش
ســوپا؟ دۆخەكــە بگەڕێتــەوە بــۆ ســاڵی 
2014 و ئیتــر تــەواو؟ ئــەی پێــش ئــەو 

ــی  ــە ســەدەیەك ملمالنێ ــك ب ــە و نزی وادەی
ــوو؟ ــدا لەســەر چــی ب ــورد و بەغ ــوان ك نێ
كێشــەی كەركــووك، كرۆكــی كێشــەی 
كــوردە لــە عێــراق. بــە درێژایــی نزیــك 
چەندیــن  رابــردوو،  ســاڵی  ســەت  لــە 
ــەم  ــەری ئ ــۆ چارەس ــەر ب ــگا گیراونەتەب رێ
مەســەلەیە، ئەنجامەكــەی روونــە كــە چەنــد 
چووبینــە پێــش و لــە چارەســەر نزیــك 
كەوتبینــەوە، هەلومــەرج و دۆخێكی تایبەت 
گەڕاندوویەتییــەوە بــۆ خاڵــی ســەرەتا. ئایــا 
دوای ســەت ســاڵ لــە ملمالنــێ ئومێــد هەیــە 
رابــردوو،  میكانیزمانــەی  و  شــێواز  بــەو 
یــان ئــەو پرەنســیپەی كــە لــە دەســتووری 
ــی  ــن، كۆتای ــدا لەســەری رێككەوتووی عێراق
بــەم كێشــەیە بێــت؟ ئەگــەر ئــەم رێگەیەش 
بــە بنبەســت گەیشــت، ئایــا درێــژە بــە 
رێگاكانــی  هەمــان  دووبارەبوونــەوەی 

ــژارەی  ــەدوای ب ــان ب ــن، ی ــووتر دەدەی پێش
ئاســۆیەك  ئایــا  دەگەڕێیــن؟  جیــاوازدا 
ــۆ  ــر ب ــی ت ــەوەی رێگەیەك ــۆ دۆزین ــە ب هەی
ــەم  چارەســەری ریشــەیی كێشــەی كــورد ل
واڵتــە؟ لەكاتێكــدا چارەســەر تەنیــا الی 
كــورد نییــە و ئێمــە الیەنێكــی كێشــەكەین. 
ئایــا بەرانبەرەكانمــان ئــارەزووی چارەســەر 
دەكــەن، یــان لەڕاســتیدا ئایــا كوردیــش 
ــت،  ــەر بێ ــەیە چارەس ــەم كێش ــەوێ ئ دەی
یــان وەك ســەردار و سیاســییەكانی عــەرەب 
لــە مەســەلەی فەلەســتین، پێویســتیان 
ــی  ــۆ ورووژاندن ــەكەیە ب ــەوەی كێش ــە مان ب

هەســت و ســۆزی نەتەوەیــی؟ 
ئێمــە وا نزیــك دەبینــەوە لە ســەت ســاڵ 
بەســەر دامەزراندنــی دەوڵەتــی عێراقــدا، 
دەوڵەتەشــەوە  ئــەم  دروســتبوونی  لــە 
و  رەزامەنــدی  بــێ  ئــەوەی  بەهــۆی 
پێــوەی،  لكێندراویــن  خواســتی خۆمــان 
ســەت ســاڵە لــە ملمالنێدایــن. وەك مەیلــی 
بەعێراقیبوونیشــمان نەبوو، ئــەوە نەبێت بە 
پێكەوەژیانێكی ئاشتیانە و دەستەبەركردنی 
مانــەوە  ئــارەزووی  هاوواڵتیبــوون  مافــی 
ــەن،  ــت بك ــوردی دروس ــەی ك ــۆ كۆمەڵگ ب
سەردەســت  نەتــەوەی  بەپێچەوانــەوە 
كــوردی  ســڕینەوەی  هەوڵــی  بــەردەوام 
ــی  ــاتی لەدایكبوون ــە چركەس ــە ل داوە. بۆی
دەوڵەتەكــەوە ئەم كێشــەیە ســەری هەڵدا و 
وا نزیــك دەبێتــەوە لــە یــەك ســەدە لەگــەڵ 
تــەواوی دەســەاڵتە یــەك لــەدوای یەكەكانــی 
عێــراق لــە ملمالنێیەكــی خوێناویدایــن. ئایــا 
دەمانــەوێ لــە شــوێنێكدا خاڵێــك دابنێیــن 
یــان  بێــت،  كێشــەیە  بــەم  كۆتایــی  و 
ــی  ــی تەمەن ــەدەی دووەم ــاو س ــە ن دەچین
ــر  ــیاری ت ــە و زۆر پرس ــەكەوە؟ ئەمان كێش
پێویســتە بخرێنــەڕوو، ئەركیشــمانە بــەدوای 

وەاڵمەكانیــدا بگەڕێیــن.
هیچــكات لــە خۆمــان نەپرســیوە ئەگــەر 
مەســەلەی  بــۆ  جیــاواز  چارەســەرێكی 
دەبێتــە  ئایــا  بدۆزرێتــەوە،  كەركــووك 
ــتییەكەی  ــەرە گش ــە چارەس ــدەر ل یارمەتی
كێشــەی كــورد لــە عێــراق؟ دەمانــەوێ بــە 
جیــا كێشــەی كەركــووك چارەســەر بكرێت، 
پێویســتمان  قــودس  هاوشــێوەی  یــان 
پێیەتــی بــۆ درێــژەدان بەمانــەوەی ئــەم 
مۆدێلــەی ناســیۆنالیزمی كــوردی؟ خەڵكــی 
كەركــووك بەتایبــەت كوردەكــەی، تــا كــوێ 
ــدا  ــن، لەكوێ ــتەیەدا دێ ــەم ئاراس ــەدوای ئ ب
ــر بەســە؟  ــن ئیت ــەن و دەڵێ ئیســتێك دەك
ــەوە  ــەی ئ ــەی بەرگ ــا ك ــووك ت ــا كەرك ئای
دەگرێــت لــە نێــوان ملمالنێــی بەغــدا و 
هەرێــم و لــە نێــوان هــەردوو رەوتــی هەولێــر 
و ســلێمانی، تۆپتۆپێنــی پێبكرێــت؟ لــە چ 
دۆخێكــدا كەركووكییــەكان دێنــە پێشــەوە و 
ــان چارەســەری كێشــەی  ــەن خۆی داوا دەك
خۆیــان بكــەن؟ ئایــا لــە واقیعــدا كێشــەكە 
ــەی  ــان كێش ــە، ی ــەی كەركووكییەكان كێش
خەڵكی كوردســتانە؟ ئایا دەكرێت كێشــەی 
كەركــووك لــە مەســەلە گشــتیەكەی كــورد 
لــە عێــراق جیــا بكرێتــەوە و چارەســەرێكی 

ــەوە؟ ــۆ بدۆزرێت ــاوازی ب جی
جیاوازیــش  كێشــەیەكی  وەك  ئەگــەر 
ــت و  تەماشــای مەســەلەی كەركــووك بكرێ
بڕیاربــێ چارەســەرێكی تایبــەت بە كێشــەی 
كەركــووك پەیــڕەو بكرێــت، ئایــا بەرچاومان 
ــەوەی ئــەو شــێوازی چارەســەرەی  روونــە ل
لــە مــادەی 140ی دەســتووری عێراقــدا 
هاتــووە، بــۆ ئێســتا و ئاینــدەی كەركــووك 
دەتوانــێ وەاڵمــدەرەوەی كێشــەكانی بێــت؟ 
ئایــا هیــچ ئاســۆیەك هەیــە بــەوەی دۆخــی 
ســەدام  كەوتنــی  هاوشــێوەی  عێــراق 

دەرفەتێكــی تــر بــۆ كــورد بڕەخســێنێتەوە 
ئــەوە  یــان چاوەڕوانــی  لــە كەركــووك؟ 
دەكرێــت هەلومەرجێكــی تــری هاوشــێوەی 
هاتنــی داعــش، هاوكێشــەكانی ئێســتای 
ــت؟  ــورد بگۆڕێ ــی ك ــە قازانج ــووك ب كەرك
ئەمانــەش  ئەگــەر  گریمانەیــەك  وەك 
جێبەجێكردنــی  بــە  ئایــا  رووبدەنــەوە، 
مــادەی 140 دەتوانــرێ كەركــووك بخرێتــە 
ئەگــەر  كوردســتان؟  هەرێمــی  ســەر 
دۆخێكــی تــری هاوشــێوەی كەوتنی ســەدام 
دەتوانــێ  كــورد  رووبــدات،  عێــراق  لــە 
بەهاتنــەوەی  وەرگرێتــەوە؟  كەركــووك 
داعــش یــا دروســتبوون و ســەرهەڵدانی هەر 
گروپێكــی تــری تیرۆریســتی كــە لــە عێراقدا 
چاوەڕوانكــراوە، كــورد دەتوانــێ چــی بــكات 

بــۆ وەرگرتنــەوەی كەركــووك؟ 
دوای  بەدیاریكــراوی  و  رابــردوودا  لــە 
ئۆكتۆبــەری  16ی  تــا  ســەدام  كەوتنــی 
2017، بــە زۆر فاكــت و راســتی دەتوانرێــت 
بســەلمێنرێت كــە زیاتر لە جارێــك دەرفەتی 
ئــەوە هەبــووە كــورد كەركــووك بخاتە ســەر 
هەرێمــی كوردســتان. بــەاڵم تــازە ئــەو 
دەرفەتانــە تێپەڕیــن و بــوون بــە زەمەنێكــی 
رابــردوو. تەنانــەت لــە دووبارەبوونــەوەی 
هەمــان ئــەو هەلومەرجانــەی نێــوان ئــەو 14 
ســاڵە روویانــداوە، كــورد ناتوانــێ كەركووك 
وەرگرێتــەوە. چونكــە لێكەوتەكانــی ئەو 14 
ســاڵە چارەســەری كەركووكــی زۆر ســەخت 
ــدا سیاســەتی  ــە حاڵێك ــەر ل ــردووە. مەگ ك
نێودەوڵەتــی وەك چارەســەرێكی مامناوەنــد 
پێكهاتــەكان،  نێــوان  پێكەوەژیانــی  بــۆ 
عێــراق بــۆ ســێ ناوچەی شــیعی، ســوننی و 
كــورد وەك ســێ هەرێمــی فیدراڵــی دابــەش 
بــكات. یــان دۆخێــك دروســت بێــت عێــراق 
هەڵبوەشــێتەوە. ئەگەرنــا بەهیــچ لــەو رێكار 

و رێگایانــەی كــە پێشــتر تاقیكراونەتــەوە، 
ناتوانرێــت كەركــووك و هەرێمی كوردســتان 

یەكبخرێــن. 
ئــەی كەواتــە تەگبیــر چییــە؟ كــورد 
ــەم  ــۆ چارەســەری ئ ــە ب ــی هەی چ بژارەیەك
كێشــەیە؟ یــاری لەگەڵ زەمــەن دەكات، یان 
وەك پرۆســەیەكی ئاڵــۆزی بــەردەوام خوێــن 
دەكاتــە ســووتەمەنیی درێژەپێدانــی؟ ئەگەر 
لــە دۆخێكــی وەك ئێســتا چارەســەری بــۆ 
نەدۆزرێتــەوە، چ گەرەنتییــەك هەیــە كــە 
ــای  ــورد توان ــوودا ك ــی داهات ــە قۆناغەكان ل
تەرحكردنــی بــژارەی تــری دەبێــت؟ یــان چ 
دڵنیاییــەك هەیــە كــە گرتنەبــەری رێگاكانی 
داهاتــوو بــۆ چارەســەری ئــەم كێشــەیە، 
ــن  ــر دەب ــی كەمت ــی و مەینەتییەكان قوربان

ــردوو؟  ــەی راب لەوان
بەئومێــدم ورووژاندنــی ئــەم پرســە و 
گــەڕان بــەدوای وەاڵمــی ئــەو پرســیارانە 
ئــەوەی لێبكەوێتــەوە كــە دەســەاڵتدارانی 
ئەوانــەی  و  رۆشــنفكر  نوخبــەی  كــورد، 
دوێنــێ  لــە  ســبەینێمان  دەیانــەوێ 
ســازبكەن  كۆنفرانســێك  چەنــد  نەچــێ، 
لــە  كــورد  بــۆ یەكخســتنی هەڵوێســتی 
دەســتبردن بــۆ رێگەیەكــی تــری بەدیــل بــۆ 
ــان  ــووك. پاش ــەی كەرك ــەری كێش چارەس
لەگــەڵ توركمــان و عــەرەب بكەونــە گفتوگۆ 
ــی  ــەوەی رێگەچارەیەك ــی دۆزین ــە ئامانج ب
تــری سیاســی بــۆ چارەســەری ریشــەیی 
پــاش  و  ئێســتا  كــە  كێشــەیە  ئــەم 
نزیــك بــە ســەت ســاڵ تێپەڕبــوون لــە 
ســەرهەڵدانی كێشــەكەی، دەركــەوت هەموو 
ــت  ــە بنبەس ــتر ب ــەی پێش ــەو رێگەچاران ئ

گەیشــتوون. 
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تویتەكــەی دۆناڵــد ترەمپــی ســەرۆكی 
ئەمەریــكا لە 13ی كانوونــی دووەمی 2019 
لەبــارەی دروســتكردنی ناوچەیەكی ئارام لە 
باكــووری ســووریا، هاوشــێوەی هاویشــتنی 
ــە  ــەو ناوچەی ــۆ ئ ــوو ب ــەك ب ــە دەزووی تۆپ
كــە هەر یــەك لــە الیەنــە پەیوەندیدارەكانی 
تەنگــژەی ســووریا، دەســتوبرد كەوتنــە 
ــەری  ــە ب ــڕ ب ــێك پ ــی كراس ــی چنین هەوڵ
خۆیــان. دوای دوو هەفتــە لــە خســتنەڕووی 
ناڕوونــە  هــەر  هێشــتا  بیرۆكەیــە،  ئــەو 
و ســیمای دەرنەكەوتــووە، ئــەوە جگــە 
ــە هیــچ لێكتێگەیشــتن و  ــە نەگەیشــتن ب ل
ســازانێك لەنێــوان ئــەو الیەنانــەی ملمالنــێ 
ــتی  ــووریا بەگش ــە س ــەاڵت ل ــەر دەس لەس
ــی  ــورات بەتایبەت ــی ف و ناوچــەی ڕۆژهەاڵت

ــەن. دەك

پڕکردنەوەی بۆشاییەکە

ناكۆكییەكانــی  نــە  كــە  ئاشــكرایە 
ــاری  ــەر بڕی ــكا لەس ــدارەی ئەمەری ــو ئی نێ
ترەمــپ بەكشــانەوە لــە ســووریا و نــە 
گوشــاری ناوخۆیــی لەالیــەن ئەندامانــی 
مایــەی  نەبوونــە  كۆنگرێســەوە،  دیــاری 
پاشــگەزكردنەوەی ســەرۆك ترەمــپ لــە 
بڕیارەكــەی، ئەگەرچــی ڕەنگــە كاریگەرییان 
لەســەر میكانیــزم و كاتــی كشــانەوەكە 
بۆچوونــە  ئــەم  ئــەوەی  هەبووبێــت. 
پشتڕاســت دەكاتــەوە، ناردنــی هێزێكــی 
لــە یەكینەكانــی ئەركــە  500 كەســییە 
بــۆ  ســەربازی  پۆلیســی  و  تایبەتــەكان 
ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی فــورات كــە پێدەچێــت 
ــی  ــە هاوڕێیەت ــت ل ــی بێ ــان بریت ئەركەكەی
ئــەو هێزانــەی پاشەكشــە  و پاراســتنی 
ــتپێكردنی  ــوەی دەس ــە چوارچێ ــەن، ل دەك
هێزانــە  ئــەو  ژمــارەی  كەمكردنــەوەی 
داهاتــوودا.  شــوباتی  ناوەڕاســتی  لــە 
ــە  ــەوەی، ل ــان كەمكردن ــز ی كشــانەوەی هێ
ــەوە  ــاییەك دەخات ــدا بۆش ــی یەكەم قۆناغ
كــە پێویســتە پــڕ بكرێتــەوە، ئەمــەش 
ملمالنێكــە توندتــر دەكات لەنێــوان ڕووســیا 

و ئێــران و ســووریا لەالیــەك و، توركیــا 
ئۆپۆزســیۆنی  لەنێــو  هاوپەیمانەكانــی  و 
ســووریا لەالیەكــی تــرەوە بــۆ پڕكردنــەوەی 

ئــەم بۆشــاییە.

ئەمەریكا و تورکیا

ســەرباری جەختكردنــەوەی ئەمەریــكا 
هاوپەیمانــی  توركیــا  كــە  لــەوەی 
لــە  ڕێوشــوێنانەی  ئــەو  و  ســتراتیجییە 
بــە  بــەر  ڕۆژهەاڵتــی فــورات دەگیرێنــە 
هاوئاهەنگــی و لێكتێگەیشــتن لەگــەڵ ئــەو 
تــا  بــەاڵم ئەمەریــكا النیكــەم  دەبێــت، 
ئێســتا، هیچــی ئەوتــۆی بەتوركیــا نــەداوە. 
ــەردانەكەی  ــارەی س ــەی لەب ــەو زانیارییان ئ
ڕاوێــژكاری ئاسایشــی نەتەوەیــی ســەرۆكی 
شانبەشــانی  بۆڵتــن،  جــۆن  ئەمەریــكا، 
سوپاســاالر جۆزێــف دانفــۆرد و نێــردەی 
ــۆ ســووریا، جەیمــس جێفــری  ــكا ب ئەمەری
)لــە 7ی كانوونــی دووەمــی 2019( بــۆ 
ئەنقــەرە، دزەیــان كــردووە، جەخــت لــەوە 
داخوازییەكانــی  ئەمەریــكا  كــە  دەكــەن 
توركیــا  رەتكردووەتــەوە.  توركیــای 
دەیەوێــت دەســتی لــە ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی 
فــورات وااڵ بكرێــت بــۆ شــەڕی هێزەكانــی 
ســووریای دیموكــرات و دەســتگرتن بەســەر 
خاكەكەدا. ئەمەش هۆی هەڵوەشــاندنەوەی 
دیــدارە چاوەڕوانكراوەكــەی ئەردۆغــان و 
بۆڵتــن ڕوون دەكاتــەوە. چونكــە بۆڵتــن 
توركیــا،  ســەرۆكایەتیی  گوتەبێــژی  بــە 
ئیبراهیــم كاڵنــی ڕاگەیاندبــوو كــە ناوچــەی 
مەنبــج تــا باكــووری حەمــا دەشــێ بكرێتــە 
ــا  ــكا – توركی ــی ڕێككەوتنــی ئەمەری بابەت
ــراوە  ــەڕی ڕێكخ ــە ش ــی ل ــەر هاوبەش لەس
تیرۆریســتییەكان و میلشــیا ئێرانییــەكان 
ــە  ــەو ناوچەی ــەك ل ــی ئیدارەی و، دامەزراندن
بەچاودێریــی ئەمەریــكا و توركیــا و ئــەو 
هــەردوو  نێــوان  دەكەونــە  ناوچانــەی 
ــوەی  ــورات لەچوارچێ ــە و ف ــاری دیجل ڕووب
ئەوەشــی  بۆڵتــن  نیــن.  دیــدە  ئــەم 
ڕەتكــردەوە هێزەكانــی ســووریای دیموكرات 

لــە لیســتی ئــەو ڕێكخــراوە تیرۆریســتانەدا 
بــن كــە لەالیــەن توركیــاوە ئامادە كــراوە و، 
ســەرۆكی توركیــا لــە پرێــس كۆنفرانســێكی 
هاوبەشــدا داوای كــرد هــەردووال پابەندیــی 

خۆیــان بەشــەڕ لەدژیــان ڕابگەیەنــن.

بادانەوە بەرەو ڕووسیا

و  گفتوگــۆ  نەرێنیــی  ئەنجامــی 
ــكا  ــا و ئەمەری ــوان توركی ــتاندنی نێ دانوس
لەالیــەك و درككردنــی توركیــا بــە قەبارەی 
دەســەاڵتی ڕووســیا لــە ســووریا لەالیەكــی 
تــر، وایــان لــە ســەرۆكی توركیــا كــرد 
ناوچــە  و  فــورات  ڕۆژهەاڵتــی  دۆســیەی 
ئارامــە پێشــنیازكراوەكە بباتــە مۆســكۆ 
پووتیــن  فالدیمێــر  ســەرۆك  لەگــەڵ  و 
شانبەشــانی  ئــەوەش  بــكات،  باســی 
ــەم  ــە ســەرەتای ئ ــە ل ــب ك دۆســیەی ئیدل
ــە  ــام )ك ــری ش ــەی تەحری ــەوە هەیئ مانگ
وەك رێكخراوێكــی تیرۆریســتی دەناســرێ(، 
دەســتی بەســەر زۆربەی ناوچــەی چوارەمی 
كەمكردنــەوەی تێكهەڵچوونــدا گــرت كــە 
پارێزگــەی ئیدلــب و ناوچەكانــی دەوروبەری 
هەرســێ پارێزگــەی حەلــەب و حەمــا و 

الزقیــە دەگرێتــەوە. 
بــۆ ئــەم پێشــهاتە مەیدانییــەی ئیدلــب، 
بــەوەی  دەكــرێ  تۆمەتبــار  توركیــا 
ئاســانكاری بــۆ ڕوودانــی كــردووە، ئــەوەش 
بەهــۆی شكســتخواردنی لــە قایلكردنــی 
ڕووســیا بــەوەی ئاســمانی ســووریا بــەڕووی 
هێــزی ئاســمانیی توركیــادا بكاتــەوە پــاش 
كۆتاییهاتنــی مــاوەی رێككەوتنــی هــەردووال 
بەهــۆی  هەروەهــا   ،2018/12/28 لــە 
ــكا  ــی ئەمەری ــە رازیكردن شكســتخواردنی ل
ســەبارەت بــە كردنــەوەی ئاســمانی مەنبــج 
و دەوروبــەری بــە بیانــووی لێدانــی داعــش 
ــان  ــەم شكســتانە وای ــەرەی نوســرە، ئ و ب
لــە توركیــا كــرد كــە ڕێ بــە پەلهاویشــتنی 
هەیئــەی تەحریــری شــام بــدات بــۆ ئــەوەی 
ئەم كارتە بۆ بەدەســتهێنانی رێككەوتنێكی 
ــەاڵم  ــوێ لەگــەڵ رووســیا بەكاربهێنــێ. ب ن
توركیاشــی  هەڵوێســتی  پێشــهاتە  ئــەم 
بــەو  كــرد،  الواز  ڕووســیا  لەبەرامبــەر 
پێیــەی كــە نەیتوانــی پابەنــدی وەدەرنانــی 
گرووپــە تیرۆریســتەكان بێــت لــە ناوچەكــە 
تــا 2019/1/22 وەك ڕێككەوتنــی لەســەر 
كرابــوو. ئــەو زانیارییانــەی لــە دیدارەكــەی 
كــردووە،  دزەیــان  ئــەردۆگان  پووتیــن 
ــی  ــا ئامادەی ــە توركی ــەن ك ــكرای دەك ئاش
دەربڕیــوە بــۆ ئــەوەی 3 تــا 4 ملیــار دۆالر 
بــدات )هەندێــك ســەرچاوە دەڵێــن قەتــەر 
ئامادەیــە پارەكــە دابیــن بــكات( بەرامبــەر 
ــی  ــەی ڕۆژهەاڵت ــە ناوچ ــتی ل ــەوەی دەس ب
فــورات وااڵ بكرێــت، بــەاڵم الیەنــی ڕووســی 
لەگــەڵ گەڕانــەوەی دەســەاڵتی حكوومەتــی 
ســووریایە بــۆ ناوچەكــە، لەگــەڵ ئەگــەری 
دەســتكردن بــە وتووێژێكــی ســووری – 
توركــی لەســەری. ئەمــە وای لــە ســەرۆكی 
داواكارییەكانــی  ئاســتی  كــرد  توركیــا 
نــزم بكاتــەوە و بــاس لــە ناوچەیەكــی 

كیلۆمەتــر،   5 بەقوواڵیــی  بــكات  ئــارام 
واتــە هەمــان ئــەو شــتەی لــە ڕێككەوتنــی 
ئەدەنــە، هــەردوو الیەنــی توركی و ســووری 
لــە 20ی تشــرینی یەكەمــی 1998 واژۆیــان 
كــردووە. ئــەو ڕێككەوتنــە دەڵێــت: "مافــی 
ئەمنیــی  ڕێكارێكــی  هەمــوو  توركیایــە 
كیلۆمەتــر   5 قوواڵیــی  بــە  پێویســت 
لەنێــو خاكــی ســووریادا بگرێتــە بــەر"، 
نەوەكــو خاكــی ســووریا داگیــر بــكات و 
ــە  ــق بهێنێت ــتی دیمەش ــی بەرهەڵس گرووپ
نــاوەوە. لەگــەڵ ئەوەشــدا، زانیارییــەكان 
ئامــاژە بــۆ ئــەوە دەكــەن كــە ڕووســیا 
دەرگــەی بەتــەواوی دانەخســتووە بــەڕووی 
ئەگــەری لێكتێگەیشــتنێك لەگــەڵ توركیــا 
ئەویــش  فــورات،  ڕۆژهەاڵتــی  لەبــارەی 
بەرامبــەر بــە تەنازولێكــی زۆری توركیــا 
ــی  ــۆ بەكارهێنان ــا ب ــب و، هەروەه ــە ئیدل ل
ئــەو لێكتێگەیشــتنە وەك كارتێكــی فشــار 
بەرامبــەر بــە ئێــران و، بەدەســتهێنانی 

ــووری. ــی ئاب قازانج

جموجوڵی فرەئاراستەی 
ئەمەریكا

چەندبــارەی  لێدوانــی  ســەرباری 
هێزەكانــی  كــە  ئەمەریــكا  بەرپرســانی 
هاوپەیمانــی  بــە  دیموكــرات  ســووریای 
ــرن،  ــش دەژمێ ــەڕی داع ــە ش ــكا ل ئەمەری
هەمــوو  بــە  بەڕوونــی  ئەمەریــكا  بــەاڵم 
ئەوانــەی ســەبارەت بــە ناوچەكــە دیداریــان 
توركیــا  كــە  دەڵێــت  دەكات،  لەگەڵــدا 
هاوپەیمانــی ســتراتیجییەتی و بەرژەوەنــدی 
و نیگەرانییەكانــی بەهەنــد وەردەگرێــت. 
بەمــەش ئەمەریــكا، لــەو جموجواڵنەیــدا 
ــا  ــەوە، توركی ــە ناوچەك ــتن ب ــە پەیوەس ك
لــە  دادەنــێ  ســەرەكی  الیەنێكــی  بــە 
ــۆ  ــی ب ــە هەوڵ ــتنێكدا ك ــەر لێكتێگەیش ه
دەدات. هەروەهــا گرنگییەكــی زۆر دەدات 
ــوردن و  ــی )ئ ــی عەرەب ــك واڵت ــە هەندێ ب
هەنــدێ واڵتــی كەنــداو( و هــەوڵ دەدات 
ئەوانیــش بەشــدار بــكات، بەتایبەتــی لــەو 
ناوچانــەی ڕۆژهەاڵتــی فــورات كــە زۆرینــەی 
دانیشــتووانیان عەرەبن. الیەنی ســێیەمیش 
لــە هاوكێشــەی جموجوڵــی ئەمەریــكادا 
ــەوە.  ــتانن پێك ــی كوردس ــراق و هەرێم عێ
ئەمــەش گۆڕانێكــی سەرنجڕاكێشــە لــەم 
جموجوڵــە ئەمریكییــەدا و ڕەنگە مەبەســت 
لێــی لــە چوارچێوەدانــی رۆڵــی عێــراق بێــت 
ــۆ  ــت ب ــتنی بێ ــووریا و بەجێنەهێش ــە س ل

ــران. ــوزی ئێ نف
 

رێڤەبەریی خۆسەر و 
دیمەشق وەك تاکە بژارە

 بڕیــاری لــە نــاكاوی دۆناڵــد ترەمــپ 
لەبــارەی كشــانەوەی هێزەكانــی ئەمەریــكا 
خۆســەری  ڕێڤەبەریــی  ســووریا  لــە 
شــڵەژاند و خســتییە دۆخێكــی شــپرزەوە. 
بەتایبەتــی كــە ئــەو ڕاگەیاندنــە دوابــەدوای 
دڵنیاكردنــەوەی ئەمەریــكا هــات بــەوەی 

هێزەكانیــان لــە ســووریا دەمێننــەوە تا ئەو 
كاتــەی ســێ ئامانجــی ســەرەكی دێنــەدی: 
دڵنیابــوون لــە لەناوبردنی داعــش و دووبارە 
بــە  كۆتاییهێنــان  ســەرهەڵنەدانەوەی، 
هەژموونــی ئێــران لــە ســووریا و دۆزینەوەی 
ــۆ  چارەســەرێكی سیاســیی پەســەندكراو ب
ــە/  ــێ ئامانج ــەم س ــووریا. ئ ــژەی س تەنگ
ــوون  ــەوە ب ــای ئ ــتیدا بەوات ــە لەڕاس مەرج
كــە هێزەكانــی ئەمەریــكا ماوەیەكــی زۆر 
دەمێننــەوە، ئەمــەش مایــەی دڵنیایــی بــوو 
بــۆ ڕێڤەبەریــی خۆســەر و لــە كەوتنــە 
ســووریا  حكوومەتــی  گوشــاری  ژێــر 
كێشــانەوەی  ڕاگەیاندنــی  دەیپاراســت. 
دڵنیاییــەی  ئــەو  ئەمریــكا،  هێزەكانــی 
لەناوبــرد و وای لــە ڕێڤەبەریــی خۆســەر 
ــۆ دیمەشــق  ــەوە ب ــژارەی گەڕان كــرد كــە ب
كارا بــكات. لــەوە دەچێــت كــە شــڵەژان و 
هەڵوێســتی شــپرزەی ڕێڤەبەریــی خۆســەر 
ســەركردایەتی  لەســەر  رەنگدانەوەیــان 
ئــەو  هەبووبێــت،  خۆســەر  ڕێڤەبــەری 
رەوتــەی گــرەوی لەســەر بــژارەی دیمەشــق 
ــووە  ــەش ب ــژارە، داب ــە ب ــرد وەك تاك دەك
ــی  ــان هەوڵ بەســەر دوو ئاراســتەدا. الیەكی
لێكتێگەیشتنی ڕاســتەوخۆ لەگەڵ دیمەشق 
دەدات و ئەولەویــەت بــەالی ئــەوەوە بــۆ 
ــە كــە ســوپای ســووریا بێتــە ســەر  ئەوەی
ســنوور بــۆ ئــەوەی هەڕەشــەی توركیــا بــە 
ــە بوەســتێنێ و  ــۆ ناوچەك لەشكركێشــی ب
بــۆ ئەمــەش ئامــادەی هەمــوو سازشــێكە، 
لەكاتێكــدا الیەكــەی دیكــە هــەوڵ دەدات 
ــی و  ــە گەرەنت ــووریا ب ــەڵ س ــۆ لەگ گفتوگ
ــن  ــۆ ڕێككەوت ــت ب ــیا بێ ــی ڕووس چاودێری
گەڕانــەوەی  لەســەر  لەگــەڵ حكوومــەت 
ســوپا بــۆ پاراســتنی ســنوور و داننــان بــە 
ســەروەریی تــەواوی حكوومەتــی ســووریادا 
و گەڕانــەوەی دامودەزگاكانــی دەوڵــەت و 
داننــان بەجۆرێــك لە كارگێڕیــی نامەركەزی 
دەســەاڵتەكانی  و  ســنوور  لەســەر  كــە 
ڕێككەوتــن هەبێــت، ئــەم ئاراســتەیە الریــی 
لــەوەش نییــە كــە ئەمەریــكا گەرەنتیــی 
ڕێككەوتنێــك لەگــەڵ حكوومەتــی ســووریا 

ــكات. ب
ــی  ــەوەی ڕێڤەبەری ــكا ل ــی ئەمەری ناڕەزای
خۆســەر ملكەچــی تــەواوی مەرجەكانــی 
بووەتــە  ببێــت،  ســووریا  حكوومەتــی 
خێــرا  پێشــڤەچوونی  لەبــەردەم  ڕێگــر 
دواییــن  ڕەنگــە  ئاراســتەیەدا.  بــەم 
ئەحمــەدی  ئیلهــام  بانگهێشــتكردنی 
ســووریای  ئەنجوومەنــی  هاوســەرۆكی 
دیموكــرات )كــە هەنــدێ ســەرچاوە دەڵێــن 
ــەختەكانی  ــتیوانە سەرس ــە پش ــە ل یەكێك
لەگــەڵ  ڕاســتەوخۆ  لێكتێگەیشــتنی 
دیمەشــق( بــۆ واشــنتن لــەم چوارچێوەیــەدا 
ــی  ــە شــاندی ڕێڤەبەری ــە لەوانەی بێــت، بۆی
خۆســەر پێــش گەڕانــەوەی ئــەو لە واشــنتن 
نەچێتــە دیمەشــق، هەرچەنــدە كەناڵەكانــی 
كاری  لــە  دیمەشــق  لەگــەڵ  پەیوەنــدی 
خۆیــان بەردەوامــن. دانانــی دیمەشــق وەك 
تاكــە بــژارە بــۆ زۆربــەی ســەركردەكانی 
ڕێڤەبەریــی خۆســەر، ســەرباری جیاوازیــی 

شــێوازی مامەڵەكــردن لەگــەڵ ئــەم بژارەیــە 
و زیادبوونی فشــاری ڕووســیا لەسەریان، وا 
دەكــەن دەنگــی ئــەو تەوژمــەی كــە چوونــە 
پــاڵ هەوڵەكانــی ئەمەریكای بــۆ تەرتیباتی 
نــوێ لــە ڕۆژهەاڵتــی فــورات پــێ باشــترە، 
ــەی  ــەو كات ــا ئ كــز ببێــت، هیــچ نەبێــت ت
دیــدی ئەمەریــكا ڕوون دەبێتــەوە و دەســت 
بــە هەنگاوەكانــی جێبەجێكردنــی دەكرێت.

ئەنجوومەنی نیشتمانی و 
گەڕان بەدوای ڕۆڵدا

جێــی ســەرنجە كــە پەیوەندییەكانــی 
ئەمەریــكا لەگــەڵ ئەنجوومەنــی نیشــتمانیی 
ــردەی  ــری، نێ ــورد ئاســتی جێمــس جێف ك
تێناپەڕێنــێ.  ســووریا  بــۆ  ئەمەریــكا 
دیــدارەی  لــەو  ئــاگادارەكان  ســەرچاوە 
ــاوەری لەگــەڵ  نێــوان جێفــری و شــاندی ی
لــە  نیشــتمانی  ئەنجوومەنــی  شــاندێكی 
كوردســتان،  باكــووری  دیلۆكــی  شــاری 
دەڵێــن جێفــری لــە ئەنجامــی دیدارەكــە 
نــاڕازی بــووە، لەبەرئــەوەی ئەنجوومەنەكــە 
ــووە  ــی نەب ــی ڕوون ــد و پرۆژەیەك ــچ دی هی
بــۆ پێشــهاتەكانی ڕۆژهەاڵتــی فــورات و 
ــت  ــەن دەتوانێ ــە ئەنجووم ــەی ك ــەو ڕۆڵ ئ
نوێنەرانــی  هەرچەنــدە  بیگێڕێــت. 
لــە  كــورد  نیشــتمانیی  ئەنجوومەنــی 
هاوپەیمانیــی ئۆپۆزســیۆنی ســووریا، بــەم 
دواییــە بەجیــا چاویــان بــە ئەمریكییــەكان 
كەوتــووە، بــەاڵم تــا ئێســتا ئــەو ڕۆڵــە 
نەكــراوە كــە ئەنجوومــەن  دەستنیشــان 
دەیگێــڕێ یــان لەالیــەن ئەمەریــكاوە پێــی 
ــتا  ــهاتەكانی ئێس ــە پێش ــپێردرێت، ل دەس
و پێشــهاتە چاوەڕوانكراوەكانــی ناوچــەی 
ئەمریكاییــەكان  فوراتــدا.  ڕۆژهەاڵتــی 
كردووەتــەوە  دڵنیــا  ئەنجوومەنەكەیــان 
لــەوەی هەمــوو الیەنــەكان لــەو ڕێوشــوێنانە 
بەشــدار دەكرێــن كــە بــۆ ناوچەكــە ئامــادە 
دیاریكراویــان  شــتێكی  بــەاڵم  دەكــرێ، 
لــەڕووی  بەتایبەتــی  نەخســتووەتەڕوو، 
بەشــداریی هێزەكانــی پێشــمەرگەی ڕۆژ 
ــە  ــەی ك ــە ئارام ــەو ناوچ ــتنی ئ ــە پاراس ل
باســكردنی لەالیــەن ئەمەریــكاوە تــا دێــت 

ــت. ــز دەبێ ك
چــاوەڕوان دەكرێــت شــاندێكی ئەمەریــكا 
بــەم نزیكانە ســەردانی هەرێمی كوردســتان 
بــكات، بــۆ گفتوگۆكــردن لەبــارەی ناوچــەی 
ڕۆژهەاڵتــی فــورات و ئــەو هەواڵنــەی دراون 
چاوەڕوانیــش  و،  گەیشــتوون  چــی  بــە 
چــاوی  ئەمەریــكا  شــاندەكەی  دەكرێــت 
بــە نوێنەرانــی ئەنجوومەنــی نیشــتمانیی 
ــەش  ــت، ئەم ــووریاش بكەوێ ــە س ــورد ل ك
ڕەنگــە ببێتــە هەلێــك بــۆ گــەڕان بــەدوای 
بــەاڵم  ئــەو ئەنجوومەنــە،  بــۆ  ڕۆڵێكــدا 
لێدوانەكانــی ئــەم دواییــەی ســەركردەكانی 
ئــەو ئەنجوومەنــە دەریدەخــەن كە پشــتیان 
بــەوە بەســتووە توركیــا قایــل بكرێــت 
بــەوەی رۆڵێــك بگێڕێــت نەوەكــو گــرەو 

ــەن. ــكا بك ــی ئەمەری ــەر هەوڵەكان لەس

رۆژهەاڵتیفوراتو
ئاڵۆسكانیداوەكان

دۆزینەوەیچارەسەرێكی
تربۆكێشەیكەركووك

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

شرۆڤە و بۆچوون

گشتپرســیی  دوای  رووداوەکانــی 
ــی  ــە هەرێم ــردەوە ک ــەربەخۆیی روونیک س
کوردســتان دەبێ بۆ ئێســتا وەکو بەشــێک 
ــەوە. ئەگەرچــی 93%ی  ــراق بمێنێت ــە عێ ل
ســەربەخۆییان  کوردســتان  دەنگدەرانــی 
جوگرافییــەکان،  واقیعــە  هەڵبــژارد، 
بەکارهێنانــی هێــز و گوشــار لەالیــەن بەغدا 
و واڵتانی دراوســێوە و نەبوونی پشــتگیریی 
نێودەوڵەتــی، ســەربەخۆیی کوردســتانی تا 

داهاتوویەکــی نادیــار هەڵپەســارد.
لــەو کاتــەوە، گۆڕینــی حکومــەت لــە 
بەغــدا و مانــەوە لــە عێــراق بژارەیەکــی 
سەرنجڕاکێشــترە لە جــاران. حکومەتەکەی 
عــادل عەبدولمەهــدی ئامادەییەکــی زیاتــری 
پەیوەندییەکــی  ئــەوەی  بــۆ  پیشــانداوە 
لــە  بنیاتبنــێ.  کــورد  لەگــەڵ  ئەرێنــی 
ســەردەمی ســەرۆکایەتی حکومەتــی عــادل 
عەبدولمەهدیــدا، هاوکارییــەکان لــە ناوچــە 

کێشەلەســەرەکانیش زیاتــر بــوو، هەرچەند 
ئــەو ناوچانــە لــە ئۆکتۆبــەری 2017ەوە 

ــدا.  ــەاڵتی بەغ ــر دەس ــەوە ژێ گەڕاونەت
ــەی  ــە هەفت ــراق ک ــی عێ ــەی نوێ بودج
نیازپاکیــی  کــرا،  پەســەند  رابــردوو 
ــدا مووچــەی  ــە تێی ــدا پیشــاندەدات ک بەغ
مســۆگەر  پێشــمەرگە  و  فەرمانبــەران 
کــراوە، هەرچەنــد پێشــمەرگە هــەر لەژێــر 
فەرماندەیــی هەولێردا دەمێنێتــەوە. بودجە 
ــی  ــۆ خێزان ــی ب ــی دارای ــک یارمەت کۆمەڵێ
ــە  ــرێ ک ــۆ دەگ ــمەرگانەش لەخ ــەو پێش ئ
ــان برینــدار  ــە شــەڕی داعشــدا کــوژران ی ل

ــوون.  ب
ئەگــەر هەرێمــی کوردســتان نەشــتوانێ 
رۆژانــە 250 هــەزار بەرمیــل بــۆ )ســۆمۆ( 
بنێــرێ، کاریگــەری لەســەر مووچــە دانانێ، 
بەڵکــو ئــەو پارەیــە لــە کەرتەکانــی دیکەی 

وەکــو وەبەرهێنــان و کەمدەکرێتــەوە. 

سیستەمێكیبەرگریی
مووشەكیبۆكوردستان

ــتان  ــی کوردس ــتکەوتەکانی هەرێم دەس
لــەو بودجەیــە و ئاماژەکانــی نیازپاکــی 
ــەوە.  ــووک بکرێن ــێ بچ ــە ناب ــاو بودجەک ن
لــە  جیــاوازە  زۆر  ئێســتا  دۆخەکــەی 
رووبەڕووبوونەوەکانــی ســەردەمی عەبــادی 
و مالیکــی، یانیــش ئەو ســزایانەی هــەردوو 
ئیدارەکــە پەنایــان بــۆ دەبــرد. بــەو پێیەی 
روحێکــی هــاوکاری لــە ســایەی دەســەاڵتی 
عەبدولمەهدیــدا زیندووبووەتــەوە، هەولێر و 
ــەرەو  ــێ ب ــدا ب ــە توانایان ــرێ ل ــدا دەک بەغ
چارەســەری ئــەو کێشــانەش هەنــگاو بنێــن 
کــە هەتــا دێــت ســەختتر دەبــن، لەوانــەش 
ســەرژمێری لــە سەرتاســەری عێــراق، بــە 
تایبەتیــش لــە ناوچــە کێشــە لەســەرەکان، 
ــەوت  ــەی ن ــی یاســایەکی دادپەروەران دانان
لــە  دیکــە  بەشــێکی  دانانــی  غــاز،  و 
حکومەتــدا کــە نوێنەرایەتیــی هەرێــم و 
ــە  ــااڵ ک ــی ب ــکات، دادگایەک ــزگاکان ب پارێ
بەغــدا و هەرێمــەکان و پارێــزگاکان پێکەوە 

ــێ.  دەستنیشــانیان کردب
مــادام خەڵکــی کوردســتان لــەم دۆخــە 
باشــترەی ئێســتادا وەک بەشــێک لە عێراق 
ــاران  ــێ وەک ج ــە دەب ــەوە، کەوات دەمێنن
ــۆ سەرتاســەری  ــان ب هەمــوو هەوڵــی خۆی
عێــراق بخەنــەکار. ئەمــەش بــەو مانایەیــە 
کارای  بەشــدارییەکی  کوردســتان  کــە 
لــە بەغــدا هەبــێ، بایــەخ بــە کێشــەی 
بــدات،  عێــراق  دیکــەی  ناوچەکانــی 
هاوپەیمانێتــی بەهێزتــر لەگــەڵ گروپــە 
سیاســییەکانی دیکــەی عێــراق پێکبهێنــێ 
و لــە دابینکردنــی خۆشــگوزەرانیی واڵتــی 

ــێ. ــدار ب ــە گشــتی بەش ــدا ب عێراق
هــاوکات، ســەرکردەکانی بەغــداش دەبێ 
هەمیشــە ئەوەیــان لــە بیربــێ کــە وەک 

ــە  ــراق مامەڵ ــە عێ باشــێکی راســتەقینە ل
لەگــەڵ کوردســتاندا بکــەن. ئەمــەش تەنیا 
ئــەو مانایــە نــادات کــە بەغــدا داوا لــە 
ــتی  ــەوت رادەس ــی ن ــکات داهات ــر ب هەولێ
ســۆمۆ بــکات، بەڵکــو بــەو مانایەیــە وەکــو 
هاوبەشــێکی راســتەقینە لە فیدراسیۆنێکی 
نوێــدا مامەڵــە لەگــەڵ هەرێمــی کوردســتان 
و پارێزگاکانــی بکــەن، بــۆ نموونــە بەمانای 
لــە  دێ  کــوردی  زمانــی  زیادکردنــی 
شــوێنە گشــتییەکان، وەکــو چــۆن هێڵــە 
ــردوو  ــەی راب ــراق هەفت ئاســمانییەکەی عێ
لــە بڕیارێکــی نوێــدا زمانــی کــوردی بــۆ ناو 

ــاد کــرد.  ــی زی فڕۆکەکان
مامەڵەکــردن لەگــەڵ کوردســتان وەکــو 
بەشــێک لــە عێراق بــە مانــای بەرگریکردنە 
لــە کوردســتان کاتێــک لە دەرەوە هێرشــی 
بۆردومــان  هەڵمەتــی  ســەر.  دەکرێتــە 
و تۆپبارانــی ئــەم دواییــەی تورکیــا لــە 
هەرێمــی کوردســتان کەیســێکی باشــە 
بــۆ ئەمــە. لــە مــاوەی یــەک هەفتــەی 
رابــردوودا شــەش هاوواڵتــی بــە هــۆی ئــەم 

ــوژراون.  ــانەوە ک هێرش
ئەگەرچــی هەڵمەتەکــەی تورکیــا لــە 
ــی  ــی کرێکاران ــی پارت ــدا گەریالکان بنەڕەت
کوردســتان )پەکەکــە( دەکاتــە ئامانــج کە 
لە ســنوورە شــاخاوییەکانی نێوان هەرێمی 
کوردســتان و تورکیــا خەریکــی چاالکیــن، 
بــەاڵم پێناچــێ هێزەکانــی تورکیــا لــە 
ئامانجەکانیانــدا وریــا بــن، یانیــش گوێیــان 

لــە قوربانــی مەدەنــی بــێ.
نەبڕاوەکانــی  بۆردومانــە  ســەرەڕای 
نەوەدەکانــەوە  ســەرەتای  لــە  تورکیــا 
و تەنانــەت ســەرەڕای چەندیــن هێــرش 
بــۆ نــاو خاکــی هەرێمــی کوردســتان و 
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پارێزگارێكی گۆڕان بۆ کەرکووك

دانوســتاندنەكانی پارتــی و الیەنەكانــی 
دیكــە و بەتایبەتیــش لەگــەڵ یەكێتــی بۆ 
پێكهێنانــی كابینــەی نۆیەمــی حكومەتــی 
هەرێمی كوردســتان پێشــكەوتنی بەرچاوی 

بەخــۆوە بینیوە. ئەوەی ماوەتــەوە ئەوەیە 
كــە یەكێتی بتوانن لە چەند رۆژی داهاتوودا 
لەسەر پۆستەكان و ئەو ناوانەی دەبیسترێن، 

لە ناوخۆی خۆیاندا ساغ ببنەوە.
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ئەگەرچــی پارتــی تا راددەیەكــی زۆر لە 
هەڵوێســتەكانی ســەبارەت بــە مەســەلەی 
دانانی پارێزگارێكی )یەكێتی( و لە یەكێتیش 
لە)ئۆكتۆبەرچییــەكان( نەرمی پێشــانداوە، 
بــۆ  بێــت،  رازی  پارتیــش  ئەگــەر  بــەاڵم 
یەكێتــی عەیبەیەكی گەورەیە تا مەســەلەی 

خیانەتــی 16ی ئۆكتۆبــەر بەالیەكدا نەخات 
و لێكۆڵینــەوە لەو رووداوە نــەكات، یەكێك 
لەو سیانەی كەركووك كە ئەندامی مەكتەبی 

سیاسیشن، بكاتە پارێزگار.
نــە لەنــاو یەكێتی پیــاو قاتییــە و نە لە 
دەرەوەی یەكێتیش كە بەڕاســتی دڵســۆزی 

با و باران

پهكهكه،وامهكه!یەكێتیدێتەپێشەوە؟
پارتــی كرێكارانی كوردســتان هیچ پاســاوێكی نه ماوه  بــۆ له وه  زیاتر 
به كارهێنانی  خه ڵكی  باشووری كوردستان. به تایبه تیش پاش رووداوه كانی 
شــیالدزێ، حكومه تی هه رێمی كوردســتان و حكومه تی عێراق ناچارده بن 
بیر له  چاره ســه رێكی جدی بۆ ئه و دۆســێیه  بكه نــه وه  كه  وابكات چیدی  
له ســه ر سنووره كان ئاگر و ئاسن به ســه ر خه ڵكدا نه بارێت. ئه مه  بووه ته  

پێویستی و ده بێ قه ندیلیش له مه  تێبگات.
له ماوه ی ســی ســاڵی رابــردوودا، په كه كه  یه كێك بووه  له  سه رئێشــه  
گەورەکان بۆ هه رێمی كوردســتان كه  راســتییه كه ی ده بوو  به پێچه وانه وه  
بووایه . ئه وه ی پاساوی ته راتێنی داوه ته  سوپای توركیا له  خاكی باشووری 
كوردستان په كه كه یه . ئه وه ی وایكردووه  ته نیا له سه ر سنووره كانی باشوور 
و باكووری كوردســتان نا، به ڵكو له ســه ر سنووری باشوور و رۆژهه اڵتیش 
)به بیانووی شه ڕ له گه ڵ پژاك(  گوندنشینان هه میشه  ماڵ به كۆڵه وه  بن و 
به  تۆپباران و بۆمبارانی فڕۆكه  شه هیدبن هه ر په كه كه یه . داگیركه ر مادام 
داگیركه ر و دوژمنه  به  پاساو و بێ پاساو ده تكوژێ، به اڵم كاتێك په كه كه  
ئه و پاســاوه ی له ســه ر سه به ته ی زێڕین پێشــكه ش بكات، له ده ست خۆی 

نادات و ژیانت لێ ده كاته  دۆزه خ.
پار به هۆی داخرانی ئاسمانی كوردستانه وه ، به  به رده وامی به  باكووری 
كوردســتاندا هاتوچۆم ده كرد. هه ر شــارێكی باكوور و هه ر كۆاڵنێكی ئه و 
شــارانه  ئاسه واری وێرانی و خانووی ره شداگه ڕاوی پێوه بوو، مرۆڤه كانیش 
نائومێــد و بێزار بوون. ئه و دۆخه  شــه ڕێكی خۆتڕێن دروســتیكردبوو كه  
په كه كــه  له و به شــه ی كوردســتاندا له نێو شــاره كان و به  خۆشــاردنه وه  
له پشــت خه ڵكی ســیڤیله وه  هه ڵیئایساند و ناوی لێنا )شه ڕی خه نده ك(. 
من به ر له  ده ســتپێكردنی ئه و شــه ڕه ش چووبوومه  باكووری كوردستان و 
ئــه و خه نده قه  نه فره تییانه م بینیبوو كــه  له جیاتی ئه وه ی دۆخی خه ڵكی 

باكوور چاك بكه ن، ژیانی هێنده ی دیكه  كردنه  دۆزه خ.
دۆخه كه  به ر له وكات وابوو كه  به  هه وڵی هه مووان، هه ده په  و ئۆجه الن 
و ئاكه په  و ئه ردۆغان خواستێكی جدییان بۆ چاره سه ركردنی كێشه كان و 
نه هێشتنی شه ڕ له  توركیا له ال دروست ببوو. زۆربه ی باكووری كوردستان 
به فه رمی به ده ســت ده وڵه ته وه  بوو، به اڵم به كرده وه  به ده ســت هه ده په وه  
بوو. فراكسیۆنێكی گه وره ی كوردی له نێو په رله مانی توركیا هه بوو. كه س 
بــڕوای نه ده كــرد جارێكی دیكه  كــوردی باكوور بگه ڕێنــه وه  دواوه ، به اڵم 
كــه س ئاگای لــه و خه ونه  خراپانه  نه بوو كه  ســه ركرده  شــه ڕخوازه كانی 
قه ندیل بینیبوویان و ده یانه ویست وه دیبهێنن. ئه نجامه كه شی ئه وه بوو كه  
باكوور وێران بوو، ئۆجه الن گۆشــه گیر كرایه وه  و هه ده په  هه موو شــتێكی 
له ده ســتدا و ده میرتاش گیرا و براده رانی قه ندیلیش وه كچۆن پێشــتر له  
شــاخ بــوون، هیچ لــه  ژیانیان نه گۆڕا و هه موو شــتێك هــه ر وه ك خۆی 

مایه وه .
له ماوه ی چاره كه  سه ده ی رابردوودا په كه كه  هیچ شتێكی نه كردووه  كه  
ببێته  مایه ی ئارامی و خۆشگوزه رانی بۆ دانیشتووانی هه رێمی كوردستان. 
له سه ر سنووره كان هه ر سه رئێشه  بووه ، له  ناوچه  دابڕاوه كاندا هه ر مایه ی 
ده رده ســه ری بووه  و له  نێوه وه ی هه رێمی كوردستانیش به  دروستكردنی 
حیزبی پرۆكســی و رادیكاڵیزه كردنی گه نجان و خه ڵك ژیانی ناسه قامگیر 
كردووه . هۆیه كه شــی روونه : په كه كــه  له جیاتی ئه وه ی رووی له  باكووری 
كوردســتان بێــت، پشــتی لــه  باكــوور و رووی لــه  پارچه كانــی دیكه ی 
كوردســتانه . ئه مــه ش بــۆ حیزبێك كــه  ده مێكه  وازی له  چــوار پارچه ی 
كوردســتان هێنــاوه  و ماوه یه كیش بانگه شــه ی خۆســه ریی دیموكراتیكی 

كردووه  به هه ده ردانی وزه  و تواناكانیه تی له  ئیشێكدا كه  هی ئه و نییه .
لــه  قۆناخــی داهاتــوودا ده بــێ هه ولێــر كار له ســه ر حه ســاندنه وه ی 
هاوواڵتییانی بكات. پاش ســی ســاڵ له  گۆنگه ڵی ســه ربازی و سیاســی 
كاتی ژیانه  بۆ ئه و خه ڵكه . یه كێك له  پێشمه رجه كانی ژیانیش ئه وه یه  كه  
خه ڵك هه ســت به  ئاسایش بكات، به داخه وه  یارانی ئه شكه وت له  قه ندیل 
ئه مه یان له  ســااڵنی رابردوودا تێكــداوه  و نابێ چیدیكه  هه ولێر رێگه بدات 
درێــژە بەمە بــده ن. چونكه  ئه گه ر به  كوردایه تی و هه ســتی نه ته وه ییش 
بێــت، كوردایه تی ئه وه یه  كه  هه وڵبده ی ژیانێكی خۆش بۆ هاونه ته وه كه ی 

خۆت ده ستەبه ربكه ی نه ك لێی تێكبده ی.

پارتی تا راددەیەكی زۆر لەگەڵ یەكێتی 
و گــۆڕان هاتووەتــە پێشــەوە و تەنانەت، 
مرونەتێكــی زۆری لــە مەســەلەی دانانــی 
پارێزگاری كەركووكیش نواندووە، لیژنەكانی 
پەیوەست بە رێككەوتنی درێژخایەنی نێوان 
پارتــی و یەكێتیــش نەخشــە رێگاكەیــان 
ئامادەیــە كــە بــە ئیحتیمالــی زۆر رۆژی 
سێشەممەی ئەم هەفتەیە گفتوگۆی لەسەر 

دەكرێت.
ئــەوەی دەمێنێتەوە ئەوەیــە كە پارتی 
لە مەســەلەی بەغــداش بتوانــێ عینادیی 
خۆی بــەالوە بنێ و پتر تەركیزی لەســەر 
ئەو دەســتكەوتانە بێــت كە بەدی دێن، لە 
مەسەلەی بودجەشدا پەرلەمانتارانی الیەنە 
سیاســییەكان وەكــو یەك تیمی سیاســی 
كاریــان كرد و ئــەوەش ســەلمێنەری ئەو 
راســتییەیە كــە كاری هاوبــەش بەرهەمی 

زیاتری بۆ كوردستان دەبێت.
بۆیــە پارتــی دەتوانێ زۆر بە ئاســانی 
تۆپەكــە هەڵداتە گۆڕەپانــی یەكێتییەوە، 
ئەگــەر یەكێتی دوای ئــەو هەموو مرونەتە 
پێشــەوە،  بێتــە  هەنگاوێــك  نەتوانــێ 

یەكێــك لەو كارتانەی كە پارتی هەمیشــە 
لەبەردەســتیەتی ئەوەیە كە ئەگەر یەكێتی 
نەرمییــەك  هەمــوو  ســەرباری  نەتوانــێ 
هەندێــك  یــان  بكاتــەوە،  یــەكال  خــۆی 
دۆسیە بۆ دوای ســوێندخواردنی سەرۆكی 
هەرێمی كوردســتان و ســەرۆكی حكومەت 
هەڵنەگرێــت، ئــەوا پارتی توانــای ئەوەی 
هەیە ئاراستەی رووداوەكان بەپێی ویستی 

خۆی بگۆڕێت.
پێكهێنانــی حكومــەت بەبــێ یەكێتــی 
شــتێكی مەحاڵ نییە و یەكێتیش باش ئەو 
راســتییە دەزانێت. دیسانیش پێكنەهاتنی 
حكومەتیــش عەیبەیەكی ئەوەنــدە گەورە 
نییــە، چونكــە ئــەم حكومەتــەی ئێســتا 
هەیە، ســەرباری ئەوەی كــە كاربەڕێكەرە، 
بەاڵم حكومەتێكی بەهێزە و كاری خۆیشی 
دەكات )ئەگەرچــی هەندێــك لــە وەزیر و 
بەرپرسەكانی، دەسەاڵتی ئیمزایان نەماوە(.
لەو رووەوە كۆبوونەوەكانی ئەم هەفتەیە 
دەبێ یەكالكەرەوە بن و هەر نەبێ بتوانرێ 
لە رۆژانی داهاتوودا دەستەی سەرۆكایەتیی 

پەرلەمان هەڵبژێردرێت.

و،  بــن  كەركووكییــەكان  و  كەركــووك 
بتوانــن بەر بەو لێشــاوی تەعریبە بگرن كە 
لــەدوای 16ی ئۆكتۆبەرەوە بە شــێوەیەكی 
سیستەماتیك و خراپتر لە سەردەمی بەعس 

دەستیپێكردووە.
پارێزگاری سلێمانی كە ئێستا لە پشكی 
گۆڕانە، بە شــاهیدی زۆر كەس سەركەوتوو 
بووە و بااڵنسێكی باشی لە نێوان الیەنەكاندا 
دروستكردووە و الی حكومەتیش لە هەولێر 

تەقدیری هەوڵەكانی دەكرێت.
بۆیــە دانانی كەســێك لــە كەركووك كە 
بتوانــێ هەمــان ئــەو رۆڵە ببینێــت، دەبێ 
بــۆ یەكێتــی و پارتیــش زەرورەت بێــت. 
كەســانێكی خەباتگێــڕی وەكو عوســمانی 
حاجــی مەحمــوود، كــە پێشــتر ئەندامــی 

مەكتەبی سیاســی یەكێتی، وەزیری ناوخۆ 
و ئەندامی خانــەی ڕاپەڕاندنی بزووتنەوەی 
گــۆڕان بووە و بە یەك مەســافە لە هەموو 
حزبــەكان نزیكــە )خەڵكــی ناوچەكەیە و 
رایەڵی باشی لەگەڵ پێكهاتەكانیشدا هەیە( 
دەتوانــێ تا راددەیەكی زۆر برینەكانی دوای 
16ی ئۆكتۆبەر ســاڕێژ بكاتەوە. ئەوانەیش 

كە بۆ چەند )تەنەكــە نەوتێك( مامەڵە بە 
چارەنووســی كەركووكیــەكان دەكەن، ئەو 
چەند تەنەكە نەوتەیان هەر دەستدەكەوێت، 
بــەاڵم با فەزڵێك بۆ مێــژووی خۆیان تۆمار 
بكەن و ئەو دەستپێشخەرییە رابگەیەنن. بە 

دڵنیاییەوە پارتی پێشوازیی لێدەكات.

بــە ئامانجکردنــی بارەگاکانــی پەکەکــە، 
ئەنقــەرە تاوەکــو ئێســتا بێتوانــا بــووە 
ــە شــێوەی  ــە” ب ــەوەی “کێشــەی پەکەک ل

بــکات. چارەســەر  ســەربازی 
ئــەوە جێــی قەبــووڵ نییــە کــە تورکیــا 
ــە  ــکات پەکەک ــدا ب ــر و بەغ ــە هەولێ داوا ل
لــە ناوچەیەکــی هێنــدە شــاخاوی دەربکەن 
بەڕێگــەی  پەکەکــە  کێشــەی  )واتــە 
ــۆ  ــا ب ــکات(، ئەگین ســەربازی چارەســەر ب
ــان  ــف 16 بۆردومانی ــە ئێ ــە ب ــا هەتای هەت
ــە  ــن ک ــە ناوچەیەک ــە کۆمەڵ دەکات. ئەمان
تەنانــەت تورکیــا خۆیشــی نەیتوانیــوە لــە 
ــە  ــەوە، ل ــان بکات ــە پاکی ــالی پەکەک گەری
ــە کوردســتانی  کاتێکــدا ئــەو گەریالیانــە ل

ــن.  ــاش چاالک ــراق و تورکی عێ
رۆڵێكــی  دەبــێ  بەغــدا  بۆیــە  هــەر 
بەهێزتــر بگێــڕێ و داوای کۆتاییهێنــان بــەو 
ــەک  ــۆ ســەر ناوچەی ــا ب هێرشــانەی تورکی
بــکات کــە حکومەتــی عێــراق بــە بەشــێک 
لــە خاکــی خــۆی دەزانــێ. تورکیــاش دەبێ 
زیاتــر گــوێ بــۆ داواکاریــی چارەســەری 
ــورد” رابگــرێ،  دیموکراتیکــی “کێشــەی ک
کــە راســتییەکەی “کێشــەی دیموکراســی” 
یــە )لــە تورکیا( و وەهــا دەخوازێ ئەنقەرە 

ــزی دانوســتاندن.  ــەوە ســەر مێ بگەڕێت
هەفتەیــەی  ئــەم  خۆپیشــاندانی 

هاوواڵتیــان و هێــرش بــۆ ســەر بنکــەی 
ســەربازیی تورکیــا لــە کوردســتانی عێــراق 
ئاماژەیەکــە بــۆ ئــەوەی خەڵکــی هەرێمیش 
بێــزار بــوون. ئەگــەر ئــەم خەڵکە بەڕاســتی 
عێراقیــن، وەکــو چــۆن بەغــدا هەمــوو 
ــەوە،  ــر دەهێنێت ــە بی ــان ب ــک ئەوەی جارێ
بەغــدا  پێویســتە  ئێســتا  کەواتــە 
ــە  ــکات و ئەرک ــە ب ــەوە قس ــاوی ئەوان بەن
ــۆ بەرگریکــردن  دەســتوورییەکەی خــۆی ب

لــە ســنوورەکان جێبەجــێ بــکات. 
نەدایــە  گوێــی  ئەنقــەرە  ئەگــەر 
داواکارییــە دیپلۆماســییەکان بــۆ راگرتنــی 
هەڵمەتــە ئاســمانییەکانی لــەدژی بەشــێک 
لــە عێــراق، ئــەوە بودجــەی 2020ی عێــراق 
دەبــێ بەشــێکی بــۆ سیســتەمی بەرگریــی 

ــرێ.  ــوور دابن ــۆ باک ــەکیی ب مووش

* دەیڤید رۆمانۆ لە ساڵی 2010وە بۆ 
)رووداو( دەنووسێ، لە زانکۆی ویالیەتی 
میزووری پرۆفیسۆری سیاسەتی رۆژهەاڵتی 
نیوەراستە و چەندین بەرهەمی باڵوکراوەی 
لەسەر کورد و رۆژهەاڵتی نێوەڕاست هەیە. 

پەندێكــی كوردی هەیــە دەڵێ:"با بێ و 
بــاران بێ لە عومــری بەفر كەم دەبێتەوە". 
راســتییەكەی پەكەكە و توركیا بۆ میللەتی 
ئێمــە بوونەتە ئەو با و بارانە، باجەكەشــی 

خەڵكــی ســیڤیل و گوند داگیركــراوی ئەو 
ناوچانــە دەیدەنــەوە كــە پەكەكــە وەكــو 
هەرێمی پاراســتنی میدیا ناوی ناون! چەند 
دەســتدرێژیی توركیــا بــۆ ســەر خەڵكــی 

سیڤیلی كوردستان تاوان بێت، بەكارهێنانی 
خەڵكی ســیڤیل وەكو قەڵغانــی مرۆیی لە 

الیەن پەكەكەشەوە دەچێتە هەمان خانە.
هۆشداریی سەرۆكی حكومەت بۆ پەكەكە 
زۆر جددی بوو، چونكە توركیا لە ئاستانەی 
هێرشێكی ســەربازیدایە بۆ سەر پەكەكە و 
تەنانەت ئەو باســە لە دیداری نێوان دكتۆر 
بەرهەم ســاڵح و ئەردۆغانیش ورووژێنراوە. 
هەم پەكەكە و هەم ئەردۆغان، لە عەرەفەی 
توركیــا  شــارەوانییەكانی  هەڵبژاردنــی 
پێویســتیان بــە شــەڕە، بــەاڵم دەیانەوێ 
شــەڕەكە لەسەر خاكی كوردستانی باشوور 

بكەن.
ئێســتا كــە یەكێتیی كۆنــە هاوپەیمانی 

پەكەكە پشتی تێكردوون و تەنانەت هەموو 
جۆرە هاوكارییەكی توركیا دەكات لە پێناو 
پەكەكــە  پەیوەندییەكانــی،  هێشــتنەوەی 
و هەندێــك لە خەڵكــی ناوچەكە دەیانەوێ 
پارتیش بخەنە ئەو هەڵوێستەوە كە پارتیش 
بەرپرســیارە. ئەمــڕۆ واڵتــی بەنــاو عێراق 
ئەگەر خاوەنی سیادە و سەروەرییە، دەبوو 
لــە بەرزترین ئاســت و بە توندترین شــێوە 
بۆردومانەكانــی توركیــا نەك هــەر ئیدانە 
بكات، بگرە رێگریشــیان لــێ بكات. پارتی 
لە سەروەریی بەغدا بەرپرسیار نییە و هیچ 
ســەفقەیەكی ژێربەژێریشی لەگەڵ توركیادا 

نییە. 

دەیڤیدرۆمانۆ*
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رووداو - فەللـوجە 

ــش  ــی داع ــاڵی بوون ــاوەی دوو س ــە لەم ــوجە، ک ــی فەللـ ــێکی خەڵک بەش
ــۆ  ــان ب ــوون، دوای گەڕانەوەی ــاوارەی هەرێمــی کوردســتان ب ــە شــارەکەیان ئ ل

فەللـــوجە وەکــو وەفادارییــەک بــۆ خەڵــک و خاکــی کوردســتان، نــاوی کوردییان 
ــاوە. ــە دووکان و شــوێن و تەنانــەت منداڵەکانیشــیان ن ل

لــه  فه للوجــه  گه ڕه كێــك و ســێ شــه قام و دوو قوتابخانــه  و بــه  ده یــان دووكان 
ــه  پاداشــتێكی  ــه و كاره ش ب ــراوه  و ئ ــورد و شــاره كانی كوردســتانیان لێن ــاوی ك ن

ــن. ــی كوردســتان ده زان ــی خه ڵك كه م


