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رووداو - سلێمانی
لە ساڵی رابردوودا 583 حاڵەتی توندوتیژی لەالیەن ژنانەوە بەرامبەر پیاوان تۆمار كراون و هەشت پیاویش لەالیەن 

ژنەكانیانەوە بەهاوكاریی كەسانی دیكە كوژراون.
بەپێی ئاماری یەكێتی پیاوانی كوردســتان كە كۆپییەكی دراوەتە )رووداو(، لە ســاڵی رابردوودا هەشــت پیاو 

لەالیەن ژنانەوە كوژراون، لەكاتێكدا لە ساڵی 2015دا شەش پیاو بە دەستی ژنان كوژرابوون.
هەر بەپێی ئاماری ئەو رێكخراوە، لە ســەرەتای ســاڵی رابردووەوە تاوەكو كۆتایی ســاڵەكە 583 حاڵەتی 

توندوتیژی لەالیەن ژنەوە بەرامبەر پیاوان تۆمار كراون.
هەر لە چوارچێوەی تاوانەكانی كوشتنی پیاواندا لە ساڵی رابردوو، شەش برا لەالیەن براكانیانەوە بەهۆی 

كێشەی جۆراوجۆری كۆمەاڵیەتییەوە كوژراون. سێ باوكیش لەالیەن كوڕەكانیانەوە كوژراون.
هاوكات بەپێی ئامارەكانی ئەو رێكخراوە، لە ســاڵی 2016دا 70 كەس لە رەگەزی نێر بەشــێوازی 

جۆراوجۆر خۆیان كوشتووە.
مەرزیــە عومــەر، توێــژەری كۆمەاڵیەتی ئەو ئامــارەی بەالوە زۆرە و گوتــی "لەبەرئەوەی لە 
كۆمەڵگەی ئێمە ژن بە مرۆڤێكی بەســۆز ناســراوە و كەمتر پەنا بۆ كوشــتن دەبات، بۆیە 

كوشتنی هەشت پیاو زۆرە و كاتێك هەواڵی لەو جۆرە دەبیستین شۆك دەبین".
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ئیستانبوڵ کوردە
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50 هەزار کەس ناوی 
خۆیان بۆ حەج تۆمار 

کردووە 

هەشت پیاو بەدەستی ژنەكانیان كوژراون
لە ساڵی رابردوودا
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كچە كوردێک تۆڕەكانی بازرگانی بە كۆچبەرانەوە ئاشكرا دەكات
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لە یەك ساڵ و نیوی رابردوودا... پێشبینیەکانی ستراتفۆر:

 ئەندامێكی سەركردایەتیی یەكێتی زانیاریەكەی لە بەرپرسانی گۆڕان وەرگرتووەراپۆرت
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مامۆستایانی ناڕازی دەچنە هەولێرراپۆرتە هەواڵ
رووداو - سلێمانی

دانا عەبدول، ئەندامی دەســتەی داكۆكی لە مافی مامۆســتایان لە پارێزگای هەڵەبجە بە )رووداو(ی راگەیاند، مامۆســتایانی ناڕازی بەنیازن چەند 
مامۆســتایەك لە هەر شــارۆچكەیەك كۆبكەنەوە و بەپێ بڕۆنە بەردەم ئەنجوومەنی وەزیران و كونســوڵخانەكان لە هەولێر، بەاڵم وەكو مامۆســتایانی 

هەڵەبجەش بژارەی دیكەیان لەبەردەستە لەوانەش، خێمە هەڵدان و مانگرتن لە خواردن، تۆماركردنی سكااڵ لە دژی حكومەتی هەرێمی كوردستان، بەاڵم 
كاتەكانیان دیارینەكراون. ئەمڕۆش 2017/1/2 خۆپیشاندان دەكەن و دواتر بڕیار لەسەر یەكێك لەو بژارانە دەدەن. ماوەی سێ مانگە بەشێك لە مامۆستایان 

لە سلێمانی و هەڵەبجە دژی دواكەوتنی مووچەكانیان و نەمانی پاشەكەوت، بایكۆتی هۆڵەكانی خوێندنیان كردووە.

ناسر عەلی 
رووداو - هەولێر

بەڕێوەبەری گشتیی گەشتوگوزاری دهۆك رایگەیاند 
شــەوی ســەری ســاڵ نزیكەی 10 هەزار گەشتیار لە 
شــاری دهۆك بوون. بەڕێوەبەری گشتیی رۆشنبیریی 
دهۆكیش دەڵێت شــەوی ســەری ساڵ لە نزیكەی 20 
شوێن ئاهەنگ هەبووە و 105 گۆرانیبێژ بەشدارییان لە 

ئاهەنگەكاندا كردووە.
بەپێی راپۆرتی نووسینگەی نشینگە و پاسپۆرت لە 
بەڕێوەبەرایەتی دەروازەی ســنووریی ئیبراهیم خەلیل، 
مانگی رابردوو 79 هەزار و 246 كەس لەو دەروازەیەوە 
هاتوچۆیان كــردووە، لەو ژمارەیەش 40 هەزار و 856 
كــەس لــە توركیــاوە هاتوونەتە هەرێمی كوردســتان 
كــە 32 هەزاریان هەڵگری پاســپۆرتی توركی و 806 

كەسیش پاسپۆرتی واڵتانی دیكەیان هەبووە.
لە بەرامبەریشدا 38 هەزار و 390 كەس لە رێگەی 
دەروازەی ســنووریی ئیبراهیــم خەلیلــەوە ســەردانی 
توركیایان كردووە كە 32 هەزار و 554 كەس هەڵگری 
پاسپۆرتی توركیا بوون و 4935 كەسیشیان هەڵگری 
پاســپۆرتی عێراقــی بــوون، 901 كەســیش هەڵگری 

پاسپۆرتی واڵتانی دیكە بوون.
ژمارەیەكــی زۆر لە گەشــتیارانی بیانی و ناوخۆیی 
شەوی سەری ساڵیان لە شاری دهۆك بەڕێكرد، بەاڵم 
گەشــتوگوزاری دهۆك لە ئاســتی ژمارەی گەشتیاران 

رازی نین.
شــەمال جەعفەر لە بەڕێوەبەرایەتی گەشتوگوزاری 
دهۆك بە )رووداو(ی راگەیاند "لە شەوی سەری ساڵدا 
نزیكــەی 10 هــەزار گەشــتیار لە ناوچــەی جیاجیای 
كوردســتان و عێــراق و دەرەوەی عێراقەوە ســەردانی 
شوێنە گەشتیارییەكانی شاری دهۆكیان كردووە، بەاڵم 

زۆرینەیان خەڵكی پارێزگاكانی عێراق بوون".
شــەماڵ دەڵێت ئەوان پێشبینی هاتنی ژمارەیەكی 
زۆر لە گەشتیارانیان كردووە "ئێمە پێشبینیمان كردبوو 
ژمارەیەكی زۆر گەشــتیار روو لە شاری دهۆك بكەن، 
بەاڵم بەهۆی ناسەقامگیریی رەوشی باكووری كوردستان 
ژمارەیەكی كەم لە گەشتیارانی باكوور هاتبوون، جگە 
لەوەش شــوێنی گەشتكردنی زستانە لە دهۆك كەمە، 

بۆیە گەشتیار كەم روو لە دهۆك دەكەن".

لە شــەوی ســەری ســاڵدا لــە چەندیــن هۆڵ و 
رێســتورانت و هۆتێلــە گەشــتیارییەكانی دهــۆك 
ئاهەنــگ هەبوو، ژمارەیەكــی زۆر لە هونەرمەندانی 
كــورد و عەرەب تاوەكو درەنگانی شــەو گۆرانییان 

گوت.
كامەران مەرعی، بەڕێوەبەری تیپ و سەنتەرەكانی 
رۆشــنبیری لــە بەڕێوبەرایەتی گشــتی رۆشــنبیری و 
هونەری دهۆك بە )رووداو(ی گوت "ساڵی 2013 ئێمە 
ئاهەنگێكــی جەماوەریی گەورەمان كرد، بە تەمابووین 
هەموو ســاڵێك ئاهەنگ بگێڕین، بەاڵم لەبەر رەوشــی 

ئێســتا و قەیرانــی دارایــی لــەدوای 2013ەوە هیــچ 
ئاهەنگێكی حكومی بەبۆنەی سەری ساڵەوە لە دهۆك 

بەڕێوەنەچووە".
كامــەران مەرعــی، لەبارەی ژمــارەی ئاهەنگەكانی 
ســەری ســاڵی 2017 لە دهۆك بــە )رووداو(ی گوت 
"ئەمســاڵ لەڕووی ئاهەنگی تایبەتەوە سەری ساڵێكی 
گــەرم بوو لە دهۆك، نزیكەی 20 ئاهەنگی جۆراوجۆر 
لە هۆڵ و رێستورانت و هوتێلە گەشتیارییەكان لەالیەن 
كەرتی تایبەتەوە كــران. بەپێی زانیارییەكانمان 105 

گۆرانیبێژ بەشدارییان لەو ئاهەنگانەدا كردبوو".

هەزار گەشتیار 
شەوی سەری ساڵ لە دهۆك بوون
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بەڕێوەبەری گشتیی رۆشنبیری و هونەر لە دهۆك:

شەوی سەری ساڵ 105 هونەرمەند لە شاری 
دهۆك ئاهەنگیان گێڕاوە

هیڤیدار ئەحمەد
رووداو - هەولێر

خاوەنی ئەو یانە شــەوانەیەی لە ئیستانبوڵ 
لە شــەوی سەری ســاڵدا 39 كەسی تێدا كوژرا، 
كوردە. لە نێو كوژراوەكاندا هاوواڵتیانی هەرێمی 
كوردستان هەن. كچێكی دانیشتووی سلێمانی كە 
دەگوترێ بە ســەختی بریندار بــووە، بە دایكی 

گوتبوو جارێكی تر ناگەڕێتەوە بۆ كوردستان.
لــە شــەوی ســەری ســاڵدا 700 كــەس لە 
یانەی شــەوانەی )رەینا( لە ناوچەی ئۆرتاكۆی 
گەشتیاری لە شاری ئیستانبوڵ ئاهەنگیان دەگێڕا 
كاتێــك لەنــاكاو چەكدارێك كــە دەگوترێ جلی 
)بابــا نوئێل(ی لەبەردا بووە، خۆی بە یانەكەدا 

كرد و دەستڕێژی گوللەی لە ئاهەنگگێڕان كرد.
پۆلیســی توركیــا ئامــاری قوربانیانــی ئەو 
رووداوەی باڵوكردەوە كە 39 كوژراو و 65 بریندار 
بوون. هەر زوو ئاشــكرابوو كــە لەنێو بریندار و 
كوژراوەكانــدا چەند كەســێكی خەڵكی هەرێمی 

كوردستان هەن.
مســتەفا جەالل، 19 ســاڵ كــە یەكێك بووە 
لە قوربانیانی ئەو رووداوە، دانیشــتووی شــاری 
هەولێــرە. ئەحمــەد جــەالل، برای مســتەفا كە 
چاوەڕێــی هێنانەوەی تەرمی براكەی دەكات، بە 
)رووداو(ی گوت "پێش ئەوەی مستەفا بكوژرێ، 
بە تەلەفۆن قسەمان كرد و لە ئەحواڵیم پرسی".
مستەفا وەك ماڵباتەكەی باسی دەكەن، سێ 
مانگ بوو لە ئیستانبوڵ بوو، قوتابی زانكۆ بووە 

و لەوێ بەشی زمانی ئینگلیزیی دەخوێند.
رووداوەكــە لــە دوای كاژێــر 12:00ی شــەو 
روویدا، چەكدارەكە گەیشتووەتە بەردەم دەرگای 
یانەكە و پۆلیســێكی كوشتووە، ئینجا چووەتە 
ژوورەوە و دەســتڕێژی گوللــەی كــردووە، بەاڵم 
ماڵی مســتەفا، درەنگ زانیویانە كوڕەكەیان لەو 
رووداوەدا كوژراوە. ئەحمەد جەالل دەڵێت "ماڵی 
خوشكەكەم لە ئیستانبوڵە، كاژێر 10:30 بەیانی 
ئێمەیان ئاگادار كردەوە كە مستەفا لەو رووداوەدا 

كوژراوە و سێ گوللەی بەركەوتووە".
جگــە لە مســتەفا، ئەحمەد رەعد حوســێن، 

لــە  دیكەیــە  یەكێكــی  هەولێــر  دانیشــتووی 
قوربانیەكانی ئەو هێرشــە. باوكی ئەحمەد هەر 
زوو لە هەولێرەوە خۆی گەیاندە ئیســتانبوڵ بۆ 
هێنانەوەی تەرمی كوڕەكەی. ئەو لە ئیستانبوڵەوە 
بە تەلەفــۆن بە )رووداو(ی راگەیاند "ســێ رۆژ 
پێش ســەری ســاڵ ئەحمەدی كوڕم ســەردانی 
ئیســتانبوڵی كرد، خۆی قوتابی زانكۆی جیهان 
بوو لە هەولێر". گوتیشــی "كوڕەكەم گوللەیەك 

بەر سەری كەوتووە و یەكسەر مردووە".
ئەحمەد دوو ســاڵ پێش ئێســتا لــە هەولێر 
باوكــی  لەگــەڵ  دواتــر  هەبــووە،  كافتریــای 
كۆمپانیایەكــی بەڵێندەرایەتی دادەنێن. ســەعد 
محەممــەد، كــوردی رۆژئاوایە و لــەو كافتریایە 
كاردەكات كــە ئەحمــەد پێشــتر خاوەنی بووە، 
دەڵێــت "ئێســتاش بەهــۆی ئەحمــەدەوە من و 
برادەرانی من لە رۆژئاوا لەسەر كارەكەی خۆمان 

بەردەوامیــن، هیــچ جارێ وەكو خــاوەن كارێك 
مامەڵەی لەگەڵ ئێمە نەكــردووە، بەڵكو برادەر 
بوو لەگەڵمان، بەڕاســتی حەیف بۆ لەدەستدانی 

كەسێكی ئاوا".
ئەحمەد رەعد لەدایكبــووی 1990 و باوكی 
عەرەبە و دایكی كوردە. باوكی دەڵێت "هەشت 
ســاڵە هاتووینەتــە هەولێر و خــۆش دەژیاین، 
كەچی بەداخەوە كوڕەكەم لەو رووداوەدا كوژرا".
ناوی ئــەو نایت كڵەبەی پەالمــار درا ناوی 
)رەینا(یە، خاوەنەكەی محەممەد كۆچ ئارسالن 
بە ئەسڵ خەڵكی دێرسمە و كوردی عەلەوییە.

رووكەن بادۆ، بەڕێوەبەری ئوفیسی )رووداو( 
لە ئیستەنبوڵ باسی گرنگیی ئەو شوێنە دەكات 
و دەڵێــت "باڵیۆزخانــەی ئەمریــكا 300 مەتر 
دووری نایــت كڵەبەكەیــە، زانیارییــان هەبووە 
لەبــارەی ئەگــەری هێرشــێكی تیرۆریســتی، 

بۆیــە پێشــوەختە رێوشــوێنی ئەمنیــی توند 
ســەرەكی  بنكــەی  هەروەهــا  گیراوەتەبــەر. 
هەواڵگریی ئیستانبوڵ نزیكی نایت كڵەبەكەیە، 

كەچی رووداوەكە هەر روویدا".
نایت كڵەبی رەینا پێنجەم گەورەترین نایت 
كڵەپــی ئیســتانبوڵە و حەوت چێشــتخانەی 
گەورەی تێدایە. شــەوانە دوای كاژێر 11:00ی 
شــەو دەرگای بەڕووی میوانەكانیدا دەكاتەوە. 
دەگوتــرێ ئەســتێرەكانی وەك جنێفەر لۆپێز، 
پاریس هیڵتن، مۆنیكا كروز و چەندین گۆرانیبێژ 
و ئەكتەری بەناوبانگ ســەردانی ئەو یانەیەیان 

كردووە.
نرخی كەمترین پلیتی شەوێكی ئەو یانەیە، 
تەنیــا بــۆ ئــەوەی بچیتــەوە ژوورەوە لە 220 
دۆالرەوە دەســت پێدەكات تا دەگاتە سەرووی 

1500 دۆالر.

کچەکەی سلێمانی 
چارەنووسی نادیارە

سوسنا رەحیم، لەدایكبووی 1993 ، كچێكی 
خەڵكی سلێمانییە و لەو ئاهەنگەدا بووە. لە دوای 
رووداوەكەوە چارەنووســی نادیارە و زانیاریی دژ 

بە یەك لەبارەیەوە باڵودەبنەوە.
هاوڕێیەكــی نزیكی سوســنا بــە )رووداو(ی 
گوت "سوسنا رۆژی 2016/12/28 گەیشتووەتە 
توركیــا و بــە دایكی گوتبــوو ناگەڕێمــەوە، لە 

ئیستانبوڵ خۆم رادەستی UN دەكەم".
كــرد  داوای  كــە  سوســنا  برادەرەكــەی 
زیاتــری  زانیــاری  باڵونەكرێتــەوە،  نــاوی 
لەبــارەی ئــەو هاوڕێیــەی دا و گوتــی "پێــش 
رووداوەكــە بــە نزیكەی كاژێرێك، بــە تەلەفۆن 

قســەمان كرد و گوتی ئەمڕۆ رۆژی لەدایكبوونی 
منە". بەاڵم "كاژێر 12:30 خولەك لەســەر هێڵ 
نەما، زۆر هەوڵماندا پەیوەندی پێوە بكەین، بەاڵم 
وەاڵمــی هەر نەبوو". ئەو كچــە هەروەها دەڵێت 
"بنەماڵەكەی هەندێ زانیارییان لەسەر كچەكەیان 
دەستكەوتووە كە بریندارە و لە نەخۆشخانەیەكی 
ناوچەی بێشكتاشە، بڕیارە براكەی لە ئەڵمانیاوە 

بگاتە توركیا بۆ ئەوەی سەردانی بكات".
سوســنا پێش ئەوەی ســەفەر بــكات، رۆژی 
25ی دیســەمبەر لە واڵەكەی خۆیەوە لە وەاڵمی 
پێشــبینییەكانی فەســبووكدا كە نووسیبووی: 
واڵتەكەی خۆت بە یەكجاری جێدەهێڵی و سەفەر 
دەكەی، نووسیویەتی: "جا كوا نەجاتم بووایە". 
هاوڕێكەی دەڵێت "سوســنا لە كوردســتان زۆر 

بێزار بوو".

خاوەنی نایت كڵەبەكەی ئیستانبوڵ كوردە
دوو گەنجەکەی هەولێر بە چوار گوللە کوژراون

باوکی ئەحمەد:
کوڕەکەم گوللەیەك بە سەری کەوتبوو

هاوڕێیەکی سوسنا:
سوسنا بە دایكی گوتبوو ناگەڕێمەوە بۆ کوردستان

سوسنا رەحیمئەحمەد رەعد حوسێنمستەفا جەالل

کەمترین گەشتیار چوونەتە تورکیا

عەلی شــوان، بەڕێوەبەری مارکێتینگ لە کۆمپانیای ئەتڵەس بۆ فڕۆکەوانی باســی 
چوونی گەشــتیارانی کوردســتانی بۆ تورکیا کرد و گوتی "ئەمســاڵ کەمترین گروپ و 

گەشتیار بۆ سەری ساڵ رۆیشتوونەتە تورکیا، زۆربەیان روویان لە دوبەی کردووە". 
گوتیشــی "تەنیا لــە 30/12/2016-29 فڕۆکەکانی ئێمە پڕبوون لە گەشــتیار کە 
بۆ ئاهەنگی ســەری ساڵ رۆیشــتوونەتە تورکیا، رۆژانی پێشتر %50ی کورسییەکانی 

فڕۆکە بەتاڵ بوون".

ئەیوب نەسری
رووداو – دهۆك

دهــۆك  خەڵكــی  هاوواڵتییەكــی 
دابینكردنــی  گرێبەســتی  دەڵێــت 
بەیرووتــی  گەڕەكێكــی  كارەبــای 
پایتەختــی لوبنانی بۆ مــاوەی یەك 

ساڵ وەرگرتووە.
ئازاد ســاڵح نەجار كە دانیشتووی 
دهۆكــە و ســااڵنێكی زۆرە لە دهۆك 
موەلیــدەی هەیــە، ئێســتا دەیــەوێ 
پیشەكەی بباتە دەرەوەی كوردستان 

و شوێنی دیكەش رووناك بكاتەوە.
ئازاد ساڵح بە )رووداو(ی گوت "لە 
گەڕەكی جونیەی باكووری بەیرووت، 
سێ موەلیدەم كڕیوە، زیاتر لە 4000 
ئەمپێر كارەبا دەدەمە مااڵن و شوێنە 

گەشتیارییەكان".
نرخی تێچوونی ئەو سێ موەلیدەیە 
دۆالر  هــەزار   42 ئــازاد  لەســەر 
كەوتووە، گرێبەستەكەشی بۆ ماوەی 
ساڵێكە، دوای ســاڵەكە موەلیدەكان 
لــە زیادكردنــی ئاشــكرادا بــە كرێ 
دەدرێنــەوە. ئازاد گوتی "خۆم چووم 
لــەوێ گرێبەســتم كــردووە، چونكە 
بەپێی رێســا و رێنماییەكانی ئەوێ، 
كەســانی بیانیش دەتوانن بەشــداری 

لەو زیادكردنە بكەن".
لوبنانــی  ســتافێكی  ئــازاد 
موەلیــدەكان  ئیشــپێكردنی  بــۆ 
دانــاوە و خــۆی لــە كوردســتانەوە 
دەكات.  سەرپەرشــتییان 
گرێبەستەكەی ئازاد لە سەرەتای ئەم 

مانگەوە دەستپێدەكات.

لوبنــان یەكێكە لــەو واڵتانەی كە 
بە دەست بێ كارەباییەوە دەناڵێنێ، 
بۆیە لەوێش هاوشــێوەی كوردستان 
كارەبــای  و  موەلیــدە  كارەبــای 
نیشــتیمانی هەیــە. ســەبارەت بــە 
كارەبای نیشتیمانی لە لوبنان، ئازاد 
گوتی "لەوێش هاوشێوەی كوردستان 
ســەعاتەكانی  وەرزەكان  بەپێــی 
پێدانی كارەبــای موەلیدە و كارەبای 
نیشــتیمانی دەگــۆڕێ، بــۆ نموونــە 
لــە وەرزی زســتان و هاوینــدا 15 
سەعات كارەبای نیشتمانی هەیە و 9 

سەعاتیش كارەبای موەلیدە".

ســەبارەت بــە نرخــی ئەمپێــری 
كارەبــا لە لوبنان، ئازاد گوتی "لەوێ 
وەكــو كوردســتان نییــە بەگوێرەی 
ســەعاتەكانی ئیشــكردنی موەلیــدە 
مانگانەی كارەبا دیاری بكرێ، بەڵكو 
لە سەرەتای ساڵەوە نرخی ئەمپێرێك 
كارەبا دیــاری دەكرێ، بۆ نموونە بۆ 
ئەمســاڵ 12 هەزار لیــرە دانراوە بۆ 
ئەمپێرێك كە دەكاتە هەشــت دۆالر، 
جا رۆژانە دوو سەعات موەلیدە ئیش 
بــكات، یــان 10 ســەعات، هاوواڵتی 
مانگانە تەنیا هەر هەشــت دۆالرەكە 

دەدات". 

كورد موەلیدەكانیان 
دەبەنە لوبنان
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گۆڕان داوا لە پارتی دەکات بەیاننامەکەی بارزانی بكەنە پرۆژەراپۆرت
رووداو - هەولێر 

كاروان هاشــم، ئەندامی جڤاتی نیشــتمانی بزووتنەوەی گۆڕان، ســەبارەت بە پڕۆژە ئامادەكراوەكەی گۆڕان، بۆ كۆبوونەوەی داهاتوو لەگەڵ شاندی 
دانوستاندنكاری پارتی دیموكراتی كوردستان بە )رووداو(ی راگەیاند "ئێمە چاوەڕێی شاندی پارتی دەكەین، كە بەیاننامەكەی بارزانی بكەنە پرۆژەیەك 

و بیدەن بە الیەنە سیاسییەكانی كوردستان". گوتیشی "ئێستا تۆپەكە الی پارتییە هەنگاوی كردەیی بنێت و الیەنەكانیش بۆچوونەكانی خۆیان بەپارتی 
گوتووە" . لەدوای پەیامەكەی بارزانی، پارتی لە رۆژی 2016/11/28 دەســتیكرد بە كۆبوونەوە لەگەڵ الیەنە سیاســییەكان و رۆژی 2016/12/19 لەگەڵ 

بزووتنەوەی گۆران كۆبووەوە.

سیروان عەباس
رووداو - هەولێر

سێ پارتە ئیسالمییەكەی هەرێمی كوردستان 
لە ئاســتی بــااڵدا كۆبوونەوە و بڕیاریان لەســەر 
پێكهێنانــی دەســتەی بــااڵی هاوبەشــی الیەنە 
ئیســالمییەكان دا، بــەاڵم پەیڕەوانــی تەریقەتی 
نەقشبەندی و ســەلەفییەكان رەتیدەكەنەوە كار 

لەگەڵ ئەو دەستەیە بكەن.
دوای زنجیرەیەك كۆبوونەوە لەســەر ئاســتی 
شــەممە  رۆژی  سیاســییەكانیان،  مەكتــەب 
2016/12/31 سەاڵحەدین بەهائەدین، ئەمینداری 
گشتیی یەكگرتووی ئیسالمی، عەلی باپیر، ئەمیری 
كۆمەڵی ئیســالمی، عیرفان عەبدولعەزیز، رابەری 
بزووتنــەوەی ئیســالمی، لــە بــارەگای مەكتەبی 

سیاسی كۆمەڵ لە شاری سلێمانی كۆبوونەوە.
بــە  راگەیێندراوێكیــان  كۆبوونەوەكــە  دوای 
نــاوی دەســتەی بــااڵی كاری هاوبەشــی الیەنە 
ئیسالمییەكان باڵوكردەوە و رایانگەیاند "بە تێرو 
تەسەلی باس لە یەكڕیزیی ناوماڵی ئیسالمییەكانی 
كوردســتان و دانانــی میكانیزمــی كــرداری بــۆ 
كاری هاوبەشــی نێوانیان تاوتوێ كــرا. بڕیار درا 
دەستەیەكی بااڵی كاری هاوبەش پێكبهێنرێ، بۆ 
دانانی رێوشوێنی پێویست بۆ بە ئەنجام گەیاندنی 
پڕۆژەی یەكخســتن و یەكگرتنی ئیســالمییەكان 

بەشێوەیەكی قۆناغبەندی".
شــوان قەاڵدزەیــی، ئەندامــی مەكتەبــی 
سیاســیی بزووتنەوەی ئیسالمی بە )رووداو(
ی راگەیانــد "مەبەســت لــە لێكزیكبوونەوەی 
ئیســالمییەكان ئەنجامدانــی كاری هاوبــەش 
كــە ســەرجەم  بەجۆرێــك  یەكدەنگییــە،  و 
موسوڵمانانی هەرێمی كوردستان كۆبكاتەوە، 

بەتایبەتی سۆفی و سەلەفییەكان".
لە كوردستان جگە لەو سێ الیەنە ئیسالمییە، 
رەوتــی دیكەی ئیســالمی هــەن كە بە هــەزاران 
كەســیان لــە خۆیــان كۆكردووەتــەوە، لەوانەش 
سۆفی و سەلەفییەكان، بەاڵم رەتیدەكەنەوە هیچ 

كارێكی هاوبەش لەگەڵ ئەو دەستەیە بكەن.

د.عەبدوللەتیف ســەلەفی، كەسایەتی دیاری 
نێو ســەلەفییەكان رەتیدەكاتــەوە هیچ كارێكی 
هاوبەش لەگەڵ ئەو دەستە هاوبەشە ئیسالمییەدا 
بكــەن و بە )رووداو(ی گــوت "ئێمە حیزب نین 
تاوەكو بەشــداری لە كاری هاوبەشــی سیاســی 
بكەین، بەاڵم ئێمە پێمان خۆشــە موســوڵمانان 

تێكڕا، نەك تەنیا حیزبەكان، یەكدەنگ و یەكڕیز 
بن، بەاڵم بۆ حیزبایەتی نەبێت و لەسەر بنەمای 

خزمەتكردن بە دینی خوا بێ".
عەبدوللەتیــف ســەلەفی، كارە هاوبەشــەكان 
بــە یەكجــاری لەگــەڵ پارتــە ئیســالمییەكاندا 
هەڵناپەســێرێت، بەڵكو رێچكەیەك دەهێڵێتەوە 

بۆ ئەنجامدانی هەندێ كار لەگەڵیاندا، ئەو دەڵێت 
"من هاوكاری لەسەر كاری حیزبی بەهیچ جۆرێك 
ناكەم، بەاڵم ئەگەر كارێك خوا پێی خۆشــبێت، 
هەر كەســێك موســوڵمان بێت و داوای هاوكاری 
بكات ئێمــە الریمان لــە بەدەنگەوەچوونی نییە، 

ئەگەر ئیسالمیش نەبێت".
د.عەبدوللەتیف گەشبینی خۆشی بە یەكگرتنی 
ئیسالمییەكانی هەرێمی كوردستان نیشاندا و گوتی 
"ئومێدی ئەوەمان هەیە كە تێكڕای موسوڵمانانی 
هەرێمی كوردســتان ببنە یەك دەســت و هەموو 

ناكۆكییەكانی نێوانیان وەالبنێن".
هەروەها شێخ موحســین موفتی، كەسایەتی 
دیــاری تەریقەتــی نەقشــبەندی بــە )رووداو(ی 
گــوت "هەر كەســێك راســت بێ لەگــەڵ خودا و 
شەریعەت، ئێمە دوعای سەركەوتنی بۆ دەكەین، 
بەاڵم جێبەجێكردنی ئەجێندای بێگانە لەالیەن هەر 
الیەن و كەسێكەوە بێت، تێبینیمان لەسەری هەیە 

و لەگەڵیدا نین، سیاسەتی ئەم سەردەمە هەمووی 
بووە بە دەستێوەردان و جێبەجێكردنی ئەجێندای 
بێگانە، بۆیــە بڕوامان بە هەندێ هەنگاو نەماوە، 
ئەگینا ئێمە پێمان خۆشە هەموو كەس و الیەنێك 

لە هەرێمی كوردستاندا راست و تەبا بێت".
 شــێخ موحســین موفتــی كە لــە خولەكانی 
رابــردوودا ئەندامی پەرلەمانی كوردســتان بووە، 
دەڵێــت "ئەهلی تەســەوف و عیرفان دروشــمی 
تایبەتــی خۆیــان هەیــە، ئەویش دڵســۆزییە بۆ 
ئیســالم بەو مەرجەی هیچ فكرەیەكی هاوردەكراو 

خۆی بەسەردا نەسەپێنێ".
شــێخ موحســین رەتیكردەوە كار لەگەڵ سێ 
حیزبە ئیســالمییەكە بكەن و گوتی "سۆفییەكان 
كاری هاوبەشــیان لەگەڵ هیچ الیەنێك نەكردووە 
تاوەكو لەگەڵ ســێ الیەنە ئیسالمییەكە بیكەن. 
ئــەوەی لە رابردووشــدا كردوومانــە، تەنیا لەبەر 

دڵسۆزی بووە بۆ نیشتیمان".

مەحموود یاسین كوردی
رووداو - هەولێر

لەگەڵ قوڵبوونەوەی كێشــە نێوخۆییەكانی 
یەكێتــی، رۆڵی كوڕە گەورەی جەالل تاڵەبانی، 
سكرتێری گشتیی ئەو حیزبە زیاتر دەبێت. پاڤڵ 
تاڵەبانی بۆ یەكەمجار پۆستەكەی لەالیەن مەال 
بەختیار، بەرپرسی دەستەی كارگێڕیی مەكتەبی 
سیاســی یەكێتی لە رۆژی 2016/10/31 دا لە 
ســەردانی شاندی حیزبەكەیان بۆ ئێران ئاشكرا 
بوو كە ئەویش "لێپرســراوی كاروباری دژایەتی 
تیــرۆرە". لەپــاڵ كاركردن لە ســلكی ئەمنی، 
رۆڵی پاڤڵ تاڵەبانی لە بواری سیاسی زیاتر بوو 
كاتێــك لە هەوڵەكانی بــۆ نزیككردنەوەی باڵی 
زۆرینەی مەكتەبی سیاسی بە سەرۆكایەتی هیرۆ 
ئیبراهیم ئەحمەدی دایكی و باڵی ناوەندی بڕیار 
بە ســەرۆكایەتی جێگرانی ســكرتێری گشتی، 

سەركەوتوو بوو.

سەرکردەکانی یەکێتی 
پشتگیری دەکەن

مســتەفا چاوڕەش، ئەندامی ســەركردایەتی 
یەكێتی بە )رووداو(ی راگەیاند "لەو ســەردان و 
كۆبوونەوانەی چ لە ماڵی كاك شێخ جەعفەر لە 
قەرەداخ، چ ئەوەی ماڵی مام جەالل، هەموومان 
پاڤــڵ  كاك  هەوڵەكانــی  بــۆ  پشــتیوانیمان 
دەربــڕی، بەاڵم ئەو بابەتــە تەنیا بەو ناكرێت، 
ئەگەر ســەركردەكانی یەكێتی بــە قەناعەتەوە 
خەمــی حیزبەكەی مام جەالل نەخــۆن، هەزار 

كۆبوونەوەش بكەین ناگەینە ئەنجام".
مســتەفا چــاوڕەش لەبــارەی رۆڵــی پاڤڵ 
تاڵەبانی لەنێو یەكێتیدا گوتی "هەوڵەكانی كاك 
پاڤڵ جێگای رێزە، بە حوكمی ئەوەی كوڕی مام 
جەاللە و لەدایكییەوە نزیكە، پەیوەندیشی لەگەڵ 
كاك كۆســرەت و كاك بەرهەم، هەروەها لەگەڵ 
ســەركردەكانی دیكەش هەیــە. ئەو كاریگەریی 
خۆی هەبووە لەسەر ئەو كەشە هێمنەی ئێستا 

لەنێو یەكێتیدا دروست بووە".
ئەندامــی  ئەســەرد،  فەریــد  هەرچــی 
سەركردایەتی یەكێتییە، دەڵێت پاڤڵ تاڵەبانی 
كادیرێكی یەكێتییە و وەكو هەر كەسێكی دیكە 
بەو دۆخەی یەكێتی نیگەرانە. ئەسەسەرد گوتی 
:"دۆخەكە هێور بووەتەوە، بەاڵم هەتاوەكو ئێستا 

هیچ ئەنجامێك لە هەوڵ و دەستپێشخەرییەكان 
بۆ چارەســەری كێشــە نێوخۆییەكانی یەكێتی 

بەدی نەهاتووە".
شــەوی 2016/10/14 پاڤــڵ تاڵەبانــی بە 
نوێنەرایەتی باڵی زۆرینەی مەكتەبی سیاســی، 
لــە ماڵی كۆســرەت رەســوڵ لەگــەڵ ناوەندی 
بڕیــار بــۆ مــاوەی ســێ كاژێــر كۆبــووەوە. 
ئەگەرچی كۆبوونەوەكــە بێ ئەنجام بوو، بەاڵم 
پاڤڵ تاڵەبانی ســەركەوتوو بــوو لەوەی رێگای 
نــەدا لــە كۆبوونــەوەی رۆژی 2016/10/15ی 
ســەركردایەتیی یەكێتیــدا هیــچ بڕیارێــك لــە 
بەرژەوەندی یــان لە دژی هیچ باڵێكی یەكێتی 
دەربچێــت. كــە ئــەو كۆبوونەوەیــە لەالیــەن 
كۆســرەت رەســوڵ )بەپێی بەیاننامەیەك( بە 
راگەیاندنی "دوولەتكردنی یەكێتی" وەسف كرا، 
بەپێــی زانیارییەكانــی )رووداو( كۆبوونــەوەی 
دووەمی ســەركردایەتیی یەكێتی لەســەر داوای 

پاڤڵ تاڵەبانی بە فەرمی نەكرا.

رەخنەی لە باڵی زۆرینە گرتووە

ســەركردەیەكی ســەر بە ناوەندی بڕیار كە 
نەیویســت ناوی ئاشــكرا بكرێت و بەشــداریی 
زۆربــەی كۆبوونەوەكانی كــردووە، بە )رووداو(
ی راگەیانــد "كاك پاڤــڵ قســەی باشــی لــەو 
كێشــانەدا كردووە، هەر كەســێك نێوەندگیری 
كردبێت تووشی كێشە بووە لەگەڵ یەكێك لەو 
بااڵنــە، بەاڵم ئەو خوا هەڵناگرێت، قســەی بە 
هەندێــك كەس لەنێو باڵــی زۆرینە گوتووە كە 
بەناوی ماڵی مام جەالل و ئیبراهیم ئەحمەدەوە 

كێشەكانی نێو یەكێتی قووڵتر دەكەنەوە".
هــاوكات هاوڕێیەكی نزیكی پاڤڵ، تێڕوانینی 
ئەو بۆ كێشــەكانی نێو یەكێتــی دەخاتەڕوو و 
دەڵێــت "كاك پاڤــڵ پێیوایە لــە بەڕێوەبردنی 
یەكێتیــدا ماڵی مــام جەالل ســەنتەرە. لەگەڵ 
پاراســتنی پێگە و دەسەاڵتی هەردوو جێگرانی 
سكرتێری گشتی. هەروەها بەستنی كۆنگرەش 
بــە چارەســەر دەزانێــت، بەاڵم بــەو مەرجەی 
نەبێتە هۆی پەراوێزخســتن یان دەركردنی باڵ 

و كەسانێك لەنێو یەكێتی".
پاڤــڵ تاڵەبانــی كەمتریــن دەركەوتنی لە 
كۆبوونــەوە و بۆنــە فەرمییەكانــدا هەبــووە. 
بەدرێژایی ســاڵی رابردوو چەنــد چاالكییەكی 
كەمی هەبــووە كە لە میدیاكانەوە تیشــكیان 

خرابێتە ســەر. لەوانــەش بەشــداریكردنی لە 
كۆبوونــەوەی هاوبەشــی مەكتەبــی سیاســی 
پارتــی و یەكێتی بە سەرپەرشــتی مەســعود 
بارزانــی ســەرۆكی هەرێمــی كوردســتان كــە 
رۆژی 2016/3/6 لــە پیرمــان بەڕێوەچــوو. 
كۆتایی حوزەیرانی 2016 لە هەولێر سەردانی 
عەلــی باپیــر، ئەمیــری كۆمەڵی ئیســالمیی 
كــرد. هەروەهــا رۆژی 2016/8/6 ســەردانی 
د.فوئاد مەعسوم، سەرۆك كۆماری عێراقی لە 
بەغدا كــرد و رۆژی 2016/11/22 ســەردانی 

نەجمەدین كەریم پارێزگاری كەركووكی كرد.
تاڵەبانــی  پاڤــڵ  دەركەوتنــی  دواییــن 
لــە میدیاكانــەوە رۆژی 2016/12/4 بــوو 
كــە بەشــداریی كۆبوونەوەیەكــی كۆســرەت 
رەســوڵ عەلی، جێگری یەكەمی ســكرتێری 
گشــتی یەكێتی كرد لەگەڵ برێت مەكگۆرگ، 
نوێنــەری بــاراك ئۆبامــا بــۆ هاوپەیمانێتی 

شەڕی دژی داعش.
ســاڵی رابــردوو كــە ســاڵێكی پــڕ لــە 
كێشمەكێشــمی سیاســی و ناڕەزایــی خەڵك 
بــوو بەهۆی قەیرانــی دارایــی، بەپێچەوانەی 
سیاســییەكانی دیكەوە، پاڤڵ تاڵەبانی تەنیا 
جارێك لە رێگەی میدیاكانەوە قســەی لەسەر 
دۆخی سیاســی هەرێمی كوردستان كردووە، 

ئەویــش لە وتارێكدا كە رۆژی 2016/11/26 
بــاڵوی كــردەوە بــە ناونیشــانی " ئــەوەی 
پێویســتە بكرێــت". تاڵەبانــی لە بەشــێكی 
وتارەكەیــدا گوتبووی "خۆنمایشــكردن لەژێر 
چەتری بێزاریی خەڵك لە كۆمەڵێك نووســین 
و قســە و كردار، ئەوەنــدەی دەبێتە هۆی بە 
پاڵەوانبوونی كەســی، ئەوەندە نابێتە هۆكار 
بۆ كەمكردنەوەی ئازار و شــەكەتیی خەڵك و 

گەیشتن بە رێگەی چارەسەر".
هاوڕێیەكی نزیكی پاڤڵ تاڵەبانی كە نەیویست 
نــاوی باڵوبكرێتەوە بــە )رووداو(ی گوت "پاڤڵ 
تاڵەبانی زۆر بڕوای بە سیاسەتی فەیسبووك و 

پاڵەوانی شەقام نییە".

دەبێ یەکێتی لەگەڵ پارتی 
حوکم بكات

تاڵەبانــی،  پاڤــڵ  زانیویەتــی  )رووداو( 
كۆبوونەوەی ســەركردایەتی هاوبەشی گۆڕان و 
یەكێتی لە رۆژی 2016/12/5ی رێكخســت بۆ 
ئەوەی بە یەك بۆچوون لەگەڵ پارتی كۆببنەوە. 
لە كاتێكــدا دوای دروســتبوونی باڵی ناوەندی 
بڕیــار لە نێو یەكێتیدا لــە رۆژی 2016/9/1 ، 

سەركردایەتی هاوبەش كۆنەببووەوە.

بەپێــی زانیاری ئەو كەســە نزیكــەی كوڕە 
گــەورەی تاڵەبانی "پاڤڵ تاڵەبانــی پەیوەندی 
لەگــەڵ مەســعود بارزانی، ســەرۆكی هەرێمی 
كوردستان و دڵشاد بارزانیی برای كە نوێنەری 
حكومەتــی هەرێمی كوردســتانە لــە ئەڵمانیا، 
بەهێزە. لەگەڵ ســەركردەكانی دیكەی پارتیش 
پەیوەندیی باشە. جگە لەوە لەگەڵ نەوشیروان 
مســتەفا و سەركردەكانی پێشووی یەكێتی كە 

ئێستا لەنێو گۆڕانن، پەیوەندی هەیە و بەردەوام 
سەردانیان دەكات".

ئەو هاوڕێیەی پاڤڵ باسی تێڕوانینی كوڕە 
گەورەكــەی تاڵەبانی دەكات بۆ بەڕێوەبردنی 
تاڵەبانــی  "پاڤــڵ  دەڵێــت  و  كوردســتان 
قەناعەتــی وایــە دەبــێ یەكێتــی ســلێمانی 
لەگەڵ گۆڕان، كوردستانیش لەگەڵ پارتی بە 

هاوبەشی بەڕێوەببات".

پێگەی پاڤڵ تاڵەبانی لەنێو یەكێتی بەهێزتر دەبێت

سۆفی و سەلەفییەكان ناچنە بەرەی ئیسالمی

پاڤڵ جەالل تاڵەبانی

  ساڵی 1973 لە شاری بەغدا لەدایك بووە.
 بەشی گرافیك و دیزاینی لە کۆلێژی ئەندازیاری تەواو کردووە.

 دامەزرێنەرانی دەزگای دژە تیرۆرە لە سلێمانی
 بەشداری لە 120 ئۆپەراسیۆنی دەزگای دژە تیرۆر کردووە هەر لە  

    هەورامانەوە تاوەکو بەسرا
  واڵتینامەی بەریتانی هەیە. خولی هەواڵگری، دیبلۆماسی و سیاسی لە         

    ئەمریكا، بەریتانیا و چەند واڵتێكی دیكە بینیوە.
  زمانەکانی کوردی، ئینگلیزی، ئەڵمانی، فارسی و عەرەبی دەزانێت.

  لەگەڵ الڤەی کچی مەال بەختیار خێزانیان پێكەوە ناوە. کوڕێكیان هەیە بە   
     ناوی کۆبان.

  زۆرترین کات لەگەڵ باوکی بووە و کاریگەری و پەروەردەی ئەوی لەسەر   
     بووە.

دەبێ جێگرانی سكرتێری گشتی بەپێی قەبارە و 
سەنگی خۆیان رۆڵیان لەنێو یەکێتی هەبێت

دژی بەستنی کۆنگرەیە بۆ دەرکردنی باڵێكی یەکێتی

موحسین موفتی، کەسایەتی دیاری تەریقەتی نەقشبەندی: 

کارمان لەگەڵ کەس نەکردووە، تاوەکو لەگەڵ 
ئیسالمییەکانی بكەین

د.عەبدوللەتیف سەلەفی: ئێمە حیزب نین تاوەکو 
بەشداری لە کاری هاوبەشی سیاسی بكەین
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کورد لە بەغدا پڕۆژە یاسایەك رادەگرێراپۆرت
رووداو - هەولێر

زانا رووستایی، پەرلەمانتاری كورد لە لیژنەی یاسایی پەرلەمانی عێراق بە )رووداو(ی راگەیاند، لە وەزری نوێی دانیشتەكانی پەرلەمانی عێراقدا، پڕۆژە 
یاسای دادگای ئیتیحادی بۆ كورد گرنگە پەسەند بكرێت، چونكە پەیوەندی بە كێشەكانی هەرێمی كوردستان و بەغدادەوە هەیە، بەاڵم گوتی "وەكو كورد 

لەسەر بڕگەیەك، پڕۆژەكەمان راگرتووە كە تایبەت بە یەكالكردنەوەی كێشەكان. ئێمە داوا دەكەین بە تێكڕای دەنگی دادوەرانی دادگاكە بڕیارەكان بدرێن، 
بەاڵم عەرەبەكان داوای دوو لەسەر سێی دەنگی دادوەران دەكەن". رووستایی گوتیشی "ئێستا نۆ دادوەر ئەندامی دادگاكەن كە دوویان كوردن، بەاڵم ئەگەر 

یاساكەی پەسەند كرا ئەو كاتە دەبنە 13 ئەندام و سێ ئەندامیش بەر كورد دەكەوێ".

 )فۆتۆ: سەرتیپ عوسمان(

پشتیوان جەمال
رووداو - سلێمانی

لیژنەی ئاســایش و بەرگری لە ئەنجوومەنی 
نوێنەرانــی عێراق بەدواداچوون بۆ نزیكەی 10 
گرێبەســتی كڕینی چــەك و تەقەمەنی دەكات 
كە پێشتر بە بڕی ملیارەها دۆالر بۆ وەزارەتی 
بەرگریی عێراق كڕدراون و گومانی گەندەڵییان 

تێدا دەكرێت.
شــاخەوان عەبدوڵــاڵ، بڕیــاردەری لیژنەی 
ئاســایش و بەرگری لــە ئەنجوومەنی نوێنەران 
بــە )رووداو(ی راگەیانــد، بەدواداچوونیان بۆ 
نزیكــەی 10 گرێبەســتی وەزارەتــی بەرگــری 
كــردووە كە لە 10 ســاڵی رابــردوودا كراون. 
لەوانەش گرێبەســتی كڕینــی چەك كە گومان 
دەكرێــت بــە ملیۆنــان دۆالر گەندەڵییان تێدا 

كرابێت.
شــاخەوان گوتی "هەندێك لەو گرێبەستانە 

كڕینی چەكی رووســی و چیكین، چەكەكانیش 
جۆراوجۆرن لە بچووك و مامناوەند. بە نرخی 
گرانتــر كــڕدراون و جۆرەكەشــیان خراپــە، 

هەروەها فڕۆكە و هێلیكۆپتەریش".
 شــاخەوان گوتیشــی "ئەو چەكانە لەالیەن 
وەزارەتی بەرگرییەوە كڕدراون و نووســینگەی 
ســەرۆك وەزیرانی پێشــوو نــووری مالیكی لە 

گرێبەســتەكان ئــاگادار بــووە، لە ســەرەتای 
وەرزی نوێــی یاســاداناندا ئــەو گرێبەســتانە 

رادەگەیەنین كە گەندەڵییان تێدا كراوە".
ئــەو  لەبــارەی  عەبدوڵــاڵ  شــاخەوان 
گرێبەستانەوە گوتی "هەندێك لەو گرێبەستانە 
بــۆ ماوەی ســاڵێك كراون، بــۆ نموونە عێراق 
بیانــی  كۆمپانیایەكــی  لەگــەڵ  گرێبەســتی 

كــردووە بــۆ دابینكردنــی چــەك و تەقەمەنی 
بۆ وەزارەتەكانــی بەرگری و ناوخۆ، هەندێجار 
وەزارەتی بەرگری پێویســتی بە چەك نەبووە، 
بەاڵم ئــەو بەرپرســانە چەكەكانیــان بەنێوی 
وەزارەتــەوە هێنــاوە و لــە بــازاڕی رەش بــە 

نرخێكی گرانتر فرۆشراون".
ئــەو پەرلەمانتــارە نموونەیەكی لەگەندەڵی 
ئەو گرێبەســتە هێنایــەوە و گوتی "بۆ نموونە 
لە چوارچێوەی ئەو گرێبەســتەدا دەمانچەیان 
بــە 300 دۆالر كڕیوە، بەاڵم لــە بازاڕی رەش 
بــە 2000 دۆالر فرۆشــتوویانەوە، ئــەو جۆرە 
گرێبەســتە تا شەڕی داعشیش هەبوون، بەاڵم 
لەبەرئــەوەی گەندەڵــی زۆریان تێــدا هەبوو، 
لەگــەڵ دەســتبەكاربوونی حەیــدەر عەبادی، 

رایگرتن".
بنكەی ئاســمانی ســوەیرە لە شاری بەغدا 
بــە گەورەتریــن بنكــەی ئاســمانی دادەنرێت 
هێــزە  كادیرانــی  بــە  راهێنــان  تێیــدا  كــە 

ئاســمانییەكان دەكرێــت و هەموو جۆرە چەك 
و پێداویســتییەكی سەربازیشــی تێدایــە، ئەو 
بنكەیەش لە چوارچێــوەی بەدواداچوونەكانی 

لیژنەی ئاسایش و بەرگرییە.
شــاخەوان عەبدوڵاڵ گوتــی "نزیكەی پێنج 
ساڵە پارە بۆ بووژانەوەی پێداویستییەكانی ئەو 
بنكەیــە تەرخانكراوە، بەاڵم هێشــتا كارەكانی 
تــەواو نەبــوون، لە كاتێكــدا بــە تەواوبوونی 
بنكەكــە، تەواوی هێزە ئاســمانییەكانی عێراق 
بە فڕۆكە و كارە كارگێڕییەكان و كۆلێژی هێزە 
ئاســمانییەكان بۆ ئەو شــوێنە دەگوازرانەوە، 

بەاڵم ئێستا هەر بەشەیان لە شوێنێكن".
وەكو شــاخەوان ئاماژەی بۆ كرد، بۆ تەواو 
نەبوونــی كارەكانی ئەو بنكەیــە لەگەڵ هێزی 
ئاسمانی لە وەزارەتی بەرگری قسەیان كردووە 
و ئەوانیش بە بەڵگەوە گوتوویانە بووژانەوەی 
بنكەكــە لەالیــەن بەشــی ئاوەدانكردنــەوە و 
ئــەوان  و  كــراوە  وەزارەت  نیشــتەجێكردنی 

بەرپــرس نین، بــۆ بەدواداچوونی زیاتر قســە 
لەگەڵ ئەو بەشە دەكەن.

هەرچەندە هێشــتا كار بە یاســای بودجەی 
ئەمســاڵ نەكراوە، بەاڵم هەر لە ئێستاوە باس 
لــە چەندین گرێبەســتی كڕینی چەك دەكرێ. 
بڕیاردەری لیژنەی ئاســایش و بەرگری دەڵێت 
"لە بودجەی ئەمساڵیشــدا بایی ملیۆنان دۆالر 
گرێبەست بۆ پڕ چەككردنی وەزارەتی بەرگری 
بۆ ســێ تا پێنج ساڵ بە كۆمپانیایەكی چینی 
دراوە، بــەاڵم دوای بەدواداچوونمان دەركەوت 
كۆمپانیا هەبووە بە نرخێكی كەمتریش بیكات، 

بەاڵم پێیان نەداوە".
ناوبــراو گوتیشــی "هەرچەنــدە دەبێت ئەو 
گرێبەســتە لەالیــەن وەزارەتــی بەرگرییــەوە 
بەدواداچوونمــان  دوای  بــەاڵم  بكرێــت، 
دەركەوتــووە وەزارەت نەیكــردووە و گومــان 
حەیــدەر  نووســینگەی  لەالیــەن  دەكرێــت 

عەبادییەوە كرابێت".

مەهدی محەممەد رواندزی
رووداو - سۆران

هەژار مولوود، چیدی دوو گورگەكەی بە زیندوویی 
نابینــێ، تەنیا وێنەكانیان نەبــێ لەنێو مۆبایلەكەیدا. 
دوو گورگەكەی هەژار یەكێكیان رەش بوو لە دەشــتی 

بەرازگــر راوكرابــوو، ئەوی دیكەشــیان شــین بوو لە 
ناوچــەی باڵەكایەتی راوكرابوو. بەاڵم لــە رووداوێكی 
تەمومژاویــدا لەگەڵ چەندین پەلــەوەر و ئاژەڵی دیكە 

بوونە خەڵووز.
لــە  ئاگرێــك   2016/12/24 رۆژی  بەرەبەیانــی 
ناوچەی پیشەســازیی كۆنی ســۆران كەوتــەوە و بەو 
هۆیەوە 11 دوكانی فرۆشتنی ئاژەڵ و باڵندە سووتان. 
دوكاندارەكان دەڵێن دوكانەكانیان سووتێنراون، بەاڵم 
پۆلیســی بەرگریی شارستانیی سۆران دەڵێت بەهۆی 

شۆرتی كارەباوە سووتاون.
هــەژار مەولــود كە خاوەنــی دوكانێك لــەو بازاڕە 
بــووە بە نــاوی جیهانی باڵندە، دەڵێت جگە لە چەند 
پەلەوەرێــك، دوو گــورگ لە دوكانەكەیدا ســووتاون. 
ئەو گوتی "گورگەكانم زۆر خۆشدەویســتن، یەكێكیان 
گورگێكی رەش بوو، لەو رۆژانە 1500 دۆالریان دامێ، 

نەمفرۆشت".
ناوچــەی پیشەســازیی كــۆن، چەند ســاڵێك بەر 
لەئێستا شوێنی پیشــەوەران بوو، بەاڵم دوای ئەوەی 
شــوێنێكی تایبەتیان لە دەرەوەی شار بۆ دروستكرا، 
شــوێنی ئــەوان بووەتە شــوێنی فرۆشــتنی باڵندە و 

ئاژەڵی كێوی، ماركێت، دوكانی سەوزە و میوە.
هــەژار دەڵێت بەهۆی ئــەو ئاگرەوە زیاتر لە 2000 

باڵندە و ئاژەڵی كێوی بوونەتە خۆڵەمێش. زیانەكانی 
خۆیشی بە 50 هەزار دۆالر مەزەندە كرد. هەژار گومانی 
هەیە دوكانەكان بە شۆرتی كارەبا سووتابن و دەڵێت 
"ئاگر كەوتنەوەیەك لە رێگای شۆرتی كارەباوە بووبێت، 
چۆن ئاوا بەزوویی گەشــە دەكات و بە ماوەیەكی كەم 
11 دوكان دەسووتێنێ، بڵێسەی ئاگرەكە ئەوەندە بەرز 
بووە، لە دوورەوە دەبینرا، بۆیە ئێمە دڵنیاین كە ئەو 

ئاگرە بە دەستی ئەنقەست بووە".
رزگار عەلی، كە لــەو بازاڕەدا ماركێتێكی بچووكی 
هەیــە، دەڵێت "لەو بــاوەڕەدا نیم بە شــۆرتی كارەبا 
سووتابێ، چونكە سەیری كامێرای چاودێریمان كردەوە 

دوكانەكان هەموویان لە یەك كاتدا ئاگر دەگرن".
دوكانــدارەكان دەڵێن ئــەوان گومانیان لە پیاوێكی 
عەرەب هەیە كە پێشــتر لــەو بــازاڕە كاری كردووە. 
بەشــدار محەممەد كە میوەفرۆشە لە بازاڕەكە، گوتی 
"گومان لە ئاوارەیەكی عەرەب هەیە، كە پێشــتر لێرە 
دوكانی مریشكفرۆشی هەبوو، جارێكیان لەگەڵی بوو بە 
شەڕمان كە رۆیشتیش دوكانەكەی پێ نەفرۆشتم، زۆر 
لە نرخی خۆی هەرزانتر بە كەسێكی دیكەی فرۆشت". 
گوتیشــی "ئــەو رۆژەی ئــەو بازاڕەكەی جێهێشــت، 
شەوەكەی دوكانەكانمان سووتان، بۆیە گومانمان لەو 

كەسە هەیە".

رائیــد بەیــار محێدیــن، بەرپرســی راگەیاندنــی 
ســۆران،  شارســتانیی  بەرگریــی  بەڕێوبەرایەتیــی 
رەتیكــردەوە دوكانەكان بە ئەنقەســت ســووتێنرابن. 
ناوبــراو بــە )رووداو(ی گوت "لیژنەیەكی پســپۆڕ لە 
بواری بەرگریی شارســتانی كە لە دوو ئەفسەر و دوو 
رێپێدراوی زۆر شــارەزا پێكهاتبوون، سەردانی شوێنی 
رووداوەكەیان كرد، هــۆكاری كەوتنەوەی ئاگرەكەیان 

گەڕاندەوە بۆ شۆرتی كارەبا".
خاوەنی دوكانە ســووتاوەكان، زیانەكانی ئاگرەكە 
بــە 150 هــەزار دۆالر دەخەمڵێنن، بــەاڵم رائید بەیار 
گوتی "بەپێــی مەزەندەی ئێمە زیانــەكان 34 ملیۆن 

دینار بووە".
ســەبارەت بــەو عەرەبەی دەگوتــرێ تۆمەتبارە بە 
ســووتاندنی ئەو دوكانانە. نەقیب هاوار ئەرگووشــی، 
بەرپرســی راگەیانــدن لــە بەڕێوەبەرایەتی پۆلیســی 
ســۆران بــە )رووداو(ی راگەیانــد "لە الیــەن خاوەنی 
یەكێك لە دوكانە ســووتاوەكان، ســكااڵ تۆمار كراوە، 
بــەاڵم ســكااڵكارەكە تەنیــا گومانی هەیــە و پێیوایە 
هەندێك كەس دەستیان هەیە لەپاڵ ئاگر كەوتنەوەكە، 
بۆیــە ئێمەش الی خۆمان لێكۆڵینەوەكانمان دەســت 
پێكردووە، تاوەكو ئێســتاش لێكۆڵینەوە بەردەوامە، 

كەسیش لەسەر ئەو رووداوە دەستگیر نەكراوە".

رووداو - سلێمانی

 2017/1/4 داهاتــوو  چوارشــەممەی  رۆژی 
دواییــن رۆژی پڕكردنــەوەی فۆڕمــی ســەفەری 
حەجە، پێشــبینی دەكرێ 50 هــەزار كەس ئەو 
فۆڕمە پڕبكەنەوە، بەو جۆرەش پارەی گشــتیی 
فۆرمــی حــەج دەگاتە دوو ملیــار و 500 ملیۆن 

دینار.
رۆژی 2016/12/21 بەڕێوەبەرایەتی گشتیی 
حەج و عومرە 20 بنكەی لە هەرێمی كوردستان 
بــۆ ناونووســینی هاوواڵتیان بــۆ فەریزەی حەج 
كــردەوە. مــاوەی دوو هەفتەش بۆ ناونووســین 
دیاری كرا، رۆژانی پشووش فۆرم دابەش كراوە.

شــێخ قاســم بەرزنجی، بەڕێوەبەری گشتیی 
حــەج و عومرە لە وەزارەتی ئەوقاف و كاروباری 
ئاینی بە )رووداو(ی راگەیاند، رۆژی 2017/1/4 
دوایین رۆژی ناونووسینە، بەاڵم تائێستا نازانرێت 
وادەكــەی درێژ دەكرێتــەوە یان نا، چونكە ئەوە 
پەیوەندی بە وەزیری ئەوقافەوە هەیە. وەكو رای 
خۆیشی پێی باشە وادەكە كۆتایی بێت بۆ ئەوەی 

دەست بە تۆماركردنی فۆرمەكان بكەن.
بەپێی ئەو ئامــارەی لەالیەن بەڕێوەبەرایەتی 
گشــتی حــەج و عومــرەوە بــە )رووداو( دراوە، 
تاوەكــو رۆژی 2016/12/31 زیاتر لە 30 هەزار 
كەس فۆڕمی حەجی ئەمساڵیان پڕكردووەتەوە. 
بەرزنجی پێشــبینی كرد تاوەكــو كۆتایی رۆژی 

ناونووسین، ژمارەكە بگاتە 50 هەزار كەس.
ســااڵنی رابردوو ناونووسینی هاوواڵتییان بۆ 
ســەفەری حەج بێ بەرامبەر بوو، بەاڵم ئەمساڵ 

بەهۆی قەیرانی داراییەوە، وەزارەتی ئەوقاف بڕی 
50 هەزار دینار وەكو رسوومات لە هەر كەسێك 

وەردەگرێت كە ناوی تۆمار دەكات.
شێخ قاسم پێشبینی كردبوو 35 تا 40 هەزار 
كەس ناویان بنووســن، بــەاڵم وەكو خۆی گوتی 
"بۆ خەڵك روونكرایەوە كە ئەو ناونووســینە بۆ 
نزیكەی ســێ ســاڵە، لــەوەوە خەڵكەكــە زیاتر 
ناویان نووسی، ئێمە جاری یەكەم تیر و پشك بۆ 
ئەمساڵ و ساڵی داهاتوو دەكەین، تیر و پشكی 
دووەمیــش رەنگــە بــۆ ســااڵنی 2019 و 2020 

بێت".
ســااڵنی رابــردوو نزیكــەی 4500 هاوواڵتیی 
حەجیــان  فەریــزەی  كوردســتان،  هەرێمــی 
بەجێدەگەیانــد، بــەاڵم لــەو یەك دوو ســاڵەی 
دوواییــدا، حكومەتی ســعودیە پشــكی واڵتانی 
كەمكردووەتــەوە، بەو هۆیەش پشــكی هەرێمی 

كوردستان كەمبووەوە بۆ 3650 كەس.
شێخ قاسم ئاشــكرای كرد رۆژی 2017/1/3 
لەگــەڵ بەرپرســانی بــااڵی عێــراق، ســەردانی 
سعوودیە دەكەن، لەگەڵ بەرپرسانی ئەو واڵتە بۆ 
دیاریكردنی پشكی حاجیانی هەرێمی كوردستان 

و عێراق كۆدەبنەوە.
شێخ قاسم گوتی گوتی "ئەگەر وەكو سااڵنی 
پێشــتر رێژەی %20مــان بۆ بگێڕنــەوە ئەوان 
ژمارەی ئەو كەســانەی ئەمســاڵ سەفەری حەج 
دەكەن دەبێتەوە 4500 كەس، ئەگەریش بۆمان 
نەگێڕنەوە ئەوا هەر ژمارەكەی ساڵی رابردووە".

بەپێی قســەكانی ئەو بەرپرســەی حەج بێت 
و ئەگەر ژمارەی ئەو كەســانەی ســەفەری حەج 

دەكــەن لەماوەی 2017 تا 2020، هەر ســاڵێك 
چــوار هــەزار و 500 كەســیش بــن دەكاتە 18 
هەزار كەس، هێشــتا لــەوەش ژمارەیەكی زۆرتر 
دەمێننەوە كە ئەگەر لە تیر و پشــك دەرنەچن، 

پارەكەیان وەرناگرنەوە.
شێخ قاســم گوتی "ئەوە راســتە، بەاڵم لەم 
پڕۆسەیەشدا ئەوانەی بەشداری دەكەن مەرج نییە 
هەموویان دەربچن، ئەو پارەیەشی بۆ ناونووسین 
وەرگیراوە بۆ پاڵپشــتی لە تێچووەكانی حەجە، 

تا چەند ساڵ بەش بكات لێی خەرج دەكەین".
بەبۆچوونی بەرزنجی، ناونووسینی ئەمساڵی 
هاوواڵتیان كە بە پــارەش بووە، قەیرانی دارایی 
كاریگــەری لەســەری نەبــووە، گوتــی "كــەس 

نەهاتووە بڵێت ئەو 50 هەزار دینارە زۆرە".
بەڕێوەبــەری  نەقشــبەندی،  مەریــوان 
پەیوەندییەكان و پێكەوەژیانی ئاینی لە وەزارەتی 
ئەوقاف، چاوەڕوانی ناونووســینی ئەو 50 هەزار 
كەســەی كردووە و بە )رووداو(ی گوت "سااڵنی 
رابــردوو كە ناونووســین بێبەرامبەریش بوو، لە 
100 تا 120 هــەزار كەس ناویان تۆمار دەكرد، 
ئێستاش بەراورد بەوەی پارە وەرگیراوە و ئەگەر 
هەر كەســێكیش ناوی دەرنەچێــت پارەكەی بۆ 
ناگەڕێتەوە، ئەو 50 هەزار كەســە چاوەڕوانكراو 

بوو".
نەقشــبەندی وەكو تیمی حكومەت تائێستا 
14 جــار لەگــەڵ حاجییاندا فەریــزەی حەجی 
دارایــی  بەجێگەیانــدووە و گوتــی "قەیرانــی 
كاریگەری نەبووە بۆ جێبەجێكردنی فەریزەیەكی 
ئاینی ئیســالم، چونكە پێشتریش كە بەشداری 

ئاســتی  دەزانــم  كــردووە  پڕۆســەیەم  ئــەو 
بەجێگەیاندنــی ئەركە ئاینییــەكان الی خەڵك 
چۆنــە، لەو باوەڕەدام ئەگەر بۆ ناونووســین لە 
50 هــەزار دینار زیاتریــش وەربگیرایە، خەڵك 

هەر ناوی خۆی دەنووسی".
مەال عەبدوڵاڵ ســەعید، ســەرۆكی یەكێتی 
بــە  ئاینــی ئیســالمی كوردســتان  زانایانــی 
)رووداو(ی گوت "ئەگەر 200 هەزار كەســیش 
ناویان بنووســن هێشــتا ئاســاییە، چونكە لە 

عێراق 800 هەزار كەس ناویان نووسیوە و هەر 
كەسێكیش 30 هەزار دیناری لێوەرگیراوە".

د.خالیــد حەیــدەر، پســپۆری ئابووری بۆ 
قەیرانــی  راســتە  روونكــردەوە،  )رووداو(ی 
دارایی هەیە و ئەو بڕەشی كۆدەكرێتەوە زۆرە، 
بــەاڵم ئەو كەســانەی ناویان تۆمــار كردووە 
وەكــو ئەركێكــی ئاینی لەو كارەیــان روانیوە 
و ئەگەریــش ناویــان دەرچــوو، ئەوا پێشــتر 

پارەیان بۆ سەفەرەكە تەرخان كردووە. 

پــارە  وەرگرتنــی  ناوبــراو،  بەبۆچوونــی 
لەالیەن حكومەتەوە لە بەرامبەر ناونووســین 
ئاســاییە و گوتــی "حكومەت سەرپەرشــتی 
پڕۆســەكە دەكات، ئاساییە ئەو رسوماتەشی 
وەرگرتووە و نەیداتەوە بەو كەســانەی ناویان 
دەرناچێت، چونكە بۆ تێچووی حەج خەرجی 
دەكات، بەاڵم لەبەرئــەوەی ئەو پارەیە تەنیا 
بــۆ ناونووســین بــووە، ئەگەر لە ســەرەتاوە 

نیوەی ئەو بڕە وەربگیرایە باشتر بوو".

گومانی گەندەڵییان لێدەکرێ

پەرلەمان بەدواداچوون بۆ 10 گرێبەستی 
وەزارەتی بەرگری دەكات

شاخەوان عەبدوڵاڵ، بڕیاردەری لیژنەی ئاسایش و بەرگری:

دەمانچە بە 300 دۆالر کڕدراوە و بە 2000 
دۆالر لە بازاڕ فرۆشراوەتەوە

بایی 2.5 ملیار دینار فۆرمی حەج پڕ دەکرێتەوە

50 هەزار كەس ناوی خۆیان بۆ حەج تۆمار كردووە 

گورگەكانی سۆران بوونە خەڵووز
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رووداو: چــوار مانگــە ناوەنــدی بڕیارتان 
راگەیاندووە، بــەاڵم خەریكە لە بیری خەڵك 

دەچێتەوە، بۆچی بێدەنگ بوون؟
جەمیل هەورامی: ناوەندی بڕیار ماوە و لە 

ئیشی خۆی بەردەوامە.
رووداو: بەاڵم دەنگ و رەنگتان نەماوە؟

جەمیــل هەورامــی: هەندێك لــە هەڤااڵن 
و ئۆرگانــەكان و دۆستانیشــمان كەوتوونەتە 
نێوانمانەوە، بۆیــە ماوەیەكە چاوپێكەوتن و 
لێدوانمــان كەمكردووەتــەوە و ئومێدەواریــن 
هەنگاوەكان بەرەو چارەسەركردنی كێشەكان 

بێت.
هەوڵــە  بەهــۆی  بێدەنگیتــان  رووداو: 
نێوخۆییەكانــە، یــان داوای ئێرانــە، چونكە 
پێشــتریش گوتەبێژەكەتــان گوتــی لەســەر 

داوای ئێران بێدەنگ بووین؟
جەمیل هەورامی: خۆیشــمان و ئێرانیش، 
بــەاڵم زیاتــر برادەرانی خۆمان پێیان باشــە 
زۆر قســە نەكەین، بەڵكــو بە هێمنی هەنگاو 

بۆ چارەسەر بنێین.
رووداو: هەفتــەی رابردوو ســەركردایەتیی 
یەكێتی كۆبوونەوەی كرد، بۆچی بەشداریتان 

نەكرد؟
بانگهێشــتی  هەورامــی:  جەمیــل 
كۆبوونەوەكــە كرابووین، بەاڵم بەشــداریمان 
نەكرد، دوو ساڵیشــە بەشداری كۆبوونەوەی 
بــۆ  تەنیــا  نەكــردووە،  ســەركردایەتیمان 
كۆبوونەوەكــەی رێككەوتنی یەكێتی و گۆڕان 
نەبێــت. هیچ كۆبوونەوەیەكی تاكالیەنەش بە 

كۆبوونەوەی شەرعی نازانین.
رووداو: دوای ئــەو كۆبوونەوەیــە، لەگەڵ 
هێــرۆ ئیبراهیــم ئەندامی مەكتەبی سیاســی 
و پاڤــڵ تاڵەبانی كــوڕە گــەورەی تاڵەبانی 

كۆبوونەوە، باسی چیتان كرد؟
لــە  جەختمــان  هەورامــی:  جەمیــل 
پتەوكردنــی  چارەســەركردنی كێشــەكان و 
ریزەكانمان كردەوە. وەكو خۆیشم ئەوەندەی 
تێبینیــم كردووە لە هــەردووال ئیرادەیەك بۆ 

چارەسەری كێشەكان هەیە.
رووداو: گوتــرا هێرۆخــان لەبــەر دۆخــی 
كۆبوونەوەكــە،  نەچووەتــە  تەندروســتی، 

راستە؟
جەمیــل هەورامی: نەخێر، لەبەر ئەوە بوو 
هەنــگاوی زیاتر بۆ چارەســەری كێشــەكان 

بنرێت.
ســەركردایەتی  كۆبوونەوەكــەی  رووداو: 

لەسەر داوای كێ بوو؟
جەمیل هەورامی: لەســەر داوای كاك مەال 
بەختیار بوو، لەبەر ئەوەی كاك كۆســرەت و 

د.بەرهەمیش لێرە نەبوون.

رووداو: ئێوە تا ئێستا سێ راگەیەندراوتان 
دۆخــی  لــە  رەخنــە  كــە  باڵوكردووەتــەوە 
نێوخۆیــی یەكێتی دەگرن، ئێســتاش هەمان 

هەڵوێستتان هەیە؟
جەمیل هەورامی: بەڵێ.

رووداو: رەخنەكانتان چین؟
جەمیل هەورامی: یەكەم: نەبوونی ناوەندی 
بڕیــار، چونكــە زۆرجــار بڕیــار بەشــێوەی 
تاكــڕەوی دەدرێــت. دووەم: داهاتی یەكێتی 
شەفاف نییە، چەندە و لە كوێیە و الی كێیە 
و چــۆن خــەرج دەكرێــت. میدیاكانمان یەك 

گوتاری سیاســییان نییە كــە تەعبیر لە رای 
یەكێتی بكات. 

رووداو: باســی بڕیــاری تاكالیەنەت كرد، 
زۆرجار دەڵێن لەنێو یەكێتیدا تەنیا هێرۆخان 

بڕیار دەدات، راستە؟
جەمیــل هەورامــی: هــەر كەســێك بێت، 
كێشــەكە ئەوەیــە یەكێتی ناوەنــدی بڕیاری 
نەماوە و حورمەت لە بڕیاری یەكدی ناگرن.

رووداو: دارایی الی كێیە؟
جەمیــل هەورامی: لە بنەڕەتــدا مەكتەبی 
دارایــی و ئیدارەی گشــتیمان هەیە و دەبێت 
دارایی لــەوێ كۆبكرێتەوە، بــەاڵم گومانمان 
هەیە ئەو داهاتەی یەكێتی هەیەتی، لەســەر 
داوای  و  كرابێــت  تاپــۆ  گشــتی  ئیــدارەی 

لێكۆڵینەوەمان كردووە.
الی  بــۆ  ســەردانەكەتان  دوای  رووداو: 
هێرۆخــان هیــچ هیوایــەك بــۆ چارەســەری 

كێشەكان هەیە؟
جەمیل هەورامی: لەو ســەردانەدا باســی 

كێشەكانی یەكێتی و كوردستان و پارچەكانی 
دیكەشــمان كرد، ئــەوە هەر ســەردان بوو، 
نەچووینە نێــو وردەكارییەكانەوە، بەاڵم رای 
هێرۆخــان و پاڤێڵ تاڵەبانیــش ئیجابی بوو، 

كۆبوونەوەكەشمان ئومێدبەخش بوو.
رووداو: پەیامی هێرۆخانتان بە كۆســرەت 

رەسوڵ و د.بەرهەم گەیاند؟
تەلەفــۆن  بــە  هەورامــی:  جەمیــل 
پێمانگوتــوون، ئەوانیــش پێشــوازی لە هەر 
هەنگاوێكــی ئیجابــی دەكــەن، چاوەڕوانــی 
ئــەوەی  بــۆ  بەرهەمیــن  كاك  گەڕانــەوەی 

هەفتــەی داهاتــوو وەكــو ناوەنــدی بڕیــار 
كۆبوونەوە بكەین بۆ باسكردنی ئەنجامی ئەو 
كۆبوونەوەیە لەگەڵ هێرۆخان و تاوتوێكردنی 

دۆخەكە.
رووداو: ماوەیەكــە پاڤــڵ تاڵەبانــی وەكو 
دانوســتاندنكاری باڵــی "زۆرینــەی یەكێتی" 
چارەســەری  لــە  رۆڵــی  دەكات،  مامەڵــە 

كێشەكاندا چۆنە؟
جەمیل هەورامــی: كاك پاڤێڵ كوڕی مام 
جەاللە و نزیكەی بیســت رۆژە لە پەرۆشــی 
خــۆی هــەوڵ دەدات بۆ یەكڕیزیــی یەكێتی. 
ســەرەتاش قســەی لەگەڵ دایكــی كردبوو، 
دواتــر دایكی رایســپاردبوو كە قســە لەگەڵ 

ئێمە بكات.
رووداو: ئەنجوومەنــی ناوەند پڕۆژەیەكیان 
بۆ چارەســەری كێشــەكان هەیە، ئێوە چۆن 

سەیری ئەو پرۆژەیە دەكەن؟
جەمیــل هەورامــی: ئەوانــە پێشــنیازن، 
بەاڵم دڵخۆشكەر نین، لەبەرئەوەی دەستیان 

نەخســتووەتە ســەر كێشە ســەرەكییەكان، 
ئاخــۆ ناوەنــدی بڕیــار لەنێــو یەكێتیدا كێ 
دەبێــت و چــۆن بڕیار دەدرێــت، ئەگەر هەر 
الیەكیــش پێوەی پابەند نەبــوو دەبێت چی 

بكرێت. 
رووداو: واتە گفتوگۆی لەسەر ناكەن؟

لەســەر  گفتوگــۆی  هەورامــی:  جەمیــل 
دەكەیــن، بــەاڵم باســی هەموو كێشــەكانی 

نەكردووە.
رووداو: پێشــتر گوتەبێــژی ئەنجوومــەن 
لەگــەڵ  كۆبوونەوەمــان  جــار   54 گوتــی 

هەردووال كردووە؟
بزانــم  ئەوەنــدەی  هەورامــی:  جەمیــل 
لیژنەكەیان بە رەسمی یەكجار هاتوون لەگەڵ 
كاك كۆســرەت و بــرادەران كۆبوونەتــەوە، 
بەاڵم رەنگە بە تاكە كەســی لەگەڵ هەڤااڵنی 

دیكە دانیشتبن.
رووداو: پڕۆژەكەیان الیەنگیری بۆ یەكێك 

لە دوو باڵەكەی پێوە دیارە؟
جەمیــل هەورامی: الیەنگیــری پێوە دیار 
نییە، رەنگە پێشنیازەكانیشــیان چارەسەری 
40%ی كێشــەكان بــكات، بــەاڵم كێشــەی 
ســەرەكی ئێمە پێش هەموو شتێك متمانەیە 

و دواتریش ناوەندێكی بڕیار.
رووداو: دەگوترێــت ناوەنــدی بڕیار تەنیا 
بومەلەرزەیەكی سیاســی بوو، شكستی هێنا 

لە بەدیهێنانی داخوازیەكانی؟
جەمیــل هەورامــی: نەخێــر شكســتمان 

نەهێناوە و بومەلەرزەش نەبووە.
رووداو: هەفتەیەكە باســی یەكگرتنەوەی 
گــۆڕان و یەكێتــی گەرمــە، لەو بــاوەڕەدان 

یەكێتی و گۆڕان یەكبگرنەوە؟
جەمیل هەورامی: پێشــتر سەرســەختانە 
دژی گــۆڕان بووم، بەاڵم كاتێك دۆخی زۆنی 
ســەوزم دەبینی لــەو فەوزایــەدا كە خەریك 
بــوو ئاشــتەوایی كۆمەاڵیەتــی تێكدەچــوو، 

ئەمنییەتی ئابووری نەمابوو، سەرســەختانە 
پشتگیری یەكگرتنەوەی یەكێتی و گۆڕانم كرد 
لــە جیاتی رێككەوتننامەی سیاســی، لەگەڵ 
ئەوە بووم رێككەوتننامەكە ببێتە هەنگاوێك 
بۆ یەكگرتنەوە، بەاڵم دوای رێككەوتننامەكە، 
كاك  بەتایبەتیــش  گــۆڕان  برادەرانــی 

نەوشــیروان لە ئاســتی تموحی ئێمەدا نەبوو 
كــە كاریگەریــی هەبێت بۆ چارەســەركردنی 
كێشــەكان، كاك نەوشــیروان لــە 1976ەوە 
جێگــر نەبــووە، بەڵكو ســكرتێری موكەڕەڕ 
بووە و خۆشەویســت بووە المان، تەســەورم 
دەكــرد دوای رێككەوتننامەكــە، كاریگەریی 
باشتری هەبێت لەسەر نزیكبوونەوەی زیاتری 
یەكێتی و گۆڕان و یەكگرتنەوەشــمان، بەاڵم 

بەداخەوە وا نەبوو.
بۆتــان  رێككەوتننامەكــە،  دوای  رووداو: 
دەركــەوت نەشــیروان مســتەفا مەیلــی بــۆ 

یەكگرتنەوە نییە؟
بــۆ  مەیلــی  نــەك  هەورامــی:  جەمیــل 
یەكگرتنەوە نییە، بەڵكو لە جیاتی دانیشــتن 
بۆ چارەســەری كێشەكان، دووركەوتەوە، بۆ 
نموونە لــە پەیكەربەندیی نوێی ئەنجوومەنی 
نەوشــیروان  كاك  ســلێمانیدا،  پارێــزگای 
بــووە الیەنگــر و موراعاتــی دۆخــی یەكێتی 
و ناوەنــدی بڕیاری نەكرد. لــە كۆبوونەوەی 
مەكتەبی سیاســی بڕیار درا ئەكرەم شەریف 
بكرێتــە ســەرۆكی ئەنجوومــەن، بــەاڵم بــۆ 
سبەی پەشیمان بوونەوە، ئەوەش بە بڕیاری 

هێرۆخان.
رووداو: دوای رێككەوتننامەكــە، هیواتان 

بە یەكگرتنەوە هەبوو؟
جەمیــل هەورامی: ســاڵی رابــردوو دوای 
گەڕانــەوەی كاك نەوشــیروان ســەردانم كرد 
و قســەم لەگەڵ كرد و ئەو ئومێدەشــم پێی 
هەبوو، بەاڵم رۆیشــتەوە بۆ لەندەن، ئەوەش 
لــە دۆخێكی قەیراناویــدا بەتایبەتی لە زۆنی 

ســلێمانی كە چەندین كێشە هەبوون. لەوانە 
مەســەلەی ئاڵوگۆڕی پۆستی پارێزگارەكانی 
ســلێمانی و هەڵەبجە، كێشــەكانی یەكێتی، 
ئــەوەش رێككەوتننامەكەمــان بــێ ئــەوەی 
خاڵێكــی جێبەجێ كرابێت، بۆیە ئەگەر لێرە 
بووایە رەنگە كاریگەری لەســەر چارەسەری 
یەكگرتنەوەكــەش  و  یەكێتــی  كێشــەكانی 

هەبووایە.
رووداو: زانیاریتان سەبارەت بە گەڕانەوەی 

نییە؟
جەمیــل هەورامی: ئەوەندەی لە برادەرانی 

گۆڕانم پرسیوە بەنیازی گەڕانەوە نییە.
چارەســەری  بــۆ  مانــەوەی  رووداو: 

تەندروستییە؟
جەمیــل هەورامی: نەخێــر، چونكە ئەگەر 
بۆ چارەســەری تەندروســتی بێت دەتوانێت 

لێرەش دەرمان بەكاربێنێ.
ماوەیــە  ئــەو  بۆچــی  ئــەی  رووداو: 

دووركەوتووەتەوە؟
جەمیل هەورامی: لە خۆی بپرسن.

رووداو: تــۆ لەجێی نەوشــیروان مســتەفا 
بوویتایە چیت دەكرد؟

نەوشــیروان  كاك  هەورامــی:  جەمیــل 
دوای مــام جــەالل كاریزمــای خــۆی هەیە و 
خۆشمانویستووە و كاریگەری لەسەر یەكێتی 
و گۆڕانیــش هەیە و دەیتوانی لە كوردســتان 
بۆ چارەســەری كێشــەكانی یەكێتی، دەوری 

خێر ببینێت.
باســی  بــاوەڕەدان  لــەو  رووداو: 
یەكگرتنەوەتان لەگەڵ گۆڕان بچێتە پێشەوە 

و بە فیعلی یەكبگرنەوە؟
جەمیــل هەورامــی: وای نابینم، گۆڕانیش 
هەرچەنــدە كۆبوونــەوەی جڤاتی نیشــتمانی 
و گشــتی دەكــەن، بــەاڵم لەنێــو خۆیانــدا 
رای جیاوازیــان لەســەر یەكگرتنــەوە هەیە. 
یەكگرتنەوەی یەكێتی و گۆڕان بە چارەسەری 
بەســتراونەتەوە،  یەكێتییــەوە  كێشــەكانی 
پاشان بەرنامەیەك دابنێین و بڕۆینە كۆنگرە 

بەرەو یەكگرتنەوە.
بــە  دەســت  ئێســتا  ئەگــەر  رووداو: 
هەنگاوەكانــی یەكگرتنــەوە بكــەن، چەندی 

پێدەچێت؟
جەمیــل هەورامی: ئەگەر نیەت هەبێت بە 

شەش مانگ تەواو دەبێت.
بــۆ  بارزانیــت  پەیامەكــەی  رووداو: 

چارەسەری كێشەكان پێ چۆنە؟
جەمیــل هەورامــی: هەنگاوێكی باش بوو، 
چونكــە ئەگەر الیەنــەكان یەكدەنــگ نەبین 
كێشــەكان چارەســەر ناكرێــن و هیچمان بە 

هیچ نابێت. 

جەمیل هەورامی، ئەندامی 
سەرکردایەتیی یەکێتی لە 

باڵی "ناوەندی بڕیار" دەڵێت 
بێدەنگبوونی باڵەکەیان بۆ ئەوەیە 

بە هێمنی کێشەکانیان لەگەڵ باڵی 
"زۆرینە"چارەسەر بكەن. هەروەها 

دەڵێت چاوەڕێی گەڕانەوەی د.بەرهەم 
ساڵح، جێگری سكرتێری دووەمی 

یەکێتی دەکەن بۆ ئەوەی هەفتەی 
داهاتوو ناوەندی بڕیار بۆ تاوتوێكردنی 

دۆخی یەکێتی کۆببێتەوە.
جەمیل هەورامی سەرەتای هەفتەی 

رابردوو لەگەڵ چەند سەرکردەیەکی 
باڵی "ناوەندی بڕیار" سەردانی هێرۆ 

ئیبراهیم ئەحمەد، ئەندامی مەکتەبی 
سیاسی یەکێتییان کرد. هەورامی بە 
ئەرێنی باسی ئەو سەردانەی کرد و 

گوتی "رای هێرۆخان و پاڤڵ تاڵەبانیش 
ئیجابی بوو، کۆبوونەوەکەشمان 

ئومێدبەخش بوو".
جەمیل هەورامی لە هەڤپەیڤینێكدا 

لەگەڵ )رووداو( باسی هەنگاوەکانیان 
بۆ چارەسەری کێشەکانیان لەگەڵ باڵی 
زۆرینە دەکات. رەخنەش لە نەوشیروان 

مستەفا، رێكخەری گشتیی بزووتنەوەی 
گۆڕان دەگرێت کە لە پرسی سەرۆکی 

ئەنجوومەنی پارێزگای سلێمانیدا 
الیەنگر بووە. بۆ یەکگرتنەوەشیان 
لەگەڵ گۆڕان دەڵێت ئەگەر نیەت 

هەبێت بە شەش مانگ یەکدەگرنەوە.

هەڤپەیڤین: پشتیوان جەمال
رووداو - سلێمانی

جەمیل هەورامی، ئەندامی سەرکردایەتیی یەکێتی لە باڵی "ناوەندی بڕیار":

نەوشیروان مستەفا 
بەنیاز نییە بگەڕێتەوە كوردستان

لەسەر داوای هەڤااڵنمان و داوای ئێران 
بێدەنگ بووین

هیچ کۆبوونەوەیەکی تاکالیەنە بە کۆبوونەوەی 
شەرعی نازانین

هەڵوێستی ناوەندی بڕیار نەگۆڕاوە

پاڤڵ تاڵەبانی 
لەالیەن هێرۆخانەوە 
راسپێردراوە قسە 
لەگەڵ ئێمە بكات

لە هەردوو بااڵکە 
ئیرادەیەك بۆ 

چارەسەرکردنی 
کێشەکان هەیە

 

داوای لێكۆڵینەوەمان 
لە داهاتی یەکێتی 

کردووە

 

پڕۆژەکەی 
ئەنجوومەنی ناوەند 

دڵخۆشكەر نییە
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)AFP :فۆتۆ( 

کچە رۆژنامەڤانێكی کورد لە ئەنقەرە بێسەروشوێنە
رووداو - ئامەد

زیاتر لە دوو مانگە موژگان ئەكین، كچە رۆژنامەڤانی خەڵكی ئامەدی باكووری كوردستان لە ئەنقەرەی پایتەختی توركیا بێسەروشوێن بووە و هیچ 
زانیارییەكی لەبارەوە نازاندرێت. ئێساد ئەكین، باوكی موژگان بە )رووداو(ی راگەیاند بەگوێرەی ئەو زانیارییانەی بەوان دراون، كچەكەی لەالیەن چەند 

كەسێك كە خۆیان بە پۆلیس ناساندووە، رفێندراوە، لقی ئامەدی كۆمەڵەی مافی مرۆڤی توركیاش لەگەڵ چەند رێكخراوێكی دیكە بەردەوامن بۆ ئاشكراكردنی 
چارەنووسی ئەو كچە رۆژنامەڤانە كوردە".

رووداو - هەولێر

لــە مانگی تەمــووزی 2015ەوە ئاگربەســتی 
نێــوان پەكەكــە و توركیا هەڵوەشــاوەتەوە، لەو 
كاتەشــەوە شــەڕ و پێكدادانی نێوان گەریالكانی 
پارتی كرێكارانی كوردستان )PKK( و هێزەكانی 
سوپا و پۆلیسی توركیا پێی ناوەتە خوێناویترین 
قۆناغــی خۆی لە ماوەی 30 ســاڵی رابــردوودا. 
ئەمــەش نەك هــەر ژمــارەی قوربانییەكانی ئەو 
شــەڕەی بەرز كردەوە، بەڵكو زیانی گەورەشی بە 

ژێرخانی ناوچەكانی باكووری كوردستان گەیاند.
 International( گرووپی قەیرانی نێودەوڵەتی
Crisis Group( لــە دواییــن راپۆرتــی خۆیــدا 
بەدواداچوونــی بــۆ زیانەكانی ئــەو توندوتیژییە 
كــردووە كــە لــە مــاوەی یــەك ســاڵ و نیــوی 
رابردوودا لە جەنگــی نێوان هێزەكانی پەكەكە و 
هێــزە ئەمنییەكانی توركیــا كەوتووەتەوە. وەك 
گرووپــی قەیران دەڵێــت، بــۆ ئامادەكردنی ئەم 
راپۆرتە پشــتیان بە میدیاكانی توركیا، راپۆرتی 
رێككخراوەكانــی مافی مرۆڤ و ســوپای توركیا 

بەستووە. 

2500 کەس بوونەتە قوربانی

ئامــاری قوربانیانی ئەم جەنگە لە رۆژی 16ی 
كانوونی یەكەم نوێكراوەتەوە، بەپێی ئامارەكە لە 
ماوەی ســاڵ و نیوی رابــردوودا2481 كەس لەم 
شەڕ و پێكدادانەدا كوژراون. كوژراوانی ئەم جەنگە 
بەســەر ئەم چــوار گرووپەی خــوارەوەدا دابەش 

دەبەن:
383 كەســی سیڤیل: ئەم گرووپە ئەو خەڵكە 
دەگرێتــەوە كە چەكــدار نین، بەشــی زۆری ئەم 
خەڵكە لە شارەكانی باكووری كوردستان كوژراون، 
یــان لە ئاكامی ئــەو تەقینەوانــەی پەكەكە یان 
گرووپە پەیوەندیدارەكانــی ئەو حیزبە كردوونی. 
)پەكەكــە ئامــاژە بــەوە دەكات كــە ژمــارەی 
كوژراوانی ســیڤیلی جەنگەكە لەمە زیاترە، بەاڵم 
گرووپی قەیرانــی نێودەوڵەتی دەڵێن كە ناتوانن 

ئەم بانگەشەیە پشتڕاست بكەنەوە.
858 ئەندامی هێزە ئەمنییەكانی توركیا: ئەم 
ژمارەیە ســەربازانی سوپا، پۆلیس و پاسەوانانی 
گوند لەخۆدەگرێت. پاســەوانانی گوند گرووپێكی 
میلیشــیایی بە رەچەڵەك كــوردن كە حكومەتی 

توركیا مووچەیان دەداتێ.
219 گەنج كە نازانرێت ســەر بە چ الیەنێكن: 
ئــەم ژمــارە گەنجــە )كــە تەمەنیان لــە 16 بۆ 
35 ســاڵە( لــە ناوچەكانــی شــەڕ و پێكدادانــدا 
كــوژراون، بــە تایبەتی لەو ناوچانــەی قەدەغەی 
هاتوچۆیان لەسەرە. راپۆرتەكەی گرووپی قەیرانی 
نێودەوڵەتــی ناتوانێ پشتڕاســتی بكاتەوە ئاخۆ 
گەنجانی سەر بە پەكەكەن یان خەڵكی سیڤیلین. 
بــە گوتەی راپۆرتەكە، چڕبوونەوەی شــەڕ لەنێو 
شــار جیاكردنەوەی ئــەم دوو گرووپە لە یەكدی 

سەخت كردووە.
1021 گەریال و الیەنگری پەكەكە: راپۆرتەكە 
دەڵێت ژمارەی كوژراوانی پەكەكە لەوە زیاترە كە 
پەكەكە خۆی خستوویەتیە ڕوو، كەمتریشە لەوەی 
كە حكومەتی توركیا بانگەشەی دەكات. حكومەتی 
توركیا جەخت لەسەر ئەوە دەكاتەوە كە هەزاران 
گەریالی پەكەكە لەم شەڕ و پێكدادانەدا كوژراون.

شرنەخ زۆرترین قوربانیی داوە

قەیرانــی  گرووپــی  راپۆرتەكــەی  لــە  وەك 
نێودەوڵەتیــدا دەردەكــەوێ، زۆرتریــن ژمــارەی 
قوربانیانــی شــەڕ و پێكدادانەكان لــە پارێزگای 
شــڕنەخ بــووە، كــە 626 كــەس بــووە. لــەم 
پارێزگایەشــدا شــاری جزیرێ زۆرترین قوربانیی 

هەبووە كە 281 كەسە.
لە راپۆرتەكەی گرووپی قەیرانی نێودەوڵەتیدا، 
بۆ خســتنەڕووی ژمارەی كوژراوانی چوار پارێزگا 

و شارەكانی باكووری كوردستان، پشت بە چەند 
دابەشــكارییەكی جیاواز بەســتراوە كە رەهەندە 
جیاوازەكانی زیانە گیانییەكانی شــەڕەكە ئاشكرا 

دەكات.

پارێزگای ئامەد..
كۆی گشتی قوربانیان: 381 

هاوواڵتی سڤیل: 76 
ئەوانەی دیارنییە سەر بە چ الیەنێكن: 42 

یەكینەكانی پاراستنی سڤیل )یەپەسە(: 31 
هێزەكانی پاراستنی گەل )هەپەگە(: 71 

هێزە ئەمنییەكانی توركیا: 161 

و  شــار  بەپێــی  ئامــەد-  پارێــزگای 
شارۆچكەکان:

شاری ئامەد: 201 
هاوواڵتیی سڤیل: 52 

ئەوانەی دیار نییە سەر بە چ الیەنێكن: 23 
یەپەسە: 31 
هەپەگە: 11 

هێزە ئەمنییەكانی توركیا: 84 

شارۆچكەی لیجە: 68 
هاوواڵتیی سڤیل: 2 

ئەوانەی دیار نییە سەر بە چ الیەنێكن: 2 
هەپەگە: 35 

هێزە ئەمنییەكانی توركیا: 29 

شارۆچكەی فارقین: 39 
هاوواڵتیی مەدەنی: 9

ئەوانەی دیار نییە سەر بە چ الیەنێكن: 11
هەپەگە: 5 

هێزە ئەمنییەكانی توركیا: 14

شارۆچكەی حازرۆ: 10 
هەپەگە: 10

شارۆچكەی پیران: 7 
هەپەگە: 4 كەس

هێزە ئەمنییەكانی توركیا: 3 

شارۆچكەی هێنێ: 10 
هاوواڵتیی مەدەنی: 1

هەپەگە: 1
هێزە ئەمنییەكانی توركیا: 8

شارۆچكەی كاراز: 1
هەپەگە: 1

پارێزگای مێردین:
كۆی گشتی قوربانیان: 284 

هاوواڵتیی مەدەنی: 43 
ئەوانەی دیارنییە سەر بە چ الیەنێكن: 7

یەپەسە: 53 
هەپەگە: 48 

هێزە ئەمنییەكانی توركیا: 133

پارێــزگای مێردیــن- بەپێــی شــار و 
شارۆچكەکان:

شارۆچكەی دێرك: 17 
هاوواڵتیی مەدەنی: 4 كەس

یەپەسە: 1 كەس
هێزە ئەمنییەكانی توركیا: 12 

شارۆچكەی نسێبین: 169 كوژراو
هاوواڵتیی مەدەنی: 24

ئەوانەی دیار نییە سەر بە چ الیەنێكن: 6
یەپەسە: 50

هەپەگە: 6
هێزە ئەمنییەكانی توركیا: 83

شارۆچكەی كەربۆران: 23 
هاوواڵتیی مەدەنی: 4

ئەو گەنجانەی دیار نییە سەر بە چ الیەنێكن: 2
هەپەگە: 5

هێزە ئەمنییەكانی توركیا: 12

پارێزگای شرنەخ:
كۆی گشتیی كوژراوان: 626 

هاوواڵتیی مەدەنی: 133
ئەوانەی دیار نییە سەر بە چ الیەنێكن: 153 

یەپەسە: 74 
هەپەگە: 118 

هێزە ئەمنییەكانی توركیا: 148 

پارێــزگای شــرنەخ- بەپێــی ژمارەی 
قوربانیان لە شار و شارۆچكەکان

شارۆچكەی جزیرێ: 281 
هاوواڵتیی مەدەنی: 78 

ئەوانەی دیار نییە سەر بە چ الیەنێكن: 116 
یەپەسە: 29 
هەپەگە: 13 

هێزە ئەمنییەكانی توركیا: 45 

شارۆچكەی سلۆپی: 84 
هاوواڵتیی مەدەنی: 32 

ئەوانەی دیار نییە سەر بە چ الیەنێكن: 14 
یەپەسە: 8 

هەپەگە: 13 
هێزە ئەمنییەكانی توركیا: 17 

شاری هەزەخ: 45 
هاوواڵتیی مەدەنی: 6 

ئەوانەی دیار نییە سەر بە چ الیەنێكن: 18 
یەپەسە: 5 
هەپەگە: 4 

هێزە ئەمنییەكانی توركیا: 12 

شاری شڕنەخ: 69 
هاوواڵتی مەدەنی: 3 

ئەوانەی دیار نییە سەر بە چ الیەنێكن: 3 
یەپەسە: 32
هەپەگە: 1 

هێزە ئەمنییەكانی توركیا: 30

پارێزگای جۆلەمێرگ:

پارێزگای جۆلەمێرگ: 465 
هاوواڵتی مەدەنی: 26 

ئەوانەی دیار نییە سەر بە چ الیەنێكن: 7 
یەپەسە: 51 

هەپەگە: 220 
هێزە ئەمنییەكانی توركیا: 161

پارێزگای جۆلەمێــرگ- بەپێی ژمارەی 
قوربانیان لە شار و شارۆچكەکان 

شاری گەڤەر: 167 
هاوواڵتیی مەدەنی: 12 

ئەوانەی دیار نییە سەر بە چ الیەنێكن: 6 
یەپەسە: 51 
هەپەگە: 72 

هێزە ئەمنییەكانی توركیا: 26

 2016 ئەیلولــی  مانگــی  مانــگ:  خوێناویتریــن 
خوێناویترین مانگی شــەڕ و پێكدادانەكانی پەكەكە 
و ســوپای توركیــا بووە لــەم پارێزگایــە كە تێیدا 
نزیك 100 كــەس كوژراون. مانگی دواتریش دووەم 
خوێناویترین مانگی شــەڕەكانی یەك ســاڵ و نیوی 
رابــردووی ئەم پارێزگایە بووە كە تێیدا نزیكەی 60 

كەس كوژراون.

پارێزگاکانی دیكەی باکووری کوردســتان 
و تورکیــا. ژمــارەی قوربانیانــی جەنگ - 
گرووپی  و  جۆر  بەپێی  دابەشكارییەکانی 

قوربانییەکانە:

كۆی گشتیی كوژراوان لە پارێزگای وان، 91 
هاوواڵتیی مەدەنی: 9 

ئەوانەی دیار نییە سەر بە چ الیەنێكن: 1 
یەپەسە: 6 

هەپەگە: 34 
هێزە ئەمنییەكانی توركیا: 41 

خوێناویترین مانگ: ئایاری 2016 كە تێیدا نزیك 20 
كەس گیانیان لەدەستدا.

كۆی گشتیی كوژراوان لە پارێزگای بەتلیس: 41 
هاوواڵتی مەدەنی: 3 

هەپەگە: 24 
هێزە ئەمنییەكانی توركیا: 14

خوێناویترین مانگ: تشرینی یەكەمی 2016 كە تێیدا 
10 كەس گیانیان لەدەستدا

كۆی گشتیی كوژراوان لە پارێزگای سێرت: 36 
هاوواڵتیی مەدەنی: 2 

هەپەگە: 15 
هێزە ئەمنییەكانی توركیا: 19 

خوێناویتریــن مانــگ: تەمــووزی 2015 و ئەیلولی 
2016 كە لە هەر كامیاندا 8 كەس كوژراون.

كۆی گشتیی كوژراوان لە پارێزگای موش: 28
هاوواڵتیی مەدەنی: 1 كەس

ئەوانەی دیار نییە سەر بە چ الیەنێكن: 1 كەس
هەپەگە: 34 كەس

هێزە ئەمنییەكانی توركیا: 41 كەس

كۆی گشتی كوژراوان لە پارێزگای باتمان: 15 كەس
هاوواڵتی مەدەنی: 1 

هەپەگە: 10
هێزە ئەمنییەكانی توركیا: 4

كۆی گشتیی كوژراوان لە پارێزگای بینگۆل: 33
 هاوواڵتیی مەدەنی: 1

هەپەگە: 12
هێزە ئەمنییەكانی توركیا: 20

خوێناویترین مانگ: ئابی 2016، كە تێیدا 8 ئەندامی 
هێزی ئەمنی توركیا كوژراون.

كۆی گشتیی كوژراوان لە پارێزگای ئەلعەزیز: 7

هەپەگە: 3
هێزە ئەمنییەكانی توركیا: 4

كۆی گشتیی كوژراوان لە پارێزگای دێرسیم: 94
هاوواڵتیی مەدەنی: 4

هەپەگە: 75
هێزە ئەمنییەكانی توركیا: 15

خوێناویترین مانگ: تشــرینی یەكەمــی 2016، كە 
تێیدا زیاتر لە 20 ئەندامی هەپەگە كوژراون.

كۆی گشــتیی كــوژراوان لە پارێزگای ئــەزرگان: 7 
كەس

هاوواڵتیی مەدەنی: 1
هەپەگە: 6

كۆی گشتی كوژراوان لە پارێزگای ئەرزڕووم: 11
هاوواڵتیی مەدەنی: 1

هەپەگە: 7
هێزە ئەمنییەكانی توركیا: 3

كۆی گشتیی كوژراوان لە پارێزگای قەرش: 28
هەپەگە: 24

هێزە ئەمنییەكانی توركیا: 4

كۆی گشتیی كوژراوان لە پارێزگای ئیدر: 18
هەپەگە: 4

هێزە ئەمنییەكانی توركیا: 14

كۆی گشتیی كوژراوان لە پارێزگای ئاگری: 44
هاوواڵتی مەدەنی: 5

ئەوانەی دیار نییە سەر بە چ الیەنێكن: 3
هەپەگە: 24

هێزە ئەمنییەكانی توركیا: 12
خوێناویتریــن مانگ: ئەیلوولــی 2016 كە تێیدا 12 

كەس لە ئەندامانی سوپا و هەپەگە كوژران.

كۆی گشتیی كوژراوان لە پارێزگای ئارتڤین: 1
هێزە ئەمنییەكانی توركیا: 1

كۆی گشتیی كوژراوان لە پارێزگای ترابزۆن: 3
هێزە ئەمنییەكانی توركیا: 3

كۆی گشتیی كوژراوان لە پارێزگای گوموشهانە: 3
هاوواڵتیی مەدەنی: 1

هێزە ئەمنییەكانی توركیا: 2

كۆی كوژراوان لە پارێزگای گیرەسون: 2
هەپەگە: 1

هێزە ئەمنییەكانی توركیا: 1

كۆی كوژراوان لە پارێزگای ئۆردو: 7
هەپەگە: 4

هێزە ئەمنییەكانی توركیا: 3

كۆی كوژراوان لە پارێزگای روحا: 12
هاوواڵتیی مەدەنی: 2

هەپەگە: 2
هێزە ئەمنییەكانی توركیا: 8

كۆی كوژراوانی پارێزگای سامسور: 6 كەس
هەپەگە: 3

هێزە ئەمنییەكانی توركیا: 3

كۆی كوژراوان لە پارێزگای غازی عەنتاپ: 1 كەس
هەپەگە: 1

كۆی كوژراوان لە پارێزگای ئەدەنە: 13 كەس
هاوواڵتیی مەدەنی: 5

هەپەگە: 2
هێزە ئەمنییەكانی توركیا: 6

كۆی كوژراوان لە پارێزگای مەرسین: 3
هاوواڵتی مەدەنی: 2

ئەوانەی دیار نییە سەر بە چ الیەنێكن: 1

كۆی كوژراوان لە پارێزگای ئانتاڵیا: 2
هەپەگە: 1

هێزە ئەمنییەكانی توركیا: 1

كۆی گشتیی كوژراوانی پارێزگای بۆڵو: 
هەپەگە: 2

كۆی كوژراوان لە پارێزگای ئەنقەرە: 64 كەس
هاوواڵتیی مەدەنی: 43

هێزە ئەمنییەكانی توركیا: 21
خوێناویترین مانگ: ئازاری 2016، كە تێیدا زیاتر لە 

30 هاوواڵتیی مەدەنی كوژراون.

كۆی كوژراوان لە پارێزگای ئیستەنبوڵ: 67 كەس
هاوواڵتیی مەدەنی: 16

ئەو گەنجانەی دیار نییە سەر بە چ الیەنێكن: 3
هەپەگە: 3

هێزە ئەمنییەكانی توركیا: 45
خوێناویتریــن مانگ: كانوونی یەكەمــی 2016، كە 
تێیــدا زیاتر كــە 40 ئەندامی هێــزە ئەمنییەكان و 

هاواڵتیی مەدەنی كوژران.

لە یەك ساڵ و نیوی رابردوودا...

2500 كەس لە شەڕی 
نێوان پەكەكە و سوپای توركیادا كوژراون

لە شاری شڕنەخ زۆرترین کەس کوژراون

219 کەس کوژران و 
کەس نازانێ سەر بە چ الیەنێكن

1021 گەریال و الیەنگری پەکەکە و 858 کەس لە 
هێزە ئەمنییەکانی تورکیا کوژراون

ئاگری باکوور، باشووریشی سووتاندووە

لە شەڕی یەك ساڵ و نیوی رابردووی سوپای تورکیا و گەریالکانی پەکەکە، فڕۆکەکانی 
تورکیــا چەندین جار بنكە و بارەگاکانی پەکەکەیان لە نێو هەرێمی کوردســتان بۆردومان 

کردووە، بە تایبەتی لە سنووری پارێزگای دهۆك.
بە گوێرەی راپۆرتەکەی گرووپی قەیرانی نێودەوڵەتی، بەهۆی شــەڕی نێوان پەکەکە 
و سوپای تورکیا لە ماوەی یەك ســاڵ و نیوی رابردوودا 60 کەس لە پارێزگاکانی هەرێمی 
کوردستان کوژراون کە 8 کەسیان هاوواڵتی سڤیلن، 51 کەسیان گەریالکانی پەکەکەن و 

یەك کەسیشیان سەربازی سوپای تورکیا بووە.

کوردستانی

لە ماوەی یەك ساڵ و نیوی رابردوودا 626 کەس لە پارێزگای شڕنەخ لە شەڕی نێوان پەکەکە و سوپای تورکیادا کوژراون
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رووداو: هەرێمەكەتــان، پۆڵەنــدای بچووك 
یان ماڵۆپۆڵســكا لەسەر نەخشــەی دەوڵەتی 

پۆڵەندا، چ رۆڵێكی هەیە؟
ڤۆیچــخ كــۆزاك: مالۆپۆڵســكا یەكێكە لە 
16 هەرێمەكــەی پۆڵەنــدا، 8% دانیشــتووانی 
پۆڵەنــدا لەم هەرێمــە دەژیــن. بەرهەمی ئەم 
هەرێمی دەگاتە 12– 14%ی هەموو بەرهەمی 
واڵت. مالۆپۆڵسكا هەرێمێكی گەشەسەندووە، 
بیســت و ســێ ناوچەی ئابووریــی تێدایە كە 
بە تــەواوی پارەدار كراون لــە الیەن بودجەی 
واڵت و بودجــەی یەكێتیــی ئەوروپا. تا چەند 
ســاڵی داهاتوو هیچ مەترســییان لەسەر نییە. 
بودجــەی واڵتمــان جێگیرە، كاتێــك ئەوروپا 
دووچــاری قەیرانــی دارایــی بــوو، پۆڵەندا بە 
سەالمەتی لێی دەرچوو، ئەوەش لەبەر ئەوەی 
كارگــە و كۆمپانیــاكان بــەردەوام بێ كێشــە 

كەلوپەلەكانیان بەرهەم دەهێنن.
رووداو: دەمەوێ خەڵكی كوردســتان باشتر 
هەرێمەكەتــان بناســن، ئایــا ئێــوە دەتوانــن 
بەشــێوەی راســتەوخۆ پەیوەنــدی ئابووری و 
بازرگانی و دیبلۆماســی لەگــەڵ هەرێمەكان و 

واڵتان ببەستن؟
 ڤۆیچــخ كــۆزاك: هەرچــی دروســتكردنی 
پەیوەندی ئابوورییە لەگەڵ واڵتان و هەرێمان، 
ئەوا بێگومان پەیوەندیمان دروست كردووە بە 
مەرجێــك وەزارەتــی دەرەوە مۆڵەت بدات كە 
هەمیشە رێگە دەدات. ئەگەر بچینە ناو مێژوو، 
بۆ ماوەی 123 ساڵ پۆڵەندا لەسەر نەخشەی 
جیهــان نەبوو، هەوڵی ســەربەخۆییمان دەدا. 
دوای رووخانــی دیــواری بەرلین 26 ســاڵ پڕ 
لــە خێر و گەشــەكردن، توانیمــان نەك تەنیا 
سوود لە سامانی خۆمان ببینین و وەبەرهێنان 
بكەیــن، بەڵكو گرنگی زۆرمان دا بە چاودێری 

و خزمەتكردنی كۆمەاڵیەتی.
تابلۆكانــی  لــە  یەكێــك  لەســەر  رووداو: 
نێو بــازاڕ بینیم نووســرابوو "ماڵۆپۆڵســكا.. 
پایتەختــی رەحمەتی خــودا" ئەوە لە چییەوە 
هاتــووە؟ ئایا لەوەوە هاتــووە كە خەڵكەكەی 

هەست بە دڵخۆشی زۆر دەكەن؟
ڤۆیچخ كۆزاك: ئێســتا ئێمــە ئیلتیزماتمان 
هەیــە بەرامبەر ئەوروپــا و جیهان، بۆ ئەوەی 
كــراوە بیــن و یارمەتی ئەوانی دیكــە بدەین، 
هــاوكاری مرۆیــی پێشــكەش بكەیــن، هیــچ 
كارەســاتێكی سروشــتی وەكو بومەلەرزە یان 
تسونامی لە هیچ شوێنێك رووی نەداوە ئەگەر 
ستافێك لە هەرێمی مالۆپۆڵسكاوە نەچووبێت 
لــە رووی  بــۆ هــاوكاری و بەهاناوەچــوون. 
ئابوورییــەوە ئەوها بەهێز نین، بەاڵم دەتوانین 
پارچــە نانێك بەش بكەین لەگەڵ ئەوانەی كە 

پێویستیان پێیە.
رووداو: پەیوەندییەكانتان لەگەڵ كورد باس 
دەكەین، بیستوومە لەو ماوەیە داوەتنامەتان بۆ 

مەسعود بارزانی، سەرۆكی هەرێمی كوردستان 
ناردووە تاوەكو ســەردانی ماڵۆپۆڵسكا بكات، 

ئەو داوەتنامەیەتان كەی نارد؟
 ڤۆیچــخ كــۆزاك: لە كۆڕبەنــدی ئابووری، 
گرنگی و بایەخی زۆری دەبوو ئەگەر رووبەڕوو 
گفتوگــۆ بكەین لەســەر پرســە ئابوورییەكان، 
نــەك هــەر ئەوهــا دوور بــە دوور، بەڵكــو 
رووبــەڕوو. نــەك تەنیــا بانگهێشــتكردن بــۆ 
كۆڕبەنــدی ئابــووری، بەڵكــو لــە دەرفەتــی 
دیكەدا بۆ دروستكردنی پەیوەندی و هاوكاری 
گۆڕینــەوەی  و  ئابــووری  لێكتێگەیشــتنی  و 
قوتابیان و الیەنی زانســتی كە لە سەردانەكەم 
بۆ كوردستان باسمان كرد. دەكرێ و تەنانەت 
پێویستیشە لە هەر كاتێكدا سەرۆكی هەرێمی 
بــۆ  دیكــەش  هەرێمەكانــی  و  مالۆپۆڵســكا 

كوردستان بانگهێشت بكرێن.
رووداو: ئێســتا پرســی گرنــگ چییــە كە 

بتانەوێ لەگەڵ بارزانی باسی بكەن؟
 ڤۆیچــخ كۆزاك: هیــوام وایە لە ماوەیەكی 
نزیكدا لە كوردســتان ئاشــتی بەرقەرار ببێت 
بە تەواوی، پێویستە كوردستان بەشێوەیەكی 
ورد و زیرەكانە لەڕووی ئابوورییەوە دەست بە 
گەشــە بكات. كە لە كوردستان بووم سەرسام 
پەروەردەیــی  پڕۆگرامێكــی  بــەوەی  بــووم 
گرنــگ هەبــوو بۆ فێركــردن، بــەاڵم هەنگاوی 
دووەم بۆ كوردســتان دەبێــت كار كردن بێت 
لەســەر الیەنی ئابــووری و بازرگانی. هەرێمی 
لــەڕووی  هەیــە  زۆری  توانــای  مالۆپۆڵســكا 
پیشەسازی و تەكنیكییەوە، دەتوانین دەستی 
زۆرمــان هەبێــت لــە دووبــارە بونیادنانەوەی 
كوردستان كە هیواخوازم لە زووترین دەرفەتدا 

ببێتە دەوڵەت.
ســەردانی  رابــردوودا  لەمــاوەی  رووداو: 
هەرێمی كوردستانتان كرد، لەوێ چیتان بینی، 

دیمەنەكان بەگشتی چۆن هاتنە بەرچاوتان؟
ڤۆیچــخ كــۆزاك: هەســتەكانی مــن دوای 
ســەردانەكەم بۆ كوردســتان، لە الیەكەوە زۆر 

شــتی هاوشــێوەمان هەیە وەكو دوو نەتەوە، 
هەروەك پێشــتر باســم كرد كە زیاتر لە 123 
ســاڵ ئێمە لەســایەی داگیركاریدا ژیاین. دیتم 
لــە كوردســتان نەتەوەیــەك هەیــە دەیــەوێ 
هەناســە بــدات و بڕیــار لە ناســنامەی خۆی 
بــدات. لەالیەكــی دیكــەوە ئــەو كاولكارییەم 
دیت كــە لەســەردەمی پێشــووتر رووبەڕووی 
كوردستان بووەتەوە. لەگەڵ سەرۆك زانكۆكان 
دانیشتم و گفتوگۆم كرد كە چۆن ئەو هەرێمە 
دووبــارە چــاك بكرێتــەوە و ببوژێنرێتــەوە و 
بگەڕێندرێتــەوە.  جوانییەكــەی  و  ســەوزایی 
هەروەهــا میواندۆســتی كــوردم لە یــادە، كە 
خاڵی هاوبەشــی نێوان خەڵكی مالۆپۆڵسكا و 

كوردستانە.
رووداو: دەمــەوێ بزانــم دەوڵەتــی پۆڵەندا 
بەگشــتی لەســەر ئاســتی دەوڵەت پەیوەندی 
لەگەڵ هەرێمی كوردستان لە چ ئاستێكدایە؟

ڤۆیچــخ كــۆزاك: ئێمــە رۆڵمــان هەبوو لە 
ئازادكردنــی عێــراق و كوردســتان، هەروەهــا 
ئامادەییمــان هەیە لە دووبــارە بونیادنانەوە و 

هاوكاریی كوردستان. 
رووداو: بەبــڕوای ئێوە پەیوەندییە ئابووری 
و بازرگانییەكانــی هەرێمی كوردســتان لەگەڵ 
واڵتانــی رۆژئاوا و واڵتانی دیكــە، دەرگایەكی 
بــاش دەكاتــەوە تاوەكــو لەوێــوە پەیوەندی 
لەگــەڵ  دروســتبكات  بەهێــز  دیبلۆماســی 

دەرەوەی خۆی؟
ڤۆیچخ كــۆزاك: ئێســتا هەلومەرجی هاتن 
و چوون ئەوەندە ئاســان بــووە كە لە ماوەی 
چەنــد كاژێرێــك دەتوانــی بچیتــە ئەوبــەری 
دونیــا. پێموایە ئاڵوگۆڕی كولتووری شــتێكی 
گرنگــە، مــن هەموو ســاڵێك ئاهەنگی نەورۆز 
دەبینم، بە باشــی دەزانم زیاتــر باڵوبكرێتەوە 
بــۆ ئەوەی ژمارەیەكی زۆرتری خەڵك بیبینێ. 
هەرچی ئاڵوگــۆڕی ئابوورییــە، هەرێمی ئێمە 
دەوڵەمەندە بە بەرهەمی خــۆراك، بەتایبەتی 
خۆماڵیــی  بەرهەمــی  ئامادەكــراو.  گۆشــتی 

پۆڵەندا زۆر زۆرە، الیەنی ســەرەكی بۆ كڕینی 
بەرهەمــی ئێمــە بریتیە لە ئەڵمانیــا. لەڕووی 
بازرگانیی خۆراكەوە لە تواناماندا هەیە بازاڕی 
كوردســتانیش پڕ بكەینەوە. هەروەها گۆشتی 
مانگای پۆڵەندا زۆر هەرزانتر و كواڵیتی باشترە 
لە گۆشــتی توركی، دەكرێ لێرەش سوودمان 
لێوەربگرن. لە بەرهەمهێنانی مریشك یەكەمین 
لە ئەوروپا بەشــێوازی ئەمریكایــی. دەتوانین 
ســەرمێزی خوانی كوردســتان بە مریشــك و 
گۆشتی سووری پۆڵەندی دەوڵەمەند بكەین. 

رووداو: حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان 
لــە پۆڵەندا نوێنەرایەتــی هەیە، پەیوەندیتان 

چۆنە لەگەڵ نوێنەرایەتی حكومەت؟
ڤۆیچخ كۆزاك: دەرفەتم بوو پێشــتر بچمە 
ناو كێشــە و پرسی كورد، لە پەیوەندییەكانم 
لەگــەڵ زیاد رەئــووف، نوێنــەری حكومەتی 
گفتوگۆمــان  زۆرجــار  كوردســتان  هەرێمــی 
كردووە، هەروەها دەرفەتم بوو باڵیۆز بناسم. 
پێموابێ لەڕێگەی ئــەو نوێنەرایەتییە دەكرێ 
هەنگاوی دیكە بنێین. سەردانی راستەوخۆی 
ئێمە بۆ كوردستان زۆر گرنگی هەبوو بۆمان. 
ســەیركردنی راستەوخۆی هەرێمەكە وای كرد 
كــە هاوكاریی پێشــكەش بكەیــن، ئەگەرچی 
هاوكارییەكە كەمیش بوو بەاڵم ئەوە هەمووی 
لەڕێگــەی ناســینی هەرێمــی كوردســتان و 

دەســتكەوتنی زانیــاری لە بــارەی هەرێمەكە 
بوو.

رووداو: پەیوەندییەكانتــان ئێســتا تەنیــا 
لەگــەڵ هەرێمــی كوردســتانە یــان لەگــەڵ 

پارچەكانی دیكەی كوردستانیش هەروا؟
ڤۆیچــخ كــۆزاك: نەخێــر كۆنتاكتــی لەو 
رێككەوتنــی  تەنیــا  نییــە،  شــێوەیەمان 
هاریكاریمان هەیە لەگەڵ هەرێمی كوردستانی 

عێــراق لــە بــواری هاریكاریــی دووقۆڵــی و 
گۆڕینەوەی زانستی و ئابووریی. وەك هەموو 
رێككەوتنێــك خاڵــی جۆراوجــۆری تێدایــە، 
دەكــرێ كاریــان لەســەر بكرێــت و جێبەجێ 
بكرێن. دەكرێ هەروەهــا وردەكاریی زۆرتری 

بخرێتە ناو، چانسی ئەوەش هەیە. 
رووداو: پێنج ساڵ لەمەوبەر رێككەوتنێكی 
گرنگــی ئابووری و بازرگانــی لەنێوان ئێوە و 
هەرێمی كوردســتان واژۆكرا، ئایا ئێســتا ئەو 

رێككەوتنە جێبەجێ كراوە؟
ڤۆیچخ كۆزاك: رێككەوتنەكە زۆر فراوانە و 
باســی هەموو الیەنێكی كولتووری و ئابووری 
تێدایە، بەاڵم كاتی ئەوە هاتووە پاشكۆیەكی 
بۆ زیاد بكەین و خاڵی تازەی بخەینە ســەر. 
كــە لەگەڵ شــاندەكە بوویــن دەرفەتمان بوو 
گفتوگــۆ بكەیــن لەبــارەی دۆخــی زانســتی 
و ئاڵوگــۆڕی قوتابیــان، ئــەوكات ســەرۆكی 
زانكۆیەكــی كراكۆڤ ئامادەبــوو، لە پۆڵەندا 
توانــا هەیە بە زمانــی ئینگلیــزی بخوێنرێت 
لــە زۆربەری بەشــەكان. پۆڵۆنیــا دەتوانێت 
پێشــوازی لە قوتابیانی كورد بكات، هەروەك 
چــۆن لە بەریتانیــا و واڵتانی دیكەی ئەوروپا 

دەخوێنن.
رووداو: پێتوایــە دەبێ رێككەوتنەكە چۆن 
ئاكتیــڤ بكــرێ؟ یــان بەجۆرێكــی چاالكتر 

لەبواری جێبەجێكردن بێ؟ ئەمە چۆن دەبێ؟ 
ئایــا پێویســتە جارێكــی دیكە دانوســتاندن 

لەگەڵ هەرێمی كوردستان بكەن؟
ڤۆیچخ كۆزاك: لە ســەردانی شاندەكەمان 
باســی هــاوردە و ناردەنیمان كــرد لە نێوان 
كەلوپەلــی  واتــە  كوردســتان،  و  پۆڵەنــدا 
هــەردووال بۆ یەكدی. ئێســتا باشــترین كاتە 
بۆ ئەوەی جێبەجێی بكەین. هەروەك پێشــتر 

باســم كرد كە ئێمە توانــای زۆرمان هەیە بۆ 
ناردن، بە هەمانشێوە ئێوەش زۆر سەرچاوەی 
ئابووریتــان هەیــە كــە بــۆ ئێمــە گرنگــە و 
دەتوانیــن وەریبگریــن. ئــەوەش ماندووبوون 
و كاری زۆری دەوێــت. ئیشــكردن لەســەر 
بوارەكانــی ئاڵوگۆڕی كولتوری و زانســتی و 
ئابووری زۆر گرنگە و پێویســتە هەرچی زووە 

كاری لەسەر بكرێت. 
هەرێمــی  ســاڵە  دوو  مــاوەی  رووداو: 
كوردســتان بەهۆی جەنگێكی سەخت لەگەڵ 
چەكدارانــی داعــش، هەروەهــا بەهــۆی ئەو 
گەمارۆ ئابوورییەی بەغدا خســتییە ســەری، 
لە قەیرانێكی ســەختی داراییدایە. ئەوە جگە 
لــەوەی كە زۆرتر لە ملیۆن و نیوێك ئاوارەی 
جەنگ روویان تێكردووە و پێشــبینی دەكرێ 
ئــاوارەی زۆرتــر رووی تێبكــەن. دەتانــەوێ 
پێشكەشــی  مرۆیــی  زۆرتــری  هاوكاریــی 

ئاوارەكان بكەن؟
ڤۆیچــخ كــۆزاك: بێگومان ئــەو ئاوارانەی 
و  زەحمەتــی  نیشــتەجێن  كوردســتان  لــە 
قورســایی زۆریان بۆ سەر هەرێمی كوردستان 
دروســت كردووە. كێشەی ئاوارەكان كێشەی 
ئــاوارە  ئەوروپــا  وایــە  بڕیــار  ئەوروپایــە، 
كریســتیانەكان وەربگرێــت و بەردەوامــە لە 
وەرگرتنیــان. هەرچی پۆڵەندایــە، بڕیارێكی 
ئەوهــا لەبەردەســت نییە، ئــەو ئاوارانەی لە 
پۆڵەنــدان دەیانــەوێ هەرچــی زووە بــەرەو 
رۆژئــاوا هەنــگاو بنێن. ئاوارەكان قورســایی 
زۆر بۆ ئێوە دروســت دەكەن، پێموایە لەسەر 
ئەوروپا پێویســتە هاوكاری ئەو واڵتانە بكات 
كە خۆیان كێشــەی ئابووری و گەشەكردنیان 
هەیە، هاوكاری پێشــكەش بكات و قورسایی 

ئاوارەكان كەم بكاتەوە. 
رووداو: ئێستا ژمارەیەكی زۆر خوێندكاری 
كــورد لــە پۆڵەندا بەگشــتی و ماڵۆپۆڵســكا 
زۆریــان  بەشــێكی  دەخوێنــن،  بەتایبەتــی 
بەبڕوانامەی بەرزەوە گەڕاونەتەوە كوردستان، 
پالنتــان هەیە زەمالەی زۆرتــری خوێندن بۆ 

خوێندكارانی كورد تەرخان بكەن؟
ڤۆیچخ كۆزاك: ناتوانم ئەوە هەڵســەنگێنم 
كە قوتابیانی كوردستان زۆرترن یان عێراقی، 
بەاڵم ژمارەیەك قوتابی هەن لێرە. سیستەمی 
دیاریكردنی شــوێنی خوێنــدن و دابینكردنی 
پــارە بۆیان دەگەڕێتەوە بــۆ الیەنی كوردی. 
هەمــوو زانكــۆكان دەرگایــان كراوەیــە بــۆ 
قوتابیان. دوای ســەردانی سەرۆك زانكۆكان 
بۆ كوردســتان، ئێستا دەكرێ وردەكارییەكان 
جێبەجێ بكرێن، بــەاڵم ئەوە دەگەڕێتەوە بۆ 
الیەنــی كورد. هەرێمی مالۆپۆڵســكا ســااڵنە 
8000 زەمالەی خوێندن بۆ قوتابیان تەرخان 
دەكات، دەكرێ قوتابیانی كوردیش ســوودی 
لــێ ببینن. هەرێمی ئێمە زۆر هاوكاری ئەوانە 

دەكات كە لە دەرەوە دێن بۆ خوێندن. 

ڤۆیچخ کۆزاك، جێگری سەرۆکی هەرێمی مالۆپۆڵسكای پۆڵەندا بۆ )رووداو(:

هەرێمی كوردستان هەندێک بەرهەمی هەیە 
بۆ ئێمە زۆر باشە هاوردەی بكەین

جێگری سەرۆکی گەشەسەندووترین 
هەرێمی پۆڵەندایە کە پێیدەگوترێ 

ماڵۆپۆڵسكا. خۆی وەك دۆستی نزیكی 
کوردستان دەناسێنێ . پێیوابوو مادام 
پەیوەندی نێوان هەرێمی کوردستان 

و هەرێمەکەیان لە پەیوەندیی 
زانكۆکانەوە دەستی پێكردووە، 

داهاتوویەکی رۆشنتر و بناغەیەکی 
پتەوتری دەبێ. ڤۆیچخ کۆزاك، جێگری 

سەرۆکی هەرێمی ماڵۆپۆڵسكا 
هیوای خواست مەسعود بارزانی، 

سەرۆکی هەرێمی کوردستان، 
دەرفەتی ئەوەی هەبێ سەردانی 
هەرێمەکەیان بكات "بۆ ئەوەی لە 

نزیكەوە باسی پەیوەندییەکانمان 
بكەین نەك ئاوها دوور بە دوور". کۆزاك 

لەو هەڤپەیڤینەدا لەبارەی ئاڵوگۆڕی 
بازرگانی و ئاوارەکان و چەند پرسێكی 

دیكەوە، وەاڵمی پرسیارەکانی 
)رووداو(ی دایەوە.

هەڤپەیڤین- نەوزاد مەحموود
رووداو- کراکۆڤ

هیواخوازم لە نزیكترین دەرفەتدا 
کوردستان ببێتە دەوڵەت

گرنگە لەگەڵ بارزانی رووبەڕوو گفتوگۆ 
بكەین لەسەر پرسە ئابوورییەکان

سااڵنە 8000 زەمالە دەدەینە 
قوتابیانی جیهان

قوتابیانی کورد دەتوانن سوود لە 
زەمالەکانمان وەربگرن

دەتوانین کوردستان بە مریشك 
و گۆشتی سووری پۆڵەندی 

دەوڵەمەند بكەین

میواندۆستی خاڵی هاوبەشی 
نێوان ئێمە و کوردە

هەڤپەیڤین
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داهاتی رسوماتی گەشتیاری چوار قات زیادی کردووەئابووری
رووداو - هەولێر

نادر روستی، گوتەبێژی دەستەی گەشت و گوزار بە )رووداو(ی راگەیاند، رسووماتی گەشتیاری كە لەالیەن دەستەكەیانەوە سەرپەرشتی كۆكردنەوەی 
دەكرێــت، لــە ســاڵی رابــردوودا چوار بەرامبــەر زیادی كردووە بە جۆرێك لە 900 ملیۆن دینارەوە بووەتە ســێ ملیــار و 600 ملیۆن و گوتی "لە كۆی 

رســوماتەكەش تەنیــا لە 20%ی لە پڕۆژەكانی گەشــتیاری خەرج دەكرێتەوە ئەوەش ســاڵی رابــردوو بڕیاری لێدراوە". بە گوتــەی ناوبراو، بەپێی پالنی 
دەستەكەیان، لەو پڕۆژانەی كە خزمەتگوزارین بۆ ناوچە گەشتیارییەكان و نۆژەنكردنەوەی شوێنەوارەكان، ئەمساڵ لەو داهاتە بەشێكیان جێبەجێ دەكرێن 

ئەوەش هەنگاوێك دەبێت بۆ بووژانەوەی كەرتی گەشتیاری.

 )فۆتۆ: سێڤان محه مه د سه لیم(

 )فۆتۆ: فەرزین حەسەن(

بەهۆی قەیرانی دارایی و گەڕانەوەی ئاوارەکان 

نرخی كرێی خانوو لە هەولێر بە رێژەی 35 % دادەبەزێ

هەرێمی كوردستان مانگانە 63 ملیۆن دۆالر كورتهێنانی هەبووە

رەوا عەبدوڵاڵ
رووداو - هەولێر 

خاوەنــی نووســینگەیەكی بەكرێدانی خانوو 
دەڵێــت بەهــۆی بەردەوامیی قەیرانــی دارایی و 
گەڕانەوەی بەشــێك لــە ئــاوارە عەرەبەكان بۆ 
ناوچەكانیــان، كرێی خانوو لە هەولێر بە رێژەی 
35% دابەزیوە و ئێستا كرێچییەكان ئاسانتر لە 

جاران خانووی كرێیان دەستدەكەوێ.
بەهۆی رەوشی ئەمنیی ناوچەكانیان، لە دوو 
ســاڵی رابردوودا ئاوارەی شــارەكانی مووسڵ، 

ئەنبار، تكریــت، فەلوجە و ناوچەكانی دیكەی 
عێراق بە لێشــاو روویان لە شارەكانی هەرێمی 
كوردستان بەگشتی و هەولێر بە تایبەتی كرد، 
زۆربەشــیان لە نێو شارەكان نیشتەجێ بوون، 
ئەمەش خواستێكی زۆری لەسەر خانووی كرێ 
دروستكرد و نرخی كرێی خانووی لە هەولێر بە 

رێژەی 100% بەرز كردەوە.
عەباس هاشم ئەحمەد، خاوەنی نووسینگەی 
شۆبان بۆ بەكرێدانی خانوو و باڵەخانە لە شاری 
هەولێر، دەڵێت "بەهۆی گەڕانەوەی بەشــێك لە 
ئاوارە عەرەبەكان بۆ ناوچەكانیان و بەردەوامیی 

قەیرانی دارایــی و كەمبوونەوەی مووچە، كرێی 
خانوو لە زۆربەی گەڕەكەكانی شاری هەولێر بە 

رێژەی 30 تاوەكو 35% دابەزیوە".
پێشــتر عەباس هاشم، خانووی 100 و 125 
مەتری بە 500 تاوەكو 700 دۆالر بە كرێ دەدا 
و بەریشــنەدەكەوت، بەاڵم ئێســتا هەمان ئەو 
خانووانــە كرێیەكەیان لە نێــوان 400 – 450 
دۆالرە، خواســتیش لەســەر خانووی كرێ كەم 

بووە.
 پێشــتر بەهۆی زۆریی نرخــی كرێی خانوو 
و داواكاری زۆر لەســەر خانــووی كرێ، زۆربەی 

خاوەن خانووەكان تەنیا بۆ ماوەی شەش مانگ 
گرێبەستیان لەگەڵ كرێنشین دەكرد، زۆرجاریش 
پێشەكی كرێی چەند مانگێكیان لێ وەردەگرت، 
بــەاڵم ئێســتا خواخوایانــە كرێچــی رازی بێ و 

خانووەكە چۆڵ نەكات.
عەباس هاشــم دەڵێت "ئێســتا كەم كۆاڵن 
هەیــە لــە هەولێــر الفیتەیەكــی بەكرێدانــی 
خانوویەكــی تێــدا هەڵنەواســرابێ، بەهــۆی 
كەمبوونــەوەی مووچــە و نەبوونی كار خەڵك 
بەدوای خانووی هەرزانــدا دەگەڕێن، بۆیە زوو 
زوو خانووەكان چۆڵ دەكەن". عەباس ئێســتا 
گرێبەســت بۆ هەر خانوویەك بكات، پێشەكی 
كرێی مانگێك وەردەگرێ و گرێبەستەكەش بۆ 

ماوەی ساڵێك دەكات.
بەپێی ئەو نرخانەی لە رێگەی نووسینگەكانی 
بەكرێدانی خانوو لە گەڕەكەكانی 159ی گواڵن، 
برایەتی، هەولێری نوێ، هەڤااڵن، فەرمانبەران، 
99ی زانكۆ، رۆشنبیری، ژیان، مەنتكاوە و 121ی 
گــواڵن دراوەتە رووداو، نرخی كرێی خانوویەكی 
100 تاوەكــو 125 مەتریــی دوو نهۆمی مۆدێل 
نــوێ، لە نێوان 400 بــۆ 450 هەزار دیناردایە، 
بەاڵم پێشــتر نرخی كرێی خانوو بــەو رووبەرە 

لە نێوان 600 تاوەكو 750 هەزار دیناردا بوو.
رەئوف عەلی، خاوەنی نووسینگەی گەنجۆ 
بــۆ كڕین و فرۆشــتن و بەكرێدانــی خانوو لە 
گەڕەكی گواڵن، دەڵێت "پێشــتر كرێ خانوو 
بــە دۆالر بــوو، خانووێكــی 100 مەتری، لە 
گەڕەكی گواڵن و هەڤااڵن و برایەتی كرێكەیان 
لــە 600 دۆالر كەمتر نەبــوو، 200 مەتریش 
نزیكــەی 800 دۆالر دابوو، ئەو خانووانەشــی 
بــە كەلوپەلــی نێوماڵەوە بەكــرێ دەدران لە 
1000 دۆالر كەمتــر نەبــوو، بــەاڵم ئێســتا 
هەمووی بووەتە دیناری عێراقی، نرخیشــیان 

40% دابەزیوە".
بەشــێك لە خاوەن نووســینگەكان دەڵێن 
ئەوان لەو باوەڕەدابوون كە بەهۆی ئۆپەراسیۆنی 
كۆنتڕۆڵكردنەوەی مووسڵەوە، ئاوارەیەكی زۆر 
روو لە هەرێمی كوردســتان بكــەن و بازاڕیان 

ببوژێتەوە، بەاڵم وا دەرنەچوو.
رەئووف عەلی گوتی "ئێمە پێمانوابوو لەگەڵ 

دەستپێكردنی شەڕی مووسڵ هاوشێوەی سااڵنی 
پێشتر خواست لەسەر خانوو زۆر دەبێت و نرخی 
بــەرز دەبێتەوە، بەاڵم بەهۆی گەڕانەوەی ئاوارە 
عەرەبــەكان و درێژە كێشــانی قەیرانی دارایی، 
كرێــی خانوو نەك هەر بەرز نەبووەتەوە، بەڵكو 

بەردەوام دادەبەزێ".
پێشــتر نووســینگەكان لەكاتی بە كرێدانی 
هــەر خانووێك، كرێی یەك مانگی خانووەكەیان 
وەكو حەقی گرێبەســت وەردەگرت، كە نیوەیان 
لەكرێچی و نیوەكەی دیكەشیان لە خاوەن خانوو 
وەردەگــرت، بــەاڵم ئێســتا ئەوە نەمــاوە، هەر 
خانووێــك بە هەر نرخێك بــە كرێ بدەن، 100 

تاوەكو 120 هەزار دینار وەردەگرن.
عومەر ئیســماعیل، خاوەنی نووســینگەی 
مەڕوان بۆ كڕین و فرۆشتن و بەكرێدانی خانوو 
و باڵەخانە، زیاتر لە نۆ ساڵە نووسینگەی هەیە 
دەڵێت "كاری كڕین و فرۆشتنی خانوو بەهۆی 
قەیرانی دارایییەوە ماوەی دوو ســاڵە زۆر الواز 
بووە، بۆیە بەشی زۆری نووسینگەكان روویان 

لە بــە كرێدانی خانوو كــردووە، بەاڵم بەهۆی 
قەیرانی دارایی، بازاڕی ئەویش الواز بووە".

نووســینگەكەی عەبــاس پێشــتر رۆژانــە 
جمــەی دەهــات لــە كرێنشــینی عــەرەب و 
كــورد لەهــەر شــوێنێك خانووێكــی بەتــاڵ 
هەبووایــە، بە هەر نرخێــك بووایە دەیانگرت 
و بەرنەدەكەوت، بەاڵم ئێستا نووسینگەكەی 
پڕە لــە كیلیلــی خانووی كــرێ، هەفتەیەك 

خانووێك بە كرێ نادات.
عەبــاس هاشــم، گوتــی "هیــچ كات وەك 
ئێستا بازاڕمان الواز نەبووە، پێشتر كرێنشین 
نەیاندەهێشــت ئێوارانیش بە مورتاحی نانێك 
بخۆم، دەهاتنە ماڵم یــان تەلەفۆنیان دەكرد، 
تەنانــەت جــاری وا هەبــوو كرێچــی هێشــتا 
ماڵەكــەی بــار نەكردبــوو، كرێچییەكی دیكە 
بــە ماڵەوە لە بــەردەم خانووەكە ئامادە بوو. 
ئێســتا 14 خانووی بەتاڵم الیــە ماوەی زیاتر 
لەمانگێكــە الفیتەمان بۆ هەڵواســیون، كەس 

لێیان ناپرسێ".

محەممەد هادی 
رووداو - هەولێر 

ساڵی 2016 ساڵێكی بەخێر نەبوو بۆ ئابووریی 
هەرێمی كوردســتان. بەپێی داتاكان، لە زۆربەی 
مانگەكاندا ســەرەڕای دابەشكردنی مووچە بەپێی 
سیستمی پاشكەوت، داهاتەكانی حكومەت بەشی 

خەرجییەكانی نەكردووە. 
خەرجیــی حكومەتی هەرێمی كوردســتان لە 
2016دا بە رێژەی زیاتر لە 80% پشتی بە داهاتی 
نەوت بەســتبوو. داهاتەكانــی ناوخۆش رۆڵێكی 
بەرچاویــان هەبووە لە تێكــڕای داهاتی حكومەت 

لەو ساڵەدا. 

7.4 ملیار دۆالر داهات

بەپێــی بەدواداچوونــی )رووداو( لــە ســاڵی 
2016دا حكومەتی هەرێمی كوردستان 213 ملیۆن 
و 99 هەزار و 126 بەرمیل نەوتی بەرهەمهێناوە، 
سەرەڕای ئەوەی بەهۆی قەیرانی داراییەوە بەشێك 
لــە كۆمپانیــا نەوتییەكان دەســتبەرداری كێڵگە 
نەوتییــەكان بــوون و كۆمپانیــا كاركەرەكانیش 

وەبەرهێنانەكانیان كەمتر كردەوە.
لــەو بــڕە نەوتەی كــە حكومەتــی هەرێمی 
كوردســتان بەرهەمــی هێنــاوە، 178 ملیۆن و 
199 هــەزار و 586 بەرمیــل نەوتــی لە رێگای 
بۆڕیی نەوتی كوردســتان – جەیهان هەناردەی 
بازاڕەكانــی جیهــان كــردووە، تێكــڕای نرخی 
مامناوەندیی نەوتی فرۆشــراوی كوردســتانیش 
لەساڵی رابردوودا 34 دۆالر و 79 سەنت بووە، 
ئەو نرخەش 10 دۆالر كەمترە لە تێكڕای نرخی 

مامناوەندیی برێنت كە 45 دۆالر بووە.
تێكــڕای داهاتــی نەوتی حكومەتــی هەرێمی 
كوردستان لەو نەوتەی كە فرۆشتوویەتی 6 ملیار 
و 200 ملیــۆن و 953 هــەزار دۆالر بووە. بەپێی 
داتاكانی حكومەتی هەرێمی كوردستانیش تێكڕای 
داهاتــی ناوخۆ مانگانە 130 ملیار دینار بووە كە 
دەكاتە نزیكەی 100 ملیۆن دۆالر. بەمەش داهاتی 
ناوخۆ لە ساڵی رابردوودا ملیارێك و 200 ملیۆن 
دۆالر بووە. تێكڕای داهاتی ناپوختەی حكومەتی 
هەرێمی كوردستان لە ســاڵی رابردوودا، 7 ملیار 
و 400 ملیــۆن و 953 هــەزار دۆالر بــووە، ئــەو 
داهاتــەش بــۆ خەرجییەكانی ناوخــۆ و دانەوەی 
قەرزی بیانی و شایستە داراییەكان دابەش كراوە.

کورتهێنان چەند بووە؟

هــەر بەپێــی داتاكانــی حكومەتــی هەرێمی 
كوردســتان خەرجــی مانگانــەی حكومــەت لــە 
2016دا، زیاتر لە 460 ملیۆن دۆالر بووە، تێكڕای 
خەرجییەكانیش لەو ساڵەدا 5 ملیار و 520 ملیۆن 
دۆالر بووە، بەاڵم بەهۆی قەرزدانەوە و خەرجكردنی 
شایســتە داراییەكانــی كۆمپانیاكانــی نــەوت لە 
2016، حكومەتی هەرێمی كوردســتان سەرەڕای 
پەیڕەوكردنی سیستەمی پاشەكەوتكردنی مووچە، 

مانگانە 63 ملیۆن دۆالر كورتهێنانی هەبووە.
د.عەتــوف عەبدولموهەیمن بارزانی، شــارەزا 
لــە ئابووریــی نــەوت بــە )رووداو(ی راگەیانــد 
"حكومەتی هەرێمی كوردستان سەركەوتوو بووە 
لە جێبەجێكردنی سیســتەمی پاشــەكەوتكردنی 
مووچە، گوتیشــی "هەر حكومەتێك كە قەیرانی 
دارایــی لــەو شــێوەیەی بێتە پێــش دوو رێگای 

لەبەردەمــە: كەمكردنــەوەی فەرمانبــەران یــان 
كەمكردنەوەی خەرجییەكان بە هاوبەشــی، بەاڵم 

حكومەت رێگای دووەمی هەڵبژارد".
پێشــبینییەكان  و   2017 بــە  ســەبارەت 
ئــەو  كوردســتان،  هەرێمــی  ئابووریــی  بــۆ 
ئابووریناســە گوتی "2017 باشــتر دەبێت لە 
2016 ، چونكە خەرجییەكانی حكومەت كەم 
دەبنــەوە و ئاســۆی نرخی نەوتیش گەشــە، 
پێشــبینی دەكرێ لــە نزیك ئاســتەكانی 60 
ئەمــەش  پێوەبكرێــت،  مامەڵــەی  دۆالرەوە 

داهاتی حكومەت زیاتر دەكات".

قەرزەکانی حكومەت

حكومەتی هەرێمی كوردســتان لە داهاتی 
نەوت، كۆمەڵێك قەرزی داوەتەوە و كۆمەڵێك 
شایستەی دارایی جیاوازیشی خەرج كردووە. 
بەپێی داتاكان لە ســاڵی رابردوودا حكومەت 
892 ملیــۆن و 8 هــەزار دۆالری وەك قــەرز 
داوەتەوە ئــەو كۆمپانیایانەی كە لە 2014 و 
2015 دا قــەرزی لێ وەرگرتبــوون. هەروەها 
وەك  دۆالری  هــەزار   819 و  ملیــۆن   695
حەقدەســتی بەرهەمهێنانــی نــەوت داوەتــە 

كۆمپانیاكانی بەرهەمهێنەری نەوت لە هەرێمی 
كوردستان.

جگــە لەو دوو خەرجییــە، بڕی 223 ملیۆن 
و 283 هــەزار دۆالری وەك پــارەی پێترۆ دۆالر 
و خەرجیــی كارەبــا و شایســتەی كۆمپانیــا 
ناوخۆییــەكان خــەرج كردووە كــە 120 ملیۆن 

دۆالری وەك پترۆ دۆالر خەرج كراوە. 
دوای ئــەو خەرجییانــە، تێكــڕای داهاتــی 
پوختەی نەوتی فرۆشراو 4 میار و 256 ملیۆن 
و 852 هەزار دۆالر بووە، ئەمەش لەگەڵ داهاتی 
ناوخۆ كە ملیارێــك و 200 ملیۆن دۆالر بووە، 

داهاتی پوختەی حكومەتی هەرێمی كوردستانی 
گەیاندووەتە 5 ملیار و 456 ملیۆن و 852 هەزار 
دۆالر، بەاڵم خەرجیی حكومەت لەو ســاڵەدا 5 
ملیار و 520 ملیۆن دۆالر بووە، بەمەش مانگانە 

63 ملیۆن دۆالر كورتهێنانی هەبووە.

هەناردە زیادی کردووە و 
هاوردە کەمی کردووە

)رووداو(  داتایانــە،  ئــەو  ســەرەڕای 
بازرگانیــی  كەرتــی  بــۆ  بەدواداچوونێكــی 
هەرێمی كوردستان كردووە لە ساڵی 2016. 
بەپێــی داتــا پێشــبینیكراوەكانی وەزارەتی 
پیشەسازی و بازرگانی لە ساڵی پار، ئاستی 
هەناردەكاریی كوردســتان بــەرز بووەتەوە و 
ئاســتی هاوردەش بەهۆی قەیرانی داراییەوە 

بە رێژەی 10% كەمی كردووە.
بەپێــی داتا پێشــبینیكراوەكان لە ســاڵی 
2016 تێكڕای داهاتی هەناردەی كوردســتان 
دۆالرە،  ملیــۆن   350 و  ملیارێــك  نزیكــەی 
ئەمــەش 100 ملیۆن دۆالر زیاترە لە ئاســتی 
هەنــاردەی ســاڵی 2015 كــە قەبارەكــەی 

ملیارێك و 250 ملیۆن دۆالر بوو. 
ســەبارەت بە هاوردەش لە ســاڵی 2016دا، 
هەرێمــی كوردســتان بەراورد بە ســاڵی 2015 

ئاستی هاوردەی بە رێژەی 10% دابەزیوە. 
بەپێی داتاكان هاوردەی توركیا بە رێژەی 
17% كەمــی كــردووە. هــاوردەی ئێــران بە 
رێــژەی 11%، ئیماراتیش بە رێژەی 10% كە 
ئەمانە ســێ ســەرەكیترین واڵتــن بازرگانانی 

كورد كااڵیان لێوە هاوردە دەكەن. 
هــاوردەی  قەبــارەی  دەكرێــت  پێشــبینی 
كوردســتان لــە 2016دا بگاتــە نزیكــەی 10 
ئــەو  زۆربــەی  دۆالر،  ملیــۆن   600 و  ملیــار 
هاوردەیــەش خۆی لە هاوردەكردنی ســەوزە و 
میوە، خواردن، ئاژەڵ، دەرمان و كەرەســتەی 

كیمیاییدا دەبینێتەوە.

100 مەتریان دەوێ

قەیرانی دارایی و سیســتمی پاشــەکەوتنكردنی مووچەی فەرمانبەران، جۆری 

داواکاری لەسەر خانووی کرێ گۆڕیوە، ئێستا خواست زۆرتر لەسەر خانووی بچووکە. 

عومەر ئیســماعیل، خاوەنی نووســینگەی مەڕوان بۆ کڕین و فرۆشتن و بەکرێدانی 

خانــوو و باڵەخانە بــە )رووداو(ی گوت "لــەو کاتەوەی پاشــەکەوتكردنی مووچەی 

فەرمانبەران هەیە، خواست لەسەر خانووی دوو نهۆمی کەمبووەتەوە، ئێستا خەڵك 

زۆرتر داوای خانووی 100 مەتــری و یەك نهۆمی دەکات کە کرێكەیان لە نێوان 250 

تاوەکو 300 هەزار دینارە".

خاوەن نووسینگەیەك: 
14 خانووم هەیە بۆ کرێ، کەس لێی ناپرسێ

لە ساڵی رابردوودا
داهاتی پوختەی حكومەت 5.4 ملیار دۆالر بووە و خەرجییەکانیشی 5.5 ملیار دۆالر بووە

شارەزایەکى ئابوورى: ساڵى 2017 ئابووریى 
کوردستان هەڵدەستێتەوە

ئێستا كرێچییەكان ئاسانتر لە جاران خانووی كرێیان دەستدەكەوێ.
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نامەیەكــی د.ئاشــتی  )رووداو( دەقــی 
هەورامی، وەزیری سامانە سروشتیییەكانی 
كــە  باڵودەكاتــەوە  كوردســتان  هەرێمــی 
لەالیــەن راوێژكاری وەزیری وزەی توركیاوە 
بــۆ وەزیــری وزە نێــردراوە. نامەكە كە لە 
رۆژی 2016/3/19 نێردراوە، پرۆپۆزاڵێكی 
د.ئاشتییە بۆ پێدانی هەندێك لە پشكەكانی 
حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان لە كێڵگە 
نەوتی و گازییەكان، لە بەرامبەر وەرگرتنی 
قەرزێكی نوێ لە توركیا بەبڕی سێ ملیار و 

740 ملیۆن دۆالر.

ناوەڕۆکی نامەکە

الیەنــی توركی و حكومەتــی هەرێمی 
كوردستان لە ساڵی 2012ەوە كۆمەڵێك 
و  ســتراتیژی  دووالیەنــە،  پەیوەنــدی 
دامەزرانــدووە،  بەهێزیــان  درێژخایەنــی 
كــە یەكخســتنەوەی بەرژەوەندییەكانیان 
بــە  پەیوەندیــدار  پرســی  زۆر  لەمــەڕ 
بەرژەوەنــدی هەردووالیەن لەخۆدەگرێت. 
هەمــوو  پــاڵ  لــە  هاوكارییــە،  ئــەم 
شــتەكانی دیكــەدا، رێگەی خــۆش كرد 
بۆ ئەوەی حكومەتی هەرێمی كوردســتان 
بەشــێوەیەكی ســەربەخۆ نەوتــی خــۆی 
هەناردەی بازاڕە نێودەوڵەتییەكان بكات.
لــە ماوەی چەند ســاڵی رابــردوودا، زۆر 
كێشــەی ئابــووری روویانــدا كــە رۆڵیــان 
هەرێمــی  حكومەتــی  لــەوەی  هەبــووە 
تووشــی  بودجــەوە  لــەڕووی  كوردســتان 
زەحمەتی ببێت. شكانی نرخەكانی نەوت لە 
2015 كاریگەری ئەم كێشــانەی زیاتر كرد. 
ئەمە جگە لەوەی هێرشــی داعش، لێشاوی 
پەنابەرانــی ســووریا و ئاوارەكانــی عێراق، 
بووە هۆی تێكشــكانێكی سەختی ئابووری 
لــە هەرێمــی كوردســتان. الیەنــی توركی 
كە هەســتی بەم رەوشە ســەختە كردووە، 
ماوە مــاوە یارمەتــی دارایی راســتەوخۆی 
پێشكەشــی حكومەتی هەرێمی كوردســتان 
كردووە، هەروەها رەزامەندیشــی دەربڕیوە 
كــە دانــەوەی مافەكانی كۆمپانیــای وزەی 
توركیا )TEC( بۆ كاركردنی لەســەر بۆڕی 
كەركــووك - جەیهان و خزمەتگوزارییەكانی 
دیكــەیTEC كــە لــە بەنــدەری جەیهــان 
پێشكەشی حكومەتی هەرێمی كوردستانیان 

دەكات، دوابخرێن.
تائێستا، كۆی گشتی ئەو قەرزەی الیەنی 
توركــی بە حكومەتی هەرێمی كوردســتانی 
داوە 1.150 ملیۆن دۆالر بووە )قەرزەكەش 
بە سێ قیست دراوە: دوو جار بە بڕی 500 
ملیۆن دۆالر و جاری سێیەمیش 150 ملیۆن 
دۆالر(. بۆ قــەرزی یەكەمیان ئاماژە بەهیچ 
ســوودێك نەدراوە، بەاڵم بۆ قەرزی دووەم 
و سێیەم رێككەوتن لەسەر سوودێكی نزیك 
لــە 5% بۆ 6% كراوە. هەر لە ســەرەتاوە، 
هــەردووال جــۆرە تێگەیشــتنێكیان هەبووە 
كــە قەرزەكــە یان بە شــت یــان كەلوپەل 
بدرێتــەوە )وەك پێدانــی ســامانی نــەوت 
و غــاز( یان بــە پارە بدرێتــەوە. جگە لەم 
قەرزانە، كۆی گشتی قەرزەكانی حكومەتی 
هەرێمــی كوردســتان بــە TEC خــۆی لــە 
514 ملیــۆن دۆالر دەدات، ئــەم قەرزەیان 
پەیوەنــدی بــەو خزمەتگوزارییانــەوە هەیە 
كــە TEC پێشكەشــی حكومەتــی هەرێمی 
كوردســتانی كــردووە، ئەم قــەرزە مانگانە 

زیادیش دەكات.

هاوکاریی زیاتر پێویستە

جگــە لــەم قەرزانەی ســەرەوە، ئێســتا 
حكومەتــی هەرێمی كوردســتان پێویســتی 
بە یارمەتی دارایی زیاتری الیەنی توركییە، 
ئەمــە بــە تایبەتــی بــۆ ئــەم بابەتانــەی 

خوارەوەیە:
بەڵێنــدەرە  هەقدەســتی  دانــی   -  1
توركــەكان: هاوكاریی نێوان ئەم دوو الیەنە 
)واتــە الیەنی توركــی و كــوردی( رێگەی 
بــۆ كۆمپانیاكانــی كەرتــی تایبەتی توركیا 
كردەوە كە بۆ زۆر پڕۆژەی ئاوەدانكردنەوە، 
هەرێمــی  حكومەتــی  لەگــەڵ  گرێبەســت 
كوردســتان بكەن، بەاڵم بەهۆی تێكچوونی 
رەوشــی ئابووریــی هەرێمــی كوردســتان، 
بەڵێنــدەرە توركــەكان لــە بەشــی هــەرە 
زۆری 2014 و 2015 هەقدەســتی خۆیــان 
وەرنەگرتــووە. ماوەیەكە كاركردن لەســەر 
نزیكەی هەموو پڕۆژەكان هەڵپەســێردراوە، 

بۆیــەش حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان 
پێویســتی بــە 800 ملیــۆن دۆالر قــەرزی 
دەمودەســت و یــەك ملیــار دۆالر قــەرزی 
دیكەیــە لە مــاوەی 18 مانگــی داهاتوودا، 
بــۆ ئــەوەی هەقدەســتی كۆمپانیاكانی پێ 
بدرێتەوە و دەســت بــە كاركردن لەو پڕۆژە 

گرنگانە بكرێتەوە.
و  چەمچەمــاڵ  غــازی  پــڕۆژەی   -  2
كۆرمۆر: لەبەر كۆمەڵێك هۆكار، لەوانەش 
هەرێمــی  حكومەتــی  دارایــی  كێشــەی 
كوردســتان، كۆمپانیای ســەركار لەم دوو 
كێڵگەیە هەقدەســتی خۆیان لە حكومەتی 
هەرێمــی كوردســتان وەرنەگرتــووە كــە 
بەگوێــرەی كۆمپانیــای ســەركار بڕێكــی 
زۆر زۆرە، تەنانەت بەگوێرەی حیســاباتی 
حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان داهاتی 
بەپارەكــراوی نزیكەی 700 ملیۆن دۆالرە، 
كە لــە كۆمپانیاكە گیراوەتــەوە، ئەمەش 
دەبێ لــە داهاتوویەكی نزیكدا چارەســەر 
بكرێت، یان بەشێوازی قیست لە ماوەی 9 

بۆ 12 مانگی داهاتوودا بدرێت.
 بۆیەش حكومەتی هەرێمی كوردستان 
بــە مەبەســتی كاراكردنــەوەی كۆمپانیای 
ســەركار داوای هاوكاریی دارایی لەالیەنی 
توركــی دەكات، بــۆ ئــەوەی پــەرە بــە 
بەرهەمهێنانــی غــازی ئــەم كێڵگە بدرێت 

بەمەبەستی هەناردەكردن.
دروســتكردنی  جێبەجێكردنــی   -  3
بــۆڕی غاز و نــەوت: بەمەبەســتی پێكەوە 
بەســتنەوەی ئەو كێڵگانەی، وەكو كێڵگەی 
شــێخان، بەتازەیی دۆزراونەتەوە، هەروەها 
بەمەبەستی بەرزكردنەوەی هەناردەی نەوتی 
هەرێمــی كوردســتان و بــۆ دروســتكردنی 
بۆڕییەكــی غــازی ســتراتیژیی نــوێ بــۆ 
هەناردەكردنی 20 بۆ 30 ملیار مەتر ســێجا 
غاز لــە پڕۆژەكانــی چەمچەمــاڵ/ كۆرمۆر 
و میــران/ بنەبــاوی. حكومەتــی هەرێمــی 
كوردســتان پێویســتی بــە تەرخانكردنــی 
پارەیــە بــۆ ژێرخانی بۆڕیی غــاز، ئەمەش 
بەتایبەتی بۆ ئەوەیە لە ماوەی دوو ســاڵی 
داهاتوودا پەرە بە سامانی غاز بدرێت. كۆی 
گشــتی تێچــووی ئەم بۆڕییانــە بە نزیكەی 
750 ملیۆن دۆالر مەزندە دەكرێت، بەاڵم بۆ 
ئەم مەبەستە حكومەتی هەرێمی كوردستان 
سیستەمێك لەســەر بنەمای باج دادەنێت، 
بۆ ئەوەی بتوانێ ســەرمایەی پێویســت بۆ 
ئــەم ژێرخانە دابین بكات. بەاڵم كۆمپانیای 
سەركار كە لە خاڵی )2( ئاماژەی پێكراوە 
دەبــێ  دەكات،  هەقدەســتەكەی  داوای  و 
متمانــەی ئەوەی پێبدرێــت كە غاز دەڕوات 
و بــۆڕی غازەكــە دەتوانێ لــە رێگەی باج 

داهاتێك بەدەست بهێنێ.
4 - پێویســتییەكانی دیكــە: حكومەتی 
هەرێمی كوردســتان پێویســتی بە نزیكەی 
وەك  دیكەیــە،  دۆالری  ملیــۆن   540
پشــتگیرییەك بــۆ كورتهێنانــی بودجــە و 
پاراســتنی 20% لــە قازانجــی حكومەت لە 
كێڵگەی شێخان بەهۆی نەدانی هەقدەستی 

كۆمپانیاكانەوە.
بــە كورتییەكەی، جگە لــە قەرزەكەی 
 ،TEC نەدراوەكانــی  مافــە  و  ئێســتا 
حكومەتی هەرێمی كوردســتان پێویســتی 
بە 3.740 ملیار دۆالرە بۆ ئەوەی پارە بۆ 
ئەم پێویســتییانەی سەرەوە دابین بكات، 
بۆیــەش كــۆی قەرزەكە دەكاتــە 4.704 

ملیار دۆالر.

رێگەی بەردەممان..

الیەنی توركی سێ بژارەی لەبەردەستە بۆ 
ئەوەی پشتگیرییەكانی خۆی بۆ حكومەتی 

هەرێمی كوردستان فراوانتر بكات:
بــژارەی یەكــەم: بــە هەمان شــێواز كە 
قەرزەكانــی ئێســتا دراونەتــە حكومەتــی 
هەرێمــی كوردســتان، ئــەم 3.740 ملیــار 
دۆالرەش بە قەرز بدرێتە حكومەتی هەرێمی 
كوردســتان، بــەاڵم رەنگە پێویســت بكات 
بەرنامەیەكــی روونتر بۆ دانەوەی قەرزەكان 
دابنرێــت، بۆ نموونە دەكــرێ لە 2019ەوە 
دەســت بە دانەوەی قەرزەكان بكرێت و لە 

2021 قەرزەكان بە تەواوی درابنەوە.
بژارەی دووەم: پێدانی ئەو 3.740 ملیار 
دۆالرە بــە حكومەتی هەرێمی كوردســتان، 
بەو مەرجەی حكومەتی هەرێمی كوردستان 
بڕێكــی دیاریكــراو لــە داهاتــی هەندێك لە 
كێڵگەكانــی نەوت و غاز، یان هەندێك بارە 

نــەوت لە بەنــدەری جەیهان بداتــە الیەنی 
توركــی، بــۆ ئــەوەی گرەنتی ئــەوە بكرێ 
كــە قــەرزەكان و ئەو ســوودەی لەســەری 
لــەم  بدرێنــەوە، هەڵبــەت  رێككەوتوویــن 
بژارەیەشــدا رێككەوتن لەســەر خشتەیەكی 

زەمەنی دەكرێت.
بژارەی ســێیەم: بەاڵم لەجیاتی پێدانی 
بڕێكی دیاریكراو لە داهاتی ســامانی نەوت 
و غاز، حكومەتی هەرێمی كوردستان پێی 
باشــترە و پێشــنیازی ئەوەش دەكات كە 
الیەنــی توركــی قازانجێكــی درێژخایەنی 
لــەم ســامانانە )واتە ســامانی نــەوت و 
غــاز( پێ بدرێت. لــەم حاڵەتــەدا لەگەڵ 
كێڵگــەكان،  قازانجــی  بەرزبوونــەوەی 
قازانجی الیەنــی توركیش بەرز دەبێتەوە، 
بەاڵم لــە هەمانكاتدا حكومەتــی هەرێمی 
كوردســتانیش گرەنتییەك بۆ حاڵەتەكانی 
كێڵگــەكان  بەرهەمــی  و  كار  دابەزینــی 
دەداتــە الیەنی توركی. بۆ نموونە گرەنتی 
ئــەوە دەدرێتــە الیەنی توركــی كە كاری 
كێڵگــەكان لە هیچ كاتێكــدا لەو كەمترین 
ئاستە كەمتر نەبێت كە دواتر لە خاڵەكانی 

روونكردنەوەدا پێشنیازیان دەكەین.

رێككەوتنێكی دادپەروەرانە 
بۆ هەردووال:

بــۆ  پێویســتە  كــە  خــاڵ  كۆمەڵێــك 
هاوكاریكردنی حكومەتی هەرێمی كوردستان 

لەو رووەوە لەبەرچاو بگیرێن:
یەكــەم: ئــەم قەرزانــەی ئێســتا تەنیا 
قازانجیــان لەســەرە و مەرجی گوشــار یان 

داوای دانەوەیان لەگەڵ نییە، مەگەر ئەوەی 
كە لە داهاتوودا رەوشــی دارایی حكومەتی 

هەرێمی كوردستان باشتر ببێت.
دووەم: پەیوەنــدی )الیەنــی كــوردی و 
الیەنی توركی( پەیوەندییەكی ســتراتیژییە 
و تەنیــا پەیوەندییەكــی ئابــووری نییــە، 
پەیوەندییەكــە بــەدەر لە هــەر پڕۆژەیەك 
بەردەوام دەبن، ئێمە دراوسێین و زیاتریش.
سێیەم: نابێ ئاكامی هیچ پشتگیرییەكی 
دارایــی پێگــەی هیــچ كام لــە الیەنــەكان 
كــە  پێویســتە  ســیناریۆیەك  تێكبــدات، 
هــەردووال تێیــدا بــراوە بــن، هــەر بۆیــە 
بڕیاربەدەســتانی سیاســی هەردووال دەبێ 
هەمــوو كات شــانازی بــە رێككەوتنەكەوە 

بكەن و بەرگری لە ئاكامەكەی بكەن.
چــوارەم: گرنــگ نییە الیەنــی توركی 
خوازیــاری كام یــەك لــە ســێ بژارەكەی 
ســەرەوە دەبێت، لەهەر حاڵەتێكدا الیەنی 
توركی كۆمەڵێك قازانجی راســتەوخۆ لەم 
رێككەوتنــە دەبینــێ، بۆ نموونــە الیەنی 
توركی بە خێرایی و بە ئاســانی دەســتی 
دەگاتە 10 بۆ 20 ملیار مەتر سێجا غازی 
سروشــتی كە لــە هەرێمی كوردســتانەوە 
رەوانەی بــازاڕی توركیــا دەكرێت )ئەمە 
لــە درێژخایەندا دەكــرێ زیاتریش بێت(. 
هاوكاریــی دارایــی توركیا بــۆ حكومەتی 
بەشــێوەیەكی  كوردســتان  هەرێمــی 
راســتەوخۆ ســوود بــە ژمارەیەكی زۆر لە 
بەڵێندەرە توركــەكان دەگەیێنێت. بەدەر 
لەمــەش، ئەگــەر الیەنی توركــی مامەڵە 
بــە بژارەی ســێیەم بــكات، ئــەوا الیەنی 
توركــی توانای ئــەوەی لەبەردەســتە كە 
لــە ژمارەیەك لە ســامانە پڕســوودەكاندا 
بەشــداری بكات، كە حكومەتــی هەرێمی 
كوردســتان خۆی بەرپرسیارێتی دابەزینی 

قازانجەكانی ئەو سامانانە هەڵدەگرێت.
پێنجــەم: بێگومان پێویســت بە گوتن 
ناكات، هەموو ئەم پشتگیرییە قازانجێكی 
زۆریــش بــە الیەنــی حكومەتــی هەرێمی 
كوردستان دەگەیێنێت )كە لە زۆر رووەوە 
هاوبەشــێكی جێگەی متمانەیە بۆ توركیا 
و شــایانی ئەم پشــتگیرییەیە(، هەروەها 
لە كەمكردنەوەی گوشــاری ســەر هەرێمی 
كوردستان و پاراستنی سەقامگیرییەكەی 
ئێســتا  چونكــە  دەبێــت،  یارمەتیــدەر 

ســەقامگیریی كوردســتان بەهۆی كێشــە 
داراییەكانەوە هەڕەشەی لەسەرە.

ئۆفەرەکانی
 حكومەتی هەرێمی کوردستان:

ئەگــەر الیەنی توركــی بژارەكانی یەكەم 
و دووەم هەڵبژێرێــت، ئــەوا مامەڵەكــردن 
لەگەڵیــان كارێكــی ئاســان دەبێــت. هەر 
بۆیــە لــە خــوارەوە تەنیا باســی بــژارەی 
ســێیەم دەكەین بۆ ئــەوەی الیەنی توركی 
بیــری لێبكاتــەوە. ئەمــە شــتێكی زانراوە 
یەدەگــی  لەمــەڕ  زۆر  نادڵنیاییەكــی  كــە 
یەدەگــی  قازانجــی  و  تێچــوون  و  نــەوت 
نــەوت لــە ئارادایــە. دابەزینــی نرخەكانی 
نــەوت هۆكارێكی دیكــەی نادڵنیاییە. هەر 
بۆیــە حكومەتی هەرێمی كوردســتان خۆی 
بەرپرســیارێتی دابەزینــی داهاتی هەر كام 
لەو كۆمەڵە پڕۆژانە لە ئەســتۆ دەگرێت كە 
لە پرۆپۆزاڵە سێ بەشییەكەدا خراوەتەڕوو:
پرۆپۆزاڵی بەشــی یەكــەم: حكومەتی 
هەرێمی كوردســتان پێشــنیاز دەكات كە 
الیەنــی توركــی بیر لــەوە بكاتــەوە ئەم 
قەرزە بەرچاوەی ئێســتا و مافە زۆرەكەی 
TECبكــەن بە وەبەرهێنانی درێژخایەن لە 
كێڵگــە بەرهەمهێنەكانــی تەقتەق، تاوكێ 
و شــێخان. چــاوەڕێ دەكــرێ ئەم ســێ 
كێڵگەیــە پێكــەوە و لەســەر بنەمای %6 
داشكاندن )یان 6% رێژەی سوود( 1.829 
ملیــار دۆالر قازانجیان هەبێت كە ئێســتا 
بەرزترین ئاســتی قازانجە هــەردوو الیەن 
لەســەری رێككەوتبن. حكومەتی هەرێمی 

كوردســتان پێشــنیاز دەكات ئەم سامانە 
لەســەر بنەمای داشكاندنی بە رێژەی %8 
)واتــە بە 1.664 ملیــار دۆالر( بۆ الیەنی 
توركــی بگوازێتــەوە. حكومەتــی هەرێمی 
كوردســتان گرەنتــی ئــەوەش دەكات كە 
قازانجی ئەم ســامانانە لە هیچ حاڵەتێكدا 
لــە 6% كەمتــر نەبێت، بــۆ پڕكردنەوەی 
هەر چەشــنە كەموكوڕییەكیش پشت بەو 
داهاتــەی حكومەتی هەرێمی كوردســتان 
دەبەســترێت كە لــە بەرهەمهێنانی نەوتی 
ئەم سامانە نەوتییانە بەدەست دەهێنرێت.
حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان داوا 
ناكات هیچ پارەیەكی دیكە بۆ ئەم سامانانە 
بدرێــت، بەاڵم حەزدەكات هاوســەنگییەك 
دروســت بــكات لــە نێــوان ئــەو 1.664 
ملیــار دۆالرەی كە بیــری لێدەكرێتەوە لە 
بەرامبــەر ئەو 1.150 ملیار دۆالر قەرزەی 
كە ئێســتا لەســەرمانە، یان با بڵێین ئەو 
514 ملیۆن دۆالرەی كە بریتییە لە قەرزی 

.TEC دواكەوتووی
پرۆپۆزاڵــی بەشــی دووەم: حكومەتی 
دەكات  پێشــنیاز  كوردســتان  هەرێمــی 
الیەنــی توركــی بیــر لــە پێدانــی پارەی 
نــوێ بە حكومەتــی هەرێمی كوردســتان 
بكاتــەوە، بــەاڵم ئەمجارەیــان نەك وەك 
قــەرز، بەڵكو لە بەرامبــەر 100% داهاتی 
حكومەتی هەرێمی كوردســتان لە پڕۆژەی 
كێڵگەكانــی میــران و بنەبــاوی و 15%ی 
داهاتی حكومەتی هەرێمی كوردســتان لە 
میدســتریمی هەمــان ئــەو دوو پڕۆژەیە. 
چاوەڕێ دەكرێت داهاتــی نەختینەی ئەم 
دوو پڕۆژەیە لەســەر بنەمای داشــكاندنی 
7.5% )واتە 7.5%ی رێژەی سوود( خۆی 

لە 2.705 ملیار دۆالر بدات. 
حكومەتی هەرێمی كوردســتان پێشنیاز 
دەكات كــە ئەم ســامانانە لەســەر بنەمای 
10% داشــكاندن )واتــە بــە 1.894 ملیار 
بگوازێتــەوە،  بــۆ الیەنــی توركــی  دۆالر( 
حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان هەمــوو 
كاتێــك گرەنتــی ئەوە دەكات كــە قازانجی 
ئەم سامانانە لە 7.5% كەمتر نابێ و ئەگەر 
كەمتربوو حكومەتی هەرێمی كوردستان بە 
داهاتی پشــكی خۆی لە میدستریمی هەمان 
ئــەو دوو ســامانە، قەرەبــووی دەكاتەوە. 
ئەگەر قازانجی ئەم كێڵگانە تاوەكو 14%ش 

بەرزبووەوە قازانجەكە هەر بۆ الیەنی توركی 
دەبێــت، بــەاڵم ئەگەر قازانجەكــە لە %14 
تێپــەڕی، ئەوا بااڵنســەكەی بــۆ حكومەتی 

هەرێمی كوردستان دەگەڕێتەوە.
حكومەتی هەرێمی كوردســتان هەست 
دەكات كــە ئــەم پرۆپۆزاڵــە رێژەیەكــی 
گرەنتیكــراو و بــەرزی ســوود بــۆ الیەنی 
توركی تێدایە، ئەمە جگە لەوەی دەرفەتی 
ئەوەشی هێشتووەتەوە كە رێژەی قازانجی 
الیەنــی توركــی تاوەكــو 14% بچێــت و 
لێــی وەرنەگیرێتــەوە. حكومەتی هەرێمی 
كوردســتان حەزدەكات 800 ملیۆن دۆالر 
لەم پارەیە بداتــە بەڵێندەرە توركەكان ، 
94 ملیــۆن دۆالری بە تێچووەكانی 20%ی 
قازانجی حكومەت لە شێخان تەرخانبكات، 
بااڵنســی یــەك ملیــار دۆالرەكــەش كــە 
لــە مــاوەی 18 مانگــدا وەردەگیرێــت بۆ 
بەڵێنــدەرە توركەكان تەرخان دەكرێت بۆ 

ئەوەی بتوانن پڕۆژەكانیان تەواو بكەن.
بەشی سێیەمی پرۆپۆزاڵەكە: حكومەتی 
هەرێمی كوردستان پێشنیاز دەكات الیەنی 
توركــی بیر لە پێدانــی پارەیەكی نوێ بە 
حكومەتــی هەرێمی كوردســتان بكاتەوە، 
بەاڵم ئەمەشیان وەك قەرز نەبێت، بەڵكو 
لــە بەرامبەر ئــەوەدا حكومەتــی هەرێمی 
كوردســتان 5%ی قازانجــی كاركــردن لە 
كێڵگــەی خورمەڵــە دەداتـ  ئەمەش هەم 
یەدەگە رووكەشــەكان دەگرێتەوە هەمیش 
یەدەگــە قووڵــەكان. ئــەو كۆمپانیایــەی 
ئێســتا لــەوێ كار دەكات لــە بەرامبــەر 
كاركردنی خۆیدا 30%ی قازانج وەردەگرێت 
كوردســتانیش  هەرێمــی  حكومەتــی  و 
20%ی قازانجەكــەی پێیــە. ئەم كێڵگەیە 
پێویســتی بــە وەبەرهێنانــە بــۆ ئــەوەی 
توانای بەرهەمهێنانی لەوەی ئێستا بەرزتر 
بكرێتەوە. حكومەتی هەرێمی كوردســتان 
داوای 1.146 ملیار دۆالر لە الیەنی توركی 
دەكات، لەبەرامبەر پێدانی ئەو خاڵەی كە 
لە ســەرەوە باســكرا، هەروەها قەرەبووی 
ئــەو تێچوونە بەرچــاوەی پێدەكاتەوە كە 
كۆمپانیــای كار بــۆ پەرەپێــدان تەرخانی 
كردووە. ژمارەی 1.149 ملیار دۆالر لەسەر 
بنەمای داشكاندن بە رێژەی 15% دانراوە، 
بــەاڵم حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان 
گرەنتــی ئــەوە دەكات كــە قازانجــی ئەم 
ســامانانە لە هیچ كاتێكدا لە 10% كەمتر 
نابێــت، هەرجــۆرە كەموكوڕییەكیــش لە 
رێژەی قازانجەكانی ئەم سامانە بە داهاتی 
پشــكی حكومەتی هەرێمی كوردســتان لە 
هەمان كێڵگە پڕدەكرێتەوە. ئەگەر رێژەی 
قازانجــی ئــەم ســامانە تاوەكــو 17%ش 
بەرزبووەوە الیەنی توركی دەتوانێ زیادەی 
قازانجەكــە بۆ خۆی بەرێــت، بەاڵم ئەگەر 
هاتــوو رێژەی قازانجەكە لــە 17% بەرزتر 
بــووەوە، ئەوا بااڵنســەكە بــۆ حكومەتی 

هەرێمی كوردستان دەگەڕێتەوە.
كوردســتان  هەرێمــی  حكومەتــی 
زۆر  ئۆفــەرە  ئــەم  هەســتدەكات 
دادپەروەرانەیــە، هەڵبەت ئەگەر ئەوەمان 
لەبەرچاوبێت كە دابەزینــی رێژەی قازانج 
بــۆ 13%، بــۆ الیەنــی توركــی قەرەبــوو 
دەكرێتــەوە، ئەمــە جگــە لــەوەی ئەگەر 
رێــژەی قازانــج لــە رێــژەی رێككەوتــن 
لەســەركراو بەرزتر ببێتەوە، تا ئاســتێكی 
بــەرز )واتــە 17%( هــەر بــۆ حكومەتی 
هەرێمــی  حكومەتــی  دەبێــت.  توركیــا 
كوردســتان حەزدەكات 446 ملیۆن دۆالر 
لــەم پارەیــە بۆ پڕكردنــەوەی كەموكوڕی 
بااڵنســەكەش  و  تەرخانبــكات  داهــات 
)واتە 700 ملیۆن دۆالر( بۆ چارەســەری 
كێشــەی مافەكانی كۆمپانیای سەركار لە 

چەمچەماڵ/كۆرمۆر تەرخان دەكات.
و  بایــەخ  سوپاســی  بەڕێــز،   
خۆتەرخانكردنی جەنابتان بۆ ئەم بابەتانە 
دەكەم، بەڕاســتیش حەزدەكەم لە نیوەی 
دووەمی هەفتەی داهاتوودا ئەم پرۆپۆزااڵنە 
بە رووبــەڕوو لەگەڵ بەڕێزتان باســبكەم، 
بــەو هیوایــەی بە ماوەیەكــی كورت دوای 

ئەوە پرۆپۆزاڵەكان بگەنە ئەنجامێك.
 

لەگەڵ رێزی زۆرم
ئاشتی هەورامی

ـ  سرووشــتییەكان  ســامانە  وەزیــری 
حكومەتی هەرێمی كوردستان

19ی ئاداری 2016

نامەكــەی وەزیری ســامانە سروشــتییەكان 
بــۆ هاوتا توركەكەی تا بڵێیت هەســتیار بووە، 
هەڵگری كۆمەڵێك زانیاریی نهێنیی پەیوەســت 
بــە رەوشــی دارایــی هەرێمــی كوردســتان و 
زانیــاری لەبــارەی كێڵگــە نەوتییــەكان بووە. 
بــەاڵم ناوەڕۆكەكــەی بەوجــۆرەی كــە هەندێ 
كــەس باســیان كرد، بە هیچ جــۆرێ بە مانای 
كارەسات و فرۆشتنی خاكی كوردستان نایەت. 
تەنانــەت پڕیەتی لە خاڵی بەهێز كە هەرچەندە 
فاكتــەرەكان بەپێی نرخی نەوت لــە داهاتوودا 
دەگۆڕێــن، بەاڵم لەوانە بوو لە قازانجی هەرێمی 
كوردســتان بێــت ئەگەر ئەو مامەڵەیە ســەری 

بگرتایە.
توركیــا تەنیــا واڵتێــك بووە كە تا ئێســتا 
)بەپێــی نامەكــەی هەورامــی( زیاتــر لە یەك 
ملیار دۆالر قەرزی بە سوودێكی كەمەوە داوەتە 
هەرێمی كوردســتان. هیچ واڵتێك تا ئێستا ئەو 
بڕە پارەیەی نەداوەتە هەرێمی كوردســتان، بە 
ئەوروپــا و ئەمریكاشــەوە كە بــە هاوپەیمانی 
هەرێمی كوردســتان ئەژمار دەكرێن. حكومەتی 
هەرێمــی كوردســتان ســاڵی 2016 هەوڵی دا 
لە بــازاڕە داراییەكان قــەرز وەرگرێت، بەاڵم نە 
وەبەرهێنەرە بیانییەكان ئامادە بوون ئەو قەرزە 
بدەن، نە بڕ و سوودی قەرزە پێشنیازكراوەكەش 
گونجــاو بوو. نامەكــەی هەورامــی دەریدەخات 
كــە توركیــا ئامادەیی هەیە بــۆ پێدانی قەرزی 
زیاتر. قەرزی نوێش بۆ چەندین مەبەســت داوا 
كــراوە، یەكێكیــان دانــەوەی پــارەی كۆمپانیا 
توركییەكانــە كە دەیان پــڕۆژەی ژێرخانیان لە 
هەرێمی كوردســتان جێبەجێ كردووە و ماوەی 
دوو ســاڵە پارەیان وەرنەگرتووە. ئەگەر توركیا 
قەرز بداتە كوردستان بۆ ئەوەی بدرێتە كۆمپانیا 
توركییەكان، نۆژەنكردنەوەی ژێرخانی هەرێمی 
كوردســتان زامن دەبێت، خــۆ ئەمە رووداوێكی 
خراپ نییە. بیرمان نەچێت ئەگەر بەم چەشــنە 
پرۆژەكانی وەبەرهێنان لە كوردستان بوەستێت، 
ئەوا لە چەند ســاڵێكی كەمدا كوردستان كاول 

دەبێت.

پرۆژە ستراتیژییەکان

ئەو قەرزەی داواكراوە، بەشــێكی بۆ ئەوەیە 
پــارە تەرخان بكرێت بۆ دانەوەی حەقدەســتی 
كۆمپانیــاكان بــۆ بەردەوامبوونیــان لە كێڵگە 
نەوتــی و گازییەكاندا. گرنگتر لە هەمووشــیان 
سروشــتیی  گازی  كێڵگەكانــی  پەرەپێدانــی 
چەمچەمــاڵ و كۆرمــۆر و كوردەمیر و بنەباوی. 
هەروەها راكێشــانی بۆڕیی گازی كوردستان كە 
جگــە لە نەوتی خــاو، داهاتی دیكە بۆ هەرێمی 
كوردستان دەســتەبەر دەكات و تا ئێستا یەك 
مەتریشــی رانەكێشــراوە. دابینكردنی سەرمایە 
بۆ ئەو پرۆژانە زۆر پێویســتە، ئەگەرنا هەرێمی 
كوردســتان ناتوانێــت تا 2020یــش یەك مەتر 
ســێجا گازی سروشــتی هەنــاردەی بازاڕەكانی 
جیهــان بكات، چونكە پارەی حكومەت بەشــی 

جێبەجێكردنی پرۆژەكانی نەوت و گاز ناكات.

پێدانی پشكی کێڵگە نەوتییەکان

دەستاودەســتكردن بە پشكی كۆمپانیاكان، 
كارەســات نییــە. ئەگــەر حكومەتــی هەرێمی 
كوردســتان پشــكی 20% یان تەنانەت 50%ی 
خۆی لە كێڵگەیەكی نەوت و گاز بداتە كۆمپانیا 
یــان واڵتێكی بیانی زۆر ئاســاییە، بەڵكو ئەوە 

گەرەنتیكردنی پەرەپێدانی ئەو كێڵگانەیە. 
ئەو پارەیەی ئاشــتی هەورامی داوای كردووە 
كە توركیا بیداتە هەرێمی كوردســتان، هەڵبەت 
نــەك وەكو قەرز، بەڵكــو ئەمجارە وەك كڕینی 
بەشــێك لــە پشــكەكانی حكومەتــی هەرێمی 
كوردســتان كەمتر نییە لە بەهای پشــكەكان! 
بۆ نموونە با باســی كێڵگەی شێخان بكەین كە 
كۆمپانیای گۆڵف كیســتۆن 60%ی پشكەكانی 
هەیــە و حكومەتی هەرێمی كوردســتان %20. 
 DNO كۆمپانیــای  لەمەوبــەر  مانــگ  چەنــد 
پێشــنیازی كڕینی كۆمپانیای گۆڵف كیستۆنی 
بــە 300 ملیۆن دۆالر كرد، ئــەوە بەو مانایەیە 
بەهای هەموو پشــكەكانی گۆڵف كیســتۆن لە 
شــێخان بــە 300 ملیــۆن دۆالر خەمڵێندراوە، 
كەواتە بەهــای 20%ی پشــكەكانی حكومەتی 
هەرێمی كوردســتان لە كێڵگەی شــێخاندا هەر 
100 ملیــۆن دۆالرە. كەواتــە لەبــری 5 ملیــار 
دۆالر بەپێــی میكانیزمی بــازاڕی نێودەوڵەتی، 
حكومەتی هەرێمی كوردستان دەبێت پشكەكانی 
خۆی لە 50 كێڵگەی وەك كێڵگەی شێخان بداتە 
توركیــا یان هەر واڵتێكی دیكە كە بیەوێت لەم 
بێسەروبەرییەی هەرێمی كوردستاندا وەبەرهێنان 
لــە كێڵگــە نەوتییەكانی كوردســتان بكات. 5 
ملیار دۆالر پارەیەكی كەم نییە، هەموو داهاتی 
حكومەتی هەرێمی كوردستان لە فرۆشتنی نەوت 

لە ساڵی 2016 دا نزیكەی 6 ملیار دۆالرە.

هەورامی داوای سێ ملیار و 740 ملیۆن دۆالر 
نامەكەی هەورامی قەرزی دیكەی لە توركیا كردووە

كارەسات بوو؟

دەقی ئەو نامەیەی ئاشتی هەورامی ئاراستەی وەزیری وزەی تورکیای کرد

عومەر ئەحمەد

حكومەتی هەرێمی کوردستان 
ملیارێك و 150 ملیۆن دۆالر قەرزداری تورکیایە
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هونەری
رووداو- سلێمانی

وا بڕیارە لە 2017/1/15ـەوە و بۆ ماوەی چوار رۆژ، پێشــانگەیەكی هاوبەشــی شــێوەكاری بۆ گرووپی كیژانی شــارۆچكەی كفری لە هۆڵی ئەمنە سوورەكە لە 
شاری سلێمانی بكرێتەوە. ئەو پێشانگایە لەالیەن ناوەندی حەوت رەنگە سەرپەرشتی دەكرێت و بە گوتەی بەختیار سەعید، بەڕێوەبەری ئەو ناوەندە بۆ )رووداو(، 
لەو پێشــانگایەدا 32 كچە خوێندكاری بەشــی شــێوەكاری پەیمانگەی هونەرەجوانەكانی كفری وەكو گرووپێك بەشداریی تێدا دەكەن كە پێدەچێت نزیكەی 70 تابلۆ 
نمایش بكرێت. بەختیار سەعید گوتی "ناوەندەكەمان یەكەمجارە كارێكی لەو شێوەیە دەكات، خۆیشمان بانگهێشتی ئەو گرووپەمان كردووە و مەبەستمانە تواناكانی ئەو 

خوێندكارانە لە شارێكی وەكو سلێمانی دەربكەوێت".

کیژانی کفری، لە سلێمانی نمایش دەکەن

لەیال فەریقی بۆ )رووداو(:

وەكو سەندرێال زەحمەتی زۆرم بینیوە
دوای سااڵنێك بێدەنگی، بۆ 

یەکەمجار لە رێگەی )رووداو(ەوە ئەو 
بێدەنگییە دەشكێنێ، ئاوازدانەری 

ئەلبوومە نوێیەکەشی بەڵێنی 
پێداوە کە ساڵی 2017 ساڵی ئەو 

بێت. خانمە هونەرمەندی کورد لەیال 
فەریقی کە ناسناوی سەندرێالی 

شاشەی کوردیی دراوەتە پاڵ، 
لەم هەڤپەیڤینەدا هۆکاری 

بێدەنگبوونەکەی ئاشكرا دەکات و 
قسەش لەسەر ئەلبوومە نوێیەکەی 

دەکات.

هەڤپەیڤین: دەرباز یونس
رووداو - هەولێر

هیــچ  بێدەنگــی،  زۆرە  ماوەیەكــی  رووداو: 
بەرهەمت نەبووە، بەاڵم زانیاریمان هەیە، سەرقاڵی 

بەرهەمێكی تازەی؟
لەیال فەریقی: راستە، خەریكی چەند كارێكین 
بەشــێوازی پۆپ، رۆمانسی و كالسیك. بە هیوام 
بتوانیــن بەزووترین كات گوێتان لــە كارەكانمان 

بێت.
رووداو: دوای 10 ســاڵ بێدەنگــی چــی بــە 

هەوادارانت دەڵێی؟
لەیــال فەریقــی: راســتییەكەی مــن تۆزێــك 
تۆرابــووم، لە جەماوەر و لە ئیشــكردن. زۆرجار 
كە ئێمە ئیش دەكەین زەحمەتی زۆر دەكێشــین، 
بــەاڵم كە كارەكە تــەواو دەبــێ، بایەخێكی وای 
نادەنێ. ئەوە تۆزێك نیگەرانی كردم، بەاڵم ئێستا 
كــە گەڕاومەتەوە، بە خۆشــیی جەماوەرەكەیە و 

لەگەڵیان ئاشتبوومەوە.
رووداو: چەنــد لە گۆرانییەكانی ئەلبوومەكەت 

تۆمار كردوون و چەندیان ماوە تۆماریان بكەی؟
لەیــال فەریقــی: ئەلبوومەكــەم لــە 9 – 10 
گۆرانــی پێكدێ، نزیكەی پێنــج گۆرانیمان تەواو 
كردووە. ئەلبوومەكە بە سەرپەرشــتی بەڕێز كاك 
هەڵكەوت زاهیرە، زۆر زەحمەتی كێشاوە، لێرەوە 

زۆر سوپاسی دەكەم.
رووداو: زانیاریــم هەیــە لــە ئەلبوومەكــەت 
گۆرانییەكت بۆ ئافرەتــان گوتووە، ناوەڕۆكەكەی 

چییە؟

لەیــال فەریقــی: ئــەو كارە لــە مێــژە پێوەی 
خەریكیــن، ئێســتا كارەكــە تەواو بــووە، رەنگە 
هەفتەیەكــی دیكــە بــە كلیپیــش تــەواو ببــێ. 
پەیامەكەی من لەو گۆرانییە ئەوەیە كە ژیان بەبێ 

ژن مانای نییە. لە راستیشدا هەر وایە. 
رووداو: ئێســتا كوردســتان بەرەوڕووی چەند 
قەیرانێــك بووەتەوە بە تایبەتی شــەڕی داعش. 
بەو هۆیەوە ژمارەیەكی منداڵ ئاوارە و كۆچبەرن، 

پالنت هەیە كار بۆ مندااڵن بكەی؟
لەیــال فەریقــی: بەڵێ، دیارە ئەمەشــیان زۆر 
لەمێژە قســەی لەســەر كــراوە، بــەاڵم بەداخەوە 
هەلەكە نەڕەخســاوە. كارێكم كردووە بۆ مندااڵنی 

هەموو جیهان.
رووداو: ئــەو گۆرانییەی مندااڵنیش هەر لەنێو 
ئەلبوومەكــەت دەبــێ، یــان دوای ئەلبوومەكەت 

دەبێ؟
لەیال فەریقی: هەر لەنێو ئەلبوومەكە دەبێ.

تۆیــە  ئەزموونــی  دووەمیــن  ئــەوە  رووداو: 
لەگــەڵ هەڵكەوت زاهیــر، بۆچی دووبــارە ئەوت 

هەڵبژاردەوە؟
لەیال فەریقی: بۆ هەڵكەوت زاهیر؟ لە راستیدا 

كاركــردن لەگــەڵ كاك هەڵكــەوت زۆر خۆشــە. 
كەســێكی زۆر رێكوپێــك و پرۆفیشــناڵە. من بۆ 

كاركردن لەگەڵ ئەو زۆر ئاسوودەم.

و  تایبەتەكــەت  دەنگــە  بەهــۆی  رووداو: 
جوانیەكــەت، ناســناوی ســەندرێالی شاشــەی 
كوردیت پێدراوە، تۆ چۆن لەو ناسناوە دەڕوانی؟

لەیــال فەریقــی: زۆرجار خەڵك بــە هەڵە لەو 
ناســناوە تێدەگــەن و پێیانوایــە بەس مەســەلە 
جوانییەكەیــە، بــەاڵم یەك مەســەلە لێــرەدا زۆر 

گرنگە بیزانن. سەندرێال لە ژیانیدا زەحمەتی زۆری 
بینیوە. ئەو ناسناوەش كە كاك هەڵكەوت بە منی 
داوە و زۆرجار قســەمان لەســەر كردووە، لەسەر 
بنەمای ئەوە بووە كە تووشی زۆر كێشە هاتووین 
لە كاری خۆماندا، بۆیە ئەو ناسناوەی بە من داوە. 
بێگومان بە ئیشی زۆر و باشتر دەتوانم پارێزگاری 

لەو ناسناوە بكەم.
رووداو: زەحمەتییەكانی ژیانی تۆ چی بوون؟

لەیــال فەریقــی: بەهــۆی ئەوەی ئێمــە وەكو 
كــورد نەمانتوانیوە لە زۆر بــواری هونەریدا ئیش 
بكەین، نەبوونی شــوێنێكی رۆشنبیری، نەبوونی 
كۆمپانیایــەك كە دەســت بداتە باڵی ئێمە. ئێمە 
زەحمەتییەكــی زۆر دەبینیــن تاوەكو بەرهەمێك 
لەدایك دەبێ، بەاڵم زۆر ئاســان و ئاســایی دێتە 
بەرچاو، مرۆڤەكان نازانن كە لە پشت ئەوەوە زۆر 

زەحمەت كێشراوە.
رووداو: پێشــتر زوو زوو كۆنســێرتت دەكــرد 
لــە كوردســتان و ئەوروپــا، بەاڵم كۆنســێرت و 

ئاهەنگەكانیشــت راگرتن، پالنــت هەیە جارێكی 
دیكە كۆنسێرت بكەی؟

لەیــال فەریقــی: جــارێ لە بەرنامەمــدا نییە. 
زۆرجار ویســتوومانە لە كوردســتان كۆنســێرت 
بكەیــن، بەاڵم لە كوردســتان كەموكوڕیی هەیە و 
ستاف نییە، نەمانتوانیوە ئەو جۆرەی ویستوومانە 

كۆنسێرت بكەین.
رووداو: تــۆ یەكەم خانمــە گۆرانبێژی كوردی 
كە گۆرانیی هاوبەشــی كوردی و عەرەبیت لەگەڵ 
گۆرانیبێــژی بەناوبانگــی عــەرەب، عەلی حەجار 

گوت. هیچ پرۆژەیەكی دیكەی هاوشێوەت هەیە.
لەیال فەریقی: پێشــنیاز هەیــە، بەاڵم چۆن و 

كەی دەكرێ، ناتوانم ئاشكرای بكەم.
رووداو: دوێتەكە هەر بە عەرەبی یان بە زمانی 

دیكەش؟
لەیــال فەریقــی: بە زمانــی دیكــەش، رەنگە 

گۆرانییەكی فارسی بڵێم.
رووداو: ئێستا لەیال فەریقی لە كوێ و لەگەڵ 

كێ دەژی؟
لەیــال فەریقی: ئێســتا زیاتر لە كوردســتانم 
بەهۆی ئەوەی ســەرقاڵی ئامادەكردنی بەرهەمم. 

بەاڵم لەنێوان ئێرەو سوێد ژیان بەسەردەبەم.
رووداو: هــەر هونەرمەندێــك كارێكی خۆی بە 
پــڕۆژەی تەمەنــی دەزانێ، تۆ پــرۆژەی تەمەنت 
كــردووە، یان ئەو ئەلبوومە بــە پڕۆژەی تەمەنی 

خۆت دەزانی؟ یان لە داهاتوودا دەیكەی؟
لەیال فەریقی: راســتییەكەی هەر ئەلبوومێكم 
رەنــگ و بۆنی خۆی هەیــە، جێگایەكی تایبەتی 
خۆی هەیــە. بێگومان من هیچ كات لە كارەكانی 
خــۆم رازی نەبووم، بەردەوام هەوڵــم داوە كاری 

باشتر بكەم. 
رووداو: وۆرتــر گوێ لــە كام گۆرانی خۆت 

دەگریتەوە؟
لەیال فەریقی: زۆر بە كەمی 

گوێ لە گۆرانییەكانی خۆم 
دەگرمەوە. 

نیوەی ئەلبوومەکەم تەواو بووە

لە جەماوەر و ئیشكردن تۆرابووم

لە کوردستان ستافی 
کۆنسێرت نییە

هیوا سەاڵح
رووداو - هەولێر

ئەیاز ئــارزەن گۆرانیبێژی خەڵكی 
باكــووری كوردســتان گۆرانییەك بۆ 
وێرانكارییەكانی شــرنەخ و شارەكانی 
دیكەی باكووری كوردســتان دەڵێت. 
هەروەهــا ئامادەكاری بۆ ئەلبوومێكی 

گۆرانی دەكات.
ئەیاز ئارزەن بە )رووداو(ی راگەیاند 
"وەك ئەركێكی نیشتمانی گۆرانییەكم 
بۆ وێرانكارییەكانی پارێزگای شــرنەخ 
گوتووە. لــەو گۆرانییەدا دەڵێم ئیدی 
بەســە شەڕ و كاولكاری، ئێستا كاتی 

ئاشتی و پێكەوە ژیانە".
ئارزەن باسی ئەلبوومە نوێیەكەی 
دەكات و دەڵێت "ئەلبوومێكی گۆرانیم 
لەبەردەستە، بەشێكی زۆر لە كارەكانی 
تەواو بــووە. لە ماوەیەكی زۆر نزیكدا 
ئامــادە دەبێت بــۆ باڵوكردنــەوە كە 
بەشێكی زۆر لە گۆرانییەكان ئەڤینی 

و سۆزدارین".
ئەیــاز ئارزەن لە ســاڵی 1982 لە 
وانــی باكــووری كوردســتان لەدایك 
بووە، خاوەنی ئەلبوومێكی گۆرانی و 
دەیان گۆرانی سینگل و ڤیدیۆكلیپە، 
ئێســتا لە ئەســتەنبوڵ دادەنیشێ و 
لــە تەلەفزیۆنێكی كــوردی لە توركیا 
پێشكەشكاری بەرنامەیەكی هونەرییە.

ئەیاز گۆرانی بۆ 
رووداو - سلێمانیشرنەخ دەڵێت

هونەرمەندان ئەرسەالن هەورامی و لیمۆ هەورامی گۆرانییەكی هاوبەش 
دەڵێن و دوای كلیپكردنیشی باڵوی دەكەنەوە.

ئەرســەالن هەورامی بــە )رووداو(ی راگەیانــد، گۆرانیی )هەوری لە 
مــل( میلۆدییەكــەی فۆلكلۆرە و كەمێك گۆڕانكاریی تێــدا كراوە، بەاڵم 

تێكستەكەی تازەیە و لەالیەن سەنگەر هەورامی نووسراوە.
هەورامی گوتی "هەوڵمان داوە وشــەكانی تێكســتەكە بەشێوەیەكی 
جیاواز بێت، وشەكانی من تایبەتن بە رەگەزی مێ و وشەكانی لیمۆخانیش 

تایبەتن بە رەگەزی نێر".
موزیسیان نزار زێوێیی، سەرپەرشتیاری گرووپی موزیكی لوڕ، كاری 
دابەشــكردنی موزیــك و تۆماركردن بۆ بەرهەمەكــە دەكات و دواتریش 

بەشێوەی كلیپ باڵوی دەكەنەوە.

دوو هەورامی دوێت دەکەن

پشتیوان جەمال
رووداو - سلێمانی 

ژنە هونەرمەندی رۆژهەاڵتی كوردستان، مەهرو مستەوفی سەرقاڵی ئەلبوومێكی نوێیە و 
لە چەند مانگی داهاتوودا باڵوی دەكاتەوە.

مەهرو مســتەوفی بە )رووداو(ی راگەیاند، ئەو ئەلبوومەی لە هەشــت گۆرانی و پارچە 
موزیكێك پێكهاتووە، تێكســت و ملیۆدی گۆرانییــەكان تێكەڵن لە كاری نوێ و فۆلكلۆر، 

دابەشكردنی موزیكی گۆرانییەكانیش لەالیەن موزیسیان فەردین الهورپوور كراون.
مەهــرو گوتــی "لە ســەرەتای ئەمســاڵەوە گۆرانییەكان تۆمــار دەكەیــن، رەنگە ناوی 

ئەلبوومەكەش بكەینە )رێبوار(، لە چەند مانگی داهاتووشدا باڵوی دەكەینەوە".
مەهرو لەدایكبووی شــاری ســنەی رۆژهەاڵتە، بەاڵم ئێســتا لە تارانی پایتەختی ئێران 

نیشتەجێیە. پێشتریش دوو ئەلبوومی بەناوەكانی ئاشتی و الی الیە باڵوكردووەتەوە.

مەهرو دەبێتە رێبوار

لە نێوان کوردستان و 
سوێد هاتوچۆ دەکەم

لەگەڵ هەڵكەوت زاهیر 
زۆر ئاسوودەم
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کچێك بە چەکی تاپڕ دەکوژرێتژنان
رووداو - سلێمانی

لە ناوچەی تانجەڕۆی سەر بە ناحیەی عەربەتی نزیك شاری سلێمانی، كچێكی تەمەن 18 ساڵ كە قوتابیی ئامادەییە بە گوللەیەكی تاپڕ كوژراوە. 
نەقیب سائیب سەالم، گوتەبێژی پۆلیسی قەزا و ناحیەكانی سلێمانی بە )رووداو(ی راگەیاند، ئەو رووداوە ئێوارەی رۆژی 2016/12/29 روویداوە، كچەكە 

ناوی )خ، ئ(ە و لە ماڵی پووری بووە،.منداڵێكی پووریشی كە تەمەنی 10 ساڵ بووە، یاری بە چەكی تاپڕ كردووە و گوللەیەكی لە دەست دەرچووە و 
كچەكەی كوشتووە. تەرمی كچەكە رەوانەی پزیشكی دادیی كراوە و لێكۆڵینەوە لە رووداوەكەش بەردەوامە.

لە هاوژینەكەی جیابووەوە و خۆی سووتاند

دوو پارچە زەوی 
ژیانی شێواندن

پشتیوان جەمال
رووداو - رزگاری

"دڵــم تەقی و تەحەمولــم نەما"، ئەوە گوتەی 
میدیا بووە لەســەر قەرەوێڵەی نەخۆشخانە پێش 
ئــەوەی گیانــی دەربچێ. چەنــد رۆژێكیش پێش 
خۆسووتاندنی بە خوشكێكی خۆی گوتووە "جام 
كە پڕ بوو لێی دەڕژێ"، بە گوتەی سەرچاوەیەكی 
خەفەتــی  بەهــۆی  خێزانەكــەی،  لــە  نزیــك 
جیابوونەوەی لە مێردەكەی، خۆی سووتاندووە. 

)میدیا.ح(، 18 ســاڵ و دانیشــتووی ناحیەی 
رزگاریی سەر بە ئیدارەی گەرمیان، پاشنیوەڕۆی 
2016/12/20 لــە ماڵــی باوكــی ئاگــری لــە 
جەســتەی خــۆی بــەردا، دوای چەنــد رۆژێــك 
مانەوە لە نەخۆشخانەی ئیمێرجنسیی سلێمانی، 
گیانی ســپارد و كەسوكاریشی سكااڵیان لە دژی 

مێردەكەی تۆمار كردووە.
رائیــد عەلی جەمال قــەدووری، گوتەبێژی 
بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی گەرمیان بە )رووداو(
ی راگەیانــد، ئــەو ژنــە چەنــد مانگێك پێش 
خۆســووتاندنی، لە مێردەكەی جیابووەتەوە، 
كاتــی  لــە  هــەر  ژنەكــە،  دایكــی  بــەاڵم 
خۆســووتاندنی كچەكەیــدا، ســكااڵی لە دژی 
مێــردی پێشــووی كچەكەی تۆمــار كرد و بە 
هۆكاری خۆســووتاندنی كچەكەی تۆمەتباری 
كــرد، دادوەریــش بەپێــی مــاددەی 408 لە 
یاسای سزادانی عێراقی، داوای كردووە بانگی 

مێردەكەی بكرێ و ئیفادەی لێ وەربگیرێ.
دەبــێ  یاســاییەكان  رێوشــوێنە  بەپێــی 
دۆســیەی ئەو ژنــە رەوانــەی دادگای تایبەت بە 

بەرەنگاربوونــەوەی توندوتیژیــی خێزانی بكرێ، 
بــەاڵم رائیــد عەلی گوتی "لەبەرئــەوەی لە كاتی 
رووداوەكــەدا، ئــەو ژن و پیــاوە جیابوونەتەوە، 

دۆســیەكە لەچوارچێــوەی خێزانیدا نییە. بەپێی 
یاســای باری كەســیش، مێردی پێشووی ژنەكە 
كەســێكی نامۆیــە بەو ژنە، بۆیە تاوەكو ئێســتا 

بەرەنگاربوونــەوەی  الی  رەوانــەی  دۆســیەكە 
توندوتیژیی دژی ژنان نەكراوە".

بەڕێوەبــەری  محەممــەد،  لەمیعــە  عەقیــد 
ژنــان  دژی  توندوتیژیــی  بەرەنگاربوونــەوەی 
راگەیانــد،  )رووداو(ی  بــە  گەرمیــان  لــە 
بەدواداچوونیــان بــۆ خۆســووتاندنی ئــەو ژنە 
كــردووە و بەپێــی زانیارییەكانیــان، ئــەو ژنە 
پێشــتر هیــچ كێشــەیەكی لەگــەڵ مێردەكەی 
نەبووە، بەاڵم كەسوكاری مێردەكەی پیالنێكیان 

لە دژی داناوە و بەوهۆیەوە جیابوونەتەوە.
ئــەو ژن و مێردە ماوەی یەك ســاڵ پێكەوە 
بــوون. عەقید لەمیعــە گوتــی "جیابوونەوەكە 
حاڵەتێكــی دەروونیــی ناخۆشــی بــۆ ژنەكــە 
دروستكردووە و بەرگەی نەگرتووە، بەو هۆیەوە 
پەنــای بــۆ خۆســووتاندن بردووە". گوتیشــی 
"هەرچەندە پۆلیس لێكۆڵینەوە لە دۆســیەكەدا 
الیەنێكــی  وەكــو  ئێمــەش  بــەاڵم  دەكات، 

پەیوەندیدار بەدواداچوونی بۆ دەكەین".  
ســەرچاوەیەك لــە خێزانــی میدیــا بــە 
ســاڵی  كچەكەیــان  راگەیانــد،  )رووداو(ی 
2014 شووی كردووە و ماڵی جیای هەبووە، 
بــەاڵم لــە جەژنی رەمەزانی ســاڵی 2015دا 
تــۆراوە و چووەتەوە ماڵی باوكی. لە جەژنی 
مێردەكــەی،  الی  گەڕاوەتــەوە  قوربانیــش 
بــەاڵم دوای چەنــد رۆژێكــی دیكە دیســان 
تــۆراوە و گەڕاوەتەوە ماڵی باوكی، دواتریش 
دۆسیەكەیان چووەتە دادگا و لە حوزەیرانی 

2016 لە مێردەكەی جیابووەتەوە".
ســەبارەت بە هۆكاری جیابوونەوەكەش، 
ســەرچاوەكە گوتی "مێردی میدیا دەیگوت 
پێكــەوە ناگونجێیــن، بۆیــە جیابووینەوە. 
زۆر  جیابوونەوەكــە  دوای  میدیــا  بــەاڵم 

خەفەتی دەخوارد".
بەگوتــەی ئــەو ســەرچاوەیە، لــە كاتــی 
رووداوەكــەدا خێزانەكــەی لە ماڵــەوە بوون. 
میدیــا لەناكاو چووەتە تەوالێتی ماڵەكەیان و 
خۆی سووتاندووە. سەرچاوەكە گوتی "چەند 
رۆژێك پێش خۆســووتاندنی، الی خوشكێكی 
گوتبــووی جام كە پڕ بوو لێی دەڕژێ، پێش 
مردنیشــی لــە نەخۆشــخانە گوتوویەتی دڵم 

تەقی و تەحەمولم نەما".
ئــەو ســەرچاوەیە پێیوایــە تاكــە هــۆكاری 
خۆســووتاندنی، تەنیــا جیابوونــەوەی بووە لە 
هاوژینەكــەی، بــەاڵم تاوەكــو ئێســتا نازانرێ 

بۆچی جیابوونەتەوە. 
خۆســووتاندنی میدیا لە دەڤەری گەرمیان 
لــە كاتێكدایــە رۆژی 2016/11/7 ژنێكــی 
دیكەی تەمەن 26 ساڵ كە شووی بە ئامۆزای 
خۆی كردبوو، لە گەرماوی ماڵەكەیاندا ئاگری 
لە جەستەی خۆی بەردا و رۆژی 2016/12/5 
لە نەخۆشخانەی ئیمێرجنسی سلێمانی گیانی 
دەرچــوو، پێشــتر براكــەی بــە )رووداو(ی 
راگەیاندبــوو، بەهۆی كێشــەی لەگەڵ مێرد و 

خەزووری، خۆی سووتاند.

رووداو - كەركووك

ئامارەكانی بەشی پاراستنی خێزان و منداڵ 
لــە كەركــووك وا دەردەخەن كــە تۆماركردنی 
ســكااڵ لەالیــەن ژنانەوە لــە دژی مێردەكانیان 
بــەرەو هەڵكشــان چــووە، ئەمــەش بووەتــە 
مایەی خۆشــحاڵیی بەرپرســان لــە كەركووك 
كە پێیانوایە ئاماژەیەكە بۆ هۆشــیاربوونەوەی 

ژنان.
بەپێی ئاماری بەشــی پاراســتنی خێزان لە 
توندوتیژیی ســەر بە بەڕێوەبەرایەتی پۆلیســی 
كەركووك كە دراوەتە )رووداو(، لە ســەرەتای 
ســاڵی 2016 تاوەكــو 25ی دیســەمبەر، 334 
سكااڵ لەالیەن ژن و پیاو لە دژی یەكدی تۆمار 
كراون و 264 سكااڵ یەكالیی بوونەتەوە. بەپێی 
ئاماری هەمان بەش، لە ســاڵی 2015دا، 209 

سكااڵ تۆمار كرابوون.
 لــەو ســكااڵیانەی تۆمار كــراون، 80%یان 
ژن لــە دژی پیــاو، 10%یان پیــاو لە دژی ژن 
و 10%ی دیكەشــیان منــدااڵن لــەدژی باوكیان 

تۆماریان كردووە.

ناپاکی.. 
هۆکاری سەرەکیی سكااڵکانە

هەرچەندە ئامارەكان ئاماژە بە بەرزبوونەوەی 
ژمــارەی ســكااڵكان دەكەن، بــەاڵم پێدەچێت 
بەرپرســانی ئــەو بەشــە بــەو بەرزبوونەوەیــە 
دڵخۆش بن، ســەرچاوەیەك لەو بەشە هۆكاری 
بەرزبوونــەوەی ئامارەكانــی بــۆ ئاشــنابوونی 
خەڵــك بە كاری بەشــەكەیان گەڕاندەوە كە بۆ 

چارەسەركردنی كێشەكانیان رووی تێدەكەن.

سەبارەت بە هۆكارەكانی تۆماركردنی سكااڵ، 
ئەو سەرچاوەیە گوتی "50%ی ئەو سكااڵیانەی 
ســاڵی رابــردوو تۆماركــراون، پەیوەندییان بە 
ناپاكیی هاوژینییەوە هەبووە. ئەوانەی دیكەش 
پەیوەندییــان بە دۆخی ئابوورییــەوە هەیە كە 

پیاو خەرجی خێزانەكەی نەكردووە".

لەژێر هەڕەشەدا خواستی

سەرچاوەكە باســی سكااڵی ژن و پیاوێك 
دەكات لــە دژی یەكــدی و دەڵێت "ئەو پیاوە 
پێشــتر هاتوچــۆی بــەو ژنــە كــردووە، لەو 
رێگەیەوە یەكدییان ناسیوە و چەند جارێكیش 
لەگــەڵ یەكــدی خەوتــوون. دواتــر كچەكــە 
پەردەی كچێنی لە دەســتداوە و یەخەی ئەو 
پیاوەی گرتووە، بەاڵم ئەو حاشای لێكردووە. 
كەســوكاری كچەكە لەژێر هەڕەشەدا كچەیان 

لێ مارە كردووە".
كێشــەی ئــەو ژن و پیــاوە هــەر لێــرە 
كۆتایــی نایــەت، وەك ســەرچاوەكە گوتــی 
"ئــەوان دوای ئەوەی زەماوەندیــان كردووە، 
لەگــەڵ ماڵــی باوكــی كوڕەكە ژیــاون، بەاڵم 
ژنەكــە لەگەڵ ماڵــی خــەزووری نەگونجاوە، 
ماڵی خەزووریشــی قبووڵیــان نەكردووە ماڵ 
جیابكەنــەوە، لەوەوە كێشــە لەنێــوان ژن و 
پیاوەكە دروســت بووە و پیاوەكە توندوتیژی 
بەرامبــەر ژنەكــەی بەكارهێنــاوە و ژنەكەش 
ســكااڵی لە دژی تۆمار كردووە و مێردەكەی 
گیــراوە، دواتر پیاوەكە ئازاد كراوە، دیســان 
هــەر لەســەر مــاڵ جیاكردنــەوە، ژنەكــە لە 
پیاوەكەی داوە، ئەمجارەیان پیاوەكە شكاتی 

لە ژنەكەی كردووە".

باوکی خستە زیندانەوە

لــە ســەرەتای ئەمســاڵدا كچــە كوردێكــی 
خەڵكــی كەركووك بــە تۆمەتی دەســتدرێژی، 
باوكــی خســتە زینــدان، پێشــتریش )رووداو( 
بەدواداچوونــی بۆ دۆســیەكە كردبــوو، بەپێی 
راپۆرتــی پزیشــكی دەركەوتبــوو ئــەو كچــە 
دەســتدرێژیی نەكراوەتە ســەر، بەاڵم تائێستا 

دۆسیەكە بە كراوەیی لەو بەشە ماوەتەوە.
ســەرچاوەكە گوتی "ئەو كەیســە هەر ماوە 
و باوكەكــەش هەر لــە زیندانە. بەپێی راپۆرتی 
پزیشكی، كچەكە دەستدرێژیی نەكراوەتە سەر، 

بۆیە باوكەكە بێتاوانە و رەنگە ئازاد بكرێ".
هەر لە ماوەی ئەمساڵدا لە شاری كەركووك 
بەكارهێنانی توندوتیژی لەدژی كوڕێكی دیكەی 
مێرمنداڵ لەالیەن باوك و زڕدایكییەوە ئاشــكرا 
بــوو، دوای ماوەیەك مانــەوەی منداڵەكەش لە 
نەخۆشــخانە، گیانی لەدەستدا و رووداوەكەش 
كاردانــەوەی گــەورەی لێكەوتەوە، ئێســتا ئەو 
كەیسە لەو بەشە لێكۆڵینەوەی تێدا دەكرێت. 

جوان حەســەن، ســەرۆكی لیژنەی خێزان و 
منــداڵ لــە ئەنجوومەنی پارێــزگای كەركووك، 
لەالیەك نیگەرانە لــە بەرزبوونەوەی ئامارەكان 
بەردەوامبوونــی  نیشــانەی  لەبەرئــەوەی 
توندوتیژییــە لە دژی ژنان، بەاڵم دڵخۆشیشــە 
بەوەی ژنان هۆشیار بوونەتەوە و بۆ چارەسەری 

كێشەكان پەنا بۆ یاسا دەبەن.
جــوان گوتــی "ئــەو ئامــارە دەریدەخــات 
متمانە لە نێوان ژنان و یاســادا دروســت بووە، 
كاتێــك توندوتیژییان بەرامبەر دەكرێت، لەبری 
خۆكوشتن یان تۆڵەكردنەوە لە بەرامبەرەكەیان، 

پەنا بۆ یاسا دەبەن".

پشتیوان جەمال
رووداو - سلێمانی

ســەیران بەهۆی شــووكردنەوە نەیتوانی 
خوێنــدن تەواو بكات، لە ژیانی خێزانیشــدا 
هیچ كێشــەی نەبوو، بگرە زۆریش بەختەوەر 
زەوی،  پارچــە  دوو  كڕینــی  بــەاڵم  بــوو، 
ســەرتاپای ژیانــی گۆڕی. ئەو ژنە ســكااڵی 
لەســەر مێردەكەی تۆمار كــردووە و دەڵێت 
شــەش ســاڵە لێی دەدات بۆیە دەیەوێ لێی 

جیاببێتەوە.
ســەیران، ناوی خوازراوی ئــەو ژنەیە كە 
تەمەنی نزیكەی 40 ســاڵە و ســاڵی 1989 
شــووی كــردووە. ئــەوان خاوەنــی خانووی 
خۆیان بوون كە بەنێوی مێردەكەیەتی، بەاڵم 
بەگوتــەی ژنەكــە، دوای كڕینــی دوو پارچە 
زەوی، لەگــەڵ مێردەكــەی تووشــی كێشــە 
هاتــوون و بۆ ماوەی نزیكەی شــەش ســاڵ 
ژیانێكی پڕ لە توندوتیژیی بەسەر بردووە. 

ئەشــواق نەجیب، پارێزەر لــە رێكخراوی 
)رووداو( بــە  ژنــان  یاســایی  هاریكاریــی 
ئەمســاڵدا  ســەرەتای  لــە  راگەیانــد،  ی 
دۆســیەی ئــەو ژنەیــان لــە بەڕێوەبەرایەتی 
خێزانییەوە  توندوتیژیی  بەرەنگاربوونــەوەی 
بۆ هاتووە بە مەبەســتی دابینكردنی پارێزەر 
بۆی و ئەویش ئەركەكەی لەئەستۆ گرتووە.

ئەشــواق گوتــی "بــە قســەی ژنەكــە، 
ســاڵ  شــەش  نزیكــەی  مێردەكــەی 
توندوتیژیــی بەرامبــەر كــردووە و بەهــۆی 
لێدانەكانی مێردییــەوە، چەندینجار چووەتە 
بەهــۆی  جاریــش  دواییــن  نەخۆشــخانە، 
لێدانەوە دەســتی شكاوە، كاتێك چووەتەوە 
نەخۆشــخانە، باری دەروونیــی باش نەبووە 
هەربۆیــە  بــردووە،  مێردەكــەی  نــاوی  و 

مێردەكــەی چەنــد رۆژێك دەســتگیركراوە، 
راپۆرتــی پزیشــكی بۆ پشتڕاســتكردنەوەی 

ئەو توندوتیژییانەش هەیە".
بــە قســەی ئەشــواق، كاتێــك ئــەو ژنە 
شــووی بەو پیاوە كردووە، هێشــتا منداڵكار 
بــووە و مێردەكەی بەڵێنی ژیانێكی خۆشــی 
پێــداوە، بۆیە ئەویش لە پێناوی شــووكردن 

دەستبەرداری خوێندنەكەی بووە.
دوو  ناوەڕاســتی  "لــە  گوتــی  ئەشــواق 
هــەزارەكان ئەو كاتەی موڵــك هەرزان بوو، 
ئەو ژنە ئاڵتوونەكانی خۆی فرۆشتووە و بەو 
پارانەشــی كە پێشــتر مێردەكەی پێیداوە و 
بڕێكیشی لە ماڵی باوكی وەرگرتووە، پارچە 
زەوییەكی كڕیوە و بە رەزامەندیی مێردەكەی 
بەنــاوی خۆیــەوەی كــردووە، دواتــر نرخی 
زەوییەكــە بــەرز بووەتەوە، فرۆشــتوویەتی 
و دوو پارچــە زەوی پــێ كڕیــوە، یەكێكیان 
كشــتوكاڵی و ئەوەی دیكەش نیشتەجێبوون 

و بەناوی خۆیەوەی كردوون".
مێردەكــەی چــاو دەبڕێتــە زەوییەكان و 
داوای لێدەكات بەناویان بكات. ئەشواق گوتی 
"ژنەكە دەیگوت پیاوەكەی داوای كردووە ئەو 
دوو زەوییــەی بەناوەوە بكــەم، منیش رازی 
نەبــووم، بۆیە بەردەوام توندوتیژی بەرامبەر 

بەكارهێناوم". 
دۆخــی  ئــاگاداری  ژنەكــە  كەســوكاری 
كچەكەیــان بــوون، تەنانــەت دایكــی داوای 
ســەیران  بــەاڵم  جیاببێتــەوە،  لێكــردووە 
ناتوانــێ  منداڵەكانــی  لەبــەر  گوتوویەتــی 

دەستبەرداری مێردەكەی ببێ.
ئەشــواق بۆ ئەو مەبەســتە لەگەڵ مێردی 
ژنەكەش دانیشــتووە و گوتی "ســەرەتا ئەو 
پیــاوە دایكــی ژنەكــەی تۆمەتبــار دەكــرد 
بــەوەی لە دژی ئەو، هانی كچەكەی دەدات، 

بــەاڵم  خۆشــدەوێت،  ژنەكــەم  دەشــیگوت 
زۆرجار تووڕەم دەكات".

ئەشــواق بۆ جــاری دووەمیش لەگەڵ ئەو 
پیــاوە دانیشــتووە و پێیگوتــووە كــە ئــەو 
خێزانــە دەناســێت و بێدەنگــن، ئــەو گوتی 
"ئەمجارە كەمێك روخســاری گــۆڕا و گوتی 
كوڕێك خەڵەتاندوویەتــی و گوتوویەتی دوو 
موڵكی باشــت هەیە واز لە مێردەكەت بێنە، 
بۆیــە دەمەوێت موڵكــەكان بخەمەوە ســەر 
خــۆم"، بەاڵم ئەشــواق دەڵێــت "دڵنیا بووم 
كە ئەو قســەیەی راســت نییە و ژنەكەشــی 

رەتیكردەوە".
وەكــو ئەشــواق ئامــاژەی بۆ كــرد، لە 
مانگــی نیســانی رابــردووەوە ژنەكــە لــە 
ماڵــی باوكیەتــی و مێردەكــەی ناهێڵێــت 
منداڵەكانیشــی ببینێــت. ناوبــراو گوتــی 
"پیاوەكە لە مانگــی ئابی رابردوو لە دادگا 
داوای موڵكەكانــی لــە ژنەكــەی كــردەوە، 
بەاڵم داواكەی رەتكرایەوە، ئێستاش داوای 
نزیكــەی 200 ملیــۆن دینــاری لێــدەكات 
لەبەرئــەوەی بە قســەی خۆی، بــە پارەی 
ئــەو، كڕیونــی. ژنەكــەش لە ناوەڕاســتی 
ســاڵی رابــردوو، داوای جیابوونــەوەی لــە 
مێردەكــەی كــردووە و دادگاش داواكــەی 
رەتكردووەتــەوە، بەاڵم ئێســتا بە تۆمەتی 
لێــدان داوای كردووەتەوە، لەو مانگەشــدا 
مێردەكــەی  بــەاڵم  دادگایــە،  دانیشــتنی 

رەتیدەكاتەوە تەاڵقی بدات".
لــە كاتێكدا پیاوەكە تەاڵقی نادات، داوای 
200 ملیۆنیشــی لێدەكات. پارێزەری ژنەكە 
گوتی "بــە پیاوەكەم گــوت ژنەكەت دەوێت 
یــان موڵكــەكان؟ دەیگــوت ژنەكــەم تەاڵق 
نــادەم، بەاڵم ناشــمەوێت ئــەو دوو زەوییە 
بەناوییەوە بێت، چونكە لەخۆی بایی بووە".

كەركووك.. سكااڵی ژنان 
رووی لە هەڵكشانە

بۆ ژنان گونجاو نییە

شوێنی بەشی پاراســتنی خێزان و منداڵ لە کەرکووك لەگەڵ 

15 فەرمانگــەی ئەمنــی لــە نێو یــەك باڵەخانەدان کــە ئەویش 

باڵەخانــەی پێشــووی بەڕێوەبەرایەتیــی پۆلیســی کەرکووکە. 

جوان حەسەن، ســەرۆکی لیژنەی خێزان و منداڵ لە ئەنجوومەنی 

پارێزگای کەرکووك، پێیوایە ئەو شوێنە گونجاو نییە بۆ ئەو بەشە. 

"شوێنی ئەو بەشە بۆ تۆمارکردنی سكااڵ لەالیەن ژنەوە گونجاو 

نییــە، لەبەرئەوەی لەگەڵ فەرمانگەی دیكــە تێكەڵن و زۆرجار بە 

ئەستەم دەدۆزرێتەوە".

 گوتیشــی "جگە لەوە بەشەکە پێویســتی بە دامەزراندنی 

توێژەری کۆمەاڵیەتی زیاترە، تاوەکو بتوانن باشــتر لە سكااڵکان 

تێبگەن و چارەسەریان بۆ بدۆزنەوە".
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هاوواڵتییەك هەوڵی خۆکوشتن دەداتکۆمەاڵیەتی
رووداو - هەولێر

رائید هۆگر عەزیز، گوتەبێژی بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی هەولێر بە )رووداو(ی راگەیاند، كاژێر 4:30 خولەكی رۆژی 2017/1/1، هاوواڵتییەكی شاری 
هەولێر بەنێوی )ب.ت.م( لەبەردەم بازاڕی فامیلی مۆڵی شــاری هەولێر و لەســەر پردی پەڕینەوەی ئەو مۆڵە بە مەبەســتی خۆكوشتن خۆی هەڵدابووە 

خوارەوە، بەاڵم نەمردووە و دەستبەجێ پۆلیسی فریاكەوتن گەیشتنە شوێنی مەبەست و لەگەڵ لیژنەی تەندروستی، فریاگوزاریی سەرەتاییان بۆ كرد و 
گواسترایەوە بۆ نەخۆشخانە. بەگوتەی باوكیشی، ئەو هاوواڵتییە جارێكی دیكەش هەوڵی خۆكوشتنی داوە، بەاڵم توانراوە رزگار بكرێت.

ژیلەمۆ عەبدولقادر

* بەڕێوەبەری بەرەنگاربوونەوەی 
توندوتیژی دژی ئافرەتان/ هەولێر

موقەدەمی مافپەروەر

ژنێــك دەڵێت لە تەنیشــت مێردەكەم 
دانیشــتبووم، نامەیــەك بــۆ مۆبایلەكەم 
هات نووســیبووی تەلەفۆنم بۆ بكە، بەاڵم 
پێــش ئــەوەی تەلەفۆنی بۆ بكــەم، یان 
مێردەكەم دڵنیا بێتەوە كە ئەوە كەسێكی 
بێزاركــەرە، بڕیــاری خــۆی دا و گوتــی 

ناپاكییت لێكردووم. 
ژنێكی دیكە دەڵێت، مێردەكەم بەردەوام 
ســەری شۆڕ كردبووەوە سەر مۆبایلەكەی، 
كاتێك مۆبایلەكەی كەوتە دەســتم، بینیم 
چەندین وێنەی نەشــیاوی ئەو ئافرەتانەی 
تێدایە كە پەیوەندییــان لەگەڵ مێردەكەم 

هەیە. بۆیە داوای جیابوونەوەم كرد.
ژنێكی دیكە گرفتاری دەردی خۆیەتی، 
مێردەكەی تاوەكو درەنگانی شەو سەرقاڵی 
چاتكردنە. دەڵێت "من هیچ لە فەیسبووك 
نازانــم، بــەاڵم ئەوەندە دەزانــم مێردەكەم 
منی بە قوربانی فەیسبووك كردووە، بۆیە 

چیدی بەرگە ناگرم و جیادەبمەوە".
پیاوێك بەدەست ساردوسڕیی ژنەكەیەوە 
گیرۆدە بووە، بۆیە دەڵێت كاتێك ئامێرێكی 
دانــا،  ئۆتۆمبێلەكــەی  لەنێــو  ریكــۆردم 
دەركــەوت كە پەیوەندی لەگەڵ كەســێك 
هەیە. هەرچەندە قسەكانیان لە چوارچێوەی 
هاوڕێیەتییە و هێڵی سووری نەبەزاندووە، 
بەاڵم چیدی بەرگەی ساردوســڕیی ژنەكەم 

ناگرم، دەمەوێ تەاڵقی بدەم.
ئەو چەند كێشەیەی سەرەوە مشتێكن لە 
خەرواری كێشە كۆمەاڵیەتییەكانی رۆژگاری 
ئەمــڕۆ كــە ســەرچاوەكەیان ئامێرەكانــی 

گەیاندن و تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكانە.
بەگوێرەی لێكۆڵینەوەكان و ئەو داتایانەی 
كە لە دادگاكاندا لەبەردەســتدان، زۆربەی 
كێشــە كۆمەاڵیەتییەكانــی ئەمــڕۆ بەهۆی 
مۆبایــل و تــۆڕە كۆمەاڵیەتییەكانەوەیــە، 
زۆربــەی ناپاكــی هاوژینیــش هــەر لــەو 
بــە  ناپاكییەكــەش  دەكــرێ.  رێگەیــەوە 
پلــەی یــەك لەالیــەن پیاوانــەوە دەكرێ، 
چونكە ژنان بەهۆی ســەرقاڵییان بە كاری 
دەرەوە و مــاڵ و منــداڵ، زۆر ناپەرژێنــە 
ســەر بەكارهێنانی ئامێرەكانــی گەیاندن، 
پیاوانیــش زیاتر لە ژنان دەســتبەتاڵترن، 
بەتایبەتی بەهۆی قەیرانی داراییەوە رێژەی 

بێكاری هەڵكشاوە.
زۆرتــر  هاوژینــی  ناپاكیــی  جــاران 
ئــەوە بوو كــە ژن و پیاو پێكــەوە بەچاو 
ببینرێــن، بــەاڵم ئامێرەكانــی گەیانــدن و 
تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان، تێڕوانینی خەڵكی 
بــۆ ناپاكیی هاوژینــی گۆڕیوە. مەرج نییە 
هەمــوو قســەكردنێك و پەیوەندییــەك لە 
رێگــەی مۆبایــل و تــۆڕە كۆمەاڵتییــەكان 
لەگــەڵ رەگــەزی بەرامبــەر خیانــەت بێ، 
رەنگــە زۆرجــار تەنیــا وەكــو دوو هاوڕێ 
قسە لەگەڵ یەكدی بكەن، بەاڵم زۆر كەس 
ئــەوە بــە خیانەت و ناپاكــی دەزانێ و لە 

هاوژینەكەی جیادەبێتەوە.
ئەگەر بۆ یاســا بگەڕێینەوە، یاسایەكی 
تایبەت هەیە بە ناوی یاسای ژمارە )6(ی 
ساڵی 2008 ، یاسای قەدەغەكردنی خراپ 
بەكارهێنانــی ئامێرەكانــی پەیوەندیكردن 
لە هەرێمی كوردســتان. كاتێك كێشەكان 
دەبێتە ســكااڵ، ئــەوا بەپێی ئەم یاســایە 
دەكــرێ،  ســكااڵكە  بــۆ  بەدواداچــوون 
بەاڵم الیەنــەكان بڕوایان بەمــە نییە كەوا 
الیەنەكان تەنیا بە خراپی مۆبایل یان تۆڕە 
كۆمەاڵیەتییەكانیــان بەكارهێنابێ ، بەڵكو 
ئــەو نامــە و قســانەی بە چــات و دەنگ 
كردوویانــە بە ناپاكی هەژمــاری دەكەن و 

داوای جیابوونەوە دەكەن.
بەاڵم ماددە 377 لە یاســای ســزادانی 
عێراقی ناپاكیی هاوژینی روونكردووەتەوە 
و دەڵێــت "بــە گرتن ســزا دەدرێــت ژنی 
زینــاكار و ئەوەی زینــای لەگەڵ كردووە". 
بۆیــە هەموو قســە و گفتوگۆیەك ناچێتە 

خانەی ناپاكییەوە.

مۆبایل و 
ناپاکیی هاوژینی

پشتیوان جەمال
رووداو - سلێمانی

لە ســاڵی رابردوودا 583 حاڵەتی توندوتیژی 
لەالیــەن ژنانەوە بەرامبەر پیــاوان تۆمار كراون، 
هەشت پیاویش لەالیەن ژنەكانیانەوە بەهاوكاریی 

كەسانی دیكە كوژراون.
یەكێتی پیاوانی كوردســتان ســاڵی 2008 
وەكــو تاكە رێكخــراو لە هەرێمی كوردســتان 
بــۆ داكۆكیكردن لە پیاوان دامەزراوە. ســااڵنە 
ئاماری ئەو توندوتیژیانە كۆدەكاتەوە كە ژنان 

بەرامبەر پیاوانی دەكەن.

توندوتیژی زیادی کردووە

بەپێی ئاماری یەكێتی پیاوان كە كۆپییەكی 
دراوەتە )رووداو(، لە سەرەتای ساڵی رابردووەوە 
تاوەكو كۆتایی ساڵەكە 583 سكااڵ و توندوتیژی 
لەالیەن ژنەوە بەرامبەر پیاوان تۆمار كراون، بەاڵم 
ئەو ژمارەیە لە ساڵی 2015دا 526 حاڵەت بووە.

لەو توندوتیژیانەی ساڵی رابردوو یەكێتییەكە 
تۆماری كردوون، 231 حاڵەتی دەستبەرداگرتنی 
منــداڵ لەالیــەن ژنــەوە هەبووە، ئەویــش دوای 
جیابوونەوە. هەروەها 182 حاڵەتی دەستوەردانی 
كەسوكار لە ژیانی خێزان. 56 حاڵەتی ناپاكیی 
هاوژینــی، 48 حاڵەتــی گوشــاری دەروونــی و 
توندوتیژیی سێكســی، 36 حاڵەتــی دەركردنی 
پیاوان لە ماڵەوە، 17 حاڵەتی دەستبەرداگرتنی 

مووچە، 13 حاڵەتی جەستەیی هەبووە.
بورهــان عەلی، ســكرتێری یەكێتیی پیاوانی 
كوردستان بە )رووداو(ی راگەیاند، هۆكارەكانی 
خۆكوشتن و زیادبوونی توندوتیژییەكان، زۆربەی 
بەهۆی قەیرانی داراییەوەیە، كاتێك پیاو ئیفالسی 

كردووە، لەالیەن ژنەكەیەوە شكێندراوەتەوە، یان 
توندوتیژیی بەرامبەر كــراوە، بۆیە هەندێك لەو 

پیاوانە پەنا بۆ خۆكوشتن دەبەن.
بەاڵم مەرزیە عومــەر، توێژەری كۆمەاڵیەتی 
گوتی "ئێستا بەهۆی پێشكەوتنی تەكنەلۆژیاوە 
بەتایبەتیش لە تــۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان و دراما 
دۆبالژكراوەكانــەوە، ژنانیــش چاوكراوەتر بوون 
و داوای مافەكانیــان دەكــەن، زۆرجاریــش بەو 
هۆیەوە توندوتیژی بەرامبەر پیاوان بەكاردێنن".

بە دار و ماسیحە لێیان داوە

بورهان باسی چەند پیاوێكی كرد كە ساڵی 
رابــردوو لەالیــەن خێــزان و منداڵەكانیانەوە 
توندوتیژییــان بەرامبــەر كــراوە. یەكێك لەو 
پیاوانــە رۆژانــە لەالیــەن ژن و كچەكانییەوە 
توندوتیژیــی بەرامبــەر كــراوە و گوتــی "ئەو 
بەهــۆی  دەكــرد،  بیناســازیی  كاری  پیــاوە 
كاركــردن،  كاتــی  لــە  كەوتنەخــوارەوەی 
كەمئەنــدام بــووە، ژن و كچەكانــی بــە دار 
و ماســیحە لێیــان داوە و ســەر و قاچیــان 
شــكاندووە، بەاڵم بەهۆی دابونەریتەوە سكااڵ 

تۆمار ناكات".
فــەرەج،  بورهــان  گوتــەی  بــە 
پیاوێكی بەســااڵچوو تەنیا لەبەرئەوەی 

موڵكــی هەیــە و نایەوێــت بە نــاوی خێزان 
توندوتیژییــان  بــكات،  منداڵەكانییــەوەی  و 

بەرامبــەر كــردووە، چونكــە لــەوە دەترســێ 
ئەگەر موڵكەكانی بەناوی ئەوان بكات، لە ماڵ 

دەریبكەن.

70 پیاو خۆیان کوشتووە

هەرچەنــدە ســاڵی رابــردوو بەپێــی ئــەو 
هەوااڵنەی لە میدیاكانەوە باڵودەكرانەوە، ئاماژە 
بە زۆربوونی خۆكوشــتنی نێرینــە دەكرا، بەاڵم 
بەپێــی ئامارەكانی ئەو رێكخــراوە، لە 2016دا 
70 كەس لە رەگەزی نێر خۆیان كوشــتووە كە 
زۆربەیــان گەنجن )22 لە پارێزگای هەولێر، 19 
لە ســلێمانی، 14 لە كەركووك، 9 لە دهۆك، 6 

لە هەڵەبجە(.
حاڵەتەكانــی  گوتــی،  فــەرەج  بورهــان   
خۆكوشتن لەوە زیاترن، بەاڵم الی ئەوان تەنیا 

ئەو 70 حاڵەتە تۆماركراوە.
ئــاری كەمال، توێژەری كۆمەاڵیەتی دەڵێت 
بــە لەبەرچاو گرتنــی ئەو قەیرانە ســەختەی 
رووبەڕووی كوردســتان بووەتەوە و بوونی ئەو 

ژمــارە زۆرەی چــەك لە 

مااڵندا، ئەو ئامارەی خۆكوشتن زۆر نییە.
بەپێی بەدواداچوونی )رووداو(، لە 2016دا 
چەنــد تاوانێكــی خۆكوشــتن دەنگدانــەوەی 
زۆریــان لەنێــو خەڵكــدا هەبــووە، لەوانــەش 
خۆكوشــتنی بازرگانێــك لــە هەولێــر بەهۆی 
قەرزدارییــەوە. خۆكوشــتنی پیاوێكی تەمەن 
80 ســاڵ لــە شــاری ســلێمانی و هەوڵدانــی 
دوو هاوڕێ بۆ خۆكوشــتن كــە یەكێكیان مرد 
و ئــەوەی دووەم لــە ژیاندا مایــەوە. هەروەها 
خۆســووتاندنی مامۆستایەكی ئاینی لە شاری 
ســلێمانی و خۆكوشــتنی پیاوێك لە سنووری 
پارێزگای هەولێر كە لە چلەی مەرگی ژنەكەیدا 

خۆی كوشت.
 

رۆژانە نزیكەی سێ پیاو دەکوژرێن

تائێســتا هیچ الیەنێكــی ئەمنی لە هەرێمی 
پیاوانــی  كوشــتنی  ئامــاری  كوردســتان 
باڵونەكردووەتــەوە. ئەو رێكخــراوەش ئاماری 
كوشــتنی پیــاوان تۆمار ناكەن، بــەاڵم وەكو 
بورهــان عەلــی گوتــی "بەپێــی زانیاریمــان 
رۆژانە یەك تاوەكو ســێ پیاو بەهۆی كێشەی 

كۆمەاڵیەتییەوە دەكوژرێن".
لە هاوینی ساڵی رابردوودا لە شارۆچكەی 
كۆیە، دوو پیاوی خانەنشین كە تەمەنیان 50 
ساڵ و 59 ساڵ بوو، لەالیەن مێرمنداڵێكەوە 

بە چەقۆ كوژران ئەوەش دەنگدانەوەی 

گــەورەی بــەدوای خۆیــدا هێنــا. هەروەها 
مانگی رابردوو شــوفێرێكی تاكســی لەالیەن 
هاوڕێیەكــی خۆیــەوە كە تەمەنی 15 ســاڵ 

بوو، كوژرا و سووتێنرا.
ئــاری كەمــال، توێــژەری كۆمەاڵیەتــی 
گوتــی "بەگشــتی كوشــتن زیــاد بــووە و 
ئــەو حاڵەتانــەش بەزۆری بەهۆی كێشــەی 
كێشــەی  زۆرجــار  كــە  ئابوورییەوەیــە 

كۆمەاڵیەتی لێكەوتووەتەوە".

تاوانی کوشتن لە نێو خێزاندا

هــەر لــە تاوانەكانــی كوشــتنی پیاواندا 
لــە ســاڵی رابــردوو، شــەش بــرا لەالیــەن 
براكانیانــەوە بەهۆی كێشــەی جۆراوجۆری 
كۆمەاڵیەتییــەوە كــوژراون. ســێ باوكیــش 

لەالیەن كوڕەكانیانەوە كوژراون.
لــە  رابــردوودا  ســاڵی  لەمــاوەی  هــەر 
پارێزگاكانــی هەولێــر و ســلێمانی، چەنــد 
رووداوێكی كوشــتنی كەسانی نزیك روویاندا 
لەوانە، كوشــتنی خوشــكەزا لەالیەن خاڵ، 
كوشــتنی خاڵ لەالیەن خوشكەزا. كوشتنی 
ئامــۆزا و پــورزای یەكــدی و زاوا لەالیــەن 

ژنبراوە.

رووداو - هەولێر

جەرجیس بە تەواوی گۆشەگیر ببوو، 
لە ماڵ نەدەهاتە دەرەوە، شــەو و رۆژی 
بە چا خواردنەوە و جگەرەكێشان بەسەر 
دەبرد، ئەو گۆشــەگیرییەی سەری كێشا 
بــۆ خۆلەناوبردن. لەو شــوقەیەی تێیدا 
دەژیا ئاگری لە جەســتەی خۆی بەردا و 

بەهۆیەوە مرد.
شەوی 2016/12/27 پیاوێكی تەمەن 
64 ســاڵ بەنــاوی جەرجیــس حەوێــز، 
دانیشــتووی شــوقەكانی هانا ســتی لە 
شــاری هەولێر، لەنێــو هۆڵی باڵەخانەی 
شــوقەكەیاندا ئاگری لە جەستەی خۆی 
بــەردا، هــەر دوای رووداوەكە تیمەكانی 
كوژاندنــەوەی ئاگــر گەیشــتنە شــوێنی 
كۆنتــرۆڵ  ئاگرەكەیــان  و  رووداوەكــە 
كــرد، بــەاڵم بەهــۆی زۆریــی رێــژەی 

سووتانەكەیەوە گیانی دەرچوو.
هۆگر عەزیز، گوتەبێژی بەڕێوەبەرایەتی 
پۆلیســی پارێزگای هەولێر بە )رووداو(
ی راگەیانــد كەســوكارەكەی دەڵێن ئەو 
پیــاوە ماوەیەكــە تووشــی نەخۆشــیی 
دەروونــی بــووە، هــەر بەو هۆیەشــەوە 

خۆی سووتاندووە.
جەرجیس ســاڵی 1978 ژنی هێناوە، 
بــەاڵم هاوژینەكــەی منداڵــی نەبــووە، 
و  هەڵگرتووەتــەوە  منداڵێكیــان  بۆیــە 
نزیكــەی 25 ســاڵە بەخێــوی دەكــەن. 
جەرجیــس تاوەكو دوو ســاڵ لەمەوبەر 
كەســێكی خاوەنكار بــووە و لە ناوچەی 
پیشەســازیی باكوور لە شــاری هەولێر، 

تەعدیلچی بووە.
جەرجیــس  بــرای  حەوێــز،  جــەالل 
دوو رۆژ دوای خۆســووتاندنی براكــەی 
بــە )رووداو(ی راگەیانــد كــە براكــەی 
نەخۆشیی دەروونی هەبووە، دایكیشیان 

كە مردووە، هەمان نەخۆشیی هەبووە.
 جــەالل گوتــی "ماوەی ســاڵێك بوو 
نەدەهاتــە دەرەوە، رۆژانــە تەنیــا چای 
دەكێشــا،  جگــەرەی  و  دەخــواردەوە 
رۆژی وا هەبــوو پێنــج پاكەت جگەرەی 

دەكێشا".
جەالل گوتیشــی "نەخۆشــییەكەی بەو 
شێوەیە بوو ئەگەر بە شتێكەوە بیگرتایە، 
ئیتر هەمان قســەی دووبــارە دەكردەوە. 
و  دەروونــی  پزیشــكی  الی  بردمانــە 
دەرمانیشی بۆ نووسی و بەكاری دەهێنا".

جەالل گوتی كە پێش خۆسووتاندنیشی 
باســی خۆســووتاندنی كردبــوو، بــەاڵم 
بەجدییــان وەرنەگرتووە و لــەو باوەڕەدا 

نەبوون خۆی بسووتێنێ".
كوڕەكەیــان  رووداوەكــەش  شــەوی   
لــە دەرەوە خەریكــی كاركــردن بــووە، 
ژنەكــەی نوێژی خەوتنانی كــردووە و لە 
ژوورەوە بــووە، كاتێك هاتووەتە دەرەوە 
بینیویەتــی مێردەكــەی لــە هۆڵەكەیاندا 
ئاگری لــێ بەرز دەبێتەوە. دراوســێكانی 
بــە پەلــە بە هانایــەوە چوون، پۆلیســی 
بەرگریی شارســتانیش لێیان نزیك بووە، 
بە پەلە گەیشتوونەتە ئەوێ و ئاگرەكەیان 

كۆنترۆڵ كردووە.
ســەرچاوەیەكی ئەمنــی بــە )رووداو(
ی گــوت "ئــەو پیــاوە دەبەیــەك نەوتی 
بــە خۆیدا كردووە و خۆی ســووتاندووە. 
ســەرەتاییەكانیش  لێكۆڵینــەوە  بەپێــی 
كە لــە خزمەكانییــەوە دەســتكەوتوون، 
بــە  و  هەبــووە  دەروونــی  نەخۆشــیی 
كەسوكاریشــی گوتــووە لە ژیــان بێزارە 
و خــۆی دەســووتێنێ، چاوەڕێیــن دوای 
پرســەكە راپۆرتی پزیشــكی بــۆ پۆلیس 

بهێنن".

هەشت پیاو لە ساڵی رابردوودا 
بەدەستی ژنەكانیان كوژراون

پیاوێكی تەمەن 64 ساڵ خۆی دەسووتێنێ

ساڵی رابردوو توندوتیژی بەرامبەر 583 پیاو کراوە

ژنانی تووشی شۆك کردووە

بەپێی ئامارەکانی یەکێتی پیاوان، لە ســاڵی رابردوودا هەشت پیاو لەالیەن ژنانەوە 
کوژراون، لەکاتێكدا لە ساڵی 2015دا شەش پیاو بە دەستی ژنان کوژراون.

کوشــتنی نەقیــب رامیار عەبدولســەمیع لە شــاری کۆیــە لەالیــەن ژنەکەیەوە و 
بــە هاوکاریی خۆشەویســتەکەی و دواتریــش ســووتاندنی، یەکێك بوو لــە رووداوە 
کاریگەرەکانی ســاڵی رابردوو. مەرزیە عومەر، توێژەری کۆمەاڵیەتی ئەو ئامارەی بەالوە 
زۆرە و گوتی "لەبەرئەوەی لە کۆمەڵگەی ئێمە ژن بە مرۆڤێكی بەسۆز ناسراوە و کەمتر 
پەنا بۆ کوشــتن دەبات، بۆیە کوشــتنی هەشــت پیاو زۆرە و کاتێــك هەواڵی لەو جۆرە 

دەبیستین شۆك دەبین".

70 پیاو لە ساڵی رابردوودا خۆیان کوشتووە

"جەرجیس حەوێز، رۆژانە 5 پاکەت جگەرەی دەکێشا"
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رووداو - هێلسنكی 

ماوەیەكــی زۆری پێچــوو تا رێگــەی قاچاخی 
بــڕی و لەگــەڵ خێزانەكــەی گەیشــتنە ســوێد، 
لەوێش هەرچەنــدە ژیانێكی تاڕاددەیەك ئارامیان 
هەبــووە، بــەاڵم لەوێــش ئۆقرەیان نەگــرت و بە 
فینالنــد.  گەیشــتنە  زۆرەوە  دەردەســەرییەكی 
ئەوەندەی نەبرد سانا بووە جێی باسی میدیاكان و 

ئێستا فینالندییەكان شانازیی پێوە دەكەن.
ســانا تاهیر، تەمەن 26 سااڵن، لە دایكبووی 
رۆژئاوای كوردستانە، 7 ساڵی تەمەنی لە رێگەی 
كۆچ و بە ئاوارەیی بەســەر بــردووە. لە رۆژئاوای 
كوردســتانەوە بۆ هەرێمی كوردســتان، پاشــان 

توركیا و تا گەیشتە سوێد، لەوێش دوای مانەوەی 
ســاڵێك بێ وەاڵم، گەیشــتە فینالند و ئێستا لە 

باكووری ئەو واڵتە دەژی. 
ســانا ئێســتا خەریكی كارێكە كــە بەهۆیەوە 
وەك پاڵەوانــی رێگەی كۆچ باس دەكرێت و وەك 
خۆیشــی دەڵێت، كڕیاری ســەدان هەزار یۆرۆ بۆ 

كارە دۆكیۆمێنتارییەكەی هەیە.

چەند جارێك ئاوارەبوون

چیرۆكــی نەهامەتــی و ناخۆشــیی ئەم كچە 
كــوردە لــەو رۆژەوە دەســتپێدەكات كــە بەهۆی 
شــەڕی ناوخــۆی ســووریاوە، ئــاوارەی هەرێمی 

كوردستان بووە، پاشان دەگەڕێتەوە زێدی خۆی 
"پێمانوابــوو رزگارمــان بووە و ســەرفراز دەبین، 

نەمانزانی ژیانێكی خراپتر چاوەڕێمان دەكات".
دوای چەنــد مانگێــك لە كشــانەوەی زۆربەی 
دەزگاكانی سەر بە رژێمەكەی ئەسەد لە رۆژئاوای 
كوردســتان، سانا لەگەڵ خێزانەكەی دەگەڕێتەوە 
رۆژئاوای كوردســتان، بەاڵم كەســێكی نزیكی لە 
رووداوێكــی تەمومژاویــدا لە عامــوودە دەكوژرێ 
و ناچــار دووبــارە ئــاوارەی هەرێمی كوردســتان 
دەبنــەوە. بە گوتەی خــۆی، ژیانیان لە هەرێمی 
كوردســتان زۆر باشــتر نەبووە لــەوەی رۆژئاوای 
كوردســتان "لەوێــش لــە رەوشــێكی زۆر خراپدا 

بووین، بۆیە بە ناچاری روومان كردە توركیا". 

دوای مانەوەیــان لــە توركیــا و هەوڵــدان بۆ 
كڕینەوەی ڤیزا، ئەوەی هەیانە لە دەستی دەدەن 
و بە رێگەی قاچاخ دەچنە یۆنان، لەوێشــەوە بۆ 
ئیتاڵیــا و دوای بڕینــی چەند ســنوورێكی دیكە 
دەگەنــە ســوێد "ســاڵێك لە ســوێد ماینــەوە و 
چارەنووســمان هیچ دیار نەبــوو، بۆیە بە قاچاخ 
چووینە فینالند و ئێســتا لە باكــووری ئەو واڵتە 

دەژین".

بۆمبێك لە رێگای کۆچ

رێگــەی  لــە  ئێســتا  كــوردە  ئــەم كچــە 
بەڵگەفیلمێكــەوە كە لەبارەی نەهامەتییەكانی 
مندااڵنــی كۆچبــەر ئامــادەی دەكات، بووەتە 
جێی باســی میدیاكان "ئەگەرچــی كامێراكەم 
لە ئاســتێكی پێویست نەبوو، بەاڵم بە بەهای 
ســەدان هەزار یۆرۆ گرتەی ڤیدیۆییم پێ تۆمار 
كــردووە". ســانا پێیوایــە بەڵگــە فیلمەكەی 

"بۆمبێكە و دەتەقێتەوە".
ســانا زانیاری زیاتــر لەبــارەی ناوەڕۆكی 
دۆكیۆمێنتارییەكــەی بــاس دەكات و دەڵێت 
"تێیدا باســی هەموو ئــەو الیەنانە دەكەم كە 
دەســتیان بە خوێنی ژن و مندااڵنی كۆچبەر 

ســوور بووە". سانا ناوی ئەو الیەنانە ئاشكرا 
پەكەكــە،  "گەریالكانــی  دەڵێــت  و  دەكات 
توركیــا،  ئەمنییەكانــی  دەزگا  كارمەندانــی 
كارمەندانــی  تەنانــەت  توركیــا،  پۆلیســی 
باڵیۆزخانــەی واڵتانی ئەوروپــی لە ئەنقەرە، 
ئەمانــە هەموویــان تۆڕێــك بــوون و لەگەڵ 
بــوون". هەروەهــا  قاچاخییــەكان شــەریك 
دەڵێت "بەڵگەی بازرگانیكردن بەو مندااڵنەوە 
ئاشــكرا دەكەم كە بوونە قوربانیی دەســتی 
پۆلیس و كارمەندانــی باڵیۆزخانەكان، دواتر 
مێدیــای واڵتەكانیان بازاڕكارییــان بە تەرمی 

ئەو مندااڵنەوە دەكرد".

ســانا بــە چــاوی پڕ لــە فرمێســكەوە زۆر 
دیمەنی كارە دۆكیۆمێنتارییەكەی دەگێڕێتەوە 
"قســە و پێكەنینــی ئــەو مندااڵنــەم الیە كە 
دواتــر تەرمەكانیان دۆزرانەوە. بەرپرســانیش 
كە دەســتیان تێیدا هەبوو، دواتر فرمێســكی 

تیمساحییان بۆ دەڕشتن".
 هانا ئیركی، بەرپرســی سانا و خێزانەكەی 
لە فینالند كــە رۆڵی لە پێگەیاندنی كارەكانی 
ســانادا هەبووە، بە )رووداو(ی راگەیاند "سانا 
شــانازییە بــۆ ئێمــەی مرۆڤدۆســت و هەموو 
كەســێكی ئــەم جیهانــە". گوتیشــی "ســانا 
كەسێكە دەبێت سوود لە تواناكانی وەربگرین. 
ئەو وەكو گەنجێك ئەزموونێكی ســەركەوتووی 
كۆچبەرانە كە ئەگەر پشتگیریی بكرێن و پەرە 
بە كارەكانیان بدرێت، دەبنە ئەو كەسانەی كە 

واڵت لە داهاتوودا شانازییان پێوە دەكات".
بەرپرســی دۆســیەی ســانا و خێزانەكەی، 
خۆشــحاڵە بــەوەی هــەر زوو فێــری زمانــی 
فینالنــدی بــووە و بیر لــەوە دەكاتــەوە زوو 
دەســت بــە كار بكات "ســانا كــە هاتە المان 
سەرەتا بە ئینگلیزی و كەمێك سویدی قسەی 
لەگەڵ كردین و ئێســتا تا ئاســتێكی باش بە 
فینالنــدی لەگەڵمــان دەدوێــت". گوتیشــی: 
"ئــەوەی زۆر خۆشــحاڵی كــردم، ســەرەتای 
قســەكانی لەگەڵ ئێمە، بابەتی كار و خوێندن 
بوو، دواتر زانیمان كە خاوەنی ئەم شــاكارەیە 
و ســەدان بەڵگەی ڤیدیۆیــی الیە، ئیدی بۆیە 
بڕیارمــان دا پەرە بە كارەكەی بدەین و ببێتە 

یەكێك لە فیلمە بەڵگەییە بەهێزەكان".

رووداو - ستۆكهۆڵم 

"ئەگەر ئەمە راســتی بێــت و زمانی عەرەبی 
بووبێتە دووەمین زمانی ســوێد، ئەوە سوێد لە 
بەردەم تەعریبێكی راستەقینەدایە و تەواو پێی 
نیگەرانم". ئەمە بۆچوونی كوردێكی دانیشتووی 
ســوێدە لەبــارەی هەواڵێك كە دەڵێــت زمانی 
عەرەبــی بووەتــە دووەم بەرباڵوتریــن زمانــی 

ئاخاوتن لە سوید.
بەپێی دوایین ئامار كە كۆتایی ساڵی رابردوو 
لەالیەن مێدیاكانی سوێدەوە باڵوكرایەوە، زمانی 
عەرەبی بەهێزتریــن ركابەری زمانی فینالندییە 
بــۆ ئــەوەی دوای زمانی ســوێدی ببێتە زمانی 

دووەم لەو واڵتەدا.
 بەاڵم ئاماری فەرمیی دەوڵەت تا ئێستا وەك 
ركابــەری زمانــی دووەم ناوی زمانــی عەرەبیی 
لەحاڵەتــی  زانیارییــەكان،  بەپێــی  هێنــاوە. 
قبوڵكردنــی دواییــن وەجبــەی كۆچبــەران كە 
زۆرینەیــان عەرەبن، ئەوە یەكالیی دەبێتەوە كە 
زمانی عەرەبی دەبێتە دووەم زمانی سەرتاسەریی 
سوێد لەدوای زمانی سوێدی. بەمەش عەرەب لە 
رووی زمان و لە رووی ژمارەوە دەبنە گەورەترین 
پێكهاتەی كۆمەاڵیەتی لە سوێد لەكاتێكدا پێشتر 

زمانی فینالندی دووەم بوو. 
ئــەم راســتییە بەشــێك لــە ســوێدییەكان 
و فینالنــدی و زۆربــەی پەنابەرانــی كــوردی 
نیشــتەجێی ئەو واڵتەی نیگەران كردووە، بەاڵم 
عەرەبەكانی نیشــتەجێی ســوێد پێی خۆشحاڵ 

بوون و ئاهەنگیان گێڕا. 
 

سوێدییەکان فێری عەرەبی بوون

وشــە  لــە  زۆر  شــارەزای  ســوێدییەكان 
عەرەبییەكان بوون و لەزۆر لە گفتوگۆكانیاندا 
لەگەڵ كورد و بیانییەكانی دیكەی ئەو واڵتە، 
ئەو وشــانە بەكاردەهێننەوە كــە زۆر باڵون. 
بەتایبەتــی لەو ناوچانەی عــەرەب زۆرینەن، 

لەوانەش شاری مالموێ. 
ئەبوو مونعیم حەمید سامەڕایی كە مامۆستای 
زمانــی عەرەبییــە، پێیوایە ئــەوە پەیوەندی بە 
بەهێزیی جالیەی عەرەبی و هێز و كاریزمای زمانی 

عەرەبییەوە لەسەر كۆمەڵگەی سوێدی هەیە. 
سامەڕایی بە )رووداو(ی گوت "ئێستا لەنێو باڕ 
و یانەكانی شەوانە، لە ئاهەنگە گەورەكاندا گۆرانی 
عەرەبی دەگوترێ". سامەڕایی دڵگرانە لەوەی كە 
هەنــدێ پێكهاتە و رەوەندی دیكەی نیشــتەجێی 
سوید بەوە ناڕەحەت بوون و گوتی "بەداخەوە زۆر 

كەس بە تەشەنوجەوە بابەتەكەیان وەرگرتووە".
كــورد و ســریانەكانی ئــەم واڵتــە لــە تــۆڕە 
كۆمەاڵیەتییەكان قسەی زۆریان لەسەر ئەو بابەتە 
كردووە و بە هەڕەشــە بۆ سەر ئایندەی خۆیان و 

تەنانەت سوێدییەكانیشی دەزانن.
لەهیب ســیمانتۆس ئاشوورییەكی دانیشتووی 
ســوێدە و دەڵێت "گەیشــتنی زمانی عەرەبی بەو 
ئاستە، دەستپێكی گۆڕانێكی سیاسیی نوێیە كە 
ئیسالمی سیاسی و ئابووریی واڵتانی كەنداوی لە 
پشتە". گوتیشی "ئەم راستییە هەڕەشەیە لەسەر 

هەموو دانیشتووانی سوێد". 
هەروەها ئازاد جەبار، كوردی دانیشتووی سوێد 
دەڵێت "بە هەڕەمەكی و بە بەرنامەش عەرەبێكی 
زۆر رووی لــە ســوێد كردووە، بەشــێوەیەكی زۆر 
خێــرا ژمارەیــان زیــاد دەكات. هەتــا كوردێك و 
ســوێدییەك دەبنە خاوەنی منداڵێك، عەرەبێكی 

سوێد دەبێتە خاوەنی چوار منداڵ".
 ئــازاد بــە دووری نازانــێ لە 10 ســاڵی 
داهاتــوودا عەرەب ركابەری ســوێدییەكانیش 
بكەن. ئەو دەڵێت "ســوێد لەژێر هەڕەشــەی 

بە عەرەبكردندایە".

شار و گەڕەکە 
عەرەبنشینەکان، ئارام نین

پێشتر )رووداو( باڵوی كردەوە ژمارەی مزگەوت 
و ناوەندە كولتوورییە عەرەبییەكان بە پاڵپشــتی 
واڵتانــی كەنداو روو لە زیادبوونە. ئازاد جەبار كە 
خۆی شــارەزای كاری رێكخراوە كولتوورییەكانە، 
دەڵێت "ئەوان كار لەســەر كولتوورێكی توندئاژۆ 
و یەكترســڕینەوە و ئیســالمیی عەرەبی دەكەن، 
زیادبوونــی ئــەم ژمارەیە چاالكــی كولتووریی و 

سیاسیشی لە پشتەوەیە".
ئــازاد پێیوایــە بوونی ئەو هەمــوو عەرەبە لە 
ئەوروپــا هەڕەمەكــی نییە و بــە بەرنامە دەكرێ 
"ناڵێــم عــەرەب نەتەوەیەكی توندئــاژۆن، بەاڵم 
بەرنامەیەك لە پشــت ناردنی ئەم هەموو عەرەبە 
بــۆ ئەوروپا هەیە، ســەرەتای كاریگەرییەكانی لە 
ســوێدەوە بەدیاركەوتووە". جەبار گوتیشــی "بۆ 
پرســیاری ئەوە ناكەن، كە هیچ یەكێك لە شــار 
و گەڕەكە عەرەبنشــینەكان بە دەگمــەن ئارامی 

بەخۆیەوە دەبینێ".
هەفتــەی رابــردوو، بڕینــی چەنــد دووكان و 
گەورە ماركێت و ســووتاندنی چەند ئۆتۆمبێلێك 
لە گەڕەكی هیوزبی لە باكووری شاری ستۆكهۆڵم، 
مێدیاكانی ســوێدی تەنی و چەند خاوەن كارێكی 
ئــەو گەڕەكــە كــە زۆربەیــان كورد بــوون، وەك 
ناڕەزاییــەك لــە بەرامبەر نەبوونی ئاســایش لەو 
ناوچەیە شوێن و دووكانەكانیان داخست، یەكێك 
لەوانە گەورە بازرگانی كورد سەالم كوردە بوو كە 
بە )رادیۆی ســوێد(ی گوت "ئــەم ناوچانە تەواو 

فەرامۆشكراون و خەریكە ژیانی تێدا نامێنێ".
هیوزبــی لەگــەڵ چەنــد گەڕەكێكــی دیكەی 

باكووری ستۆكهۆڵم كە زۆرینەی دانیشتووانەكەی 
عەرەبــن، لەپاڵ شــارەكانی دیكەی وەك مالموێ 
و ســیودێرتێلیا و ئیسكلســتوونە، بەالی زۆر لە 
ســوێدییەكانەوە ئــەو ناوچانــەن كــە ئارامییان 
تێــدا نییــە و هەفتە نییە روودانی كوشــتن، یان 

سووتاندن، یان دزیكردنی تێدا روونەدات.
بەاڵم رۆژنامەنووسێكی سوێد لە نیگەرانییەكانی 
كــورد و نەتەوەكانــی دیكە بەرامبــەر زیادبوونی 
عەرەب لە ســوێد كەمدەكاتەوە و دەڵێت "ســوێد 
واڵتێكی ئەوەندەش هەژار نییە لە رووی هەواڵگری، 

تا كار لەسەر ئەو بابەتە نەكات".
ئــان ســوێدیرمان كە بــە رۆژنامەنووســێكی 
سوێدیی نزیك لە عەرەب ناسراوە، بە )رووداو(ی 
گوت "لە خۆوە نییە كە رێگە بە فرۆشتنی ماركێتە 

گەورەكان بە سەرمایەدارانی عەرەب نادرێ". 
هانــس ئولیڤیا، ئەندامی پارتی ســوێدییە 
دیموكراتــەكان پێیوایــە "زۆربوونــی رێــژەی 

عــەرەب و زاڵبوونــی زمانەكەیان ســەرەتای 
رێــژەی  زۆربوونــی  مەترســیی  دەركەوتنــی 
بیانییەكانە". ئەو پارتەی هانس الیەنگریەتی 
و  ناســراوە  بیانییــەكان  دژە  پارتــی  بــە 

بیركردنەوەیەكــی رەگەزپەرســتانەی هەیــە. 
هانــس دەڵێــت "ئێمــە زوو رامانگەیانــد كە 
كۆچبــەر دەبێت وەك میوانێكــی كاتی رێزی 

لێ بگیرێت و نابێت ببنە خاوەن ماڵ".

فیلمێكی دۆكیومێنتاری تۆڕەكانی بازرگانی 
بە كۆچبەرانەوە ئاشكرا دەكات

زمانی عەرەبی دەبێتە دووەم زمانی سوێد

سانا تاهیر: 
بەڵگەی بازرگانیكردن بە مندااڵنی کۆچبەر 

ئاشكرا دەکەم

ستافێكی فیلمەکە: 
کارەکەی سانا بڕیاری نوێ لەبارەی کۆچبەرانەوە 

بە کاربەدەستانی ئەوروپا دەردەکات

رەوشی کۆچبەران دەگۆڕێت

چاوەڕێ دەکــرێ دۆکیۆمێنتارییەکەی ســانا تاهیر دەنگدانەوەیەکــی زۆری هەبێ و 
کاریگەری لەسەر بڕیاری کاربەدەستانی واڵتان لەسەر رەوشی کۆچبەران هەبێ.

ئێلیســا ئاینۆ کە یەکێكە لە ســتافی بەڵگەفیلمەکەی ســانا، دەڵێــت "پێموایە بە 
تەواوبوونــی کارەکەی، ئەوروپا بڕیاری نوێ لە بارەی کۆچ دەدات". ئاینۆ کە کار لەســەر 
پاکكردنــەوە و بەرزکردنــەوەی کواڵیتــی گرتەکانــی بەڵگە فیلمەکەی ســانا دەکات، 
گوتیشــی "زۆر نهێنی رێگاکانی کۆچ، لە رێگەی ئەم فیلمەوە ئاشــكرا دەبن کە بۆ رای 

گشتی چاوەڕواننەکراو دەبێ".

کاری کۆچبەرێكی کوردە

کورد لەوە نیگەرانن

فەیلییەکان دوودڵن
فەیلییەکانی سوێد کە نزیكەی 15 هەزاریان تەنیا لە دەوروبەری ستۆکهۆڵم 

کۆبوونەتەوە، زۆربەیان تەنیا زمانی عەرەبی دەزانن. ئەوان تێكەوتوون و لەگەڵ 

هەردووال کێشــەیان هەیە. نیــزام فەیلی کە لەدایكبووی بەغدایە و 20 ســاڵە 

لە ســوێد دەژی، تەنیا زمانــی عەرەبی دەزانێت، دەڵێت "راســتییەکەی نازانم 

پێمخۆشبێت کە ئەو زمانەی قســەی پێدەکەم بووەتە زمانی دووەمی سوێد، 

یان بە هەڕەشــەی بزانم". ئەو گوتی "ئێمە زمانی کوردی نازانین، خۆشمان بە 

عەرەبزمان نازانین".

کوردێكی تاراوگەنشین: 
سوێد لەژێر هەڕەشەی بەعەرەببووندایە

1500 خێزانی دەشتی نەینەوا کۆچیان کردووە
رووداو – دهۆك

قەشە خوری فلیب، بەرپرسی ئاوارە كریستیانەكان لە سنووری پارێزگای دهۆك بە )رووداو(ی راگەیاند ساڵی رابردوو 1500 خێزانی كریسیتیانی 
دەشــتی نەینەوا كۆچیان كردووە بۆ واڵتانی ئەوروپا و ئەمریكا. ئەو قەشــەیە زانیاری زیاتر لەبارەی ئاوارە كریســیتانەكانی دەشتی نەینەوا ئاشكرا كرد 

و گوتی "نزیكەی 5 هەزار خێزانی كریســتیانی دەشــتی نەینەوا ئاوارەن و لە ناوچەكانی ســەر بە پارێزگایی دهۆك دەژین، بەاڵم لە ساڵی 2016 زۆرترین 
كریستیانی دەشتی نەینەوا كۆچیان كردووە كە 1500 خێزان بووە". زۆربەی مەسیحیەكانی دەشتی نەینەوا لە قەزای تلكێف نیشتەجێن كە هێشتا لە ژێر 

كۆنتڕۆڵی چەكدارانی داعش دایە.



15 ژمارە ) 439 ( - دووشەممە 2017/1/2

ته ندروستی

سەروەر ساالر
رووداو - سلێمانی

پزیشــكێكی پســپۆڕ دوای گەڕانــەوەی لــە 
بــە  چارەســەر  نێوەندێكــی  واڵت،  دەرەوەی 
دەرزیئاژنین دەكاتەوە و دەڵێ ئەو رێگەچارەیە 
كاریگەرییەكی كارا و خێرای هەیە، بەاڵم بەپێی 
راپرسییەكی ئۆنالینی رووداو، ژمارەیەكی كەمی 

پزیشكان باوەڕیان بەو رێگەچارەیە هەیە.
چارەســەر بە دەرزیئاژنین فەلسەفەیەكە لە 
ئاینی تاویزمەوە ســەرچاوەی گرتووە كە بڕوای 
وایە لەكاتی نەخۆشیدا وزەی ژیان لە جەستەدا 
ناڕێكــی تێــدا دروســت دەبێــت. بەپێــی ئەو 
بۆچوونــە وزەی ژیان بەشــی ئەرێنی و نەرێنی 
هەیە كە هاوســەنگن و نەخۆشییەكان هیچ نین 

جگە لە تێكچوونی بااڵنسی ئەو دوو بەشە.
 بەبــڕوای چینییەكان دەرزیئاژنین رێگایەكە 
بۆ گێڕانــەوەی ئەو بااڵنســە و كۆتاییهێنان بە 
نەخۆشــییەكە، بــەاڵم لــە جیهانی پزیشــكیی 
مۆدێرندا تاوەكو ئێســتا بە روونی نازانرێت ئەم 

رێگاچارەیە چۆن كاردەكات.
چینییەكان كــە خاوەنی راســتەقینەی ئەم 
چارەسازییەن، بە باشترین رێگەچارەی دەزانن 
لــە هەندێــك حاڵەت و نەخۆشــیدا، بــەاڵم لە 
دونیای مۆدێرندا هەمان پێناســەی كالســیكیی 
چینییەكان بۆ رێوشــوێنی كارایی دەرزیئاژنین 
ناكرێــت، واتــە بیــردۆزی وزەی ژیــان بنەمای 
هەڵبژاردنــی ئەم چارەســازییە نییە لە واڵتانی 
رۆژئــاوا. هەندێك لە پزیشــكەكان وای دەبینن 
دەرزیئاژنیــن تەنیا كاریگەریــی دەروونی هەیە 
و ئەوانەی بۆیــان دەكرێ لەڕووی دەروونییەوە 
بڕیار دەدەن كە دەرزیئاژنین كاریگەرە و ئەوەش 
رۆڵــی دەبێت لە كەمكردنەوەی هەســتكردن بە 
ئازار، بــەاڵم هەندێكی دیكــە وا لێكیدەدەنەوە 
كــە ئــەو دەرزییانەی لەســەر چەندین ناوچەی 
جەســتە دەدرێــن، دەبنــە هــۆی چاالككردنی 
ســووڕی خوێن و رژاندنی ماددەی سروشــتیی 
دژەئازار و ئەوەش هانی سەركوتكردنی هەندێ 

ئازار دەدات.

بنەمای زانستیی بۆ دادەنێ
پزیشــكێكی پســپۆڕ كە وەك خۆی دەڵێ 10 
ســاڵ ئەزموون و چوار ساڵ خوێندنی لەو بوارەدا 
بەســەر بردووە، دەڵێ كارەكەی ئەو زانســتییە و 
ئەو كارەش دەبێ پزیشك بیكات، نەك كەسێكی 
ئاسایی "لە ئەمریكا هەر لە سەرەتاوە نازانستییانە 
رۆیشــت و هــەر كــەس دەیتوانی بیــكات، بۆیە 
رێگەچــارەی چارەســەری چینــی و لەنێویانــدا 
دەرزیئاژنین لەو واڵتە روو لە پاشەكشــەیە. بەاڵم 
ئەوروپاییەكان هەرزوو بڕیاریاندا كە تەنیا پزیشك 
بۆی هەیە بیكات، بۆیە لە ئەوروپا رێگەی دروستی 
خۆی گرتووە و لەبرەودایە". ئەوە گوتەی د.ئامانج 
عەبدولكەریم، پزیشــكی پســپۆڕی بێهۆشكاری و 

شارەزا لە پزیشكیی كالسیكی چینییە.
د.ئامانــج ســاڵی 1983 كۆلێژی پزیشــكیی 
ئێســتا  كــردووە و  تــەواو  بەغــدای  زانكــۆی 
مامۆســتای سكوڵی پزیشــكیی كۆلێژی زانستە 
پزیشــكییەكانی زانكــۆی ســلێمانییە و دەڵــێ 

بــۆ خوێندكارانــی  وانەیەكــی  ئێســتا چەنــد 
كۆلێژەكەی چەســپاندووە لە كۆرسی خوێندنی 

ساڵی پێنجەمی پزیشكیی گشتیدا.
ئــەو پزیشــكە پســپۆڕە كــە لــە نەمســاوە 
گەڕاوەتــەوە باشــووری كوردســتان، متمانــەی 
تەواوی بە رێگەچارەی دەرزیئاژنین هەیە و دەڵێ 
نەخۆشــەكان وەاڵمی سەرسوڕهێنەریان هەیە بۆ 
ئەو چارەســەرە "كارەكەی من پشــتی بە زانست 
بەســتووە و لە روانگەی پسپۆڕییەكەمەوە كاری 
تێــدا دەكــەم، بۆیە ئەنجامەكان دڵخۆشــكەرن و 

نەخۆشەكان زۆر لە ئەنجامەكان رازین".
ئامانــج باســی دەكات، هــەر  وەك دكتــۆر 
نەخۆشــێك پێویســتی بە 3-4 نۆرەی چارەسەر 
هەیــە. زۆرترینــی حاڵەتەكانیــش كــە روویــان 
تێدەكەن ئازارە درێژخایەنەكانی وەك خەوزڕان و 
دڵەڕاوكێ و گوشــاری دەروونین و بۆ هەر رۆژێك 

10-15 نەخۆش چارەسەر وەردەگرن.
پزیشــكەكە هۆشــداری دەدات دەرزیئاژنیــن 

پرۆســەیەكی هەروا ســادە نییە هەمــووان تاقی 
بكەنــەوە، بەڵكــو دەبێت دڵنیابن لە شــارەزایی 
ئەنجامدەرەكە و داوای بڕوانامە و مۆڵەتی كاركردنی 
لێبكەن، چونكە رەنگە هەمووان بزانن بە هەڵە و 
بێ زانینی رێوشوێنەكان بیكەن و نەخۆشیش بە 
وردی جیای ناكاتەوە كە كەسەكە بەڕاستی لەسەر 
بنەمــا ســتانداردەكان دەیكات یان نــا. هەروەك 
دەبێت دڵنیابن لە خاوێنیی ئەنجامدانی پرۆسەكە، 
چونكــە بەكارهێنانی هەمــان دەرزی بۆ زیاتر لە 
كەسێك مەترسیی گواستنەوەی چەندین نەخۆشی 

زیاد دەكات.

کاریگەرییەکەی دەروونییە!

ئــەو  پزیشــكێكی پســپۆڕ وای دەبینــێ 
كاریگەرییانــەی دوای دەرزیئاژنیــن دروســت 
دەبــن، ئەوەنــدەی بــاوەڕی نەخۆشــەكەن، 
ئەوەنــدە لێكەوتــەی بەرجەســتەی خــودی 

چارەسەر ییەكە نین.
د.جەعفــەر عومــەر، پزیشــكی پســپۆڕی 
نەخۆشــییە دەروونییــەكان، بــە )رووداو(ی 
گوت "دەرزیئاژنین و چارەســەرە جۆراوجۆرە 
چینییــەكان، زۆرینەیان جگــە لە كاریگەرییە 
جەســتەییەكان، فاكتــەری دەروونــی رۆڵــی 
گــەورەی هەیــە لــە دەركەوتنــی كاریگەریی 

چارەسەرەكەدا".

لە جیهاندا دوو قوتابخانەی پزیشــكی هەن: 
پزیشــكی ترادیســیۆنی یان مۆدێرن كە پشــت 
بــە بەڵگــە و توێژینەوەی زانســتی ســتاندارد 
دەبەســتێ. پزیشــكی جێگرەوە )لــە بری( كە 
زۆرتــر ئەنجامی ئەزموونی خەڵكانی پێشــووە. 
پزیشــكی چینــی و عەرەبی و كوردی و هیندی 

هەموویان بە پزیشكی جێگرەوە دادەنرێن.
رەتیدەكاتــەوە  پســپۆڕ  پزیشــكێكی 
جێگرەوەیەك هەبێ بۆ ئەو زانســتە پزیشكییە 
مۆدێرنەی ئێستا پیادە دەكرێ. د.زانیار نووری، 
هەڵگری بڕوانامەی دكتۆرا لە نەخۆشــییەكانی 
هەنــاو، دەڵــێ " قبــوڵ نییە بــەم رێگاچارانە 
بگوترێــت جێگرەوە، ئەوپــەڕی دەبێ بگوترێت 

هاوكار بۆ پزیشكیی ئێستا".
پزیشكە پســپۆڕەكەی هەناو هەروەها دەڵێ 
" زۆربەی چارەســەرەكانی پزیشــكی كالسیكی 
چینــی دەركەوتــوون كە بێ بەڵگــەی تەواون، 
وەك  ئەوپــەری  دەرزیئاژنینیــش،  تەنانــەت 
ئازارشــكێن بەكاردێــن، دەنا هیــچ بەڵگە نییە 

بەسوود بن وەك چارەسەری یەكجاری".
دكتۆر زانیار ترسی خۆی ناشارێتەوە لەوەی 
ئــەم رێگەچارانە ببنە ســەرچاوەی مەترســی، 
نەك چارەســەر، بۆ نەخۆشەكان "ترس لەوەیە 
لەبری چارەســەرە راستەقینەكە بەكاری بهێنن 
كــە دەبێتە هۆی درەنگكەوتن لە چارەســەر و 
ئاڵۆزبوونــی نەخۆشــییەكە". هەروەهــا دەڵێ 
"لەوە زیاتر من دەترســم لــەوەی ئەوانەی ئەو 
كارە دەكەن، بێ دەستنیشــانی نەخۆشییەكە، 

ئەو رێگەچارەیە بەكاربێنن". 

رووداو - مێدیكاڵ نیوز تودەی

توێژینەوەیەكــی نوێــی بەریتانــی دەڵــێ 
ئەوانــەی چێــژ لــە ژیــان دەبینــن، ئەگەری 

مردنیان كەمترە.
توێژەر انــی كۆلێژی زانكۆیی لە لەندەن 
لێكۆڵینەوەیان كردووە لە كاریگەرییەكانی 
چێژبینیــن لــە ژیــان و رەزامەنــدی لــەو 

ژیانەی تێیداین.
توێژینەوەكە لەســەر 9365 كەس كراوە 
كــە نێوەنــدی تەمەنیــان 63 ســاڵ بووە و 
لەنێوان ســااڵنی 2002-2006 كراوە، ســێ 
جــار هەڵســەنگاندن بــۆ رادەی چێژبینینی 
بەشــداربووان لــە ژیــان كــراوە. هــەر دوو 

دانەیان دوو ساڵی نێوان بووە. دواتر ساڵی 
2013 خەماڵندن بۆ ژمارەی مردووان كراوە 
لــە نێوان بەشــداراندا و دەركەوتووە 1310 

كەسیان مردوون.
بــە بــەراورد بەوانــەی چێژیــان لــە ژیان 
نەبینیوە و هەستیان بە دڵخۆشی نەكردووە، 
ئەوانەی دوو جار دڵخۆشــیی زۆریان هەســت 
پێكــردووە و چێژیان لە ژیان بینیوە ئەگەری 
مردنیــان بــە رادەی 17% كەمــی كــردووە، 
ئەوانەی ســێ جــار ئەو هەســت و چێژەیان 
ئەزموون كردووە، ئەگەری مردنیان بە رادەی 

24% كەمتر بووە.
توێژەرەكان بۆیان دەركەوتووە ژنان زۆرتر 
لە پیاوان چێژ لە ژیان دەبینن و دڵخۆشترن، 

هەروەهــا ئەوانەی هاوســەرگیرییان كردووە، 
ئەوانــەی بێكار نین، ئەوانەی خاوەن بڕوانامە 
بوون، ئەوانــەی دەوڵەمەندبــوون و ئەوانەی 

گەنجتر بوون چێژێكی زۆرتریان بینیوە.
گوتوویانــە  بەریتانییــەكان  توێــژەرە 
ئەنجامــەكان ئەو راســتییە دەســەلمێنن كە 
تاوەكــو كەســێك زۆرتر و بۆ مــاوەی درێژتر 

چێژ لە ژیان ببینێ، زۆرتر دەژی.
توێژەرەكان داوایــان كردووە لە داهاتوودا 
لێكۆڵینــەوە لــەوە بكــرێ كــە پاڵنەرەكانی 
پەیوەســت  بە بایۆلۆژیی جەســتە و شێوازی 
هەڵسوكەوت چۆن رۆڵیان هەیە لە درێژكردنی 
تەمەنی ئەوانەی دڵخۆشــترن و زۆرتر چێژ لە 

ژیان دەبینن.

رووداو - سی ئێن ئێن

ئەكتــەری  مردنــی  دوای  رۆژێــك  تەنیــا 
ئەمریكایی كاری فیشەر، دایكیشی كتوپڕ و بە 

هۆكارێكی نادیار مرد. 
كاتێــك هاوژینەكان، یــان ئەندامانی خێزان 
بــەدوای یەكــدا دەمرن، دەگوتــرێ فاڵن كەس 
بەهۆی دڵشكان مرد! ئایا لە زانستدا جێگەیەك 

هەیە بۆ ئەم گوتەیە؟
د.ماتیۆ لۆربەر، پزیشكی پسپۆڕی دەروونی، 
لــە زانكۆی لینۆكــس هیڵ لە نیویــۆرك دەڵێ 
"حاڵەتی دڵشــكان، بابەتێكی راســتەقینەیە و 
هەیــە. كاتێك روودەدات كە هەواڵێكی شــۆك 
دەگاتە كەســێك. لــەو كاتەدا بڕێكــی ئێجگار 
زۆر لە هۆرمۆنەكانی گوشــار دەڕژێنە ســووڕی 
خوێنــەوە، دواتر ئــەم هۆرمۆنانە دەگەنە دڵ و 

دەیخەنە ژێر گوشارێكی بەهێز".
د.لۆربــەر دەڵــێ هــەر لە مردنی كەســێكی 
ئازیــزەوە، تاوەكو گرفتە توندە خێزانییەكان و 
لەدەســتدانی كار، لەوانەیــە رێگە بۆ دڵشــكان 

خۆش بكەن.
هەندێكجــار هەواڵێكی لەپڕی زۆر خۆشــیش، 
هەمان لێكەوتەی دەبێ و وەك دەگوترێ كەسەكە 

لە خۆشیدا دەمرێ.

نیشانەکانی دڵشكان!

نیشــانەكان بریتین لە ئازارێكی توندی سنگ، 

هەناســەتوندی و گۆڕانێكــی گەورە لە گوشــاری 
خوێــن. كاتێك هۆرمۆنەكانی گوشــار كار لە دڵ 
دەكــەن، گــۆڕان لــە ریتمی لێدانەكانی دروســت 
دەكــەن )زۆر خێرابــوون و زۆر خاوبوونــەوەی 
بەدوای یەك( مەترســی لەســەر ژیانی كەســەكە 

دروست دەكەن.
نەخۆشــییەكە لەنێــو ژنــان زۆرتــر بــاڵوە، 
بەجۆرێــك دەگوتــرێ 90%ی قوربانییــەكان لــە 
رەگەزی مێیینــەن. هەروەها زۆرتر لەوانەدا باڵوە 
كە گرفتە دەمارییەكانیان هەیە، وەكوو گەشــكە، 

یان ئەوانەی نەخۆشیی دەروونییان هەیە.

هۆکارەکە تەواو روون نییە

بیردۆزی زاڵی ئێســتا بۆ لێكدانەوەی هۆكاری 
مردن بە دڵشــكان، هۆرمۆنەكانی گوشارە. بەاڵم 
د.كێڤین كامپڵ پســپۆڕی نەخۆشــییەكانی دڵ و 
پرۆفیســۆری یاریدەدەر لە نەخۆشییەكانی هەناو 
لە زانكــۆی كارۆالینای باكــوور، هەرچەندە الری 
نییە لەوەی ئەو بیردۆزە راست بێت، نایشارێتەوە 
كە هۆكاری ئەو حاڵەتە ســەدا ســەد روون نییە. 
دكتــۆر كامپــڵ دەڵێ یەكەمجار لە ســاڵی 1990 
ژاپۆنییــەكان لێكۆڵینەوەیان لە دڵشــكان كرد و 

لێكدانەوەیان بۆ كرد.
ئــەو پزیشــكە پســپۆڕەی دڵ، لەبــارەی 
ئــەوەی چی بەســەر دڵــدا دێت لــە حاڵەتی 
دڵشــكاندا دەڵــێ "ئەگەر ســنگی كەســەكە 
بكەیتــەوە و دڵی ببینــی و وێنەیەكی بگری، 

دەبینی دڵ كشاوە و هەاڵوساوە".
هەرچەنــدە شــێوازی مردن بە دڵشــكان و بە 
جەڵتــەی دڵ لــە رواڵەتدا لە یــەك دەچن، بەاڵم 
لەڕاســتیدا دوو حاڵەتــی جیــاوازن. وەك دكتۆر 
كامپڵ دەڵێ "لە دڵشكاندا بۆڕییەكانی خوێنی دڵ 
ناگیرێن و تەواو ئاسایی دیارن"، بەاڵم خودی دڵ 
هەاڵوســاو و كشاوە )وەكوو میزڵدانی فوودراو( و 
زۆر الوازە. لەكاتێكدا لە جەڵتەی دڵدا بۆڕییەكانی 

خوێنی دڵ دەگیرێن.
مەرج نییە ئەوەی تووشی دڵشكان هات ئیدی 
بمــرێ، بەڵكــو هەندێكجــار دوای چەنــد رۆژێك 

خۆبەخۆ چاك دەبنەوە.

راڕەوێكی کوشندە

دڵشــكان بە زاراوە زانستییەكە پێیدەگوترێ 
 "stress-induced cardiomyopathy"
واتە نەخۆشــبوونی ماســولكەكانی دڵ بەهۆی 
بــە  هەندێكجاریــش  دەروونــی،  گوشــاری 
Takotsubo syndrome ناســراوە بەتایبــەت 

الی ژاپۆنییەكان.
ئەو كەسانەی هەر لە خۆیاندا دڵێكی ناسك 
و ناجێگیریان هەیە، بەرگەی ئەو هەموو گۆڕانە 
ناگرن كە هۆرمۆنەكانی گوشار لە دڵدا دروستی 
دەكەن، بۆیە تووشی جۆرەها ئاڵۆزكاری دەبن، 
وەكوو: كۆبوونەوەی ئاو لە ســییەكان، هەڵبەز 
و دابەزی زۆری گوشــاری خوێن، جەڵتەی دڵ، 

جەڵتەی مێشك و مردن.

پزیشكێک بۆ چارەسەركردنی 
نەخۆشەكانی رێگایەكی چینی بەكاردێنێ

چێژبینین لە ژیان 
تەمەن درێژ دەكات

كەس بە دڵشكان دەمرێ؟

پزیشكانی کوردستان دڵنیا نین
)رووداو( بە رێگەی ئۆنالین پرسیاری لە 56 پزیشكی ناوچە جیاوازەکانی کوردستان کرد 

کە ئاخۆ بڕوایان بە کاریگەریی پزیشكی کالسیكی چینی هەیە؟
لە وەاڵمدا تەنیا 11 پزیشــك )19.6 % ی بەشــداربووان( بە بەڵــێ وەاڵمیان دایەوە. 23 
کەسی دیكە ) 41%( بە نەخێر وەاڵمیان داوەتەوە و ئەوانی دیكە کە 22 پزیشك ) %39.2( 

بوون، گوتیان دڵنیا نین لەوەی ئەو جۆرە پزیشكییە کاریگەرە یان نا.

پزیشكانی کوردستان رای جیاوازیان هەیە لەبارەی
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رووداو - هەولێر

ژەنەراڵ و بەرپرســانی وەزارەتــی بەرگریی 
رووسیا چەند ســاڵێكە هەستیان بەوە كردووە 
كە لــە ســەردەمی پێشــكەوتنی تەكنۆلۆژیای 
دیجیتاڵدا جەنگەكان تەنیا بە چەك و تەقەمەنی 
و هێزی سەربازیی سەدان هەزار كەسی ناكرێن، 
بەڵكو هەر ئەم پێشــكەوتنە تەكنۆلۆژییانە كە 
دەرفەتــی  الداوە،  سیاســییەكانیان  ســنوورە 
دروســتكردنی ســوپایەكی نوێیــان هێناوەتــە 
ئاراوە كە هەم هێزی مرۆیی كەمتری پێویستە و 
هەمیش باشــتر و كاریگەرتر بەرژەوەندییەكانی 

كریملین لە جیهاندا دەپارێزن.
بۆیــە لــە مــاوەی چەند ســاڵی رابــردوودا 
روویان لە كەسانی وەكوو ئەلێكساندەر ڤیاریا، 
تەمــەن 33 ســاڵ كردووە كە پرۆگرامســازێكی 
كۆمپیوتــەرە و رۆژنامــەی نیویــۆرك تایمــزی 

ئەمریكی دیمانەیەكی لەگەڵدا ساز كردووە. 

بەگوێــرەی راپۆرتەكــەی تایمــزی ئەمریكی، 
ڤیاریــا لــە ســوپای رووســیادا كاری كــردووە و 
سەرەتا وای زانیبوو كاری ئەو رێگرتنە لە هێرشی 
هاككەرەكان. بەاڵم پاش ماوەیەك بۆی دەركەوت 
كە فەرماندەكانی ســوپای رووسیا داوای كارێكی 
پێچەوانەی ئەمەی لێدەكەن، واتە خۆی دەبووایە 

خەڵك و دامەزراوەی دیاریكراو هاك بكات.
ڤیاریا بە نەرێنی وەاڵمی داواكەی داوەتەوە، 
وەك خۆی بە رۆژنامە ئەمریكییەكەی گوتووە 
"ئەمە لەدژی پرەنســیپەكانی مــن و كارێكی 
نایاســاییش بوو". بەاڵم ڤیاریا زانیبووی ئەم 
وەاڵمــە بێ ئــاكام نابێت، بۆیە یەكســەر بۆ 

فینالند رایكردبوو.
رۆژی پێنجشــەممەی رابــردوو بــاراك ئۆباما، 
ســەرۆكی ئەمریــكا، فەرمانــی وەدەرنانــی 35 
دیپلۆماتــی گومانلێكراوی رووســی لــە ئەمریكا 
دەركــرد، كۆمەڵێك سزاشــی لەســەر نۆ كەس و 
دوو دەزگای هەواڵگریــی رووســیا ســەپاند. ئەم 

هەنگاوەی ئۆباما لە دوایین رۆژەكانی سەرۆكایەتی 
هەڵدانــەوەی  بــە  زەقــە  ئاماژەیەكــی  خۆیــدا 
الپەڕەیەكی نوێ لە گرژییەكانی رووسیا و ئەمریكا 
لە قۆناغی دوای جەنگی سارد كە تێیدا كەسانی 
خاوەن شــارەزاییەكەی ڤیاریا رۆڵێكی بەرچاو لە 

براوە و دۆڕاوی گرژییەكاندا دەبینن.
ئــەم كاردانەوەیەی ئۆباما دوای ئەوە دێت كە 
بەر لە هەڵبژاردنی سەرۆكایەتی ئەمریكا، دەنگۆی 
ئــەوە باڵوبووەوە رووســیا سیســتەمی داتاكانی 
كۆمیتەی نیشتمانی پارتی دیموكراتی ئەمریكای 
هــاك كــردووە. دوای تەواوبوونــی هەڵبژاردنیش 
دەزگا ئەمنییەكانــی ئەمریكا ئاشــكرایان كرد كە 
رووسیا دامەزراوە و سیستەمەكانی پەیوەندیدار بە 
هەڵبژاردنــی ئەمریكایان هاك كردووە، ئامانجیش 
لە هاككردنەكان یارمەتیدانی كۆمارییەكان بووە بۆ 
ئەوەی كاندیدەكەیان لە هەڵبژاردنی سەرۆكایەتیدا 
بەســەر كاندیــدی دیموكراتەكان ســەربكەوێت. 
مۆســكۆ هەر دوو تۆمەتەكــەی رەتكردووەتەوە. 

ئێستاش ئەڵمانیا، فەرەنسا و هۆڵەندا نیگەرانیی 
ئەوەیــان لێ نیشــتووە كە هاككەرە رووســەكان 
ئەمجارەیــان هەڵبژاردنەكانی ئەوان بكەنە ئامانج 
و یارمەتــی راســتڕەوە تونــدڕەوەكان بــدەن لە 

هەڵبژاردنەكاندا سەربكەون.
مــاوەی زیاتــر لــە ســێ ســاڵە حكومەتــی 
رووســیا دەســتی بــە هەڵمەتی گــەڕان بەدوای 
پرۆگرامســازەكانی كۆمپیوتــەردا كــردووە، لەم 
هەڵمەتەشــدا هەلی كار پێشكەش بە قوتابیانی 
ئــەو بــوارە و كەســانی پرۆفیشــناڵی بــواری 
دروســتكردن و شــكاندنی كــۆدەكان دەكرێت. 
گرێبەســتی ئــەم جــۆرە پیشــانە لــە رێگــەی 
كۆمپانیاكانی پەیوەندیدار بە سوپا و ژمارەیەك 
یەكەی زانســتیی نوێوە دەكرێ كە لە بنكەكانی 
سوپای رووسیا لە سەرانسەری واڵت كراونەتەوە.
وەزارەتــی بەرگریی رووســیا بــۆ رێكالمكردن 
بــۆ ئەمجۆرە كارە، پەنای بــۆ تۆڕی كۆمەاڵیەتی 
كــە  بــردووە   )Vkontakte( كۆنتاكتــێ  ڤــی 

تۆڕێكی كۆمەاڵیەتی هاوشــێوەی فەیســبووكە و 
بــە جەماوەریترین تــۆڕی كۆمەاڵیەتیی رووســی 
دادەنرێ. لە یەكێك لە ریكالمەكاندا كە كۆمپانیای 
لێكۆڵینەوەی )EW(ی ســەر بە سوپای رووسیا 
لــەو تــۆڕەدا بــاڵوی كردووەتەوە، هاتــووە "ئایا 
دەتەوێ بەشــدار بیت لە پەرەســەندنی زانســتی 
سەربازی، ساڵێك خزمەت بكەیت كە بۆ داهاتووت 
قازانجی هەبێت، تواناكانی خۆت نمایش بكەیت، 
ببیــت بە ئەفســەرێكی ســەربازی و هەســت بە 
شــانازییەكی تــەواو بكەیت؟ هەلی گەیشــتن بە 

ئەمانە الی ئێمەیە".
رووســیا  حكومەتــی  هەڵمەتەكــەی  بــەاڵم 
تەنیــا قوتابیان و پرۆگرامســازانی كۆمپیوتەر و 
كۆدشــكێنەكان ناگرێتەوە، بەڵكو ژمارەیەك لەو 
كەسانەشــی كردووەتــە ئامانج كــە هاككەرن و 
مێژوویەكی درێژ لە تاوانی سایبیرییان هەیە. بە 
گوێرەی راپۆرتەكەی تایمزی ئەمریكی، ســوپای 
رووسیا ئەمجۆرە كەسانە بەو هاككەرانە ناودەبات 
كــە كێشــەیان لەگــەڵ یاســادا هەیــە. بۆیەش 
ئۆلێگ ئۆســتاپێنكۆ، جێگــری وەزیری بەرگریی 
رووســیا، بــە رۆژنامــەی روسیســكایا گازێتێی 
نزیــك لــە كریملینــی راگەیانــدووە "یەكەكانی 
زانســتی كۆمپیوتەری ســوپا دەكــرێ هاككەرە 
تاوانبارەكانیشــی تێــدا بێت، چونكــە ئەگەر لە 
روانگەی توانای زانستیی ئەم كەسانەوە سەیری 
بكەین، ئەم مەسەلەیە باسێكی زۆر هەڵدەگرێ".
كارەكــەی  كــە  ڤیاریــا  وەكــوو  كەســێكی 
رەتكــردەوە، نێچیرێكــی ســەرنجڕاكێش بووە بۆ 
سوپای رووســیا. ڤیاریا دوو خاڵی پۆزەتیڤی بۆ 
سوپای رووسیا هەبووە: یەكەم رابردوویەكی پاكی 
هەبووە و هاككەرەكانی رووسیا و جیهان نایناسن. 
دووەم پێشتر لە چەندین رۆژنامە و تەلەفزیۆن و 
ماڵپەڕ لە بــواری بەرەنگاربوونەوەی هاكدا كاری 
كــردووە، بۆیــە لە ســاڵی 2015 داوای لێدەكرێ 
لەگەڵ ڤاســیلی برۆڤكۆ، یەكێك لە بەڕێوەبەرانی 
كۆمپانیای سەربازیی نزیك لە حكومەت، سەردانی 
ســۆفیای پایتەختی بولگاریا بــكات، بەاڵم وەك 
خــۆی بۆ تایمــزی ئاشــكرا كــردووە "ئامانج لە 
گەشــتەكە بینینی بەرنامەیەكــی نوێ بوو كە بۆ 

هێرشی سایبیری و هاككردن بەكار دەهات".
بە گوتــەی ڤیاریــا، لە كاتی نمایشــكردنی 
بەرنامەكەدا، بۆ ســەلماندنی توانای بەرنامەكە 

وەزارەتــی  ماڵپــەڕی  كــورت  ماوەیەكــی  بــۆ 
بەرگریــی ئۆكراینا هاك كرا. ئەم بانگەشــەیەی 
ڤیاریــا لەالیەن وەزارەتی بەرگریــی ئۆكرایناوە 
پشتڕاســت كراوەتــەوە. پاش نمایشــكردنەكە، 
برۆڤكــۆ داوای لــە ڤیاریا كــردووە پرۆگرامەكە 
باشتر بكات و خۆی كاری هاككردنی پێ بكات.
هاككــەرەكان،  و  بەرنامەنــووس  راكێشــانی 
شۆڕشێكە كە لە كاتی هاتنە سەركاری سێرگەی 
شۆیگو، وەزیری بەرگریی رووسیا، پالنی بۆ دانرا. 
بنەماكانی داڕشتن و جێبەجێكردنی ئەم پالنەش 
لە ژەنەراڵ ڤالێری گێراسیمۆڤ، جێگیری وەزیری 
بەرگریــی رووســیا، دانــرا. گێراســیمۆڤ دەڵێت 
ســنووری نێوان جەنگ و ئاشتی كاڵ بوونەتەوە، 
بۆیــەش تەكتیكــی شــاراوەی وەكوو شــەڕی بە 
وەكالەت یان شەڕی شاراوە بایەخی خۆی هەیە.

کاردانەوەی کۆمارییەکان 
چی دەبێت؟

بــە دەركردنــی ئــەم فەرمانــە، ئۆبامــا بــە 
تیرێــك دوو نیشــانی پێــكاوە. لە ســەرێكەوە، 
گورزێكــی قورســی لــە پوتیــن و ئیدارەكــەی 
داوە، لــە ســەرەكێكی دیكەشــەوە ناكۆكییەكی 
گەورەی لە نێو كۆمارییەكاندا دروســتكردووە كە 
دوژمنایەتییەكــی لەمێژینەیان لەگەڵ رووســیادا 
هەیــە. بەم بڕیارەی ئۆباما كۆمارییەكان لە نێوان 
دوو بــژارەدا هێشــتووەتەوە، واتــە یــان ئەوەتا 
دەبێ دەســت لە هەڵوێســتی لە مێژینەی خۆیان 
هەڵبگرن و پشــتگیری لە ترەمــپ و هەوڵەكانی 
بــۆ نزیكبوونەوە لە رووســیا بكەن، یان لەســەر 
هەڵوێســتە نەریتییەكەی خۆیان بــەردەوام بن و 

دژی روانگەی سەرۆكی هەڵبژێردراو بوەستنەوە.
گرتنەبەری هەركام لەم دوو بژارەیە هیچ لەو 
راســتییە ناگۆڕێت كە كۆمارییەكان هەســتیان 
بــەوە كــردەوە خەمســاردی ئۆباما لــە ماوەی 
هەشــت ســاڵی رابردوودا رێخۆشــكەر بووە بۆ 
ئەوەی رووســیا لە كریمیــا و ئۆكراینەوە بەرەو 
ســووریا و دواجار بۆ نێو جەرگــەی دامەزراوە 
حكومییەكانی ئەمریكا دەســت بۆ سەركێشــی 
گــەورە بەرێت كە ئەگەر وەاڵم نەدرێتەوە دوور 
نییــە كۆمارییەكان خۆیــان ئامانجی داهاتووی 

هێرشەكانی مۆسكۆ بن.

رووداو - هەولێر

لە دوایین رۆژەكانی ســاڵی 2016دا، فالدیمیر 
پوتین، سەرۆكی رووسیا، لە پەیامێكدا ئاگربەستی 
نێــوان حكومەتی ســووریا و ژمارەیەكــی زۆر لە 
گرووپەكانــی ئۆپۆزیســیۆنی ســووریای راگەیاند 
كــە لــە نیوەشــەوی 29ی كانوونــی یەكەمــەوە 
كەوتــە واری جێبەجێكردنەوە. ژمارەیەكی زۆر لە 
ســەركردەی گرووپە چەكدارەكانی ئۆپۆزیسیۆنی 
ســووریا ئامادەیــی خۆیــان بۆ پابەندبــوون بەم 

ئاگربەستەوە راگەیاندووە.
 لــە رێككەوتنەكــەدا تەئكیــد لەســەر ئەوە 
كراوەتەوە كە داعش بەشێك نین لەم رێككەوتنە، 
حكومەتی سووریاش رایگەیاندووە كە ئامادە نین 
بەرەی فەتحی شــام )بەرەی نوســرەی جاران( 
بهێننە نێو ئاگربەستەكەوە. حكومەتی توركیاش 
الی خۆیەوە رایگەیاندووە كە ئامادە نییە پارتی 
یەكێتی دیموكراتیك )پەیەدە( وەكوو بەشێك لە 

ئاگربەستەكە ببینێ.
لە هەنگاوێكی دیكەدا، هەردوو الیەنی حكومەت 
و ئۆپۆزیســیۆن ئامادەیــی خۆیــان دەربڕیوە بۆ 
بەشــداریكردن لە دانوســتاندنەكانی ئاشتیدا كە 
بڕیارە لە كانوونی دووەمی 2017 بە نێوبژیوانیی 
رووســیا، توركیا و ئێران لە ئاستانەی پایتەختی 
كازاخســتان بەڕێوەبچێ، هەڵبەت ئەم گفتوگۆیە 
بەستراوەتەوە بە بەردەوامیی ئاگربەستەكەی رۆژی 
پێنجشەممە. ئەوە سێیەم رێككەوتنی ئاگربەست 
بوو كە حكومەتی سووریا و هێزە دژبەرەكانی لە 

ماوەی یەك ساڵی رابردوودا واژۆی بكەن.
لــە مــاوەی چەنــد دەیــەی رابــردوودا ئــەوە 
یەكەمجارە رێككەوتنێكی ئاگربەست واژۆ بكرێت و 
ئەمریكا بەشێك نەبێت لە رێككەوتنەكە. چاوەڕێش 
ناكرێت ئەمریكا لە دانوستاندنەكانی ئاشتیی نێوان 
رژێمی ئەسەد و گرووپەكانی ئۆپۆزیسیۆندا بەشدار 
بێت. مارك تۆنەر، گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی 
ئەمریكا، ئاگربەستەكەی بە هەنگاوێكی پۆزەتیڤ 
وەســف كرد و هیوای خواست "هەموو الیەنەكان 
بە تەواوەتی جێبەجێی بكەن و رێزی لێ بگرن".

بەگوێــرەی ژمارەیــەك ئامــار، لــە جەنگــی 
شــەش ســاڵەی ســووریادا، نزیكەی 470 هەزار 
كــەس كــوژراون، 4.8 ملیۆن كــەس ناچار بوون 
سووریا بەرەو توركیا، لوبنان و ئوردن و هەرێمی 

كوردستان جێبهێڵن. هەمان ژمارەش لە نێوخۆی 
ســووریادا ئاوارەی ناوچەكانی دیكــە بوون. هەر 
بۆیە ئاســاییە كە هەواڵی ئاگربەستەكەی شەوی 
پێنجشــەممە هەم بۆ خەڵكی سووریا و هەمیش 
بۆ كۆمەڵگای نێودەوڵەتی هەواڵێكی دڵخۆشكەر 
بێــت. ئەزموونــی ئەم چەند ســاڵەی رێككەوتنە 
شكســتخواردووەكان ســەلماندوویەتی كــە تاكە 

ئەڵتەرناتیڤی ئاگربەست خوێنڕشتنی زیاترە.
پوتین رایگەیاندووە كە ژمارە و ئاستی ئامادەیی 
ســەربازیی واڵتەكەی لە ســووریا كەم دەكاتەوە. 
رووســیا، بە پێچەوانــەی ئێــران و توركیاوە كە 
هێزی ناوچەیین، نایەوێت لەنێو جەنگێكی چەندین 
ساڵەی ســووریادا گیر بخوات. بەڵكو هیواخوازە 
دەرفەتێكی دەســتبكەوێت بۆ ئەوەی بە زۆرترین 
دەســتكەوتەوە ســووریا جێبهێڵێــت. ئەمــەش 
پێویســتی بەوەیە كە دەســت بە دانوستاندنێكی 
سەرتاسەری لە نێوان حكومەتی بەشار ئەسەد و 
هێزەكانی ئۆپۆزیسیۆنی سووریا بكرێت. لە پاش 
كۆنترۆڵكردنی حەلەب لەالیەن هێزەكانی الیەنگری 
ئەسەد، رووسیا دڵنیا بووەتەوە پێگەی ئەسەد لە 

دانوستاندنی ئاشتیدا بەهێز دەبێت.
لەالیەكــی دیكــەوە توركیــا كە پشــتگیری 
لــە گرووپــە چەكــدارە عەرەبــە ســوننەكان و 
توركمانەكانی سووریا دەكات، گەیشتووەتە ئەو 
بڕوایەی بۆ رێگرتــن لە فراوانبوونی ناوچەكانی 
ژێــر كۆنترۆڵــی پەیــەدە و خۆپاراســتنی لــە 
رووبەڕووبوونەوەی هێزەكانی الیەنگری ئەســەد 
لە باكووری ســووریا، ناچارە بە هەندێك خاڵ، 
لەوانەش مانەوەی ئەسەد لە داهاتووی سیاسی 

سووریادا، رازی بێت.
لــەم پرۆســەیەدا دوو  ئێــران  هەڵوێســتی 
الیەنەیە: لەالیەكەوە تاران هاوشــێوەی مۆسكۆ 
نایەوێــت لە جەنگێكــی درێژخایەنی نێوخۆییدا 
گیربخــوات، بە تایبەتیش ئەگەر گەرەنتی ئەوە 
وەربگرێت كە ئەســەد لە داهاتووی ســووریادا 
رۆڵێكی بەرچاوی دەبێت و بەمەش پالنی ئێران 
بۆ دروســتكردنی هیاللی شیعە )لە تارانەوە بۆ 
دەریای نێوەڕاســت( شكست ناهێنێ. لەالیەكی 
دیكەوە ئێران جەخت لەســەر ئــەوە دەكاتەوە 
كــە نوێنــەری واڵتانــی كەنــداو، لەســەرووی 
هەمووشیانەوە ســعودیە، نابێ لە دانوستاندنی 
چارەســەری رەوشــی ســووریادا بەشــدار بن. 

لەبەر ئەوەی تاران پێیوایە ئامانجی ستراتیژیی 
ســعودیە )بــە پێچەوانەی توركیا و رووســیا( 
الدان یــان الوازكردنی لەرادەبەدەری ئەســەدە. 
رووســیا الریــی نییــە لــەوەی ســعودییەكان 

بەشداریی دانوستاندنەكان بكەن.
ئەمە دەریدەخات كە ئێران و رووسیا، وەكوو 
دوو پاڵپشتیكاری ســەرەكیی ئەسەد، لەسەر 
هەموو خاڵەكانــی پەیوەندیدار بــە داهاتووی 
سووریا هاوڕا نین، لە كاتێكدا ئێرانیش دەزانێ 
بەبێ پاڵپشــتی هێزە ئاســمانییەكانی رووسیا 
نەك هەر كۆنترۆڵكردنی ناوچەی دیكە كارێكی 
ئاسان نابێت، بەڵكو پاراستنی ئەو ناوچانەش 
كــە لــە یــەك مانگــی رابــردوودا كۆنترۆڵیان 
كــردوون، قوربانییەكی زۆری دەبێت. ئەمەش 

لــەوەی  دەكات  بەهێزتــر  رووســیا  دەســتی 
نێوبژیوانی ســەرەكیی دانوستاندنەكان بێت و 
دەســتی لە پێدانی خــاڵ بە ئێران یان توركیا 

وااڵتر دەكات.
حاڵی حازر، شارە سەرەكییەكانی سووریا لەژێر 
كۆنتڕۆڵی هێزەكانی الیەنگری ئەسەددان كە زیاتر 
لە 60%ی دانیشــتووانی ســووریا لەخۆدەگرێت. 
هەم حكومەتی ئەســەد و هــەم ئێرانییەكانیش 
دەزانــن كــە هێــزی پیــادەی پێویســتیان بــۆ 
كۆنترۆڵكردنی ناوچەی دیكە لەبەردەســت نییە، 
لە كاتێكدا ســوپاكەی ئەســەد لە ماوەی شەش 
ســاڵی رابردوودا نیوەی سەربازەكانی كوژراون و 
هەر ئەمەش ئەگەری ئەوە كەم دەكاتەوە بتوانێ 

بەرەیەكی نوێی جەنگ لە سووریا بكاتەوە.

لەالیەكــی دیكەوە، رووســیا، توركیــا، ئێران 
و ســووریا چاوەڕێــی دەســتبەكاربوونی دۆناڵد 
ترەمپ، ســەرۆكی هەڵبژێــردراوی ئەمریكان كە 
پێشتر بەڵێنی دابوو ئامانجی سەرەكی ئیدارەكەی 
لەناوبردنــی گرووپــە توندڕەوە ئیســالمییەكانی 
سووریا دەبێ، نەك الدانی ئەسەد لەسەر كورسیی 
دەســەاڵت، بۆ ئــەم مەبەســتەش هاوكارییەكی 
نزیكــی رووســیا دەكات. وەزارەتــی دەرەوەی 
رووسیاش رایگەیاندووە لەگەڵ دەستبەكاربوونی 
ستافی نوێی كۆشكی ســپیدا، ئەمریكا دەتوانێ 
بەشــداری ئەو پرۆسەی چارەسەرییە بێت كە بە 
دەستپێشخەریی مۆسكۆ، تاران و ئەنقەرە دەستی 
پێكــردووە. هەتــا ئەو كات ئەم چــوار واڵتە، بە 
تایبەتیــش رووســیا، دەیانــەوێ پێشــنیارێكی 

كۆنكرێتییــان لەســەر مێز هەبێ، بــۆ ئەوەی لە 
چوارچێوەی ئەو پێشنیازەدا دانوستاندن لەگەڵ 

ئیدارەی نوێی ئەمریكا بكەن.
ئەگەرچــی فەتحــی شــام و ئەحراری شــام 
لەپاڵ داعش لە ئاگربەستەكەدا بەشدار نین و لە 
رۆژی یەكەمی جێبەجێكردنی ئاگربەستەكەشدا 
چەندینجــار ئاگربەســتەكە لەالیــەن حكومەت 
و ئۆپۆزیســیۆنەوە پێشــێل كــراوە، بەاڵم ئەو 
وادەكــەن  باســكران  لەســەرەوە  هۆكارانــەی 
واڵتانــی نێوبژیــوان وەكیلەكانــی خۆیــان لــە 
جەنگی ســووریادا كۆنترۆڵ بكــەن، بۆ ئەوەی 
هەر هیچ نەبێت هەتا رۆژی دانوستاندنی ئاشتی 
ئاگربەســتەكە رابگرن، ئەگەرچــی ئەم راگرتنە 

تەنیا بەشێوەیەكی رەمزیش بێت.

ئاگربەستەكەی سووریا سەردەگرێ؟

رووسیا برەو بە 
سوپایەكی ترسناكی ئەلیكترۆنی دەدات
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فــۆر  )ســتراتیژیك  ســتراتفۆر  ناوەنــدی 
كاستینگ( كە یەكێكە لە گرنگترین سەنتەرەكانی 
لێكۆڵینــەوەی ســتراتیژی و ئەمنی لــە والیەتە 
یەكگرتووەكانی ئەمریكا، وا چاوەڕوان دەكات كە 
دوای كۆنترۆڵكردنەوەی مووسڵ، ناكۆكیی نێوان 
هێزەكانی هەرێمی كوردستان زیاتر دەبێ، چونكە 
هــەم پارتی و هەم یەكێتــی هەوڵی فراوانكردنی 
نفــوزی خۆیــان دەدەن. ســتراتفۆر  ناوچــەی 
چاوەڕێش دەكات كە كەركووك ناوچەی ملمالنێی 
نێوان پارتی دیموكراتی كوردستان و حكومەتی 
عێراق بێ "لەبەر ئەوەی لەالیەكەوە پارتی هەوڵ 
دەدات ئــەوەی بەدەســتی هێنــاوە بیپارێزێــت. 
بەغداش كە پشــتگیریی ئێرانــی لەگەڵە، هەوڵ 
دەدات وەریبگرێتەوە. ئەم گۆڕانكارییە بەربەست 
بــۆ هاوكارییەكانــی نێوان بەغدا و كوردســتانی 
عێــراق لــە بــواری وزە و دابەشــكردنی داهــات 

دروست دەكات".

جەنگی سووریا.. دڵی خۆتان بە 
2017 خۆش مەکەن

لە دواییــن هەفتەكانــی 2016دا، حكومەتی 
ســووریا كۆنتڕۆڵكردنــەوەی رۆژهەاڵتی حەلەبی 
راگەیانــد. ئاخــۆ دەكــرێ 2017 دوایین ســاڵی 

جەنگی نێوخۆیی سووریا بێت؟
 پێشــبینییەكانی ئــەو ناوەنــدە ئەمریكییە 
كــە میدیای ئەمریكی بە )CIA(ی ســێبەر ناوی 
دەبــەن، وا دەردەخــات كە جەنگی ســووریا لە 
2017 كۆتایی نایەت "چونكە سوپاكەی ئەسەد 
بۆ گەیشــتن بە ســەركەوتنێكی یەكالكەرەوە بە 
چەند الیەكدا ئاراســتە دەكرێ. لەالیەكەوە دەبێ 
ناوچەكانــی خۆیان لە باكوور بپارێزن، لەالیەكی 
دیكــەوە دەبــێ چەكدارانــی ئۆپۆزیســیۆن لــە 
ناوچەكانی نێوان حەلەب و دیمەشــق و تەنانەت 
دەوربــەری دیمەشــقیش دەربكــەن". جیا لەمە 
هێزەكانی الیەنگری حكومەتی سووریا پەلكێشی 
ئــەو ناوچانە دەكرێن كە داعش لە دێرەزوور، لە 

رۆژهەاڵتی سووریا، كۆنترۆڵی كردوون.
ناوەندی ستراتفۆر پێیوایە هێزەكانی الیەنگری 
رژێم "هێشــتا كاری زۆریان مــاوە و لە واڵتێكی 
وەكوو ســووریا كە لە شەڕدا شەكەت بووە، هەر 
چەشــنە گۆڕانكارییەك لە مەیدانی رووداوەكاندا 

دەتوانێ هاوسەنگیی هێز بگۆڕێ".
ســاڵی 2015 ساڵی بەشــداریی راستەوخۆی 
رووســیا لە جەنگی ســووریا بوو، بەاڵم ســاڵی 
2016 ئەو ســاڵە بوو كە توركیاش راســتەوخۆ 
لەجەرابلوســەوە هاتــە نێــو خاكــی ســووریا و 
ئێســتاش چــاوی لەســەر ئەلبابە. پرســیارەكە 
ئەوەیــە ئایــا لــە ســاڵی 2017دا ئەمریــكاش 
بەشــداریی راســتەوخۆ و بەرفراوانــی خــۆی لە 

جەنگی سووریادا رادەگەیەنێ؟
ئەمریــكا ســەرۆكێكی نوێــی هەڵبــژاردووە 
كــە ســتراتیژێكی نــوێ دەگرێتەبــەر. بەپێــی 
پێشبینییەكانی ستراتفۆر، لەم ستراتیژە نوێیەدا 
واشنتن یارمەتییەكانی خۆی بەالی ئەو هێزانەدا 
داعــش  دژی چەكدارانــی  كــە  دەشــكێنێتەوە 
دەجەنگن، بۆیە چاوەڕێ دەكرێ كۆشــكی سپی 
لە "پشــتگیریكردنی هێزە كوردییەكان بەردەوام 
بێت، بــەاڵم هاوكارییەكانی خۆی بۆ چەكدارانی 

ئۆپۆزیسیۆن لە ئیدلیب رادەگرێ". 
بە گوێرەی ستراتفۆر ئەم سیاسەتەی ئەمریكا 

دەكرێ سێ ئاكامی هەبێ:
یەكەم: توركیا، سعودیە و قەتەر هاوكارییەكانی 
خۆیان بــۆ چەكدارانی ئۆپۆزیســیۆن، لەوانەش 

گرووپە توندڕەوە ئیسالمییەكان، زیاد بكەن.
دووەم: پشــتگیرییەكانی ئــەم ســێ واڵتــە 
و گــوێ خەواندنــی ئەمریــكا لە شــەڕی نێوان 
ئۆپۆزیســیۆنی و هێزەكانی الیەنگری حكومەت، 
دەرفەتی گەشــەكردن بۆ گرووپە توندڕەوەكانی 

نێو ئۆپۆزیسیۆنی سووریا دەڕەخسێنێ.
سێیەم: رووسیا دەتوانێت هاوكاری تەكتیكی 
لەگــەڵ ئەمریــكا و هاوپەیمانێتــی نێودەوڵەتی 
بكات، لە كاتێكدا رووسیا دەیەوێ كۆمەڵێك خاڵ 
لە رۆژئاوا وەربگرێت، لەوانەش الدانی ســزاكانی 
سەر رووسیا كە لەدوای هێرشەكەی سەر كریمیا 
و رووداوەكانــی رۆژهەاڵتی ئۆكراینا بەســەر ئەم 

واڵتەدا سەپێنراوە.
لە ماوەی چەند ســاڵی رابردوودا ئەمریكا لە 
پاڵ نەتەوە یەكگرتووەكان نێوبژیوانی سەرەكی 
دانوســتاندنەكانی چارەســەری قەیرانی سووریا 
بووە، بەاڵم ناوەندی ستراتفۆر دەڵێت دوور نییە 
رووســیا هەوڵ بدات ئەم شوێنە بە ئەمریكا لەق 
بكات و خۆی ببێتە نێوبژیوانی ســەرەكی نێوان 

هێزە ناكۆكەكانی سووریا.

تورکیا و جەنگی سووریا

ناوەنــدە  پێشــبینییەكانی  بەگوێــرەی 
ئەمریكییەكــە، لە كاتێكــدا زلهێزەكانی دیكە 

ســەرقاڵی جەنگی دژی داعش دەبن، توركیا 
"سنووری نفووز و دەسەاڵتی خۆی لە سووریا 
فراوانتــر دەكات". ئامانج لەمەش رێگرییە لە 
فراوانبوونی ســنووری جوگرافیایی دەسەاڵتی 
كوردی لە ســووریا. چاوەڕێش ناكرێ توركیا 
لە شــاری ئەلباب ئەوبەرتــر بچێت. بەاڵم لە 
پاش كۆنترۆڵكردنــی ئەلباب، "ئەگەری ئەوە 
هەیــە توركیا بــەرەو رۆژهەاڵت، واتە شــاری 

منبــج، هێرش بەرێت". ســتراتفۆر بە دووری 
نازانێــت "توركیــا لۆبی بكات بــۆ ئەوەی لە 
جەنگــی كۆنترۆڵكردنــەوەی رەققــە رۆڵێكی 

گەورەتری هەبێت".
پێشــبینییەكانی  دیكــەی  بەشــێكی  لــە 
ســتراتفۆردا هاتــووە "توركیا لە ســتراتیژەكەی 
)لە سووریا( هەندێك پاشگەز دەبێتەوە، چونكە 
توركیا بەردەوام مەترســی ئەوەی لەســەرە كە 
رەنگە لەگەڵ هێزە كوردییەكانی سووریا و لەگەڵ 
رووسیا تووشی پێكدادان بێت. هەر بۆیە ئەنقەرە 
دەبێ فۆكەسی لەسەر پاراستنی پەیوەندیی نزیك 
لەگەڵ مۆســكۆ و خۆدوورگرتن لە ئاڵۆزتربوونی 

رەوشی مەیدانیی جەنگی سووریا بێت".

تورکیا و عێراق

بەرژەوەندییەكانــی توركیــا لــە رۆژهەاڵتی 
نێوەڕاست تەنیا لە سووریا مەترسی لەسەر نییە، 
بەڵكو لــە عێراقیش ملمالنێیەكی توند لەنێوان 
ئەنقەرە و تاران لە ئارادایە. ستراتفۆر پێشبینی 
دەكات "توركیــا ســنووری نفــوز و كاریگەریی 
خــۆی لــە باكــووری عێــراق پەرەپێبــدات". 
هەوڵەكانــی توركیاش لــەم پەیوەندییەدا هەتا 
ئەو شــوێنە دەڕۆن كە "سەردەمانێك سنووری 
ئیمپراتۆریەتــی عوســمانی بوو، واتە شــنگال، 

مووسڵ، هەولێر و كەركووك". 
پــاش جەنگــی مووســڵیش توركیــا و ئێران 
دەكەونە كێبڕكێ بۆ پڕكردنەوەی ئەو بۆشاییەی 

پــاش دەركردنــی داعــش لە مووســڵ دروســت 
دەبێت. بۆ ئەم مەبەستەش "توركیا وەكیلەكانی 
خــۆی بەهێــز دەكات بۆئــەوەی خــۆی ببێتــە 
دەوڵەتی پشتیوانی عەرەبە سوننەكانی عێراق".

بــەاڵم ئــەم هەواڵنــەی ئەنقەرە هەڕەشــەی 
جــدی لە پالنی ئێران بۆ دروســتكردنی هیاللی 
شیعی دەكەن كە خاڵی پێكەوە بەستنەوەی بە 
باكووری رۆژئاوای عێراق و رۆژهەاڵتی سووریادا 

تێدەپەڕێت. بەپێی ناوەندی ستراتفۆر ئێرانیش 
دەستەوەستان نابێ، لەبەر ئەوەی "زۆر رێگەی 
لەبەردەســتە بۆ ئەوەی وەاڵمی جموجوڵەكانی 
توركیا بداتەوە". یەكێك لە رێگەكانیش ئەوەیە 
ئێران "هانی شــیعەكانی بەغدا بدات بەرەنگاری 
هەوڵەكانی توركیا ببنەوە كە ئێران بە هەوڵێكی 
داگیــركاری لەالیــەن توركیاوە نــاوی دەبات". 
ئێــران هەروەهــا دەشــێ دەســەاڵتی هەندێك 
لە الیەنــە شــیعەكان بەكاربهێنێت بــۆ ئەوەی 
بــە زەقكردنەوەی ناوچە كێشــە لەســەرەكانی 
دەوربــەری مووســڵ، بەربەســت بــۆ توركیــا 
دابنێت، ئەمە جگــە لەوەی تاران دەتوانێت بە 
دروســتكردنی دووبەرەكی لە نێوان كوردەكانی 

هەرێمی كوردستان "رێگری لە توركیا بكات".

تورکیا و کێشە نێوخۆییەکانی

لەگەڵ هەموو ئەم كێشە دەرەكییانە، توركیا 
لە نێوخۆش كۆمەڵێك كێشــەی گەورەی هەیە: 
لەالیەكــەوە كێشــەی شــەڕ و پێكدادانــی هێزە 
ئەمنییــەكان و گەریــالكان و چەكدارانــی هێزە 
كوردییەكان هەڕەشــەیەكی بەردەوامە. لەالیەكی 
دیكەشــەوە چونكــە توركیــا رۆڵی هەبــووە لە 
بەرتەسككردنەوەی رێگەی هاتوچۆی چەكدارانی 
داعش، بۆیە چاوەڕێ دەكرێ "لە ساڵی 2017دا 
ئامانجی سەرەكیی هێرشەكانی ئەم گرووپە بێت.
بــەاڵم لــەم كێشــەیە گرنگتر بــۆ داهاتووی 
توركیــا، گشتپرســییەكەی تایبەت بــە گۆڕینی 

دەســتووری توركیایــە كــە دەســتی ســەرۆك 
كۆمــار لــە بەڕێوەبردنــی واڵت وااڵتــر دەكات، 
حكومەتەكەی پارتی داد و گەشەپێدان لە ساڵی 

2017 ئەم گشتپرسییە بەڕێوەدەبات.
 2016/7/15 كودێتاكــەی  دوای  لــە 
و  دەســتگیركردن  بەرفراوانــی  هەڵمەتێكــی 
هەڵپەساردنی بەرپرســان و ئەندامانی پۆلیس، 
هێــزە ئەمنییــەكان و بەڕێوەبەرانــی دامودەزگا 
حكومــی و زانســتییەكان دەســتی پێكرد، ئەم 
هەڵمەتــە وای كــردووە ئاسایشــی توركیا ئەو 
سەقامگیرییەی بەر لە كودەتای نەبێت، ئەمەش 
بووەتە هۆی ئــەوەی "ئابووریی توركیا لەرزۆك 
بێت... لەكاتێكدا نرخی لیرە لە بەرامبەر دۆالردا 
شكاوە، ئەمەش بەهای قەرزە نێودەوڵەتییەكانی 

لەسەر ئەنقەرە زیاد كردووە".
هەڵمەتەكانــی حكومەت لە دوای كودەتاكەی 
مانگی تەمووز كاریگەریی زۆر نێگەتیڤی لەســەر 
دانوســتاندنەكانی ئەندامێتی توركیا لە یەكێتیی 
دەكات  پێشــبینی  ســتراتفۆر  دانــا.  ئەوروپــا 
گفتوگۆكانــی ئەندامێتــی لــە نێــوان ئەنقەرە و 
برۆكســل لە ســاڵی 2017شدا پێشــكەوتنێكی 

ئەوتۆ بەخۆیەوە نەبینێ.

ئێران و ئەمریكا

بــەدەر لە تموحــە ناوچەییەكانی لە عێراق، 
ســووریا، لوبنــان و یەمــەن، ئێــران كۆمەڵێك 
كێشــەی هەیە كە كاریگەریی راستەوخۆ لەسەر 
رەوشی نێوخۆیی ئەو واڵتە دادەنێن. بە گوێرەی 
ستراتفۆر، ساڵی 2017 ســاڵی تاقیكردنەوەی 
تەمەنی پەیوەندییەكانی ئەمریكا و ئێران دەبێت. 
لە ماوەی یەك ســاڵی رابردوودا هێزی دەریایی 
ئێران هەڕەشــەی لە هێــزی دەریایی ئەمریكی 
لــە كەنــداوی عەرەبی كــردووە و سیســتەمی 
مووشەكی باڵستیكی تاقیكردووەتەوە. ستراتفۆر 
چاوەڕێ دەكات ئیــدارەی نوێی ئەمریكا لەچاو 
ئیدارەكەی ئۆباما كاردانەوەی توندتری بەرامبەر 
ئەمجۆرە كردەوانەی ئێران هەبێت، لە روانگەی 
تارانیشــەوە كاردانــەوەی توندتــری ئەمریــكا 
"وەكوو پێشــێلكردنی رێككەوتنــە ئەتۆمییەكە 

سەیر دەكرێت".
ئەگەرچی دۆناڵد ترەمپ، سەرۆكی داهاتووی 
ئەمریكا، چەندینجار هەڕەشەی هەڵوەشاندنەوە 
یــان پێداچوونەوە بــە رێككەوتنەكەی ڤیەننای 
كــردووە، بــەاڵم ســتراتفۆر بــە دووری دەزانێ 

ئەمــە رووبــدات. هــۆكاری ئەمــەش بــۆ ئــەوە 
دەگەڕێتەوە كە ئەمریكا "بەرژەوەندییەكی ئەوتۆ 
لــەوەدا نابینێ لە شــەڕێكی دیكــەی رۆژهەاڵتی 
نێوەڕاســتدا تێوەبگلێت، بــە تایبەتیش لە دژی 
ئێــران. لەالیەكــی دیكــەوە تاران پێویســتی بە 
بووژاندنــەوەی ئابووریــی واڵتەكەیەتی، ئەمەش 
بەبــێ ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی ناكرێــت" بــۆ ئەم 
مەبەســتەش ئێــران پێویســتی بــە رێككەوتنە 

ئەتۆمییەكە هەیە.
مانگی ئایاری 2017 هەڵبژاردنی سەرۆكایەتی 
كۆمار لە ئێران بەڕێوەدەچێت، لەم هەڵبژاردنەشدا 
ئاســتی گەشــەی ئابووریی ئێــران رۆڵی دەبێت 
لــە دیاریكردنــی ئاكامــی هەڵبژاردنەكــە. لــەم 
هەڵبژاردنەدا حەسەن رووحانی، سەرۆك كۆماری 
ئێران "هــەوڵ دەدات الدانی ســزا ئەتۆمییەكان 
و ســەقامگیركردنی ئاستی هەاڵوسانی ئابووریی 
واڵت" وەكوو خاڵێكــی پۆزەتیڤ بۆ ئیدارەكەی 
خــۆی بەكاربهێنــێ. بەاڵم ســوپای پاســداران 
تۆمەتباری دەكەن بەوەی "لە ئاســت ئەمریكادا 
نەرمیــی نواندووە و كۆنترۆڵــی ئابووریی ئێرانی 
داوەتە دەست الیەنە نێودەوڵەتی و بیانییەكان".
بەپێــی ناوەنــدە ئەمریكییەكــە ئەنجامــی 
هەڵبژاردنی سەرۆكایەتی مانگی ئایار هەرچی 
بێــت، موحافزكارەكان كۆنترۆڵی سیاســەتی 
ئێران دەكەن. عەلی خامنەیی، رێبەری ئێران، 
متمانەی بە ئەمریكا نییە، بەاڵم دەشزانێ كە 
واڵتەكەی پێویستی بەوەیە دەرگای ئابووریی 

جیهانی لێ بكرێتەوە.
ســتراتفۆر،  پێشــبینییەكانی  بەگوێــرەی   
دوو هــۆكار رێگــرن لــەوەی ئێران بــە ئامانجە 

ئابوورییەكانی خۆی بگات: 
یەكــەم: دیــار نییە رێككەوتنــە ئەتۆمییەكە 

هەتا كەی بەردەوام دەبێت.
دەرەوەی  سیاســەتی  ئاراســتەی  دووەم: 
ئیــدارەی نوێــی ئەمریكا، كە هەتا ئێســتا دیار 

نییە چۆن دەبێت.

سعودیە و خەونی چاکسازیی 
نێوخۆیی

ســعودیە پێشــوازییەكی گەرم لــە گرژبوونی 
پەیوەندییەكانــی ئێران و ئەمریكا دەكات كە لە 
مــاوەی ئیدارەی ئۆبامادا زیاتر لە هەموو كاتێك 
لــە یەك نزیك ببوونەوە. چاوەڕێش دەكرێ ریاز 
هاوشــێوەی ئەنقەرە گرووپە چەكدارەكانی نزیك 

لە خۆی لە رۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا بەهێزتر بكات، 
بۆ ئەوەی رێگە لە فراوانبوونی ســنووری نفوزی 

ئێران یان شیعە لە ناوچەكەدا بگرێ.
بەگوێــرەی ناوەنــدی ســتراتفۆر، خولیاكانی 
ســعودیە تەنیــا نابەســترێتەوە بــە رێگریكردن 
لــە باڵبوونــەوەی كاریگەری و نفــوزی ئێران لە 
ناوچەكــەدا، بەڵكــو هەوڵەكانی چاكســازیی لە 

نێوخۆی واڵتیش چڕتر دەكاتەوە.
دەكات  پێشــبینی  ســتراتفۆر  ناوەنــدی 
چاكسازییەكانی حكومەتی سعودیە زیاتر لەسەر 
كەرتــی ئابــووری واڵت چڕدەكرێنــەوە و بــەو 
رادەیە چاكســازی كۆمەاڵیەتی ناگرنەوە. چونكە 
"بچووكتریــن چاكســازی كۆمەاڵیەتــی دەتوانێ 
ناكۆكــی لــە نێوان دامەزراوەی ئاینی ســعدیە و 

ئالی سعوددا دروست بكات".

رووسیا و ئەوروپا

ناوەندی ســتراتفۆر پێشــبینی دەكات ساڵی 
2017 ساڵی دەرفەت بێت بۆ رووسیا. یەكێك لە 
دەرفەتەكانیش الدان یان كەمكردنەوەی سزاكانی 
ئەوروپایە لەســەر رووســیا. بۆ ئەم مەبەســتە، 
هەڵبژاردنەكانــی  ئاكامــی  مۆســكۆ چاودێــری 
ئەڵمانیــا، فەرەنســا و هۆڵەنــدا دەكات، لــەم 
"دژەكانــی  لــە  پشــتگیری  هەڵبژاردنانەشــدا 
دامــەزراوەی بــاوی واڵت و ئــەو الیەنانە دەكات 
كــە بەرامبەر یەكێتیی ئەوروپــا بەدگومانن"، لە 
پاڵ ئەمەش "بە هێرشــی ســایبیری و هەڵمەتی 
پڕوپاگەنــدە دووبەرەكــی و ناكۆكییەكانــی نێو 

یەكێتیی ئەوروپا تۆختر دەكاتەوە".
هەڵبەت هــەر ئێســتاش بۆچوونی جیاواز 
رووســیا  پەیوەندییەكانــی  بــە  ســەبارەت 
ناوەنــدە  بــە گوێــرەی  ئەوروپــا هەیــە.  و 
ئەمریكییەكــە "فەرەنســا، ئیتاڵیا، نەمســا و 
یۆنان خوازیاری پەیوەندییەكی هاوســەنگترن 
لەگەڵ رووسیا، بەاڵم واڵتانی دیكە كە دەشێت 
لە هەمبەر هێرشی راستەوخۆی رووسیادا بن، 
لەوانــەش پۆڵەندا، رۆمانیا، ســوید و واڵتانی 
باڵتیك، هەوڵــی لێكنزیكبوونەوە دەدەن، بۆ 
ئــەوەی بە هەوڵی هاوبــەش، رێگە لە هێرش 
یان دەســتدرێژیی رووســیا بگــرن". ئەڵمانیا 
رێگەیــەك دەگرێتە بەر كــە دەكەوێتە نێوان 

ئەو دوو رێگەیە.
بەپێی پێشبینییەكانی ناوەندە ئەمریكییەكە، 
هەڕەشــەكانی ســەر مانەوەی یورۆزۆن لە ساڵی 
2017دا دەگاتــە ئاســتێكی مەترســیدارتر، بــە 
جۆرێك "هەڕەشەی جدیتر لەسەر ئەو دامەزراوە 
ئەوروپییانــە دروســت دەبێــت كــە كاروبــاری 

كیشوەرەكە بەڕێوەدەبەن".
ماوەی چەند ساڵێكە هێزە ناسیۆنالیستەكان 
لە ئەڵمانیا، فەرەنسا و ئیتاڵیا هێز كۆدەكەنەوە، 
ئەم هێزانە "ئەگەر نەتوانن لە هەڵبژاردنەكانیشدا 
سەربكەون، دەتوانن كاریگەری لەسەر بڕیارەكانی 
نوخبەی سیاســی و ئیداریی واڵتەكەیان دابنێن. 
بــۆ حكومەتــە  ســەروەری  بكــەن  داوا  واتــە 
نیشــتمانییەكان بگەڕێتەوە، بەمەش كردارەكان 
زیاتر گوزارشــت لە روئیــای دەوڵەتەكان بكات، 

نەك یەكێتی ئەوروپا".
پرســەكانی  دەكات  پێشــبینی  ســتراتفۆر 
"ئاسایش و كۆچبەران لە هەڵبژاردنەكانی واڵتانی 
ئەوروپیدا رۆڵی سەرەكی بگێڕن، بە تایبەتیش لە 
هەڵبژاردنی ئەڵمانیادا"، هەروەها ئەگەر ئەڵمانیا 
هــەوڵ بدات رۆڵێكــی یەكالكەرەوە لــە ئەوروپا 
بگێڕێــت، بەمــە حكومەتە بەرهەڵســتكارەكانی 
یەكێتییەكــە هەڕەشــەی پابەنــد نەبــوون بــە 
بڕیارەكانــی یەكێتییەكە دەكەن، لە ئاكامیشــدا 
ئەڵمانیــا ناچار دەبێت كۆمەڵێك چاكســازی لە 
بەرژەوەنــدی ئــەو حكومەتانە لــە نێو یەكێتیی 

ئەوروپادا قەبووڵ بكات.
ســەبارەت بــە بەریتانیــا و دەرچوونــی لــە 
یەكێتیی ئەوروپا، ناوەندە ئەمریكییەكە جەخت 
لەسەر ئەوە دەكاتەوە كە "چیدی كێشەكە ئەوە 
نییە ئاخــۆ بەریتانیا لە یەكێتــی ئەوروپا جودا 
دەبێتەوە یان نا، بەڵكو كێشــەكە پەیوەندیدارە 
بە چۆنێتی دەرچوونەكە"، لە كاتێكدا پەرلەمانی 
بەریتانیــا داوا دەكات "لــەم پرســەدا قســە و 

كاریگەری زیاتری هەبێ".
دەكات  چــاوەڕێ  ســتراتفۆر  ناوەنــدی 
بەریتانیــا هەوڵ بــدات رێككەوتنی بازرگانیی 
ئــازاد لەگەڵ یەكێتیــی ئەوروپادا واژۆ بكات، 
لە هەمان كاتدا ســەربەخۆیی خۆی لە بواری 
بــەاڵم  بپارێزێــت.  كۆچبەریــدا  سیاســەتی 
دووریــش نییە بەریتانیــا و یەكێتیی ئەوروپا 
رێككەوتنێكی كاتی بكەن، بۆ ئەوەی هەردوو 
الیــەن كاتێكی زیاتریان بەدەســتەوە بێت بۆ 
یەكالكردنەوەی پرسە هاوبەشەكان، لەوانەش 
پێگــەی هاوواڵتیانی ئەوروپــی لە بەریتانیا و 
پێگەی بەریتانییەكان لە واڵتانی ئەوروپی. بە 
گوێرەی پێشبینییەكانی ستراتفۆر، گەورەیی 
قەبارەی پرسەكان وادەكات "بڕیارە گرنگەكان 

بۆ 2018 دوابكەون".

پاش شەڕی مووسڵ 
پەیوەندیی عێراق و كوردستان ئاڵۆزتر دەبێ

پێشبینییەکانی ناوەندی ستراتفۆر بۆ ساڵی 2017:

تورکیا و ئێران دەکەونە کێبڕکێ بۆ پڕکردنەوەی 
بۆشایی پاش دەرکردنی داعش لە مووسڵ
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شرۆڤە و بۆچوونشرۆڤە و بۆچوون

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

عەرعەر
ئەوەیان ئاساییە كەسێكی وەك 
ئەنجلینا جوولی خەاڵتی رێزلێنان 
لــە پــای یارمەتیدانــی هــەژار و 
لێقەومــاودا وەربگرێــت. با نەتەوە 
رێكخراوێكیــش  یەكگرتــووەكان 
بێ تا ســەر ئێســقان تێوەگالو لە 
گەندەڵــی، ئەوە هیچ لــە بایەخی 
ئەوە كەم ناكاتەوە كە شــاكیژۆڵە 
نادییــە مــوراد، ببێتــە باڵیــۆزی 
نیازپاكیی نەتەوە یەكگرتووەكان. 
فەقــە كــە رێكخــراوی گومنــاوی 
عەرعــەر، خەاڵتێك كــە گوایە لە 
بەرامبەر پێشكەشكردنی باشترین 
خزمەت بە كەسوكاری ئەنفالكراوان 
دەداتە هێژایان عومەر فەتاح و قادر 
حەمە جان، ئەمە ئەو بۆچوونە بە 
درۆ دەخاتەوە كە دەڵێ میللەت لە 
كاتی قەیراندا توانای بەرهەمهێنانی 

نوكتە و گەپی كەم دەبێتەوە.

پێدەچــێ رێكخراوەكە جگە لە 
خۆیــان، الی كاك عومــەر و كاك 
قادریش زۆر مەشهوور بن، ئەگینا 
دڵنیام پرسگەی ئەو دوو بەڕێزەش 
رۆژی بەخشــینی خەاڵتەكــە ناوی 
رێكخراوەكەیان بیســتووە. زۆرمان 
دیوە كەســێك بانگهێشــت بكرێت 
تــا خەاڵت بكرێت، ئەوە تەنیا الی 
عەرعەر مۆدێلە بەخشینی خەاڵت بە 
دیلیڤەری، وەك فەالفل و ئەزبەری، 
ئاخر ئــەوان خەاڵتەكەیان داوە بە 
كۆڵیاندا و بەگەرمی گەیاندوویانەتە 

بارەگای مەكتەبی سیاسی.

تۆ لەوە گەڕێ ئەوانەی ناوبانگی 
رێكخــراوی عەرعەریان بیســتووە، 
پــڕ  نەفەریــی  دوازدە  پاســێكی 
ناكــەن، خۆ بەینی خۆمــان نەبێ 
ناوبانگــی بەڕێــزان عومــەر فەتاح 
و قــادر حەمە جانیش، لە نەســر 
و باریكــە بــەوالوە وردە وردە كاڵ 
دەبێتەوە. لە ناوچەی بەرواری كە 
یەكێكە لەو جێیانەی رۆژانی رەشی 
ئەنفال ژیــاوە و ئەو دوو بەڕێزەش 
خەاڵتەكەیان لەسەر خزمەتكردنی 
كەسوكاری ئەنفالكراوان وەرگرتووە، 
ئەگەر نــاوی قادر حەمەجان بێنی 
لەوانەیــە وابزانن ئەفغانییە، ئەگەر 
زۆرە پێیــان بڵێــی عومــەر فەتاح 
حوســییەكانی  ســەركردەیەكی 
یەمەنــە بــاوەڕت پێبكــەن، ئاخر 
ئەو كەســانەی لەسەر كاری مەزن 
خەاڵت دەكرێن، نزیكەی لە تەواوی 

گۆی زەوی ناسراون.

پــارەداری  دەســەاڵتداری 
كــورد، بۆ پێداهەڵدان بە شــان و 
شــەوكەتی جەنابی خۆیــدا، فێرە 
یــان رۆژنامەیــەك دەردەكات كــە 
تیراژەكەی بەشی ئەوە ناكات سێ 
جار نان و كەبابی لەســەر بخۆی، 
یانیــش رێكخراوێكی قۆڕ دروســت 
دەكات و پارەی دەداتێ تا ئەمیش 
وەك بورگــەر خەاڵتــی بۆ بێنێتە 
ماڵــێ، ئاخر لەوانەیە كــورد تاكە 
میللەتــی دونیا بێت، كــە ژمارەی 
رێكخراوەكانی كۆمەڵگەی مەدەنی 
تێیــدا، لە ژمــارەی دانیشــتووان 
نزیك دەبێتەوە و هێشتاش فڕی بە 

مەدەنییەتەوە نییە.

خۆیــان  عەرعــەر  رێكخــراوی 
و  وردبینــی  خەاڵتــی  شــایەنی 
نەفەســدرێژی و خاووخلیچكیــن، 
ئاخــر ئەوان خەاڵتێــك دەدەنە كا 
عومــەر چونكە ئەهــا كاتی خۆی 
كــە لە ئەنجوومەنی وەزیران بووە، 
كاری بۆ كردوون، ئافەرین رێكخراو 
نزیكەی دە ساڵت پێبچێ تا بیرت 

بكەوێتەوە كێ چی بۆ كردوویت!

گۆران محەممەد
 goran.mohammed@rudaw.net

    دوای پێنــج ســاڵ لــە بەهــاری عــەرەب، لــە 
28ی ئۆكتۆبــەری پێشــوودا لە دیمەنێكــی تراژیدیی 
ترســناكتر لــە مەرگــی بوعەزیزیــی تونــس، فیكری 
موحسینی ماسیفرۆش بۆ قووتی رۆژێكی خێزانەكەی 
بووە قوربانییەكی دیكەی شۆڕشــی شكستخواردووی 
واڵتێك كە بووەتــە موڵكایەتییەكی ئەبەدیی بنەماڵە 
و پاشــایەكی پەرســتراو و ئەو سیاســیە بازرگانانەی 
تێناگەن كە هاواری ملیۆنان هەژاری بێ هیوا لە ژیان و 
ئاییندە، تەنها داوای بەدیهێنانی عەدالەتی كۆمەاڵیەتی 
و كەمترین ژیانە لە دەسەاڵتێك كە هەرگیز ئامادە نییە 
بەشێكی كەم لە دەوڵەمەندی و خۆشگوزەرانیی خۆی 

لەگەڵ ئەوانی دیدا بەش بكات. 
بەبیانــووی بــە نایاســایی فرۆشــتنیەوە، هەموو 
ماسییەكانی موحســین فیكری كە سەرچاوەی ژیانی 
ئەو رۆژەی خۆی و خێزانەكەیەتی، لەالیەن پۆلیســی 
مەغریبییــەوە داگیر دەكرێن و بــە بەرچاوی خۆیەوە 
فــڕێ دەدرێنە نــاو پیكابی خۆڵڕێــژەوە كە بە چەقۆ 
ئاسنینەكانی لەگەڵ خاشــاكدا دەیانهاڕێت. بەاڵم ئەم 
بەو تروسكە هیوایەی كە نابێت رزقی رۆژێكی خۆی و 
خێزانی ئاوا بەبا بڕوات و بێ نان بمێنێتەوە، بێ هوودە 
بە بەرچاوی پۆلیسەكان و ئەو خەڵكانەی دەوروبەری 
كە دیمەنی كارەساتەكەیان بە مۆبایلەكانیان دەگرت، 

بۆ دەرهێنانەوەی ماســیەكانی خــۆی فڕێ دەداتە ناو 
پیكابی خۆڵڕێژەكەوە و چەقۆكانی لەگەڵ خوالنەوەیاندا 
جەســتەی پارچە پارچە دەكــەن و تێكەاڵوی خۆڵ و 
خاشــاك و پاشــەڕۆی كۆكراوەی دەكەن. ئەم دیمەنە 
یەكســەر لــە مۆبایلەكانــەوە بــە هەمــوو مەغریب و 
جیهانــی عەرەبی و دنیــادا دەگەڕێــت و هەموو تۆڕە 
كۆمەاڵیەتییــەكان دەگرێتــەوە. شــەپۆلێكی ناڕەزایی 
و خۆپیشــاندان دەتەقێنێتەوە دژی دەســەاڵتداران و 
هاواری بەدیهێنانی عەدالەت بەرز دەبێتەوە و جارێكی 
دی مەغریبییــەكان دەكەونەوە نــاو یادەوەریی رۆژانی 
بزووتنــەوەی )20ی شــوبات(ی 2011 كــە تێیدا لە 
گەرمەی بەهاری عەرەبدا هیوایان بەوە بوو دەســەاڵت 
ئاوڕێك لە شۆڕشــی ئارامیان بداتــەوە. بەاڵم مەرگی 
موحســین بــێ هیواو بــێ هــوودە هــەر زوو مەرگی 
شۆڕشێكی دیكەی مەغریبییەكانی راگەیاند و بەخێرایی 
هەمــوو شــتێك لەبیر كــرا، هەروەك ئــەو بەڵێنانەی 
كە دەســەاڵت لە دوای بزووتنەوەی 20ی شــوبات بە 
هەژارانــی دا بــە بەدیهێنانــی عەدالەت و چاكســازیی 

ئابووری و خۆشگوزەرانكردنی خەڵك.
 لــە مەغریب هەموو ناڕەزاییــەكان بە بێدەنگی و 
بەناوی پیرۆزیی پاشای مەغریب و ئەمیری موئمینینەوە 
كۆتایی دێت و دواجار دەسەاڵت هیچ لێپرسراوێتییەك 

لــە مەرگی موحســینەكان و ملیۆنان هــەژاری دیكە 
ناگرێتە ئەســتۆ لە كۆمەڵگەیەكدا كە دەســەاڵت وای 
فێركــردوون دەبێــت هەمــووان تێیــدا خۆشــحاڵی و 
شــوكوربوون بە بەشــی خۆیان نمایش بكەن و شــاد 
بن بــەوەی كە خودا )مــەوالی ئەمیری موئمینین(ی 

كردووە بە پاشایان.
مەغریب واڵتێكە سیستەمەكەی پاشایەتییە، بەاڵم 
تێیدا دەســەاڵتی حوكم بــە دیموكراســیەت لەالیەن 
خەڵكــەوە هەڵدەبژێردرێــت. واتــە لــە مەغریب گەل 
دەســەاڵت دروست دەكات، بەاڵم دواتر دەسەاڵتی ژێر 
سێبەری پاشا دەبێتە ئامرازی هەمیشە سەركوتكردن 

و خنكاندنی دەنگی خەڵك.
هاوبەشــن،  لــە گوتارێكــدا  خەڵكــی مەغریــب 
بەرجەستەی بێزارییان لە ژیانی ناو سیستەمێك دەكات 
كــە نازانرێت دەبێت چەند شــۆڕش و ناڕەزایی دیكە 
تێیدا بە بێدەنگی و نهێنی دابمركێنرێت تا ئاسۆیەكی 
گۆڕان دەركەوێت. كە پرسیاری )چۆنی( لە مەغریبییە 
سادەكان بكەیت، هەموو یەك وەاڵم دەدەنەوە: )ئەنا 
مەتحــوون( واتە من هــاڕدراوم یان هاڕیویانم. هاڕینی 
جەستەی موحسین لە پیكابی خۆڵدا ئەو دەستەواژە 

مەجازیەی بە واقیعی نمایش كرد. 
لەبەرامبەریشــدا دەســەاڵت گوتارێكــی دیكــەی 
بااڵدەست كردووە و وێنەی مەغریبێكی شاد و هێمن و 
سەقامگیر الی دەرەوە و ئەو بیانیانەدا نیشان دەدات 
كە وەك گەشــتیاری ســێكس روودەكەنە ئەو واڵتە و 
هەر گەشــتیاری سێكســیش بڕبڕەیەكی ســەرەكیی 
ئابووری و گوزەرانی واڵتەكەیە كە دەوڵەمەندییەكی بێ 
سنووری بۆ توێژێكی بچووك و ژیانێكی كولەمەرگیی 
بــە القەكراویی كەرامەتەوە بۆ ملیۆنان هەژار فەراهەم 
كــردووە. گەر گەشــتیارێك لــە هــەر مەغریبییەكی 
خۆشــنود یان ترساو بپرســێت )چۆنی؟( وەاڵمێكی 
ئامــادە دەبیســتێ: "لــە مەغریب هەمــوو خەڵك بە 
یەك ئەنــدازە بەختەوەرن". واتە ئــەو دەوڵەمەندەی 
لە كۆشكێكی قەشــەنگدا دەژی و ژەمە خواردنەكانی 
بێ مەشــوی و كوسكوسی شــاهانە نییە، لەگەڵ ئەو 
هــەژارەی لە كــەالوە و كونجــە داڕووخاوەكاندا دەژی 
و ژەمــی رۆژانــەی شــۆربایەكی )حەریــرە( و پارچە 
نانێكە، هەردووكیان بەختەوەرن. كێ باوەڕ بەم لۆژیك 

و گوتارە ئیســتیهالكیەی دەســەاڵت دەكات كە لەبەر 
ئەوەی گەلێك لەژێر ســایەی پاشایەكدا دەژی ئارامی 
و ئاسایشــی بۆ مسۆگەر كردوون، ئیدی ئاستی ژیان 
و گــوزەران هیــج مانایەكی نییە و خەڵك مەحكومن، 
بــە تایبەتی هــەژارەكان، كە بەو قــەدەرە رازی بن و 
خۆشبەخت بن بەوەی یەكێك لە نەوەكانی بنەماڵەیەكی 
بەڕەگەز عەلەوی كە لەسەدەی حەڤدەهەمەوە حوكمی 
مەغریب دەكەن، مەوالنا محەممەدی شەشەم پاشایان 
بێت؟ پاشایەك كە لەالیەكەوە ئابووریی واڵتەكەی بە 
گەشــتیاریی سێكس و ئۆتێلە قەشەنگەكان و دیسكۆ 
و مەلهاكان خستووەتە گەڕ، لەالیەكی دیكەوە نازناوی 
ئەمیر ئەلموئمینینی بەخۆی داوەو خۆی بە میراتگری 
ئــااڵی پێغەمبــەری ئیســالم دادەنێــت و مەزنتریــن 

مزگەوتی جیهان لە مەراكیش دروست دەكات.
مەغریــب واڵتێكی هــەژارە و خاوەنی نەوت و گاز 
و كانــزا نییە، بەاڵم پاشــاكەی یەكێكە لە ملیاردێر و 
هــەرە دەوڵەمەندەكانی جیهــان و لە ریزبەندیدا پێش 
میری قەتەریش كەوتووە و تەنیا ســامانی شەخسیی 
خۆی جگە لە براو كەسانی دیكەی بنەماڵەكەی، سێ 
ئەوەندی سامانی میری قەتەر دەبێت. هاوكێشەكەش 
ئاسانە، لەڕاستیدا سەراپای مەغریب لە موڵكایەتیەكی 
شەخســی پاشــا و بنەماڵەكەی زیاتر چیدی نییە كە 
نەك هەر دەسەاڵت و خاك، بەڵكو شادەماری ئابووریی 
واڵتیشــی كردووەتــە موڵكــی خۆی. پاشــا خاوەنی 
)كۆمپانیای نیشــتمانیی وەبەرهێنانە( كە گرووپێكی 
فــرە لقە لە ســەرتاپای واڵتدا و هەمــوو جووڵەیەكی 
ئابووریــی ئــەو واڵتــەی مۆنۆپــۆل كــردووە، هەر لە 
بازرگانیی شمەك و بنیاتنان و خانووبەرەو گەشتیاری 

و تەلەفۆنەوە تا دەگاتە بانكەكان و بازاڕی دراو.
   ئــەوەی لــە مەغریبــدا روودەدات، نموونەیەكە 
لــە هەموو بەشــەكانی دیكەی ئــەم جیهانی عەرەبی 
و رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتی نزیــك و دوورەدا دووبــارە 
دەبێتــەوە، هەموو خەڵكە هــاڕدراوەكان ملمالنێیەك 
لەســەر ژیــان نەك لەســەر دەســەاڵت وەكو چەمكی 
سیاسی و حوكم لەگەڵ دەسەاڵت دەكەن. مرۆگەلێكی 
هەژار تەنها داوایان لە دەســەاڵت دابینكردنی ژیانێكی 
ســادە و كەمترین بەشــی خۆیانە لە سامان و خێری 
نیشتمانێك كە هی هەموویانە نەك تەنها موڵكی پاشا 

و ســەرۆك و سەركردەی حیزبەكان، لە بەرامبەریشدا 
دەســەاڵت لە پشــتی ئامرازی حوكمی سیاســییەوە 
ســەرتاپای نیشــتمانی بــۆ دەوڵەمەندكردنــی خۆی 
مۆنۆپــۆل كــردووە و لە خەیاڵێكدا دەژی كە ســامان 
و دەوڵەمەندبــوون پاراســتنی پایەكانــی مانــەوەو 
دەسەاڵتی زامن دەكات، بۆیە ئامادە نییە كەمێك لەم 
خۆشــگوزەرانییە لەگەڵ رەعیەتەكــەی خۆیدا دابەش 

بكات.
لەوانەیــە هاوكێشــەكە لــەوە ئاســانتریش بێت. 
لــە پشــتی یاخیبــوون و شۆڕشــەوە ملمالنێیــەك 
هەیــە بۆ دابەشــكردنی پارەو ســامان و خێر و بێر، 
ئــەم دابەشــكردنە لەنــاو سیســتەمە رۆژئاوایــی و 
دیموكراســیەكاندا بە جۆرێك رێكخراوە كە ســەرباری 
ناعەدالەتــی و ناهاوتایــی لە دابەشــكردندا، بەاڵم چ 
نەبێت لەو سیستەمە سەرمایەداریانەدا جۆرێك ركێفی 
وەحشــیبوونی ســەرمایەدار )بە پێناســەی ماركس( 
كراوە كە لە پاڵ ملیاردێرەكاندا ئاستی سەرەكیی ژیان 
و گوزەران بۆ هەموو كەسێكیش دابین بكرێت لە )كار، 

داهاتێكی مانگانە و شوێنی ژیان(.
بــەاڵم لــەم جیهانە فەرامۆشــكراو و بێ یاســا و 
سیســتەمانەدا، توێژێك هەموو ملیــارەكان و هەموو 
خۆشییەكانی الیەو لێشاوێكیش لە خەڵكی  هاڕدراو لێی 
بێبەشن. ئەم هاوكێشەیەش ئاسانە. بێبەشەكان تەنها 
ژیانێكی سادەیان دەوێت، ئەوان بە دیكتاتۆرەكانیش 
رازین، تەماعیــان نەكردووەتە دەســەاڵتیان، بەوەش 
رازین كە تا دێت ملیارەكانیان بخەنە سەر یەك، بەاڵم 
لە بەرامبەردا تەنیا بەشــی ژیانێكی سادەی رۆژانە بۆ 
ئەمان جێبهێڵن، ئەوە هاوكێشــەكەیە كە پاشــاكان، 
سەرۆكەكان، ســەركردە سیاســییەكان، دانیشتووی 
گەڕەكــی فیرعەونــەكان و گردەكان لێــی تێدەگەن، 
بەاڵم بەو ناهاوتاییــە كەمەش رازی نابن كە دڵۆپێك 
لە دەریای ملیارەكانــی خۆیان بۆ ئەو زۆرینەی هەرە 
زۆرە جێبهێڵن. ئەو زۆرینەیەی ژیان دروســت دەكەن 
و هــەر ئەوانیــش دەتوانــن ســەرلەبەری تێكبدەن و 
بیڕووخێنن، بە كۆشــكی ســەركردەو فیرعەونەكان و 

هەموو گردەكانی دەسەاڵتیشەوە.
 * حەریــرە، شــۆربایەكە لــە نۆكــی هــاڕدراو و 

بەهارات، خواردنی سەرەكیی هەژارانی مەغریبە. 

قوربانییەكانی پاشا و 
شۆڕشی خامۆش

ئەو بەشــە لە جوگرافیای رۆژئاوای كوردســتان 
كە لە رێككەوتننامەی ســایكس بیكۆ خرایە ســەر 
دەوڵەتــی ســووریا، جیــاواز لــە پارچەكانــی تری 
كوردســتان یەكێتییەكی بەهێزی جوگرافیای نییە. 
بۆ نموونە باشووری كوردستان پارچەیەكی پێكەوە 
بەســتراوی جوگرافییەو خراوەتە سەر عێراق، ئەمە 
بۆ رۆژهــەاڵت و باكووریش هەر بەو جۆرەیە، بەاڵم 
ئەو بەشەی لكێندراوە بە سووریاوە، پێكەوەییەكی 
بەهێز هەموو خاكەكە نابەستێت بەیەكەوە. بەشێكی 
زۆری دەچێتــە قوواڵیــی نــاو خاكی عــەرەب و بە 
پێچەوانەشــەوە لە چەند ناوچەیەك خاكی عەرەب 
دێتە قوواڵیی كوردستانەوە. واتا لەڕووی دیمۆگرافی 
و جیۆپۆلەتیكەوە یەكێتییەكــی الوازە كە ئەمەش 
كاریگەری لەسەر پێگە و ئایندەی كورد دەبێت لەو 

واڵتە.
بەدرێژایی ســەدەی رابردووش، دەســەاڵتدارانی 
عــەرەب سیاســەتی پاكتاوی رەگەزییــان بەرامبەر 
بــە كورد لــەو ناوچانە پەیــڕەو كــردووە، ئەوەش 
یارمەتیدەرێكی گەورەكردنەوەی كەلێنەكانی یەكێتیی 
خاك و نەتەوەی كورد بووە لە سووریا و یەكێك لە 
هۆكارەكانی ناهاوسەنگیی شۆڕش و گەشەسەندنی 
بزووتنەوەی كوردیی ئەو بەشەی كوردستانە بەراورد 
بــە پارچەكانــی دیكە. بــەاڵم لە دەیــەی یەكەمی 

هەزارەی سێیەمەوە بزاوتێك بەخێرایی گەشەی كرد، 
لەگەأل پەرەسەندنی رووداوەكانی بەهاری عەرەبی و 
گەیشــتنی ئاگری راپەڕینەكان بە سووریا، كورد لە 
پێشــهاتێكی چاوەڕواننەكراودا بەشــێكی زۆری ئەو 
جوگرافیایەی خستە ژێر كۆنترۆڵی خۆیەوە، توانرا 
لەژێــر ناوی )كانتۆن( لە چەند بەشــێكی رۆژئاوای 
كوردستان خۆبەڕێوەبەرێتی رابگەیەنن، هەرچەندە 

نەتوانرا كانتۆنەكان پێكەوە ببەستنەوە.
شــەڕی داعــش و پەالمارەكانی بۆ ســەر ناوچە 
كوردییەكان، بەرەنگاربوونەوەی قارەمانانەی كچان 
و كوڕانــی كورد، ناوبانگێكی گەورەی بە شۆڕشــی 
كورد لە سووریا بەخشی، شێوازی خۆبەڕێوەبەرێتی 
كانتۆنەكانی رۆژئاوا، بەشداریی ژنان لە بەڕێوەبردن 
و لــە بەرەنگاربوونەوەی داعش، بوونە هۆی ئەوەی 
جیهــان ئاشــنای كــورد بێت لــەو واڵتــە. توركیا 
دژایەتییەكــی زۆری كــردن، مەرجی بۆ بەشــداری 
لە هاوپەیمانێتی نێودەوڵەتی، پەراوێزخســتنی ئەم 
بزووتنــەوە كوردییە بوو. ئۆپۆزســیۆنی واڵتەكەش 
لەسەر ئەرزی واقیع و لە ناوەندە نێودەوڵەتییەكانیش 
لــە دژیان بــوون، لــە كۆبوونەوەكانی جنێف مافی 
بەشداریكردنیان نەبوو، لە گفتوگۆ و رێككەوتنەكان 
خرابوونە دەرەوە. بەاڵم بەهۆی چوونی پێشــمەرگە 
بۆ كۆبانی، ئازایەتی شەڕڤانەكان، پشتیوانیی خەڵك 

ئەو بەشــە لە جوگرافیای رۆژئاوای كوردستان كە 
لە رێككەوتننامەی سایكس بیكۆ خرایە سەر دەوڵەتی 
ســووریا، جیــاواز لــە پارچەكانــی تری كوردســتان 
یەكێتییەكــی بەهێــزی جوگرافیای نییــە. بۆ نموونە 
باشــووری كوردســتان پارچەیەكی پێكەوە بەستراوی 
جوگرافییەو خراوەتە ســەر عێراق، ئەمە بۆ رۆژهەاڵت 
و باكووریــش هــەر بــەو جۆرەیە، بەاڵم ئەو بەشــەی 
لكێندراوە بە ســووریاوە، پێكەوەییەكی بەهێز هەموو 
خاكەكە نابەستێت بەیەكەوە. بەشێكی زۆری دەچێتە 
قوواڵیی ناو خاكی عەرەب و بە پێچەوانەشەوە لە چەند 
ناوچەیەك خاكی عەرەب دێتە قوواڵیی كوردستانەوە. 
واتا لەڕووی دیمۆگرافی و جیۆپۆلەتیكەوە یەكێتییەكی 
الوازە كە ئەمەش كاریگەری لەســەر پێگە و ئایندەی 

كورد دەبێت لەو واڵتە.
بەدرێژایــی ســەدەی رابــردووش، دەســەاڵتدارانی 

عــەرەب سیاســەتی پاكتــاوی رەگەزییــان بەرامبــەر 
بــە كــورد لــەو ناوچانــە پەیــڕەو كــردووە، ئەوەش 
یارمەتیدەرێكی گەورەكردنەوەی كەلێنەكانی یەكێتیی 
خــاك و نەتەوەی كورد بووە لە ســووریا و یەكێك لە 
هۆكارەكانی ناهاوســەنگیی شــۆڕش و گەشەسەندنی 
بزووتنەوەی كوردیی ئەو بەشــەی كوردستانە بەراورد 
بە پارچەكانی دیكە. بەاڵم لە دەیەی یەكەمی هەزارەی 
ســێیەمەوە بزاوتێك بەخێرایی گەشــەی كرد، لەگەأل 
پەرەسەندنی رووداوەكانی بەهاری عەرەبی و گەیشتنی 
ئاگری راپەڕینەكان بە ســووریا، كورد لە پێشهاتێكی 
چاوەڕواننەكراودا بەشــێكی زۆری ئــەو جوگرافیایەی 
خســتە ژێــر كۆنترۆڵی خۆیــەوە، توانــرا لەژێر ناوی 
)كانتــۆن( لــە چەند بەشــێكی رۆژئاوای كوردســتان 
خۆبەڕێوەبەرێتــی رابگەیەنــن، هەرچەنــدە نەتوانــرا 

كانتۆنەكان پێكەوە ببەستنەوە.
شــەڕی داعــش و پەالمارەكانــی بۆ ســەر ناوچە 
كوردییــەكان، بەرەنگاربوونــەوەی قارەمانانەی كچان 
و كوڕانــی كــورد، ناوبانگێكــی گەورەی بە شۆڕشــی 

و هەندێك لە هێز و دەزگاكانی باشــوور بۆ رۆژئاوا، 
دەرگای گەورە بەڕوویاندا كرایەوە، لەســەر ئاســتی 
نێودەوڵەتی ئەو هاوپەیمانێتییەی بۆ شەڕی داعش 
دروســت كرابوو، بوونە پشــتیوانی ئــەو بزووتنەوە 
كوردیە، چەك و كەلوپەلی پێویســتیان پێشكەش 
كــردن و تــا ئێســتاش لەئاســمانەوە پشــتیوانی 
شەڕڤانەكانن لەدژی داعش، بەاڵم دوای داعش مەرج 

نییە ئەم هاوكێشەیە وەك خۆی بمێنێتەوە.
بەهــۆی فەرامۆشــكردنی بەشــێك لــە هێــزە 
كوردییەكانی تر و رێگەنەدان بە بەشداریی سیاسیان 
لە كانتۆنەكان، لــە دەرەوە رووبەڕووی رەخنە و لە 
ناوخۆشدا ناڕەزایەتی بەرامبەریان زۆرە، بەاڵم ئەمە 
مەترسییە گەورەكە نییە لەسەر پەیەدە و ئایندەی 
رۆژئاوا. گەرچی بەهــۆی ئەو الوازییە دێمۆگرافی و 
جیۆپۆلەتیكییەی خاكــەوە، پێكەوە نەبوونی كورد 
لەسەنگ و پێگەی كەم كردوونەتەوە، بەاڵم هەڕەشە 
و مەترســیی گــەورە لەو رێككەوتنە ســێ قۆڵیەی 
ئێران توركیا رووســیادایە لەســەر ئایندەی سووریا 
و ئــەو لێكەوتانەی لــەو رێككەوتنە دەكەونەوە، كە 
دوور نییە لەســەر حســابی پەیەدە و ئۆپۆزسیۆنی 
ســووریا بێت. رووســیا نێوەندگیرییەكی زۆری كرد 
بۆ لێكگەیشتنێكی هاوبەش لە نێوان توركیا و ئێران 
بۆ ئاینــدەی ســووریا، توركیا بەمانەوەی ئەســەد 
رازیە و دەست لە پشتیوانیی ئۆپۆزسیۆنی سووریا 
هەڵدەگرێت لەســەر حسابی پەیەدە و كانتۆنەكانی 
رۆژئاوا، ئێرانیش دەستبەرداری كورد دەبێت لەسەر 

حسابی خستنە دەرەوەی نەیارەكانی ئەسەد.
ئێســتا لەســەروبەندی بەرەو كۆتایی رۆیشتنی 
ســیناریۆی داعــش، ئاماژەكانــی بەهێزبوونــەوەی 
ئەسەد و قبوڵكردنەوەی لە ناوەندە نێودەوڵەتییەكان 
دەركەوتــوون، وێڕای پالنی پێشــوەختە و هاوبەش 
لەنێوان پەیەدە و دەســەاڵت لە سووریا و هاوكاری 
دوورخســتنەوەی  لــە  نێوانیــان  هەماهەنگیــی  و 

مەترســییەكان لەسەر ئایندەی ســووریا، سەرەڕای 
ئەوەی پەیەدە بەشێك بوو لە جەمسەربەندیی ئێران 
و رووســیا لە هاوكێشەكاندا، بەاڵم پێناچێ مانەوە 
و بەهێزبوونــەوەی ئەســەد بە قازانجــی پەیەدە و 
مانەوەی كانتۆنەكان بێت. ئەوەی چاوەڕوان دەكرێت 
بەریەككەوتن و پەالماری لەشكری سووریایە بۆ سەر 
ناوچە كوردییەكان، واتا پەیەدە بە دۆستەكانی خۆی 
لە قاڵبــی دەدەن. ئەمەش جیا لەوەی خواســت و 
مەرجی توركیایە بۆ مانەوەی ئەسەد، بەڵكوو لەبەر 
ئەوەش كە تاكە ناوچەیەك وەك جێپێی ئەمریكا و 
هاوپەیمانەكانی بتوانرێ پشتی پێ ببەسترێ، ناوچە 

كوردییەكانن. 
ئەمریكا هەروا بە ئاســانی گۆڕەپانەكە بۆ ئێران 
و رووســیا چۆڵ ناكات، هیچ دەروازەیەكی تریشــی 
نییە جگــە لەو جوگرافیــا كوردییەی ســووریا كە 
دراوســێی هاوپەیمانــە ســتراتیژیەكەیەتی، واتــە 
توركیــا. كەواتا ئەمریكا پێویســتی بە گۆڕەپانەكە 
هەیە نــەك هێزەكەی. چونكە مانــەوەی ئەو هێزە 
بەو ســتراتیژەیەوە لەالیەن توركیاوە قبوڵنەكراوە. 
لەبەر ئەوە ئایندەی پەیەدە و كانتۆنەكان لەبەردەم 

مەترسیی لەناوچووندان. 
ئەوەی ئێســتا دەگوزەرێ قۆناغی سیناریۆكانە، 
دووركەوتنــەوەی ئەمریــكا و توركیا بریتی نییە لە 
ستراتیژیەتی ئەم دوو هێزە، ئەوەندەی سیناریۆیەكە 
بــۆ بڕینــی دەســتی رووســیا و ئێران لــەو ناوچە 
سنووریانەی توركیا بە مەترسی لەسەر سەقامگیریی 
واڵتەكــەی دەیبینێــت. پشــتیوانی هاوپەیمانان لە 
پەیــەدە بریتی نییە لە بەهێزبوونی پێگەی پەیەدە 
و گواســتنەوەی لە جەمسەری ئێرانەوە بۆ توركیا، 
ئەوەنــدەی كاركردنە بۆ گۆڕنی خــودی پەیەدە بە 
هێزێكی وابەســتە بە توركیاوە. ئەمانە دوای شەڕی 
داعش و نیشــتنەوەی دووكەڵی بە ســوتماككردنی 

سووریا دەردەكەون.

كەواتا دوای شەڕی داعش و چەسپاندنی پالنی ناو 
رێككەوتننامەكان لەسەر زەمین، ئاسۆیەك نییە بۆ 
ئارامبوونی ناوچەكە، بەتایبەتی ناوچە كوردییەكانی 
ســووریا. پێش هەر دوژمنێكی تــر ئەگەری بەهێز 
ئەوەیــە بــۆ بەدەســتهێنانی رەزامەندیــی توركیا، 
ئەســەد پەالمــاری پەیەدە بــدات، ئــەوەی توركیا 
دەیویســت لــە هاوپەیمانەكانی بەدەســتی بهێنێ، 
بە دەســتەبەركردنی ناوچەیەكــی ئارام لەناو خاكی 
ســووریا وەك دڵنیاییــەك بۆ ســەقامگیریی ناوچە 
سنوورییەكانی، بەشار ئەسەد لە بەرامبەر مانەوەی، 
ئەو دڵنیاییە بۆ توركیا مســۆگەر دەكات. توركیا و 
ئەمریكاش لەوەدا یەكدەگرنەوە كە ئاسایشی توركیا 
پارێزراو بێت. ئەمریكا وەك جێپێی خۆی پێویستی 
بــە جوگرافیاكەی كوردســتانە كە ئەمەش دڵنیایی 
زیاتر بۆ توركیا مسۆگەر دەكات، بەاڵم جیاوازی لە 
تێڕوانینیان بۆ ئەو پشتوێنەیە ئەوەیە كە كام هێزی 

كوردی دەتوانێ هاوپەیمانی ئەمریكا بێت. 
ئەوەی تــا ئێســتا دەخوێندرێتەوە، ســەرباری 
ئــەوەی پەیەدە جۆرێك هەماهەنگی لەگەڵ ئەمریكا 
لەشەڕی داعشدا دروستكردووە، بەاڵم لەهەمانكاتدا 
نەیتوانیــوە خــۆی لە وابەســتەیی پەكەكە و ئێران 
قوتار بكات، ئەگەر تا ئێستا ئەم حاڵەتە بە ئاسایی 
چووبێتە ســەر، ئەوە دوای شــەڕی داعش پەیەدە 
دەكەن بە قوربانــی. بۆ ئەوەی ئەمە روونەدات، بۆ 
ئەوەی كورد لەســەر خاكەكەی خــۆی بمێنێتەوە، 
پێویســتە پەیەدە لەبــری پەكەكــە هاوپەیمانێتی 
لەگەڵ هێزە كوردییەكانی تری رۆژئاوای كوردستان 
دروستبكات، بەمەش لەالیەك یەكێتییەكی نەتەوەیی 
دێتــە ئــاراوە، لەالیەكی تریشــەوە لە جەمســەری 
ئێــران دەچێتــە دەرەوە. ئەوكاتــە دەتوانێ لەگەڵ 
توركیــاش پەیوەندییەكانــی لەســەر بنەمایەكــی 
دروست و هاوسەنگ رابگرێت و ببێتە هاوپەیمانێكی 

دوورمەودای ئەمریكا و هاوپەیمانێتی نێودەوڵەتی.

كورد لە سووریا بەخشی، شــێوازی خۆبەڕێوەبەرێتی 
كانتۆنەكانی رۆژئاوا، بەشداریی ژنان لە بەڕێوەبردن و 
لە بەرەنگاربوونەوەی داعش، بوونە هۆی ئەوەی جیهان 
ئاشــنای كورد بێت لــەو واڵتە. توركیــا دژایەتییەكی 
زۆری كــردن، مەرجی بۆ بەشــداری لە هاوپەیمانێتی 
نێودەوڵەتی، پەراوێزخســتنی ئەم بزووتنەوە كوردییە 
بوو. ئۆپۆزســیۆنی واڵتەكەش لەســەر ئەرزی واقیع و 
لــە ناوەنــدە نێودەوڵەتییەكانیش لە دژیــان بوون، لە 
كۆبوونەوەكانی جنێف مافی بەشداریكردنیان نەبوو، لە 
گفتوگۆ و رێككەوتنەكان خرابوونە دەرەوە. بەاڵم بەهۆی 
چوونی پێشمەرگە بۆ كۆبانی، ئازایەتی شەڕڤانەكان، 
پشــتیوانیی خەڵــك و هەندێك لە هێــز و دەزگاكانی 
باشوور بۆ رۆژئاوا، دەرگای گەورە بەڕوویاندا كرایەوە، 
لەســەر ئاســتی نێودەوڵەتی ئەو هاوپەیمانێتییەی بۆ 
شــەڕی داعش دروســت كرابوو، بوونە پشتیوانی ئەو 
بزووتنــەوە كوردیــە، چەك و كەلوپەلی پێویســتیان 
پێشكەش كردن و تا ئێستاش لەئاسمانەوە پشتیوانی 
شــەڕڤانەكانن لەدژی داعش، بەاڵم دوای داعش مەرج 

نییە ئەم هاوكێشەیە وەك خۆی بمێنێتەوە.
بەهۆی فەرامۆشكردنی بەشێك لە هێزە كوردییەكانی 
تر و رێگەنەدان بە بەشداریی سیاسیان لە كانتۆنەكان، 
لە دەرەوە رووبەڕووی رەخنە و لە ناوخۆشدا ناڕەزایەتی 
بەرامبەریان زۆرە، بەاڵم ئەمە مەترسییە گەورەكە نییە 
لەسەر پەیەدە و ئایندەی رۆژئاوا. گەرچی بەهۆی ئەو 
الوازییە دێمۆگرافی و جیۆپۆلەتیكییەی خاكەوە، پێكەوە 
نەبوونی كورد لەســەنگ و پێگەی كەم كردوونەتەوە، 
بەاڵم هەڕەشە و مەترسیی گەورە لەو رێككەوتنە سێ 
قۆڵیــەی ئێران توركیا رووســیادایە لەســەر ئایندەی 
سووریا و ئەو لێكەوتانەی لەو رێككەوتنە دەكەونەوە، 
كە دوور نییە لەســەر حسابی پەیەدە و ئۆپۆزسیۆنی 
سووریا بێت. رووســیا نێوەندگیرییەكی زۆری كرد بۆ 
لێكگەیشــتنێكی هاوبەش لە نێوان توركیا و ئێران بۆ 
ئایندەی ســووریا، توركیا بەمانەوەی ئەســەد رازیە و 
دەست لە پشتیوانیی ئۆپۆزسیۆنی سووریا هەڵدەگرێت 
لەسەر حسابی پەیەدە و كانتۆنەكانی رۆژئاوا، ئێرانیش 

دەســتبەرداری كورد دەبێت لەســەر حسابی خستنە 
دەرەوەی نەیارەكانی ئەسەد.

ئێســتا لەســەروبەندی بــەرەو كۆتایی رۆیشــتنی 
سیناریۆی داعش، ئاماژەكانی بەهێزبوونەوەی ئەسەد 
نێودەوڵەتییــەكان  ناوەنــدە  لــە  قبوڵكردنــەوەی  و 
دەركەوتــوون، وێــڕای پالنی پێشــوەختە و هاوبەش 
لەنێوان پەیەدە و دەســەاڵت لە ســووریا و هاوكاری و 
هەماهەنگیی نێوانیان لە دوورخستنەوەی مەترسییەكان 
لەســەر ئایندەی ســووریا، ســەرەڕای ئەوەی پەیەدە 
بەشــێك بوو لە جەمســەربەندیی ئێران و رووســیا لە 
هاوكێشەكاندا، بەاڵم پێناچێ مانەوە و بەهێزبوونەوەی 
ئەسەد بە قازانجی پەیەدە و مانەوەی كانتۆنەكان بێت. 
ئــەوەی چاوەڕوان دەكرێــت بەریەككەوتن و پەالماری 
لەشــكری سووریایە بۆ ســەر ناوچە كوردییەكان، واتا 
پەیەدە بە دۆستەكانی خۆی لە قاڵبی دەدەن. ئەمەش 
جیــا لەوەی خواســت و مەرجی توركیایە بۆ مانەوەی 
ئەسەد، بەڵكوو لەبەر ئەوەش كە تاكە ناوچەیەك وەك 
جێپێی ئەمریكا و هاوپەیمانەكانی بتوانرێ پشتی پێ 

ببەسترێ، ناوچە كوردییەكانن. 
ئەمریكا هەروا بە ئاســانی گۆڕەپانەكە بۆ ئێران و 
رووســیا چۆڵ ناكات، هیچ دەروازەیەكی تریشی نییە 
جگە لەو جوگرافیا كوردییەی ســووریا كە دراوســێی 
هاوپەیمانە ســتراتیژیەكەیەتی، واتــە توركیا. كەواتا 
ئەمریكا پێویستی بە گۆڕەپانەكە هەیە نەك هێزەكەی. 
چونكە مانەوەی ئەو هێزە بەو ســتراتیژەیەوە لەالیەن 
توركیاوە قبوڵنەكراوە. لەبەر ئەوە ئایندەی پەیەدە و 

كانتۆنەكان لەبەردەم مەترسیی لەناوچووندان. 
ئەوەی ئێســتا دەگوزەرێ قۆناغی ســیناریۆكانە، 
دووركەوتنــەوەی ئەمریــكا و توركیا بریتــی نییە لە 
ستراتیژیەتی ئەم دوو هێزە، ئەوەندەی سیناریۆیەكە بۆ 
بڕینی دەستی رووسیا و ئێران لەو ناوچە سنووریانەی 
توركیا بە مەترســی لەسەر ســەقامگیریی واڵتەكەی 
دەیبینێت. پشــتیوانی هاوپەیمانان لە پەیەدە بریتی 
نییــە لە بەهێزبوونی پێگەی پەیەدە و گواســتنەوەی 
لە جەمسەری ئێرانەوە بۆ توركیا، ئەوەندەی كاركردنە 

بــۆ گۆڕنــی خودی پەیــەدە بە هێزێكی وابەســتە بە 
توركیاوە. ئەمانە دوای شــەڕی داعش و نیشــتنەوەی 

دووكەڵی بە سوتماككردنی سووریا دەردەكەون.
كەواتا دوای شــەڕی داعش و چەســپاندنی پالنی 
ناو رێككەوتننامەكان لەسەر زەمین، ئاسۆیەك نییە بۆ 
ئارامبوونــی ناوچەكە، بەتایبەتی ناوچە كوردییەكانی 
ســووریا. پێــش هــەر دوژمنێكی تر ئەگــەری بەهێز 
ئەوەیە بۆ بەدەستهێنانی رەزامەندیی توركیا، ئەسەد 
پەالماری پەیەدە بدات، ئەوەی توركیا دەیویســت لە 
هاوپەیمانەكانی بەدەستی بهێنێ، بە دەستەبەركردنی 
ناوچەیەكی ئارام لەناو خاكی سووریا وەك دڵنیاییەك 
بۆ سەقامگیریی ناوچە سنوورییەكانی، بەشار ئەسەد 
لە بەرامبەر مانەوەی، ئەو دڵنیاییە بۆ توركیا مسۆگەر 
دەكات. توركیــا و ئەمریكاش لەوەدا یەكدەگرنەوە كە 
ئاسایشی توركیا پارێزراو بێت. ئەمریكا وەك جێپێی 
خــۆی پێویســتی بــە جوگرافیاكەی كوردســتانە كە 
ئەمــەش دڵنیایی زیاتر بۆ توركیا مســۆگەر دەكات، 
بــەاڵم جیــاوازی لــە تێڕوانینیان بۆ ئەو پشــتوێنەیە 
ئەوەیــە كــە كام هێزی كوردی دەتوانــێ هاوپەیمانی 

ئەمریكا بێت. 
ئەوەی تا ئێستا دەخوێندرێتەوە، سەرباری ئەوەی 
پەیەدە جۆرێك هەماهەنگی لەگەڵ ئەمریكا لەشــەڕی 
داعشدا دروستكردووە، بەاڵم لەهەمانكاتدا نەیتوانیوە 
خــۆی لە وابەســتەیی پەكەكە و ئێــران قوتار بكات، 
ئەگەر تا ئێستا ئەم حاڵەتە بە ئاسایی چووبێتە سەر، 
ئەوە دوای شــەڕی داعش پەیەدە دەكەن بە قوربانی. 
بــۆ ئەوەی ئەمــە روونەدات، بۆ ئەوەی كورد لەســەر 
خاكەكەی خۆی بمێنێتەوە، پێویســتە پەیەدە لەبری 
پەكەكە هاوپەیمانێتی لەگەڵ هێزە كوردییەكانی تری 
رۆژئاوای كوردســتان دروســتبكات، بەمەش لەالیەك 
یەكێتییەكی نەتەوەیی دێتە ئاراوە، لەالیەكی تریشەوە 
لە جەمسەری ئێران دەچێتە دەرەوە. ئەوكاتە دەتوانێ 
لەگەڵ توركیاش پەیوەندییەكانی لەســەر بنەمایەكی 
دروســت و هاوسەنگ رابگرێت و ببێتە هاوپەیمانێكی 

دوورمەودای ئەمریكا و هاوپەیمانێتی نێودەوڵەتی.
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بارزانی مەرجەعە

ســەرباری ئــەوەی كــە مــوراد قەرەیاڵن 
رایگەیاندووە پەكەكە ئامادەیە شنگال چۆڵ بكات، 
بەاڵم پێناچێ پەكەكە وا بە ئاسانی دەستبەرداری 
ئەو پێگەیە بێت كە لە ئەنجامی هەوڵێكی مێژوویی 

و لــە مێژینە دەســتی كەوتــووە. جارێ هەر 
خــودی ئەوەی كە پەكەكــە چۆن و بۆچی خۆی 
خزاندە ئەو ناوچەیەوە جێگەی پرسیارە. پەكەكە 
زۆر لەمێژە و تەنانەت ئەو كاتەی كە سەددامیش 
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كوردســتانی رۆژئــاوا كــە ئێســتا لە ســایەی 
حوكمڕانیی پەكەكەوە، پێناسەكەی لە هەموو بەها 
نیشــتمانی و نەتەوەییەكان داماڵدراوە و كراوەتە 
ناوچەیەكی جوگرافیی رووت )باكووری ســووریا( 
لە گێژاودایە. گێژاوێك كە بەرئەنجامی سیاســەت 
و تاكتیكــە بێماناكانی پەكەكەیە. كــەس نازانێ 
ئەمڕۆ دەسەاڵتەكەی پەكەكە كە خەڵكی خۆیشی 
لەگەڵــدا نییە، لەگەڵ كێدایە؟ كێ پشــتیوانیەتی 
و چــۆن درێــژە بە مانەوە دەدات؟ ســەیر ئەوەیە 
بە درێژایی چەند ســاڵی رابردوو، خەڵكی كورد و 
دنیــا وا تێگەیەندراوە كە پارتی و بارزانی دوژمنی 

سەرســەختی دەســەاڵتی پەكەكەن لــە رۆژئاوا! 
رەنگبێ لە دەرەوەڕا وا بینرابێت، بەاڵم لەڕاستیدا، 
بارزانی لە هەموو روویەكەوە گەورەترین پشتیوانیی 
لــە پەكەكە كــردووە لە رۆژئــاوا. چونكە لێگەڕێ 
لەوەی كە چۆن پەكەكە چەكدارەكانی خۆی بردنە 
ئەوێ و بااڵدەستیی سەربازیی بۆ خۆی دەستەبەر 
كرد، بارزانی لە رووی هاوكاریی سەربازی، مرۆیی 
و ئابووری و هاوكات بەدەســتهێنانی پاڵپشــتیی 
نێودەوڵەتیــش پارێــزەری رۆژئاوای كوردســتان 
بووە. هەر بۆیە هەمــوو ئەوانەی ئەمڕۆ دەیانەوێ 
نەخشــەی داهاتووی ســووریا دابڕێژنــەوە، باش 

لەســەر حوكــم بوو، بەهــۆی بوونــی بنكە و 
بارەگاكانی لە مووســڵ، توانای دەستڕەسییان 
بــە خەڵكی ناوچە كوردنشــینەكانی دەرەوەی 
هەرێمی كوردستان هەبوو، بۆیە ئەو ناوچانە و 
بەتایبەتیش ناوچە ئێزدینشینەكان بە درێژایی 
دەیەی رابردوو مەیدانی ملمالنێی نێوان پارتی 
و پەكەكە بوونە. هەردووكیان بەو ئاراســتەیە 
كاریان كردووە كە وا خۆیان نیشانی رای گشتی 
بدەن، پارێــزەری نەتەوە، ئایین و ئایینزاكانی 
كوردســتانن، تــا لــەو رێگەیەوە پشــتیوانیی 
زیاتری نێودەوڵەتی بەدەســت بهێنن. هاوكات 
بەشــەكانی  پێكەوەبەســتنەوەی  پردەكانــی 
دیكەی كوردستان كە جێگەی تەماح و نفوزی 
هەردووكیانن، كۆنترۆڵ بكەن. نیگایەكی خێرا 
بە هەڵكەوتــەی جوگرافیی بنكەكانی پەكەكە 
لە ناوچە ســنوورییەكان ئــەوە دەردەخات كە 

پەكەكە چۆن سنوورەكانی كۆنترۆڵ كردوون.
شنگال كارتێكی گرانبەهایە كە كەوتووەتە 
دەســت پەكەكە و وا بە ئاســانی نایداتەوە بە 

پارتــی. لەو پێنــاوەدا، دەبــێ پارتی هەندێك 
شت بۆ پەكەكە دەستبەر بكات. ئەولەوییەتی 
داواكانی ئێستای پەكەكە لە پارتی ئەوەیە كە 
بیپارێزێت، داشــی پارتی لــە هەموو الیەكەوە 
ســوارە و پەكەكــە لــە پاشەكشــەدایە. بۆیە 
زامنكردنی دانوستاندنێكی شەرافەتمەندانە لە 
نێوان پەكەكە و توركیا، ئیمتیازێكی گەورەیە 
بۆیان و، باشــیش دەزانن كە كشــانەوەیان لە 
شــنگال مەتڵەبێكی نێودەوڵەتییــە، جا ئەوە 
لــە رووی بەرژەوەندییەوە بێت، یان ئەوەی كە 
پارتی توانیبێتی بیكاتــە رۆژەڤی ئەو واڵتانە. 
بــە هەردوو بــاردا دەردەكەوێ كــە پارتی لەو 
هاوكێشەیەدا دەســتی زۆر بەهێزە و كەسیش 
وەكــو جــاران بە فریــای پەكەكــەوە نەهات، 
چونكە ئامانجی ســەرەكی بە خۆشی بێت یان 
بە ناخۆشی، بەستنەوەی رۆژئاوای كوردستانە 
بە باشوورەوە، ئەوەیش كە بیەوێ رێگری لەوە 
بكات، بــە دەردی ئەنسارولئیســالم و كۆمەڵ 

دەچێ لە تەوێڵە و بیارە.

دەزانن كە وجودی پەكەكە و ئەو بااڵدەستییەی 
بــە زەبری چەك دەســتەبەری كردووە، كاتی و 

راگوزەرە، بۆیە روویان لە بارزانییە.
ئەوەی ئەمڕۆ پەكەكە بۆ رۆژئاوای كوردستان 
وەكو ماف دەیبینێ، 5 ســاڵ پێش ئێســتا لە 
سایەی بارزانییەوە بۆ گەلی كورد لە كوردستانی 
رۆژئاوا بە زیاتریشەوە دەستەبەر كرابوو، ئەگەر 
پەكەكە بەڵێنەكانی خۆی بردبایە سەر. ئەوانەی 
ئەمڕۆ پاڵپشتی سیاسەتەكانی پەكەكە دەكەن 
لــە رۆژئاوا، ئایا قەت لە خۆیــان و پەكەكەیان 
پرســیوە كــە مــادام دەســەاڵتەكەتان هێنــدە 
دیموكراتییــە، ئــەو هەموو پەنابــەرەی رۆژئاوا 
بــە چییان لە ژیانــی زەحمەتی نێو كەمپەكانی 

كوردستانی باشوور داوە!
بۆیە پەكەكەش دەبێ مەرجەعییەتی بارزانی 

بــۆ داهاتووی كوردســتان قەبوڵ بــكات، وەك 
چۆن هێزەكانی باشوور و رۆژهەاڵت قەبوڵیانە. 
لە غەیری ئەوە ئەو )گەل( ەی كە وێردی سەر 
زمانیانە، چیدی ئەو موزایەدە و ساختەكارییەیان 
لــێ قەبوڵ ناكات. دەرفەتێك هەیە كە پەیەدە، 
بــە ئاگری پەكەكەوە نەســووتێ و بزووتنەوەی 
كوردایەتی لە رۆژئاوا لە شــەڕی دژی تیرۆرەوە 
نەبــێ بــە جواڵنەوەیەكی تیرۆریســتی. ئەگەر 
پەكەكە بیەوێ لەسەر تاكڕەوی بەردەوام بێت، 
بارزانی پشــتیان ناگرێ و قسەی خێریشیان بۆ 
نــاكات. بۆیــە هەقە پەكەكە لە ســۆنگەی ئەو 
بارودۆخەی كە دەرئەنجامی هەڵە ستراتیژییەكانی 
بووە لە دیاریكردنی دۆســت و دوژمن، جارێكی 
دیكە بە وردی بەخۆیدا بچێتەوە، چونكە )كات( 

رەحم بە كەس ناكات.

پڕۆژەكەی گۆڕان، سەراوبنكردنەوەی 
پڕۆژەكەی پارتی و پەیامەكەی بارزانییە. 
قەیرانی  چارەسەری  راستییەكەی 
دروستكردنی  میتۆدی  بە  سیاسییە 
چارەكردنی  ئەولەویەتی  قەیران.. 
قەیرانی سیاسی و وەگەڕخستنەوەی 
پەرلەمان و كاراكردنەوەی حكومەت، 
گۆڕینی سەرۆكی هەرێمی كوردستان 
خەونیان  جاران  پارتییەكان  نییە. 
جەالل  مام  كە  دەدیت  رۆژەوە  بەو 
بە  كاڵەك  ئێستا  بەاڵم  نەمێنێ، 
ئەوانەی  دەشكێنن!  خۆیان  ئەژنۆی 
كە خۆیان بە خەمخۆر دەزانن، دەبێ 
زۆر شوكر بن كە هێشتا هەم پارتی 
و هەم كوردستان كەسێكی وەك كاك 
مەسعودی تێدا ماوە. كاك مەسعود، 
تەوافوقی  بەرهەمی  رابەرایەتییەكەی 
پۆست  پێگەكەشی  و  نییە  سیاسی 
هەیە  ئیسرارێك  ئەگەر  بەاڵم  نییە، 
بەرهەمی  پێگەكەی  ئەوەی  لەسەر 
پۆستە، دە كەواتا یەكێك بدۆزنەوە 
ئەوكات  ئینجا  و  پۆستە  ئەو  بۆ 

گۆڕینی ئاسانە.

کەچەڵ حەسەن

پەكەكە شنگال 
چۆڵ دەكات؟

 جەنگی داعش رێگای گرت لەوەی كە شەپۆلی 
ئیســالمگەرایی وەك پرۆژەیەكــی سیاســی لــە 
كوردســتان ســەربكەوێت، بەاڵم لەوانەیە قۆناغی 
دوای داعــش رێــگا بــۆ بەهێزبوونــەوەی حیزبە 

ئیسالمییەكان خۆش بكات. 
 لە كاتێكدا كە رۆژ لەدوای رۆژ ئاسۆكانی جەنگی 
داعش روونتر دیار دەبن، ســێ الیەنی ئیســالمی 
لە هەرێمی كوردســتان بڕیاریــان داوە لیژنەیەكی 
بــااڵ بۆ "كاری هاوبەش و دانانی رێوشــوێنەكانی 

یەكخســتنیان" پێكبهێنن. هێشتا دیار نییە ئەمە 
ســەردەگرێت یان نا، بەاڵم ئەگەر وای دابنێین كە 
سەردەگرێت، ئەوسا پرسیاری جدی لەبەردەم ئەو 
هاوپەیمانییە گریمانەییەدا ئەوەیە كە چۆن لەگەڵ 
بابەتە نەتەوەییەكاندا دەجوڵێتەوە؟ ئایا بەشێك 
لە مێژووی سیاســی كوردی دووبــارە دەكاتەوە و 
رێگا بۆ پرۆژەیەكی نوێی ئیسالمی- كوردی خۆش 
دەكات، یان روویەكی ئایدیۆلۆژیی بەهێز دەگرێت 
و تەگەرە بۆ بابەتە نەتەوەییەكان دروست دەكات؟

ساڵی 2016 هاوشێوەی 2015، دۆزی ستراتیژی 
لــە هەرێمی كوردســتان بەرەنگاربوونــەوە لەگەڵ 
داعش و رەواندنەوەی ســەرچاوەكانی هەڕەشــەی 
ســەلەفیەتی جیهادی لەســەر ئاسایشــی هەرێمی 
كوردستان بوو. ئێستا ئێمە تازە پێدەنێینە ساڵی 
تــازەوە. لێرە دەپرســین گەلۆ دۆزی ســتراتیژیی 
هەرێمــی كوردســتان لەســاڵی 2017دا چییــە؟ 
دەپرســین ئایا لەم ســاڵەدا بڕبڕەپشتی پێشهاتە 

سیاسییەكان چین؟
دیفاكتۆی دەوڵەت هەتا جەنگی چەتەیی 

پێدەچێ لە ساڵی 2017دا ئۆپەراسیۆنی مووسڵ 
بەشــێنەیی بەرەو یەكالبوونەوە بــڕوات. هەروەها 
ئەگەری ئــەوە بەهێزە لە ســاڵی 2017دا جەنگی 
مووســڵ نەبێتــە جەنگــی قەاڵچۆكردنــی داعش! 
فاكتەكانیش ئەوە دەســەلمێنن كەوا داعش وەكوو 
دیفاكتــۆ خەالفەت و دیفاكتــۆ - دەوڵەت لە عێراق 
نامێنێت. بەاڵم لەمــەودوا داعش وەكوو گرووپێكی 
چەكداری روودەكاتە جەنگی چەتەیی و ستراتیژی 

جەنگــی پارتیزانی پیادە دەكات. بۆیە پێشــبینی 
دەكرێ لە 2017دا یەكێك لەو هەڕەشانەی بەرۆكی 
هەرێمی كوردستان دەگرێ، هەڕەشەی داعش بێت. 
جۆری هەڕەشەی داعش پێشبینی ناكرێت، بەاڵم 
پێدەچێ لەتوێی چەند تاكتیكێكی سەربازیدا خۆی 
بنوێنێــت. بۆ نموونە: لە شــارە كوردنشــینەكانی 
ســنووری عەرەبســتانی عێراق، پێدەچێ تاكتیكی 
هێرشــی بەكۆمەڵ پیادە بكات. واتە هاوشــێوەی 
ئــەو هێرشــانەی لــە كەركوك كردوونــی. ئەمەش 
شــنگال، باشــیك، مەخمــوور، دوبــز، كەركووك، 
دووزخورماتــوو، داقوق، قەرەتەپە، گواڵڵە، كفری، 

كەالر، خانەقین و تاد دەگرێتەوە. 
لــە هەندێك ناوچەش داعش تاكتیكی جەنگیی 
وەكــوو تەقاندنــەوە و هێرشــی خۆكــوژی ئەنجام 
دەدات. ئەمــەش شــارەكانی هەولێر، ســلێمانی و 
تەنانەت دهۆكیش دەگرێتــەوە. بەتایبەت ئەگەری 
ئــەوە بەهێــزە داعش لەمەوال چاوی خۆی لەســەر 
پایتەخــت زیاتــر چڕبكاتــەوە و تاكتیكــی نــوێ 
بەرهەمبهێنــێ. لەو واوەتر داعش دوای شكســتی 

ئیئتیالفی هەڵبژاردن یان 
هاوپەیمانیی ستراتیژی؟

لەوانەیە هەر سێ الیەنی یەكگرتوو-كۆمەڵ- 
بزووتنەوە كە پاشگری ئیسالمییان هەڵگرتووە، 
بیانەوێــت خۆیــان بــۆ هەڵبژاردنــی داهاتووی 
هەرێمــی كوردســتان ئامــادە بكــەن و"كاری 
ــەكەیان ئیئتیالفێكــی هەڵبژاردنی  هاوبــەش"ـ 
لێبكەوێتــەوە. ئەگەر لــەو هۆكارانە بكۆڵینەوە 
كە پاڵ بە حیزبە ئیسالمییەكانی كوردستانەوە 
دەنێن لەبەر سیاســەتی ناوخــۆ و هەڵبژاردنی 
داهاتــوو، بیر لــە دروســتكردنی میكانیزمێكی 
هاوبەش بكەنەوە، دەتوانین ســەرەتا ئاماژە بە 
ســەرنەگرتنی پرۆژەی گۆڕان بكەین. لەڕاستیدا 
هەوڵەكانــی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ ئەو شــتەی 
كــە خــۆی بــە "چاكســازیی لــە سیســتەمی 
سیاســی و حوكمڕانیــی كوردی" نــاوی دەبرد، 
بە هۆكاری جیاجیا سەری نەگرت و دواجاریش 
بەشــداریكردنی لــە حكومــەت، نزیكبوونەوەی 
لــە یەكێتــی و بوونــی بە شــەریكی ئیــدارەی 
ســلێمانی، وای كرد حیزبە ئیسالمییەكان چاو 
لەو جەماوەرە ناڕازییە ببڕن كە پێشــتر گۆڕان 
یاریی لەســەر دەكرد. لەوانەیە ئیســالمییەكان 
پێیانوابێت كە پێكەوە دەتوانن بەشێكی زۆری 

دەنگەكان بۆ خۆیان بماشنەوە.
جگــە لەوە، لەوانەیە حیزبە ئیســالمییەكان 

بیانەوێت بــە هاوپەیمانیی خۆیان، بااڵنســێك 
لەالیــەك بەرامبەر هاوپەیمانیی گۆڕان- یەكێتی 
و لەالیەكــی دیكەش، بەرامبەر پارتی دروســت 

بكەن.
هەڵبــەت زەمینــەی لەبار هەیە بــۆ ئەوەی 
"كاری هاوبەش"ی ئەو ســێ الیەنە ئیسالمییە، 
لە ئیئتیالفێكی هەڵبژاردنەوە بۆ هاوپەیمانییەكی 
ســتراتیژی بگۆڕێت. بەشــێوەیەكی گشــتی لە 
هەرێمــی كوردســتاندا گوتــاری نەتەوەگەرایی 
كوردی لە پاشەكشەدایە و ئەمەش دەرفەت بۆ 
گەشەكردنی رەوتە ئیسالمییەكان دەخوڵقێنێت. 
ســنوورەكانی ملمالنێ و كێشمەكێشــی پارتی 
-پەكەكە و یەكێتی و گۆڕان-پارتی، كاریگەریی 
راستەوانەی لەســەر ئەم پاشەكشەیە هەبووە. 
جگە لەوە، لە بەشــێكی رای گشــتیدا، هەموو 
شكســت و ســەرنەكەوتووییەكانی حوكمڕانیی 
كوردی، لە حیســابی ئەو حیزبانە دادەنرێ كە 
بە "نەتەوەگــەرا" ناودەبرێن و ئەمەش دەرفەت 
بۆ گەشــەكردنی گوتارێكی بەدیل دەڕەخسێنێ 

كە دەشێ ئیسالمگەرایی بێت.
سوننەگەرایی وەك بەشێكی 

شوناسی کوردی
بەهێزبوونی شــیعە لە عێراق بە جۆرێك كە 
خەریكــە فۆرمی دەوڵەت لەم واڵتە دەگۆڕێت و 
وەك دەوڵەتێكی شــیعیی لێدەكات، دەتوانێت 

هۆكارێكی دیكە بێت بۆ ئەوەی ئیسالمییەكانی 
كوردســتان زیاتر بكەونە خۆیــان و یەكبگرن. 
لەوانەیــە بەهێزبوونــی حەشــدی شــەعبی و 
مەترسیی بااڵدەستیی شیعی، شوناسی كوردی 
زیاتر ئاوێتەی ســوننەگەرایی بــكات و بەمەش 
دەرفەتی بەهێزبوونی حیزبە ئیســالمییەكان لە 

داهاتوودا زیاتر بێت.
جگە لە فاكتەری ترس لە شیعە، جواڵنەوەی 
نەتەوەگەرایــی كــوردی بەشــێوەیەكی نەریتی 
ئاوێتــەی دیــن بــووە و دەمارێكــی شــاراوەی 
لــە  زۆر  بەشــێكی  تێدایــە.  ســوننەگەرایی 
ســەركردەكانی جواڵنەوەی نەتەوەگەرایی كورد 
یان ســەر بە بنەماڵە ئاینییەكان بوون، یاخود 
لــە چینی بااڵدەســتی كۆمەڵگــەی كوردییەوە 
هاتــوون كە پەیوەندییەكــی توندوتۆڵی لەگەڵ 
دەزگای ئاینیــدا هەبووە. هەڵبــەت كاریگەریی 
ئایــن و مەزهەبی ســوننە لەســەر جواڵنەوەی 
نەتەوەیی كورد تەنها ئەوە نەبووە و زۆر جاریش 
گوتاری مەزهەبی رێگەی لە گەشەكردنی بزاڤی 
نەتەوەگەرایــی كــوردی گرتووە یــان بەالڕێیدا 
بردووە. لەوانەیە هاوپەیمانیی گریمانەیی حیزبە 
ئیسالمییەكان، پرۆژەیەكی ئیسالمی- كوردی لێ 
بكەوێتەوە، بەاڵم نابێ ئەوەشــمان لەبیر بچێت 
كە ئەگەری بوونیشی بە پرۆژەیەكی ئایدیۆلۆژی- 
دینیی بەهێز لە ئارادا هەیە و ئەوەش دەتوانێت 

پرۆژەی كوردی الواز بكات.

مووسڵ، سیاسەتی دژمنكاریی زیاتر لەدژی كورد 
پەیڕەو دەكات. لەمەوال هەموو كوردێك بۆ داعش 

ئامانجە مەدەنی بێت چی سەرباز! 
ئەگــەری ئــەوەش هەیــە داعش بیــەوێ لە 
بەرزاییەكانــی حەمرینەوە بــەرەو بەرزاییەكانی 
قۆپی قەرەداغ، ئاجداغ، بەمۆ، زمناكۆ، شەمێران 
و هەورامان و تەنانەت ناوچەكانی دیكەش بكشێ 
و بیەوێ لە ناوچە كوێســتانییەكانی كوردستان 
رەگ دابكوتێت. لەم حاڵەتەدا ئەگەری هەڕەشە 
بۆ ســەر ناوچەكانــی دەربەندیخــان، هەڵەبجە، 
خورمــاڵ، هەورامــان و پێنجوێــن و تەنانــەت 

شارباژێر لەئارادا دەبێت.
هەولێر: بەرەو پۆست- فیدراڵیزم 

پێدەچــێ بڕبڕەی پشــتی دۆزی ســتراتیژیی 
ئەمســاڵ چیتر داعش نەبێت. پێدەچێ ئەمساڵ 
رۆژەڤی گەورەتر ببنە دۆزی ستراتیژی بۆ هەرێمی 
كوردســتان. گرنگترینیشــیان رێكخســتنەوەی 
پەیوەندییەكانی هەرێمی كوردســتان و عێراقە. 
هــەر لــە ئێســتاوە گەلێــك پــرۆژە بــۆ ئەمــە 
ئامادەكراون. لە پرۆژەی جاڕدانی سەربەخۆییەوە 
بگــرە هەتاوەكوو پــرۆژەی كۆنفیدرالیزم یاخود 
مانەوەی دۆخی ئێســتا وەكوو خۆی بە كەمێك 

جیاوازییەوە، واتە فیدراڵیەتێكی بەرفراوانتر! 
هەڵبەت ئەمە پەیوەندییەكی تۆكمەی لەگەڵ 
دۆسیەی ناوخۆیی لە هەرێمی كوردستان هەیە. 
ئەگەر دۆسیەی ناوخۆیی رێكنەخرێتەوە، ئەگەر 
دەزگا شــەرعییەكان وەگــەڕ نەخرێنەوە، ئەگەر 
پەیوەندییەكانــی پارتی لەگەڵ یەكێتی و گۆڕان 
ئاسایی نەكرێتەوە، ئەگەر پەیوەندییەكان لەگەڵ 
كەجەكە ئاســایی نەكرێنــەوە، ئەوە پەیوەندییە 
ناوخۆییــەكان دەبنــە ســەرچاوەی هەڕەشــەی 
ناوخۆیــی و هەڕەشــە لــە پایەكانی ئاسایشــی 

نیشتمانی كوردستان دەكەن. 
لەمــە بەوالوە، لــە ئەگەری رێكخســتنەوەی 
دۆســیەی ناخۆیی گرنگترین بابــەت كە دەبێتە 
دۆزی ستراتیژی بۆ ساڵی 2017، رێكخستنەوەی 

پەیوەندییەكانی كورد – شــیعە یاخود هەرێمی 
كوردســتان و كۆماری فیدراڵیــی عێراقە! ئەمە 
لە ســەرچاوەی هەڕەشــە بێبەری نییە، بەڵكوو 
هێزێكی ئایدیۆلۆژیی فراوانخوازی پۆشــتەكراوی 
بەدەستووریكراو لە بناگوێی هەرێمی كوردستاندا، 
بەخشكەیی و بەشێنەیی پەل دەهاوێت. ئەم هێزە 
حەشدی شەعبییە و پێدەچێ لە 2017 شایەتی 
چەندیــن پێكدادان لەنێوان هێزی پێشــمەرگە و 

حەشدی شەعبی عێراقیدا بین! 
یەكێك لە گرنگترین پرۆژە ســتراتیژییەكانی 
كوردســتان  كۆنفیدراڵیزمــی  پــرۆژەی   2017
– عێراقــە. ئەمــەش خۆی لەتوێی ســەروەریی 
زیاتــر بــۆ هەرێمــی كوردســتاندا دەبینێتەوە. 
پێدەچــێ بەشــێك لە نوخبەی سیاســی عێراق 
بەو ئەنجامە گەیشــتبێ، بەیەكجاری كێشــەكان 
لەگــەڵ هەرێمــی كوردســتان ببڕێندرێنــەوە و 
كۆتایــی بە پرســێك بهێنرێ كە یەك ســەدەی 
رێكە عێراقی گرمۆڵە كردووە. بەاڵم بەشــێكیش 
هەتا ئێســتا بیر لە بەراوەژووكردنەوەی لۆژیكی 
فیدراڵیەت و پیادەكردنی رێسای ناوەندگەرایی و 

بەهێزكردنەوەی مەركەز دەكەنەوە. 
لە هەمووشی گرنگتر پرۆژەی كۆنفیدراڵیەتە 
كە بۆ ئەمەش پێویســتە: هەرێمی كوردســتان 
خــاوەن دۆكترینێكــی تایبــەت بێــت. دەشــێ 
ســوود لە تێــزی )دوو دەوڵــەت – یەك واڵت(
یش وەربگیرێت. لــەم دۆخەدا عێراق یەك واڵتە 
بــەاڵم دوو دەوڵەتی تێدایە كە دەتوانن بۆ دۆزە 
ســتراتیژییەكان هاوپەیمان بن و یەك ستراتیژی 
بەرگریی هاوبەش پیادە بكەن. لەگەڵ ئەمەشــدا 
كوردســتان سیاســەتی دراو و ئابووریی تایبەت 
بەخۆی هەبێت. هاوشێوەی سكۆتالندا كە چۆن 
پاوەنی لە پاوەنی ئینگالند جیاوازە بەاڵم بەشێك 
لە بەریتانیایە، دەوڵەتی كوردســتان بۆی هەبێ 
دراوی تایبــەت بەخۆی واتە دیناری كوردســتان 
چــاپ بــكات و خــاوەن ســەروەریی ناوەكــی و 
دەرەكیش بێت و هیچ هێزێك نەتوانێ ئەم مافەی 

زەوت بكات.

 ئەنجام: هەڕەشەكان بەردەوام دەبن

ساڵی 2017 هاوشێوەی 2016 سەرچاوەكانی 
هەڕەشە بۆ ســەر ئاسایشی هەرێمی كوردستان 
بــەردەوام دەبن و بگرە زیادیش دەبن. پێدەچێ 
دۆخی مووسڵ بەرەو قەیران و بگرە قەیرانگەلیش 
پەل بكوتێ. پێدەچێ رەوشــی سووریا جارێكی 
دیكە لەناو عێراق رەنگبداتەوە و درێژەكێشــانی 
تەنگژەی ســووریا ببێتە هۆی دروســتبوونەوەی 
قەیرانی نوێ لەناو عێراقیش. بەتایبەت پرســی 
سوننەكان لە عێراق هەمیشە ئاوس بە تەنگژەی 
پەیتا – پەیتایە و لەڕێی تانوپۆیەكی چڕەوە بە 

دۆخی سوننەكانی سووریاوە بەستراوەتەوە. 
داعش، حەشــدی شەعبی، شەڕی كوردی – 
كوردی ســەرچاوەی هەڕشەی دەرەكی و ناوەكی 
بۆ هەرێمی كوردستان پێكدەهێنن. لێرە ئەگەری 
ئــەوەش بەهێــزە توركیا بەبیانــووی پەكەكە و 
بەبیانووی توركمانەكان و تەنانەت ســوننەكانی 
عێراقــەوە هەندێك تەك و بەرتەكی پێشــبینی 
نەكــردە نیشــان بــدات. ئەگەرێكیشــە كۆماری 
ئیســالمیی ئێــران لەنــاو هەرێمــی كوردســتان 
سیاســەتی جیاوازتر پەیڕەو بــكا كە یەكێكیان 
كردەوەی تیرۆركاری لەدژی ئۆپۆزیسیۆنی كوردی 

لەناو سنوورەكانی هەرێمی كوردستانە! 
لەگەڵ گشت ئەمانەدا سیاسەتی نیۆئۆراسیایی 
رووسیا و سیاسەتی نیۆكانی تازەی ترەمپ وێنە 
گەورەكە لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاســت دەكێشنەوە 
كە لە كوردستانیش رەنگ دەداتەوە. واتە یەكێك 
لە پارامەترەكانی پێشــبینیكردنی پێشهاتەكانی 
ساڵی 2017 سیاسەتی قەبەی )مایكرۆپۆلیتیكا( 

ئەمەریكا و رووسیایە. 
لە هەمووشــی گرنگتر پرسی رێكخستنەوەی 
پەیوەندییەكانی نێوان هەولێر و بەغدایە كە هەم 
بۆ ئاشتییەكی جێگیر و هەم بۆ جەنگێكی گشتگیر 
كراوەیە. هەڕەشەكان ئەو ساتە دەڕەوێندرێنەوە 
كە هەولێر خاوەن دۆكترینێكی ئاسایشی تایبەت 

بێ و بەوەوە پێشوازی لە پێشهاتەكان بكات.

كۆتایی داعش و 
ئیسالمگەرایی لە كوردستان

دوو دەوڵەت – یەك واڵت
دۆزی ستراتیژیی ئەمساڵ

ئیتر بۆ پاشەوە 

هەرچەنــدە گەشــبینیی باشــە، بەاڵم 
پێناچــێ ســاڵی 2017 بــۆ كوردســتان 
و دەوروبــەری ســاڵێكی باشــتر بێــت لە 
2016. كوشــتاری شەوی سەری ساڵ لە 
ئیســتەنبوڵ رووداوێكی واتــادار بوو: ئەو 
ئاگرەی لە ســووریا و عێــراق كراوەتەوە 
و  نامێنێتــەوە  ئاگردانەیــدا  لــەو  هــەر 
پریشــكەكانی بۆ دەوروبــەری فڕێدەدات، 
بەاڵم لەوێــش ئەوانە بەردەكــەون كە بۆ 
فێنكبوونەوە لەدەست ئاگرەكەی عێراق و 

سووریا پەنایان بۆ توركیا بردبوو. 

شــەڕی موسڵ هێشتا بەردەوامە و هی 
رەققــەش هێشــتا دەســتی پێنەكردووە. 
هەرواش پێشــبینیی هەمووالیەك ئەوەیە 
كە لە 2017دا داعش لە سووریا و عێراق 
بەو هێــزەی ئێســتایەوە نەمێنێت. ئەمە 
پێشــبینییەكی راســتە، بــەاڵم راســتییە 
تاڵەكــە ئەوەیە كە داعش بە شــێوازێكی 
دەمێنێتــەوە.  جاڕســكەرتر  و  جیــاواز 
ســااڵنی رابــردوو راهاتبووین كــە ئەگەر 
داعش بتوانێ مەترسییەك دروست بكات، 
لە بەرەكانی شــەڕدا بەرامبەر پێشمەرگە 
دروســتی دەكات. بە ماندووبوونی دەزگا 
ئەمنییەكانیشــمان و هاوكاریــی خەڵــك 
بۆیــان، لــە ماڵەكانمانــدا بــە خەیاڵــی 
ئاسوودەوە لێی دەنووستین. بەاڵم رەنگە 
ئەمساڵ وانەبێت و هەم دەزگا ئەمنییەكان 
و هــەم خەڵكیــش ناچاربــن ماندووتر بن 
بۆئــەوەی رێگە نــەدەن تەكتیكــی نوێی 
داعــش و ئەو گرووپە توندئاژۆ نوێ)یان(
ەی لەمساڵدا دروست دەبن سەربگرن. 

ئەمساڵ هەم دەستبەكاربوونی ترەمپ 
و هەم ئەنجامدانی گشتپرســی لە توركیا 
بۆ زۆرتركردنی دەســەاڵتەكانی ســەرۆك 
و هــەم هەڵبژاردنەكانــی ئێــران و هــەم 
كۆتاییهاتنــی  و  ســووریا  رووداوەكانــی 
وادەكــەن ســاڵێكی  شــەڕی موســڵیش 
قەرەباڵغ و پڕ كێشمەكێش لە كوردستان 
بەڕێ بكەین. ئێران و توركیا لە باشوور و 
رۆژئاوای كوردستان شەڕی هەژمووندانان 
و فراوانكردنی سنووری دەسەاڵتی خۆیان 
دەكەن. ئەوەی شەڕەكەشــیان بۆ دەكات 
هێــزە كوردییەكانی هــەردوو پارچەكەن. 
كێشــەی شــنگال و نائارامیی سیاســی و 
كارگێڕی لە سلێمانی و مانەوەی حەویجە 
لەتەنیشــت كەركووكــەوە )كــە رووداوی 
ناخۆشــی بــۆ كەركــووك و كوردســتان 
بەگشتی بەدوادا دێت( هەموویان وادەكەن 
لەئێستاوە نەتوانین بە خاترجەمی بیر لە 
ساڵێكی خۆش بكەینەوە بۆ كوردستان. 

بەرلەوەی شەڕی داعش دەستپێبكات، 
بــۆ  دەكــران  كۆبوونــەوە  هەولێــر  لــە 
نەتەوەیــی.  كۆنگــرەی  پێكهێنانــی 
تــازە  2017یــە  ســاڵی  كــە  ئێســتا 
بــۆ  دانوســتاندنەكان  دووەمــی  گــەڕی 
سیاســییەكانی  الیەنــە  ئاشــتبوونەوەی 
باشــووری كوردســتان و چاالككردنەوەی 
كێشــەی  و چارەســەركردنی  پەرلەمــان 
ســەرۆكایەتییەكانی هەرێمی كوردســتان 
لــە  دەســتپێدەكەنەوە.  پەرلەمــان  و 
باكووری كوردســتانیش ئەو هەدەپەیەی 
لێی چــاوەڕوان دەكرا تەنانەت بچێتە نێو 
حكومەتیشــەوە، كەچی هاوسەرۆكەكانی 
و ســەركردەكانی دیكــەی، هاوشــێوەی 
عەبدوڵــاڵ ئۆجەالنــی رێبەریان، شــەوی 

سەری ساڵیان لە زینداندا بەڕێكرد. 

كاك مەسعود لە پەیامی سەری ساڵدا 
نووســیبووی ئەو رەوشــە، كە مەبەستی 
رەوشــی باشــووری كوردســتانە، ناكرێ 
چیدیكە ئاوا بەردەوام بێت. راستییەكەشی 
وایــە و بــەو هەمــوو سەرئێشــانەوە كە 
چاوەڕێمان دەكەن ناكرێ هەروا بەردەوام 
بێــت، بەاڵم هەرچەند بیــری لێدەكەمەوە 
عەقڵم نایبڕێ الیەنەكانی باشــوور بتوانن 
هەموویــان پێكــەوە بگەڕێنــەوە بۆ پێش 
گەیاندیانــە   2015 ســاڵی  ئەوكاتــەی 
مریشكەڕەشــە. بەداخەوە وامان لێهاتووە 
ئــارەزوو بكەیــن رەوشــەكە بگەڕێتــەوە 
پاشــەوە و وەكو خــۆی لێبێتــەوە. واتە 
چوونــە  لەســەر  پێداگیــری  لەجیاتــی 
پێشەوە، ناچارین بەئاواتەوە بڵێین: ئیتر 

بۆ پاشەوە.

زریان رۆژهەاڵتی

مامەند رۆژە

لەناوەندی لێكۆڵینەوەی رووداو

لەناوەندی لێكۆڵینەوەی رووداو



       Tel: 0750 486 34 12    -    0750 488 56 96            هەفتەنامەیەکی سیاسی گشتییە تۆڕی میدیایی رووداو دەریدەکات              نووسینگەی سلێمانی : بەرامبەر پارکی ئازادی             07501130997                ناونیشان: هەولێر ـ شەقامی رووناکی

WWW.RUDAW.NET

Rudaw readers know more
Rudaw Media Network

خاوەنی ئیمتیاز : تۆڕی میدیایی رووداو
سەرنووسەر : سەالم سەعدی

جێگری سەرنووسەر : ساڵح قادر
بەڕێوەبەرانی نووسین:  نەوزاد مەحموود 
                                                   هیڤیدار ئەحمەد

بەڕێوەبەری هونەری: حوسێن هیممەتی
ئەندامی شانازی ستاف : عەبدوڵاڵ قڕگەیی
دیزاینەران : هونەر مەرجان ، شاهۆ محەممەد

salam@rudaw.net

rodan@rudaw.net

newzad@rudaw.net

hevidar@rudaw.net

himati@rudaw.net

rudaw@rudaw.net  

دیاریی رووداو وەربگرە
لەگەڵ ئەم ژمارەیە
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