
رووداو – هەولێر
هێزەكانی ئاسایشی چەمچەماڵ باندێكی دزین و گواستنەوەی نەوتیان دەستگیر كرد كە بە تەنكەر نەوتیان لە سنووری چەمچەماڵەوە 

دەگواستەوە بۆ ئێران.
بەپێــی زانیارییەكانــی )رووداو( باندەكە لە 5 كەس بە ناوەكانــی )س.ف( ، )ج.پ(، )م.ج(، )ح.ئە( و )م.ج( پێكهاتوون كە 
ســەرجەمیان كوردن و هەندێك لەو تۆمەتبارانەش خزمی یەكدین. تۆمەتبارەكان لەكاتی دزین و گواســتنەوەی نەوتەكە لە بیرە 
نەوتەكانی )زەمبوور( لە چەمچەماڵ و بردنی بۆ ئێران بەشێوەیەكی قاچاخ بە چەند تەنكەرێك نەوتەوە لەالیەن هێزەكانی ئاسایشی 

چەمچەماڵ دەستگیركراون و هەموویان رەوانەی دادگا كراون.
رەمك رەمەزان، قایمقامی قەزای چەمچەماڵ دەستگیركردنی ئەو باندەی دزین و گواستنەوەی نەوتی لە سنووری قەزاكە بۆ 
)رووداو( پشتڕاست كردەوە و رایگەیاند: "لە چەند رۆژی رابردوودا ئەو باندە كە خەریكی دزین و گواستنەوەی نەوت بوون 

بەشێوەیەكی نایاسایی، لەالیەن هێزەكانی ئاسایشی چەمچەماڵەوە دەستگیركران و رەوانەی دادگا كران".
بێجگە لەو باندە دەیان تۆمەتباری دیكەش لە چەمچەماڵ و دەوروبەری دەستگیركراون. رەمك رەمەزان گوتی: 
"لەماوەی كەمتر لە 15 رۆژدا و تەنیا لەالیەن هێزەكانی پۆلیس 48 تۆمەتبار دەستگیركراون كە هەموویان پێشتر 
لەالیەن دادوەرەوە فەرمانی دەســتگیركردنیان بۆ دەرچووبوو، دوای دەستگیركردنیشیان دۆسیەی هەموو 

تۆمەتبارەكان رەوانەی دادگا كراون".
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باندێكی دزینی
نەوت دەستگیردەكرێن

دانانی پارێزگاری كەركووك
بە دڵی ئێوە دەبێ

بارزانی بۆ شاندەكەی یەكێتی:

3

رووداو - سلێمانی

دانانــی پارێزگارێك بۆ كەركــووك دەكەوێتە 
دوای پێكهێنانی كابینەی نوێی حكومەتی هەرێمی 
كوردســتان، بارزانیش بەڵێنی بــە یەكێتی داوە 
دانانی پارێزگار بە دڵی ئەوان دەبێ، ئەویش دوای 
ئەوەی شــاندێكی حكومەتی هەرێمی كوردستان 
بۆ ئاســاییكردنەوەی دۆخی كەركووك سەردانی 

بەغدا دەكات.
پارتــی دیموكراتــی كوردســتان و یەكێتــی 
نیشتمانی كوردستان، وەك هێزی یەكەم و دووەمی 
براوەی هەڵبژاردنی پەرلەمانی كوردستان، رۆژی 
5ی شــوباتی رابردوو رایانگەیاند گەیشــتوون بە 
رێككەوتنێكی گشتگیر بۆ كۆبوونەوەی پەرلەمانی 
كوردستان و ئەنجوومەنی پارێزگای كەركووك لە 
18ی شــوباتدا، بەاڵم یەكێتی بە پاساوی ئەوەی 
لەگەڵ پارتی نەگەیشتوون بە رێككەوتن، بایكۆتی 

دانیشتنەكەی پەرلەمانی كرد.
ئەندامێكی ســەركردایەتی یەكێتی نیشتمانی 
كوردســتان، بــە)رووداو(ی گــوت: "لەمــاوەی 
ئــەو دوو هەفتەیەدا، تەنانــەت لەو كاتانەش كە 
پەیوەندییەكان لەوپەڕی خراپیدا بوون، بەردەوام 
پەیوەندی تەلەفۆنی و ئاڵوگۆڕی بیروڕا هەبووە بۆ 
دۆزینەوەی رێگایەك كە هەردووال پێی رازی بین".
ئەو ئەندامەی سەركردایەتی یەكێتی، پێیوایە 

وەزارەتی داد ئەو كێشەیە نییە كە پارتی نەچێتە 
ژێرباری چارەســەركردنی لەگەڵ یەكێتی: "بەاڵم 
كەركــووك چەقــی ناكۆكییەكان بوو، ئێســتا تا 
راددەیەكــی بــاش تێگەیشــتن هەیە بــۆ ئەوەی 
لــە كۆبوونەوەی مەكتەبی سیاســی هەردووال بە 
شــتێكی نوێ بگەن، ئەویش نە قسەكەی پارتی 
بێت كە دەڵێ كەسێكی بێالیەن بكرێتە پارێزگار و 
دوای ئاساییكردنەوەی دۆخی كەركووك بێت. نە 
قسەكەی یەكێتیش بێت كە سوورە لەسەر ئەوەی 

هەر دەبێت خۆی پارێزگار دەستنیشــان بكات و 
پارێزگار پێش چوونەوە پەرلەمان هەڵبژێردرێت".
دوای ســەردانەكەی شاندێكی یەكێتی بۆ الی 
بارزانی، بڕیــارە ئەمڕۆ دووشــەممە 2019/3/4 
هەردوو مەكتەبی سیاســی یەكێتیی نیشتیمانی 
كوردســتان و پارتــی دیموكراتی كوردســتان لە 

شاری هەولێر كۆبببنەوە.
بەپێی ئــەو زانیارییانــەی )رووداو( لە چەند 
بەرپرســێكی یەكێتی دەستیكەوتوون، كۆسرەت 

رەسوڵ عەلی و ئەرسەالن بایز و عیماد ئەحمەد، 
لە دانیشتنەكەیان لەگەڵ بارزانی، بە رێككەوتنی 
داوای  بارزانــی  و  نەهاتوونەتــەوە  كۆتاییــەوە 
لێكــردوون هەردووال پێكبێن لەســەر پێكهێنانی 
حكومــەت و دڵنیایی پێداون لــەوەی پارێزگاری 

كەركووك لە یەكێتی دەبێت".
سەرچاوەیەكی ئاگادار لە كۆبوونەوەی بارزانی 
و شــاندەكەی یەكێتــی بــە )رووداو(ی گــوت: 
"بارزانی بە شــاندەكەی یەكێتی گوتووە: دانانی 

پارێــزگاری كەركــووك بە دڵی یەكێتــی دەبێ". 
بەاڵم دانانی پارێزگار دەكەوێتە دوای پێكهێنانی 
حكومــەت. دوای ئــەوەی شــاندێكی حكومەتی 
هەرێمی كوردستان بۆ ئاســاییكردنەوەی دۆخی 
كەركــووك، ســەردانی بەغــدا دەكەن و پاشــان 

پارێزگارێك بۆ كەركووك دادەنرێ.

فالح فەیاز بۆ )رووداو(:

ئێستا سەردەمی زێڕینی هەماهەنگیی 
ئەمنییە لەنێوان  بەغدا و هەولێر 

زوبێر رەسوڵ

بەرگرییەك لە 
بزووتنەوەی گۆڕان

فرانسوا ئۆالند بۆ )رووداو(:

ناتوانین قبووڵ بكەین توركیا ببێتە 
هەڕەشە لەسەر كوردی سووریا
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50 پااڵوگەی 
نایاسایی لە دهۆك 

دادەخرێن

قەهوەچی...
لە سەرۆكەوە

بۆ جێگر

150 جۆر برنج لە 
بازاڕەكانی هەرێمی 

كوردستاندا هەن

4 راپۆرت

2 راپۆرتە هەواڵ

8 ئابووری

13 كۆمەاڵیەتی

500 كەس لەناو گۆڕان داوای 
پۆستەكانی حكومەت دەكەن

رووداو - سلێمانی 

زیاتــر لــە 500 كەس ســیڤیان نــاردووە بۆ ئەو 
وەرگرتنی ئەو پۆســتانەی كە لە حكومەتی داهاتوو 
بــەر بزووتنەوەی گۆڕان دەكەون، بەاڵم بزووتنەوەكە 
هێشتا لەسەر میكانیزمێك بۆ پڕكردنەوەی پۆستەكان 

رێكنەكەوتووە.
رۆژی 18ی شــوبات، پارتی و بزووتنەوەی گۆڕان 
لــە پیرمــام رێككەوتننامەیەكیــان واژۆ كرد. بەپێی 
رێككەوتنەكە، بزووتنەوەی گۆڕان %12ی پۆستەكان 
وەردەگرێــت. ئەوە جگە لە پۆســتێكی ســیادی كە 

ئەویش جێگری سەرۆكی هەرێمی كوردستانە.
ئەندامێكی جڤاتی نیشتمانی بزووتنەوەی گۆڕان 
كە داوای كرد ناوی باڵونەكرێتەوە، دەڵێ 3 سیناریۆ 
هــەن بــۆ ئەوەی بــۆ یەكالكردنــەوەی ئــەو هەموو 
ســیڤییەی بۆیان هاتووە، سیناریۆكانیش بریتین لە 
:"جڤاتی نیشــتمانی و گشــتی و خانــەی راپەڕاندن 
كۆببنــەوە و بەربژێــرەكان یەكالیی بكەنــەوە. یان 
خانەی راپەڕاندن ناوی بەربژێرەكان ئامادە بكات و بە 
دەنگدانی نهێنی یەكال بكرێنەوە. یان ناوەكان بەبێ 
جڤاتەكان دەستنیشان بكرێن، بەاڵم سیناریۆی یەكەم 

بەهێزترینیانە و داواكاریی فەرمی جڤاتەكانیشە".

زیاتــر لــە 500 ســیڤی لەالیەن هەڵســوڕاوان و 
ئەندامان و الیەنگرانی بزووتنەوەكەوە پێشــكەش بە 
ژووری حكومەت و پەرلەمانی گۆڕان كراون. مستەفا 
ســەید قادر كە ئەندامی شــاندی دانوســتاندنكاری 
بزووتنــەوەی گۆڕانە، بە )رووداو(ی گوت :"هێشــتا 
میكانیزمی دیاریكردنــی بەربژێرەكانی گۆڕان دیاری 
نەكــراوە. خانەی راپەڕاندن ســەرقاڵی ئەوەن چەند 

پێوەرێك دیاری بكەن، دواتر دراسەی دەكەن".
بەپێی ئــەو زانیارییانەی كــە )رووداو( لە چەند 
بەرپرسێكی بزووتنەوەی گۆڕانەوە دەستیكەوتوون، 
ژمارەیەك ناو لە كێبڕكێدان بۆ وەرگرتنی پۆستەكان. 

مســتەفا سەید قادر، بەربژێرە بۆ وەرگرتنی پۆستی 
جێگری ســەرۆكی هەرێم، بــەاڵم جەمال محەممەد، 
ســەرۆكی جڤاتی نیشــتمانی بزووتنەوەكە خواستی 
وەرگرتنی ئەو پۆســتەی هەیە. بۆ پۆستی وەزارەتی 
دارایــی، نــاوی ئاواتی شــێخ جەناب و هاوار شــێخ 
رەئــوف دەهێنــرێ. بــۆ وەزارەتــی كاروكاروبــاری 
كۆمەاڵیەتــی، ئاراس وەلی و كوێســتان محەممەد و 
هاوژینی د.عەلی چەلەبی كێبڕكێ دەكەن. بۆ پۆستی 
ئەمینداری وەزارەتی پێشــمەرگە ناوی دكتۆر تەها و 

عەمید ئاری دێت. 

)رووداو( ناوی هەندێكیان باڵودەكاتەوە 

رووداو - هەولێر

لــە هەولێــر پیاوێــك گورچیلە بــە ژنەكەی 
دەفرۆشــێت بــە بەڵێنی ئــەوەی ژنــی دووەمی 
تەاڵق بدات، بەاڵم بەڵێنەكەی ناباتەسەر. ژنەكە 
سكااڵی لەسەر مێردەكەی تۆمار كرد، بەاڵم دواتر 

لەژێر هەڕەشەدا سكااڵكەی كشاندەوە.
چیمــەن ئەحمەد، تەمەن 28 ســاڵ، نزیكەی 
8 ســاڵە هاوســەرگیری لەگەڵ گۆران عەبدوڵاڵ 
كردووە و ئێســتا خاوەنی ســێ منداڵــن، بەاڵم 
ســاڵێك لەمەوبەر گۆران پەیوەندی لەگەڵ ژنێك 
دادەنــێ كە ئەویش هاوژین و منداڵێكی هەبووە. 
هاوژینی ژنەكــە بە پەیوەندییەكە دەزانێ و لێی 
جیادەبێتەوە. دواتر گۆران بە نهێنی ژنەكە مارە 

دەكات.
چیمــەن بە )رووداو(ی گوت: "گۆران ئیشــی 
كڕین و فرۆشــتنی ئۆتۆمبێلی دەكــرد، هەرچی 
دەســتی دەكەوت لە خواردنــەوە و كاری خراپ 
خەرجــی دەكــرد، بەردەوام بێ پــارە بوو، بۆیە 
پەنــای بــۆ فرۆشــتنی گورچیلەی برد، ســاڵی 
رابــردوو گورچیلەیەكــی خۆی بــە 9200 دۆالر 

فرۆشت، پارەكەشی بەهەدەر دا".
دوای فرۆشــتنی گورچیلەیەكی خۆی، گۆران 
هەمان پێشنیاز بۆ هاوژینەكەی دەكات و بەڵێنی 

پێدەدات كە لە ژنی دووەمی جیادەبێتەوە ئەگەر 
ئەو گورچیلەی خۆی بفرۆشــێ. چیمەن دەڵێت: 
"ســەرەتای ئەمســاڵ گــۆران پێیگوتــم ئەگەر 
گورچیلەت بفرۆشی، ژنە تازەكەم تەاڵق دەدەم. 
ســەرەتا رازی نەبووم، بەاڵم دواتر بۆ رزگاربوونم 
لــە هەوێكەم و گەڕانەوەی گــۆران بۆ الی من و 
منداڵەكانم، ئامادەبووم گیانی خۆشــم ببەخشم، 
بۆیە بە داواكــەی رازی بووم، گۆران لەبەرچاوی 
من ژنەكەی دەركرد و گوتی لەالی مەالش تەاڵقم 

داوە".
چیمــەن گورچیلەكــەی خــۆی فرۆشــت و 
هاوژینەكەشــی بەڵێنی پێدابوو كە چاكبوویەوە 
هــەزار دۆالری بداتێ كەلوپەلی ماڵی پێ بكڕێ، 
بەاڵم بەڵێنەكانی نەبردنە سەر. چیمەن دەڵێت: 
"یەك دیناری نەدامێ. دوو هەفتە پێش ئێســتا 
گەڕایەوە الی ژنەكەی". گوتیشی: "سكااڵم تۆمار 
كرد، گۆران لەپێش دادوەر هەڕەشــەی كوشتنی 

لێكردم، منیش نەموێرا هیچ بڵێم" .
هۆگــر عەزیــز، گوتەبێژی پۆلیســی هەولێر 
دەڵێت ئەوان ئاگاداری كەیســی ئــەو ئافرەتەن 
كە ســكااڵی تۆمار كردووە و مێردەكەشــی گیرا 
:"بەاڵم كاتێك دۆسیەكە چووەتە بەردەم دادوەر، 

ئافرەتەكە لە سكااڵكە پەشیمان بووەتەوە".

پیاوێك گورچیلە بە 
ژنەكەی دەفرۆشێ
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محەممەد
 لەسەر بەشوونەدانی 

كچەكەی كوژرا
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ژمارە ) 545 ( - دووشەممە  2019/3/4

لە تەقتەق دۆمبەاڵن 15 كەسی ژەهراوی كردراپۆرتە هەواڵ
رووداو - تەقتەق 

بەڕێوەبەری نەخۆشخانەی گشتی تەقتەق رایگەیاند 'لە ماوەی سێ رۆژی رابردوودا، بەهۆی خواردنی دۆمبەاڵنەوە 15 كەس ژەهراوی بوون. كارێز نامیق بە )رووداو(ی 
راگەیاند "لە رۆژی 1-2019/3/3، 15 كەس بەهۆی خواردنی دۆمبەاڵن ژەهراوی بوون، بەشێكیان تووشی رشانەوە ببوون و بەشێكی دیكەشیان تووشی سكچوون هاتوون". 

گوتیشی: ''ئەوانەی بەهۆی دۆمبەاڵنەوە ژەهراوی بوون ماوەی دوو تاوەكو پێنج سەعات لە نەخۆشخانە ماونەتەوە". سەبارەت بە هۆكاری ژەهراویبوونی ئەو هاوواڵتیانە، كارێز 
نامیق گوتی ''لەنێو بازاڕی تەقتەق كەسێك بە پیكاب بڕێكی زۆر دۆمبەاڵنی بە نرخێكی هەرزان فرۆشتووە و جۆرەكەی خراپ بووە، بۆیە ئەو هاوواڵتیانە ژەهراویی بوون".

شكار ئەحمەد
رووداو – هەولێر

هێزەكانــی ئاسایشــی چەمچەمــاڵ باندێكی 
دزین و گواستنەوەی نەوتیان دەستگیر كرد كە 
بە تەنكەر نەوتیان لە ســنووری چەمچەماڵەوە 
دەگواستەوە بۆ ئێران. قایمقامی چەمچەماڵیش 
دەڵێت دەستگیركردنی ئەو باندە لە چوارچێوەی 
ئەمنییەكانــی  هێــزە  فراوانــی  هەڵمەتێكــی 
چەمچەماڵە كە بە هاوكاریی پۆلیس و ئاسایش 
دەســتیان پێكــردووە، بەردەوامیــش دەبن لە 
هەڵمەتەكانیــان بــۆ بنبڕكردنی هەمــوو جۆرە 

تاوانێك لە سنووری قەزای چەمچەماڵ.
بەپێی زانیارییەكانی )رووداو( باندەكە لە 5 
كەس بە ناوەكانی )س.ف( ، )ج.پ(، )م.ج(، 
)ح.ئە( و )م.ج( پێكهاتوون كە ســەرجەمیان 
كــوردن و هەندێــك لــەو تۆمەتبارانەش خزمی 
و  دزیــن  لەكاتــی  تۆمەتبــارەكان  یەكدیــن. 
گواســتنەوەی نەوتەكــە لــە بیــرە نەوتەكانی 
)زەمبــوور( لــە چەمچەماڵ و بردنــی بۆ ئێران 
بەشــێوەیەكی قاچــاخ بــە چەنــد تەنكەرێــك 
نەوتەوە لەالیەن هێزەكانی ئاسایشی چەمچەماڵ 
دەســتگیركراون و هەموویــان رەوانــەی دادگا 

كراون.

رەمك رەمەزان، قایمقامی قەزای چەمچەماڵ 
دەستگیركردنی ئەو باندەی دزین و گواستنەوەی 
نەوتی لە سنووری قەزاكە بۆ )رووداو( پشتڕاست 
كــردەوە و رایگەیاند: "لە چەند رۆژی رابردوودا 
ئــەو باندە كــە خەریكی دزین و گواســتنەوەی 

نەوت بوون بەشــێوەیەكی نایاســایی، لەالیەن 
هێزەكانی ئاسایشی چەمچەماڵەوە دەستگیركران 

و رەوانەی دادگا كران".
مانگی رابردوو هێزە ئەمنییەكان هەڵمەتێكی 
فراوانیــان لە ســنووری قەزاكە دەســتپێكرد و 

بەدەیــان تۆمەتبــار دەســتگیركران، قایمقامی 
چەمچەماڵ دەڵــێ: "لیژنەی ئەمنی چەمچەماڵ 
بــە هــاوكاری هێزەكانــی ئاســایش و پۆلیس 
هەڵمەتێكــی فراوانمــان دەســتپێكردووە بــۆ 
پاككردنــەوەی چەمچەمــاڵ لــە تۆمەتبــاران، 

لەنێویشیاندا هێزەكانی ئاسایش بۆ كۆنتڕۆڵكردنی 
ئەو شــوێنانەی كە نەفتــا و جۆرەكانی دیكەی 
ســووتەمەنی تێدا دەگوازرێتەوە، چاودێرییەكی 
زۆر وردیــان خســتووەتە ســەریان، ئەویش بە 
دانانــی بازگەی زیاتــر و وەرگرتنی وردەكاری و 
زانیاری لەبارەی ناوی شوفێر و ئۆتۆمبێلەكان و 

بەدواداچوونی جدی دەكەن".
قایمقامــی چەمچەماڵ ئامادە نییە ناوی ئەو 
شــوێنانە ئاشــكرا بكات كە بەشــێوەی قاچاخ 
نەوتیــان لێوە دەگوازرێتەوە و دەڵێ: "ناتوانین 
هیچ زانیارییەك لەبارەی ئەو شــوێنانە بدەین، 
چونكە ئەوە پرسێكی ئەمنییە و دركاندنی هەر 
زانیارییەك لەبارەی ئەو شــوێنانە دەبێتە هۆی 
ئــەوەی تۆمەتباران رێگا و شــێوەی كارەكەیان 

بگۆڕن".
لەبــارەی ئــەوەش كە ئــەو بانــدە لەالیەن 
چەند بەرپرسێكەوە پشتگیری دەكرێن، رەمك 
رەمــەزان گوتی: "من هیچ زانیارییەكی وام لەال 
نییــە، وەكو ئیــدارەی قەزاكە تەنیــا دڵنیایی 
دەدەین كە هیچ كەســێك و هیچ بەرپرسێك لە 
هەر پلە و پایەیەكدا بێت لە سنووری چەمچەماڵ 
لەسەرووی یاسا نییە و هەموو هێزەكانمان بەبێ 
جیاوازی و بەردەوام دەگەڕێن بۆ دەستگیركردنی 
تۆمەتباران و تەنیا ئامانجی ئێمە كەمبوونەوەی 

باندێكی دزینی نەوت لە چەمچەماڵ 
دەستگیردەكرێن

ناسر عەلی
رووداو - دهۆك

نزیكەی 13 ســاڵە 57 پااڵوگەی ناسایی دوور لە 
چاودێری و فلتەرەكانی ژینگە لە شــاری دهۆك كار 
دەكەن، بەرهەمەكانیان بەبێ هیچ پشكنینێك دەگاتە 

بەنزینخانەكانی دهۆك.
ســێ ســاڵ لەمەوبەر ئیدارەی پارێــزگای دهۆك 
لێژنەیەكی بۆ چارەســەكردنی كێشــەی ئەو پااڵوگە 
نایاساییانە پێكهێنا، هەر ئەوكات بڕیاری داخستنی 
پااڵوگــەكان درا، بــەاڵم بڕیارەكە جێبەجــێ نەكرا، 
لە ســەرەتای ئەمســاڵەوە جارێكی دیكە لێژنەیەكی 
تایبەت لەالیەن ئیدارەی پارێزگای دهۆكەوە بۆ هەمان 
مەبەست پێكهێندرا، لێژنەكە مۆڵەتێكی دوو مانگی 
دایــە خاوەنی پااڵوگەكان بۆ ئــەوەی پااڵوگەكانیان 
دابخــەن و مۆڵەتەكەش كۆتایی مانگی رابردوو تەواو 

بوو.
محەممــەد تاهیــر، بەڕێوەبەری ژینگــەی دهۆك 
بــە )رووداو(ی راگەیانــد "لە چەنــد رۆژی رابردوودا 
راپۆرتێكــی تێر و تەســەلمان لەســەر پااڵوگەكانی 

ناوچــەی كواشــێ ئامادە كــردووە. مەترســیی ئەو 
پااڵوگانە رۆژ بە رۆژ لەسەر ژینگە زیاتر دەبێ، چونكە 

ئەوان بەدەر لە رێنماییەكانی ژینگە كار دەكەن".
فەرمانگــەی ژینگە، لێژنەیەكی تایبەتی هەیە كە 
چاودێــری كۆمەڵگــەی پیشەســازی دەكات و لەوێ 
رێنمایی دەداتە كاسبكارانی ناوچەكە و پااڵوگەكان. 
محەممــەد تاهیر دەڵێت :"بەگوێــرەی رێنماییەكانی 
ئێمە دەبێ بەرهەمی ئەو پااڵوگانە ببرێتە تاقیگەكان 
و بپشــكندرێن، بــەاڵم بەرهەمەكانیان كە بریتین لە 
نەوت، گاز و بەنزین بەبێ هیچ پشكنینێك دەبردرێن 
بــۆ بەنزینخانــەكان، مۆلیدەكان و بازاڕ". گوتیشــی 
"بەتایبەتــی ئــەو گازەی بــۆ مۆلیــدەكان دەچــێ، 

كاریگەری لەسەر پیسبوونی هەوای شار دەبێ".
 2006 ســاڵی  دوای  لــە  پااڵوگەیــە   57 ئــەو 
دروســتكراون، هیــچ كام لەوانــە مۆڵەتیــان نییــە. 
بەرپرســی فەرمانگــەی ژینگــەی دهــۆك دەڵێــت 
كاریگــەری ئەو پااڵوگانــە زۆر دوورتر لــە ئاوەدانی 
رۆیشتووە "كاریگەریان لەسەر كشتوكاڵی دەوروبەری 
دهۆك ئاوی بەنداوی مووســڵیش هەبووە". هەروەها 
دەڵێت :"هەر لەبــەر ئەو پااڵوگانە پێنج بیری ئاوی 

خواردنــەوە لە چەند گوندێكی نزیــك ئەو پااڵوگانە 
لەكاركەوتــوون. ئاوەكەیان پیس بووە، خەڵكی ئەو 

ناوچانە سوودی لێ نابینن".
بەڕێوەبەری فەرمانگەی ژینگەی دهۆك، ئاماژەی 
بــە توێژینــەوەی قوتابییەكی زانكــۆی دهۆك دا كە 

لەسەر ژینگەی شارەكە كردوویەتی و دەڵێت :"بەپێی 
توێژینەوەكــە دەركەوتووە ئــەو پااڵوگانە كاریگەری 
زۆریان هەبووە لەسەر ماسییەكانی بەنداوی مووسڵ".
محەممەد تاهیر چەندین جار بەرپرسانی ئیداری 
پارێزگای دهۆكی لە مەترسیی ئەو پااڵوگانە ئاگادار 
كردووەتــەوە، بــەاڵم وەك خــۆی دەڵێــت "وا دیارە 
دەستێكی بەهێز لە پشت ئەو پااڵوگانەیە، بۆیە كەس 

ناتوانێ ئیجرائاتیان بەرامبەر بكات".
رزگار ســدقی، ئەندامــی لێژنەی ســووتەمەنی و 
ژینگە لە ئەنجوومەنی پارێزگای دهۆك دەڵێت ســێ 
ساڵ لەمەوبەر لە ئەنجوومەنی پارێزگای دهۆك باسی 
مەترسییەكانی پااڵوگەكانی كواشێیان كرد، ئەوكات 
پارێــزگاری دهۆك بڕیار داخســتنی پااڵوگەكان درا، 
ئەگەر لە ماوەی شەش مانگدا مەرج و رێنماییەكانی 
تایبەت بە پاراســتنی ژینگە جێبەجێ نەكەن، بەاڵم 
هیــچ كام لــە پااڵوگــەكان مــەرج و رێنماییەكانیان 

جێبەجێ نەكرد و داشنەخران.
ماجد سەید ساڵح كە نوێنەری پارێزگاری دهۆكە 
بۆ كاروباری ســووتەمەنی بە )رووداو(ی راگەیاند لە 
مانگی كانوونی یەكەمی 2018 بە بڕیاری پارێزگاری 

دهۆك لێژنەیەك بۆ كێشەی ئەو پااڵوگانە پێكهێندرا، 
لێژنەكــە بڕیــاری دا لــە كــۆی 57 پااڵوگــە تەنیــا 
حەوتیان بمێنن و ئەوانی دیكە سەرجەمیان دابخرێن، 
مۆڵەتێكــی دوو مانگی درایە خــاوەن پااڵوگەكان بۆ 
ئەوەی پااڵوگەكانیان دابخەن، بەاڵم مۆڵەتەكە تەواو 

بوو و هیچیان دانەخران، بۆیە بڕیارمان داوە ئیجرائات 
لەگەڵ خاوەنەكانیان بكەین".

نوێنــەری پارێــزگاری دهــۆك دەشــڵێت ئــەوان 
ئاگادارن و دەزانن كە ئەو پااڵوگانە مەترسیی زۆریان 
لەســەر ژینگە و هەوای شاری دهۆك دروستكردووە، 
بــەاڵم ئەو پااڵوگانە كاتێك دروســتكراون كە دهۆك 
پێویســتی زۆری بە ســووتەمەنی بووە، ئێســتاش 
بڕیار دراوە تەنیا حەوت دانەیان بمێنن، ئەویش بەو 
مەرجەی بە گوێرەی رێنماییەكانی دەســتەی ژینگە 

كار بكەن.
خاوەنــی یەكێــك لــەو پااڵوگانە كە نەیویســت 
نــاوی باڵوبكرێتەوە دەڵێت ئەوان ســەربەخۆ و دوور 
لــە رێنماییەكانــی حكومــەت كار دەكــەن، چونكە 
حكومەت هیچیان بۆ نــاكات. ئەو خاوەن پااڵوگەیە 
گوتیشی "نزیكەی 1811 خێزان لەسەر ئەو پااڵوگانە 
دەژیــن، كاتێك بڕیاری تێكدانی پااڵوگەكان دەدرێ، 
دەبێ بەدیلێكی بــۆ بدۆزینەوە. ئێمە پااڵوگەكانمان 
دادەخەین، بەاڵم بەو مەرجەی حكومەت قەرەبوومان 
بكاتــەوە، چونكــە ناكرێ بە جارێــك 1811 خێزان 

نانبڕاو بكرێن".

تەنیا حەوتیان دەمێنن..

50 پااڵوگەی نایاسایی لە دهۆك دادەخرێن

شكار ئەحمەد
رووداو – هەولێر

نزیكــەی 90%ی عەلوە تازەكــەی هەولێر تەواو 
بــووە، بەاڵم خاوەن گرێبەســتەكانی عەلوەی كۆن 
ئامادەنین بچنە ئەوێ، چونكە دەڵێن ئەو شوێنانەی 

لەوێ دروستكراون بۆ ئەوان نابن.
بەدرەدیــن یوســف ئیســماعیل، وەبەرهێنەر و 
خاوەنی پــڕۆژەی عەلوەی هاوچەرخــی هەولێر بە 
)رووداو(ی راگەیاند: "پڕۆژەكە چوار بەشە، بەشی 
یەكەمی كە ســەوزە و میوەیە تەواو بووە، بەشــی 
دووەم و ســێیەمیش كــە بــۆ وشــكە و كۆگاكانە، 
80%ی تــەواو بــووە، بەشــی چوارەمیــش كە بۆ 
خانــووی شووشــەییە و دوای فراوانبوونی پڕۆژەكە 
بڕیــاری لەســەر درا، دوو ســاڵمان لەبەردەمــە بۆ 
ئەوەی تەواوی بكەین، بەاڵم 90%ـــی پڕۆژەكە كە 
پێــش فراوانبوونی دیزاینی بۆ كرابــوو، تەواو بووە 

و لە سێ مانگی داهاتوودا هەمووی تەواو دەبێ".
دوای بڕیاری فراوانكردنی پڕۆژەی عەلوەی نوێ 
رووبەرەكەی بووەتە زیاتر لە دوو هێندە، بەدرەدین 
یوســف دەڵــێ: "پڕۆژەكــە نزیكــەی 500 هــەزار 
مەتــر چوارگۆشــە بوو، بەاڵم نزیكــەی 600 هەزار 
مەتر چوارگۆشــەی دیكەی بۆ زیادكراوە، تێچووی 
پڕۆژەكەش 110 ملیۆن دۆالرە، تاوەكو ئێســتا 82 

ملیۆن دۆالرمان تێدا خەرج كردووە".
ئەو وەبەرهێنــەرە پێیوایە ئەو پڕۆژەیەی ئەوان 
تەنیا بۆ بازرگانانی عەلوەی كۆن نییە و ئامانجێكی 
گەورەتریــان هەیــە، بەدرەدین دەڵــێ: "دەمانەوێ 
پڕۆژەكــە بكەینــە گەورەترین ناوەنــدی عەلوە بۆ 

هەموو عێراق كە بتوانین كۆمپانیا گەورە بیانیەكان 
رابكێشــین، ئێســتاش 25 كۆمپانیای گەورە لەنێو 
پڕۆژەكە دەســتیان بە كار كــردووە، بۆیە نەهاتنی 
بازرگانانــی عەلــوەی كــۆن زیانمــان پێناگەیەنێ، 
چونكە ئــەوان لــە بازاڕێكی بچــووك كاردەكەن و 

ئێمەش بازاڕێكی گەورەمان كردووەتە ئامانج".
خاوەنــی پڕۆژەكــە شــانازی بــەوە دەكات كە 
چەند كارێكی جیاوازیــان لە پڕۆژەكەیاندا كردووە، 
ئەو دەڵێ: "جێگای دڵخۆشــییە كە كونسوڵخانەی 
واڵتــان ســەردانی پڕۆژەكــە دەكــەن و زۆر پێیان 
پڕۆژەیەكی باشــە و هانــی كۆمپانیاكانیان دەدەن 
بێن لێرە كاربكەن، چونكە بە تەكنەلۆژیایەكی نوێ 

كار لەســەر بەرهەمهێنان، لۆجســتیك، باركردن و 
هێنانــە خوارەوە و دابەشــكردن دەكەین، هەروەها 
پڕۆژەكە مەڵبەندی توێژینەوەی كشتوكاڵی، بنكەی 

پۆلیس، بانك، چێشــتخانە، بنكەی ئاگركوژێنەوە، 
بنكەی پشــكنینی كااڵ خۆراكییەكان، وێســتگەی 
سووتەمەنی، سوپەر ماركێت و شەقام و گۆڕەپانی 

گەورەی تێدایە".
خاوەنی پڕۆژەكە باس لە دەستپێشخەرییەكانی 
ئــەوان بۆ بازرگانانی عەلوەی كۆن دەكات و دەڵێ: 
"دوایین دەستپێشــخەری ئەوە بوو ئەوان شــوێنی 
خۆیان بدەن بە ئێمە، ئێمەش بەبێ بەرامبەر لەنێو 
پڕۆژەكــەدا دوكانیــان بدەینێ، یــان بەهەمان ئەو 
كرێیەی شارەوانی لەوێ لێیانوەردەگرێ یان كەمتر 
و بەهەمان مەرجەكانی شارەوانی مامەڵەیان لەگەڵ 
بكەین، ئێمە ئامادەیی خۆمان دەربڕیوە و چاوەڕێی 
وەاڵمــی ئەوان دەكەین، ئەگــەر مەرجەكانیان زیاد 

نەكەن دەگەینە چارەسەر".
بــەاڵم ئەندامێكــی ئەنجوومەنی عەلــوەی كۆن 
پێیوایــە هیچ موبادەرەیەكــی وا لەنێوانیاندا نییە، 
ســەركەوت عەلی عــەواڵ بــە )رووداو(ی راگەیاند: 
"چەند جارێك لەگەڵ فراكسیۆنەكانی پەرلەمان بە 
ئامادەبوونی پارێزگاری هەولێر و نوێنەری وەزارەتی 
شارەوانی دانیشتین، دوایینجار بە وەبەرهێنەرەكەیان 

گوت كە گرێبەســتی ئێمە لەگەڵ حكومەت تاوەكو 
ساڵی 2038ـە، بەاڵم دەتوانی كارێكی باش بكەی 
و بازرگانــەكان بــۆ خــۆت رابكێشــی، ئەمەش دوا 
بڕیاری دانیشتنەكەمان بوو لە پەرلەمان، بەاڵم ئەو 

وەبەرهێنەرە وازمان لێناهێنێ".
"لەســەرەتای  دەشــڵێ:  عەلــی  ســەركەوت 
دروســتكردنی عەلــوە نوێیەكە، ئــەو وەبەرهێنەرە 
هاتــە الی ئێمــە و داوامــان لێكرد وەكــو دهۆك و 
ســلێمانی لەسەر شــێوازێكی گونجاو عەلوەكانمان 
بۆ دروســت بكات و ئێمــەش دەچینە ئەوێ، بەاڵم 
ئــەو بە ئــارەزووی خۆی عەلوەكەی دروســتكرد و 

گوتــی بەزۆریش دەتانگوازمــەوە، بەاڵم ئێمە رازی 
نابین، چونكە ئەو عەلوانەی خۆمان رووبەرەكەیان 
300 مەترە، بەاڵم ئەو لەســەر رووبەری 127 مەتر 

دروستیكردووە، بە كەڵكی ئێمە نایەت".
ئەندامەكەی ئەنجوومەنی عەلوەی كۆن پێیوایە 
دەیانەوێ "شكســتی پڕۆژەكە" بە ئەوان داپۆشــن 
و دەڵــێ: "وەبەرهێنەرەكە ســاڵی 2011 دەســتی 
بــە پڕۆژەكە كردووە، بەاڵم ئێمە لە ســاڵی 2013 
گرێبەســتمان لەگەڵ حكومەت بۆ ماوەی 25 ساڵ 
واژۆ كردووە كە 100 گرێبەســتە، بۆیە رازی نابین 
بــەزۆر بمانگوازنەوە بۆ ئەو شــوێنە، ئێمە دەزانین 

پڕۆژەكــەی ئەوان شكســتی هێنــاوە و دەیانەوێت 
بەسەر ئێمەدا ســاغی بكەنەوە، بەاڵم ئێمە قبوڵی 

ناكەین".
لەبــارەی ئەو كەســانەی لە عەلــوە كۆنەكەوە 
چوون بۆ عەلــوەی نوێ، ئەندامەكەی ئەنجوومەنی 
عەلوەی كۆن دەڵێ: "20%ی ئەوانەی لە عەلوەكەی 
ئێمــەن چوونەتــە عەلــوە تازەكە كــە هەندێكیان 
كرێچییەكانــی عەلوەن، تەنیــا 10 تا 12 كەس لە 
خاوەن گرێبەســتەكانی ئێرە چوون، بەاڵم ئێســتا 
پەشــیمانن و بەشــێكی زۆریشــیان دوكانەكانیان 

فرۆشتووەتەوە و لەوێ نەماون".

90 %        ی تەواو بووە

بازرگانانی عەلوەی كۆنی هەولێر ناچنە عەلوەی نوێ

"وەبەرهێنەكە 
گوتی بەزۆر 
دەتانگوازمەوە 
عەلوەی نوێ"

 25 كۆمپانیای گەورە لەنێو 
پڕۆژەكەی ئێمە دەستیان بەكار 

كردووە

خاوەنی عەلوە نوێیەكە:

حاڵەتەكانــی تاوانكارییــە لە ســنووری قەزای 
چەمچەماڵ".

بێجگــە لەو باندە دەیان تۆمەتباری دیكەش 
لە چەمچەمــاڵ و دەوروبەری دەســتگیركراون. 
رەمــك رەمەزان گوتی: "لەماوەی كەمتر لە 15 
رۆژدا و تەنیــا لەالیــەن هێزەكانــی پۆلیس 48 
تۆمەتبار دەســتگیركراون كە هەموویان پێشتر 
لەالیەن دادوەرەوە فەرمانی دەستگیركردنیان بۆ 
دەرچووبوو، دوای دەستگیركردنیشیان دۆسیەی 

هەموو تۆمەتبارەكان رەوانەی دادگا كراون".
بەگوتــەی قایمقامــی قــەزای چەمچەمــاڵ 
هەڵمەتەكەیان گشتگیرە و بەردەوامیش دەبێت، 
رەمــك رەمــەزان دەڵێ "ئــەو هەڵمەتەی هێزە 
ئەمنییــەكان لە چەمچەماڵ هەمــوو الیەنەكان 
دەگرێتــەوە، هێزەكانی ئاســایش كار لەســەر 
تاوانەكانی دزی و بەقاچاخ گواســتنەوەی نەوت 
و بازرگانیكــردن بــە مــاددە هۆشــبەرەكان و 
تەقەكردن دەكەن، بێجگە لەوە هێزەكانی دیكە 
رووبــەڕووی تاوانەكانی دیكە دەبنەوە لەوانەش 
دەستگیركردنی راوچییەكان لە سنووری قەزای 
چەمچەمــاڵ و قەرەهەنجیــر لەالیەن پۆلیســی 

دارستان".
هەروەها "بڕینی زێرەڕۆیی ســەر كارەبا، بە 
نموونــە كارەبای هەمــوو بانی مەقان لەســەر 
فیدەری بــەردەوام بوو، ئەوەمان نەهێشــتووە 
بۆ ئەوەی جیاكاری دروستنەبێت خستوومانەتە 
سەر فیدەرە گشــتییەكەی قەزای چەمچەماڵ. 
لەناو بازاڕی چەمچەماڵیش لیژنە هاوبەشەكانی 
قایمقامیەت كە ئاسایش و پۆلیس و تەندروستی 
ناوشــاریان  رێكخســتنی  هەڵمەتــی  تێدایــە، 
دەســتپێكردووە بــۆ البردنــی زێدەڕۆییەكان و 
كۆنتڕۆڵكردنی بازاڕ، دەســتیش بەســەر چەند 
كارگەیەكــدا گیراوە و خاوەنەكانیان رووبەڕووی 

دادگا كراونەتەوە".

ئیدارەی پارێزگای دهۆك

مۆڵەتە دوو مانگییەكە 
بۆ داخستنی پااڵوگە 
نایاساییەكان تەواو 
بووە

خاوەنی پااڵوگەیەك

پااڵوگەكەمان 
دادەخەین، بەاڵم بەو 
مەرجەی قەرەبوومان 
بكەنەوە

باندەكە نەوتیان لە بیرە نەوتەکانی زەمبوور بەقاچاخ بردووە بۆ ئێران

تێچووی دروستکردنی عەلوە نوێیەکەی هەولێر 110ملیۆن دۆالرە
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پێناســەكەی ئەوەیە كە هەماهەنگی و مەشــقی 
سەربازی و پشتیوانیی لۆجستی و پڕچەككردن 
هەبێ، بەاڵم لەســەر ئاســتی هاوكاریی شەڕكەر 
بڕوا ناكەم عێراق پێویســتی بە هیچ شەڕكەرێك 
هەبێ بۆ پاراستنی ئاسایش و سەقامگیرییەكەی. 
چونكە ســوپا و حەشد و پێشمەرگە بە سەدان 
هــەزارن و ئــەو توانایەیان هەیــە و لە حەویجە 
و شــوێنەكانی دیكەش لەدژی داعــش كردیان . 
شــەڕەكانی ســوپا و حەشــد بوونەتــە جێگەی 
سەرسامیی شــارەزایانی ستراتیژی و سەربازی. 
شەڕەكەشمان لەگەڵ داعش شەڕێكی ناتەقلیدی 

بوو .
رووداو: چەند بنكەی ســەربازیی ئەمریكی لە 

عێراق هەن؟
بنكــەی  بەنــاوی  شــتێك  فەیــاز:  فالــح 
ســەربازیی ئەمریكی بوونی نییە، چونكە عێراق 
رەتیدەكاتەوە بنكەی ســەربازیی وا هەبن، بەاڵم 
راوێژكار و پســپۆڕ هەن. ژمارەی دروســتیش لە 
وەزارەتــی بەرگری و ژووری عەمەلیاتی هاوبەش 
هەن. ژمارەی ســەربازە ئەمریكییەكان لە چەند 

هەزارێك تێناپەڕێ.
رووداو: باســی ئــەوە دەكــرێ كــە هەندێك 
فراكســیۆن لــە پەرلەمانــی عێراق كار لەســەر 
دەرچوواندنی یاسایەك بكەن بۆ دەركردنی هێزە 

ئەمریكییەكان لە عێراق، ئێوە دەڵێن چی؟
فالــح فەیاز: سیســتمی حوكمڕانی لە عێراق 
پەرلەمانییــە. بۆیــە پەرلەمان مافــی خۆیەتی 
لەســەر هەمــوو پرســێك رای خــۆی بڵێــت. 
ئــەوەی دەمێنێتەوە ئەوەیە لەڕووی یاســاییەوە 
چەندە ســەالحیەت هەیــە. پێموایــە پەرلەمان 
و حكومــەت ناكۆكییان نییە لەســەر ئەوەی كە 
بنكەی ســەربازی و هێزی شــەڕكەری بیانی لە 
عێراق رەتدەكەنەوە. قســەكە لەسەر راوێژكاری 
و پشــتیوانیی لۆجســتی و شــتی هاوشێوەیە. 
دوای دەســتپێكردنی دانیشــتنەكانی پەرلەمان 
ئەو مەســەلەیە روون دەبێتەوە، بــا بزانین رای 

پەرلەمان لەسەر ئەمە چییە.
رووداو: پێتوایــە ئەمریكا قەناعەت بكات كە 

پێویستە حەشدی شەعبی بمێنێتەوە؟
فالح فەیاز: ئەمە بەرپرسیارێتی ئەمریكییەكان 
نییە كە بڕیار بدەن حەشدی شەعبی دەمێنێتەوە 
یــان نــا. ئەمــە پرســێكی عێراقییــە و ئەوەی 
بڕیــاری لەســەر ئەمــە داوە پەرلەمانــی عێراق 
و نوێنەرانــی گەلــی عێراقــن، ئەویــش بەپێــی 
یاســایەكی پەســەندكراو بووە. ئێستا حەشدی 
شەعبی هێزێكە سەر بە فەرماندەی گشتیی هێزە 
چەكدارەكانە. ئێستا ئێمە ئەو یاسایە جێبەجێ 
دەكەیــن و خەریكــی ئەوەیــن كــە ئــەو هێزانە 
باشــتر بخەینە چوارچێوەی هێزە چەكدارەكانی 

عێراقەوە.
رووداو: كەواتــە بۆچــی هەندێــك لــە بارەگا 
وەهمییەكانی حەشــدی شــەعبی بەتایبەتی لە 
بەغــدا داخران؟ هەندێك كــەس دەڵێن ئەمە بە 

ئیعازی ئەمریكا بووە، وایە؟
فالح فەیاز: نا ئەمە راســت نییە. دەســتەی 
حەشــدی شــەعبی لەڕێگــەی بەڕێوەبەرایەتــی 
ئەمنەوە ئەو بارەگایانەی داخست كە بانگەشەی 
ئەوەیان كردبوو ســەر بە حەشــدی شــەعبین. 
چونكە ئێمە وەك حەشــد شــتێكی وامان نییە 
كە وەك سوپا لەنێو شارەكاندا بارەگا بكەینەوە. 
دەرەوەی  لــە  بــكات  ئەمــە  هەركەســێكیش 
چوارچێوەی حەشــد ئەم كارەی كــردووە. بۆیە 

رێوشوێنی ئەمنییان بەرامبەر گیرایەبەر.
رووداو: بەاڵم كەسێكی وەك ئەوس خەفاجی 
دەســتگیركراوە كــە بەدرێژایــی شــەڕی داعش 

بەشدار بووە و رۆڵی هەبووە؟
فالح فەیاز: ئەوەی كە كەســێك بەشــداریی 
شــەڕی داعشــی كردبێــت نابــێ بەپێچەوانەی 
رێنمایی و یاسای حەشدی شەعبی بجووڵێتەوە. 
ئەمە ئیشێكی راست نییە كە شارەكان میلیتاریزە 

بكەین. بۆیە دەبێ ئەمە چارەسەر بكەین.

نەوزاد مەحموود
رووداو - سلێمانی

دانانــی پارێزگارێــك بۆ كەركــووك دەكەوێتە 
دوای پێكهێنانی كابینەی نوێی حكومەتی هەرێمی 
كوردســتان، بارزانیــش بەڵێنی بــە یەكێتی داوە 
دانانی پارێزگار بە دڵی ئەوان دەبێ، ئەویش دوای 
ئەوەی شاندێكی حكومەتی هەرێمی كوردستان بۆ 
ئاساییكردنەوەی دۆخی كەركووك سەردانی بەغدا 

دەكات.
بەرپرســێكی یەكێتی نیشــتمانی كوردســتان 
كە نەیویســت نــاوی باڵوبكرێتەوە، بــە )رووداو(
ی راگەیانــد :"نەرمــی نواندنــی یەكێتی لەســەر 
كەركووك، رازیبوونە بەوەی پارێزگاری كەركووك 
بــە رێككەوتنی هەردووال دابنــرێ، بەاڵم یەكێتی 
بێــت، ماوەتەوە پارتی رازی بێت بەوەی پارێزگار 

لە نزیكترین كاتدا دابنرێ".
پارتــی دیموكراتــی كوردســتان و یەكێتــی 
نیشــتمانی كوردســتان، وەك هێــزی یەكــەم و 
دووەمی براوەی هەڵبژاردنی پەرلەمانی كوردستان، 
رۆژی 5 ی شــوباتی رابــردوو رایانگەیانــد كــە 
گەیشــتوون بــە رێككەوتنێكــی گشــتگیر بــۆ 
كۆبوونەوەی پەرلەمانی كوردستان و ئەنجوومەنی 
پارێــزگای كەركووك لە 18ی شــوبات، دواتریش 
دەســتپێكردنی وردەكارییەكانی دانوســتاندن بۆ 
دابەشكردنی پۆســتەكانی حكومەتی نوێ، بەاڵم 
دیمەنەكانــی رۆژی 18ی شــوبات جیــاواز بوون. 
یەكێتــی بایكۆتی دانیشــتنەكەی پەرلەمانی كرد 
و پارتــی و بزووتنــەوەی گــۆڕان رێككەوتننامەی 
سیاسی نێوانیان واژۆ كرد. لەو دوو هەفتەیەی بە 
دوورەپەرێزی پارتی و یەكێتی تێپەڕیوە، هەر الیەك 
ئەوی دیكە بە هۆكاری نەسازان تۆمەتبار دەكات. 
لە كاتێكدا بەرپرسانی هەردووال نایشارنەوە لەسەر 

هەموو شتێك رێككەوتوون تەنیا كەركووك نەبێ.
ئەندامێكی ســەركردایەتی یەكێتی نیشــتمانی 
"لەمــاوەی  گــوت:  بــە)رووداو(ی  كوردســتان، 
ئــەو دوو هەفتەیــەدا، تەنانەت لــەو كاتانەش كە 
پەیوەندییەكان لەوپەڕی خراپیدا بوون، بەردەوام 
پەیوەندی تەلەفۆنی و ئاڵوگۆڕی بیروڕا هەبووە بۆ 
دۆزینەوەی رێگایەك كە هەردووال پێی رازی بین".
ئەو ئەندامەی ســەركردایەتی یەكێتی، پێیوایە 
وەزارەتی داد ئەو كێشەیە نییە كە پارتی نەچێتە 
ژێرباری چارەســەركردنی لەگــەڵ یەكێتی: "بەاڵم 
كەركــووك چەقــی ناكۆكییەكان بوو، ئێســتا تا 
راددەیەكی باش تێگەیشــتن هەیە بــۆ ئەوەی لە 

كۆبوونــەوەی مەكتەبــی سیاســی هــەردووال بە 
شــتێكی نوێ بگەن، ئەویش نە قســەكەی پارتی 
بێت كە دەڵێ كەسێكی بێالیەن بكرێتە پارێزگار و 
دوای ئاســاییكردنەوەی دۆخی كەركووك بێت. نە 
قسەكەی یەكێتیش بێت كە سوورە لەسەر ئەوەی 
هــەر دەبێت خۆی پارێزگار دەستنیشــان بكات و 
پارێــزگار پێش چوونەوە پەرلەمان هەڵبژێردرێت، 

دەكرێت رێگایەك بدۆزرێتەوە لەو نێوانەدا".
بۆچــی پارتی و یەكێتی رێــگای رێككەوتنیان 
ئەوەندە دوور خستووەتەوە؟ رۆژی 20ی شوبات، 
كۆسرەت رەسوڵ و بەشێك لە بەرپرسانی حیزبەكە 
لەگەڵ كادر و جەماوەری یەكێتی لە تەالری هونەر 

لە سلێمانی كۆبوونەوە. لەو كۆبوونەوەیەدا جێگری 
ســكرتێری گشتی، گلەیی لە پارتی كرد و گوتی، 
بە كۆبوونەوەی پەرلەمان و هەڵبژاردنی دەستەی 
ســەرۆكایەتی، تۆڵەیان لێكردینــەوە. بەاڵم دواتر 
نامەیەكی بارزانی گەیشــتە كۆســرەت رەســوڵ. 
نامەكە دڵنیایی دابووە مەكتەبی سیاسی یەكێتی 
كــە كۆبوونەوەی داهاتوو بە دڵــی ئەوان دەبێت. 
وەاڵمێكی نەرمتر لە كۆسرەت رەسوڵەوە گەیشتەوە 
پیرمــام، بەاڵم دوای ئاڵوگــۆڕی نامەكانیش، دوو 
جاری دیكە كۆبوونەوەی هەردوو مەكتەبی سیاسی 

دواخرا.
مســتەفا چــاوڕەش، ئەندامی ســەركردایەتی 

یەكێتــی دەڵێ، بەپێی پرســیار و بەدواداچوونی 
خــۆم "كۆبوونەوەكــەی هەڤااڵنــی ئێمــە لەگەڵ 
كاك مەســعود، كۆبوونەوەیەكــی چاك بووە و بە 
ئەنجامــی باشــەوە گەڕاونەتەوە، بۆیــە چاوەڕێ 
دەكەین لە كۆبوونەوەی ئەمــڕۆدا هەرچۆن بووە، 
شتێكی كەمتر لەم و شتێكی كەمتر لەو، بگەینە 
ئەنجام و بۆ خەڵكیش ببێتە جەژنی رێككەوتن و 

ئاشتەوایی".
بەپێــی ئــەو زانیارییانــەی )رووداو( لە چەند 
بەرپرسێكی یەكێتی دەســتیكەوتوون، كۆسرەت 
رەســوڵ عەلی و ئەرسەالن بایز و عیماد ئەحمەد، 
لە دانیشتنەكەیان لەگەڵ بارزانی، بە رێككەوتنی 
داوای  بارزانــی  و  نەهاتوونەتــەوە  كۆتاییــەوە 
لێكــردوون هــەردووال پێكبێن لەســەر پێكهێنانی 
حكومــەت و دڵنیایــی پێداون لــەوەی پارێزگاری 
كەركــووك لــە یەكێتــی دەبێــت: "مــادام وادەی 
كۆبوونەوەی مەكتەبی سیاسی دیاریكراوە، كەواتە 
نەرمییــەك لە هــەردووالوە هەیە، چونكە یەكێتی 
رازی بــووە پارێــزگاری كەركووك بــە تەوافوقی 
هەردووال دابنرێ، بەاڵم یەكێتی بێت، بۆیە دەبێت 
پارتیش رازی بێت بەوەی دانانی ئەو پارێزگارە لە 

ماوەیەكی زۆر نزیكدا بێت".
ئەو بەرپرســەی یەكێتی، نەیشــاردەوە پارتی 
دواجار رازی دەبێت پۆستی وەزارەتی داد لەالیەن 
ئەوانــەوە وەربگیرێــت "بــەاڵم پارتــی هــەروا بۆ 

پرسی كەركووك رێكناكەوێ و دەیەوێ لە پۆستە 
ئیدارییەكانــی نێــو شــارەكەدا پۆســتی هەبێت، 

بەتایبەتی لە پۆستە ئەمنییەكاندا".
سەرچاوەیەكی ئاگادار لە كۆبوونەوەی بارزانی 
و شاندەكەی یەكێتی بە )رووداو(ی گوت: "بارزانی 
بە شاندەكەی یەكێتی گوتووە: دانانی پارێزگاری 
كەركــووك بە دڵی یەكێتی دەبــێ". بەاڵم دانانی 
پارێــزگار دەكەوێتــە دوای پێكهێنانی حكومەت. 
هەرێمــی  شــاندێكی حكومەتــی  ئــەوەی  دوای 
كوردستان بۆ ئاساییكردنەوەی دۆخی كەركووك، 
ســەردانی بەغدا دەكەن و پاشــان پارێزگارێك بۆ 

كەركووك دادەنرێ.
ئــەم وتووێژانــە لــە كاتێكــدا بەڕێوەدەچــن، 
پەرلەمانی كوردســتان دەســتەی ســەرۆكایەتی 
هەڵبژاردووە و لیژنەی یاســایی هەروا دەستبەكار 
بــووە و ماوەتەوە لیژنەكانــی دیكە هەڵبژێردرێن. 
ئایا فراكســیۆنی یەكێتی تاوەكو كەی لە دەرەوە 
ســەیری پەرلەمان دەكەن؟ زیاد شــەهید جەبار، 
ئەندامــی فراكســیۆنی یەكێتــی لــە پەرلەمانــی 
كوردســتان، دەڵێ ئێمە بە بڕیاری سەركردایەتی 
خۆمــان ناچینــەوە پەرلەمــان "لــە كۆبوونەوەی 
هەردوو مەكتەبی سیاســیدا هەر ئەوەندەی پارتی 
و یەكێتــی رایبگەیێنــن كــە رێككەوتــوون، ئێمە 
دەچینەوە پەرلە مان و دەســت بــە كاری خۆمان 

دەكەینەوە".

پــاش  عێــراق  ئەمنیــی  رەوشــی  رووداو: 
تەواوبوونی شەڕی داعش چۆنە؟

فالــح فەیــاز: داعش لــەڕووی ســەربازییەوە 
شكســتی هێناوە، ئەمەش بە هاوخەباتیی گەلی 
عێــراق، بە هەمــوو هێزەكانییەوە، واتە ســوپا 
و هێــزە نێوخۆییــەكان و حەشــدی شــەعبی و 

پێشــمەرگە. ئــەو ســەركەوتنە دەرهاویشــتەی 
ئەرێنــی هەیــە. بێگومان هــەر دوژمنێكیش كە 
بەسەریدا سەردەكەویت بەتەواوەتی سەرناكەویت 
و پاشــماوەكانی و شــانە نووســتووەكانی هەر 
دەمێنن. بۆیە شــەڕی داهاتوومان لەگەڵ داعش 
زۆرتــر شــەڕێكی هەواڵگــری و ئەمنــی دەبێت. 
ئێســتاش هەوڵێكی هەواڵگری و ئەمنیی نایاب 
هەیە لەالیەن دامودەزگا ئەمنییە عێراقییەكانەوە 
و هەماهەنگیی باشیش هەیە لەنێوان دامودەزگا 

ئەمنییــە فیدراڵییەكان و دامودەزگاكانی هەرێم. 
پێموایــە ئــەو هەماهەنگییــە دەتوانــێ وابكات 
مەترسیی داعشمان بۆ هەمیشە لەسەر البچێت.

رووداو: داعــش لە هەندێك پارێزگای عێراقدا 
هەڕەشە دەكات. تا چەند ئەو هەڕەشانە بەجدی 

دەبینی؟
فالــح فەیــاز: هیچ هەڕەشــەیەك پشــتگوێ 
ناخرێت. ئەركی پیاوانی ئەمن و دامودەزگاكانیشە 
حیســاب بۆ دوورترین مەترســی بكەن. پێموایە 
دامودەزگا ئەمنییەكانی عێراقیش بەو ئاراستەیەدا 
كار دەكەن لەدژی هێزە ئیرهابییەكان. ئێستا رۆژ 
رۆژی ســەركەوتنی عێراقە. ئێمە دەبێ داكۆكی 
لــەو ســەركەوتنە بكەیــن و ئەوەش پێویســتی 
بــە هەوڵدانــی نیشــتمانی و كارلێكــی نێــوان 
پێكهێنەرەكانــی گەلی عێــراق و توانا تەكنیكی 
و گرتنەبەری رێوشــوێنی خــۆی هەیە. ئێمەش 

ئەوەمان كردووە.
رووداو: لەنێوان پێشمەرگە و سوپای عێراقدا 
هەماهەنگیی پێویست هەیە بۆ رووبەڕووبوونەوەی 

ئەو مەترسییانە؟
فالــح فەیاز: بێگومان ئێســتا لە ســەردەمی 
زێڕینی هەماهەنگیی نێوان حكومەتی فیدراڵی و 
حكومەتی هەرێمداین. تەنانەت لەگەڵ سلێمانیش 
بەو ئاراستەیەدا كاردەكەین كە لە هەر شوێنێك 
بێــت هاوواڵتیــی عێراقــی بپارێزیــن و پێكەوە 
زانیاری بگۆڕینەوە و تاوانباران دەستگیر بكەین 

و ئۆپەراسیۆنی ئەمنیی هاوبەش بكەین. هەروەها 
گفتوگۆ بكەین و ســیناریۆ دابنێین بۆ پاراستنی 
ناوچە تێكەاڵو و ناكۆكی لەســەرەكان. تەنانەت 
وابكەیــن هەماهەنگیش هەبێت لەنێــوان الیەنە 

عێراقییەكان لە بەرزترین ئاستدا.
رووداو: پالنــی حكومەتــی عێــراق چییە بۆ 

ئیدارەدانی ناوچە ناكۆكی لەسەرەكان؟
فالــح فەیاز: ئەمە ئیشــێكی دەســتوورییە و 
ئیشی هێزە سیاسییەكانە. بەشێكیشی ئیشێكی 
حكومییــە. وای تێدەگەم كە ئێســتا كەشــەكە 
ئەرێنییــە و لەگەڵ كێشــەكاندا بەشــێوەیەكی 
هێمنانــە مامەڵە دەكرێت. ئــەو رێككەوتنەی لە 
رۆژانــی رابردووشــدا كــرا لەبارەی یەكخســتنی 
پێناسەی گومرگەوە دەستكەوتێكی ستراتیژییە. 

چونكــە شــتێكە لــەدوای ســاڵی 1991ەوە بۆ 
یەكەمجــارە روودەدات. ئەمە كاریگەری لەســەر 
دۆخــی ئابووری و لەســەر بازرگانیــش دەبێت. 
ئــەو پێنگاڤانــە هانــدەر دەبــن بــۆ هەڵهێنانی 
هەنگاوی دیكە كە وادەكات پەیوەندیی هەردووال 
كــۆك بێتەوە لەگەڵ ئــەوەی لەو  دەســتوورەدا 

سەلمێندراوە  كە هەموو الیەكمان قبوڵمانە.
رووداو: بە بڕوای تۆ باشــترین چارەســەر بۆ 

كێشەی كەركووك چییە؟
فالح فەیاز: باشترین چارەسەر لەژێر چەتری 
دەســتوور و مــادەی 140دا گرنگە، بەاڵم دەبێ 
واقیعبین بین و بیر لە چارەسەرێك بكەینەوە كە 
بەرژەوەندیی هەموو پێكهاتەكانی ئەو پارێزگایە 
بپارێزێ و هاوكێشەیەكی پێكەوەژیانی راستەقینە 
بخولقێنێ. هەستدەكەم ئێســتا كەشەكە زۆرتر 
ئەرێنییــە  و الیەنــەكان لە قبوڵكردنــی یەكدیدا 

واقیعبینترن.
رووداو: چۆن لە بوونی هێزەكانی ئەمریكا لە 
عێراق دەڕوانیت و لەم قۆناغەدا عێراق پێویستی 

بە مانەوەیان هەیە؟
فالــح فەیاز: لە مانگەكانی ســەرەتادا عێراق 
بــە تواناكانی خۆی داكۆكیی لەخۆی كرد. دواتر 
پشــتیوانیی دراوســێی وەك ئێران و بەدواشیدا 
پشــتیوانیی هاوپەیمانیــی نێودەوڵەتــی هات، 
بــەاڵم ئــەوەی پێیدەڵێــن هاوكاریی ســەربازی 
لەنێوان عێراق و ئەمریكا یان هەر واڵتێكی دیكە 

فالح فەیاز، راوێژكاری ئاسایشی نیشتمانیی عێراق بۆ )رووداو(:

ئێستا سەردەمی زێڕینی
هەماهەنگیی ئەمنییە لەنێوان  بەغدا و هەولێر 

لــەو رۆژانەدا كە ئاســمانی كوردســتان لەالیــەن حكومەتی حەیــدەر عەبادییەوە 

گەمارۆی خرابووە ســەر، فالح فەیاز لە مۆســكۆ وەك راوێژكاری ئاسایشی نیشتمانیی 

عێراق بۆ میدیاكارانی روون دەكردەوە كە بۆچی كوردســتان سزا دەدەن. ساڵ و نیوێك 

دواتــر فالح فەیاز كە دیســانیش راوێژكاری ئاسایشــی نیشــتمانیی عێراقە، بە فڕۆكە 

هاتووەتە كوردســتان و بەشدارە لە یەكەمین فۆروومی ســااڵنەی هەولێر كە ناوەندی 

لێكۆڵینــەوەی رووداو ســازی كرد. فەیــاز بە یەكێك لــە گرێكوێرەكانــی تەواوكردنی 

كابینەكەی عادل عەبدولمەهدی دەزانرێت. چونكــە كاندیدی وەزیری ناوخۆیە و هەموو 

الیەنە شیعەكان لەسەر كاندیدكردنی كۆك نین. ئەو لە هەڤپەیڤینێكدا لەگەڵ )رووداو( 

گەشــبینە ئەو گرێكوێرەیە بكرێتەوە و لە رۆژانی داهاتوودا كێشــەكە چارەسەر ببێت. 

لە بەشــێكی هەڤپەیڤینەكەشــدا باســی پەیوەندییەكانی هەولێر و بەغدا و چۆنێتی 

چارەسەركردنی كێشەی كەركووك و زۆر پرسی دیكە دەكات.

هەڤپەیڤین: هەوراز گوڵپی

رووداو – هەولێر

هیچ بنكەیەكی 
سەربازیی ئەمریكی لە 
عێراق نییە
  

مانەوە و نەمانەوەی 
حەشدی شەعبی 
پەیوەندیی بە 
ئەمریكاوە نییە
  

رێككەوتنی بەغدا و 
هەولێر لەسەر گومرگ 
دەستكەوتێكی 
ستراتیژییە

  

سوپا و حەشد و 
پێشمەرگە پێویستیان 
بە هێزی بیانی نییە
  

دانانی پارێزگاری كەركووك
دەكەوێتە دوای پێكهێنانی كابینەی نوێ

دانانی پارێزگاری كەركووك 
بە دڵی ئێوە دەبێ

بارزانی بۆ شاندەكەی یەكێتی:
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نەوزاد مەحموود
رووداو - سلێمانی 

ئــەو میكانیزمــەی بەربژێرەكانی پــێ یەكالیی 
دەكەنــەوە بــۆ پۆســتەكانی كابینــەی حكومەتی 
داهاتووی كوردستان، هێشتا گفتوگۆی گەرمی نێو 
بزووتنەوەی گۆڕانە. ئەندامێكی جڤاتی نیشــتمانی 
دەڵێــت بەهێزتریــن ســیناریۆ بــۆ یەكالكردنەوەی 
نــاوەكان، ئــەو پێشــنیازەیە كە جڤاتی گشــتی و 
نیشــتمانی داویانەتە خانــەی راپەڕانــدن "هەردوو 
جڤاتەكە و خانەی راپەڕاندن كۆببنەوە و بەربژێرەكان 

دیاری بكرێن". 
رۆژی 18ی شوبات، پارتی و بزووتنەوەی گۆڕان 
لــە پیرمام رێككەوتننامەیەكیــان واژۆ كرد. بەپێی 
رێككەوتنەكە، بزووتنەوەی گۆڕان 12%ی پۆستەكان 
وەردەگرێت. ئەوە جگە لە پۆســتێكی ســیادی كە 

ئەویش جێگری سەرۆكی هەرێمی كوردستانە.
ئەندامێكی جڤاتی نیشتمانی بزووتنەوەی گۆڕان 
كە داوای كرد ناوی باڵونەكرێتەوە، دەڵێ 3 سیناریۆ 
هــەن بــۆ ئەوەی لەنێو ئــەو داواكارییــە زۆرەی بۆ 
وەرگرتنی پۆســت چووەتە بەردەمیان، پاكنووسی 
لیستی ناوەكان بكرێت "جڤاتی نیشتمانی و گشتی 
و خانەی راپەڕاندن كۆببنەوە و بەربژێرەكان یەكالیی 
بكەنەوە. یان خانــەی راپەڕاندن ناوی بەربژێرەكان 
ئامادە بكات و بە دەنگدانی نهێنی یەكال بكرێنەوە. 
یان ناوەكان بەبێ جڤاتەكان دەستنیشــان بكرێن، 
بەاڵم ســیناریۆی یەكەم بەهێزترینیانە و داواكاریی 

فەرمی جڤاتەكانیشە".

ئەو ئەندامەی جڤاتی نیشتمانی هەروەها دەڵێ، 
گوشــارێكی زۆر لەســەر خانەی راپەڕاندن هەیە بۆ 
ئــەوەی بەربژێرەكان بە فلتەری جڤاتەكاندا تێپەڕن 
"جڤاتی گشــتی هۆشداریشــی داوە كە هەر دەبێت 
بــە فلتەری جڤاتەكاندا تێپەڕێ. بەاڵم لەبەر ئەوەی 
هەندێــك لەوانەی خۆیان بەربژێر كردووە لە خانەی 
راپەڕاندنــن، هەر دەبێت رازی بن بەوەی بە فلتەری 

جڤاتەكاندا تێپەڕن".
زیاتــر لە 500 ســیڤی لەالیەن هەڵســوڕاوان و 
ئەندامــان و الیەنگرانی بزووتنەوەكەوە پێشــكەش 
بــە ژووری حكومــەت و پەرلەمانی گــۆڕان كراوە و 
بەرپرسانی بزووتنەوەی گۆڕان كۆكن لەسەر ئەوەی 
هەندێك لە پۆستە هەستیارەكان، ناكرێ بە سیڤی 
بێت و پێویستە كەسانی بە ئەزموون و متمانەپێكراو 

و بەهێزیان بۆ دابنرێ. 
مســتەفا ســەید قــادر كــە ئەندامــی شــاندی 
دانوستاندنكاری بزووتنەوەی گۆڕانە، بە )رووداو(ی 

گوت :"هێشتا میكانیزمی دیاریكردنی بەربژێرەكانی 
گۆڕان دیاری نەكراوە. خانەی راپەڕاندن ســەرقاڵی 
ئەوەن چەند پێوەرێك دیاری بكەن، دواتر دراسەی 

دەكەن".
 بزووتنەوەی گۆڕان جگە لە جێگری ســەرۆكی 
هەرێــم و یاریــدەدەری ســەرۆكی حكومــەت بــۆ 
كاروبــاری چاكســازی، ســێ بــۆ چــوار وەزارەت 
وەردەگــرێ، یەكێــك لەوانە وەزارەتــی داراییە كە 
وەزارەتێكی ســیادییە. هەروەها ئەمینداری گشتی 
وەزارەتــی پێشــمەرگە و ژمارەیــەك بەڕێوەبــەری 
گشــتی و بریكاری وەزارەتەكانیش. پۆســتە گرنگ 
و هەســتیارەكان ئەوانــەی بەبــڕوای بەشــێك لــە 
بەرپرســانی بزووتنەوەكە دەبێت دۆخێكی تایبەت 
بۆ پڕكردنەوەیان رەچاو بكرێت، جێگری ســەرۆكی 
هەرێــم و وەزیرەكانــن :"لەوانەش هەســتیارتر كە 
نابێت بخرێتە ســیڤی و دەنگدانەوە، پۆســتەكانی 
نێو ئەنجوومەنی ئاسایشن، چونكە دامەزراوەیەكی 

ئەمنی و هەستیارە"، بەرپرسێكی نێو بزووتنەوەی 
گۆڕان وایگوت.

بەپێــی ئەو زانیارییانەی كــە )رووداو( لە چەند 
بەرپرسێكی بزووتنەوەی گۆڕانەوە دەستیكەوتوون، 
ژمارەیەك ناو لە كێبڕكێدان بۆ وەرگرتنی پۆستەكان. 
مستەفا سەید قادر، بەربژێرە بۆ وەرگرتنی پۆستی 
جێگری ســەرۆكی هەرێم، بەاڵم جەمال محەممەد، 

سەرۆكی جڤاتی نیشــتمانی بزووتنەوەكە خواستی 
وەرگرتنی ئەو پۆستەی هەیە. بۆ پۆستی وەزارەتی 
دارایــی، ناوی ئاواتی شــێخ جەناب و هاوار شــێخ 
رەئــوف دەهێنــرێ. بــۆ وەزارەتــی كاروكاروباری 
كۆمەاڵیەتــی، ئــاراس وەلی و كوێســتان محەممەد 
و هاوژینــی د.عەلــی چەلەبی كێبڕكــێ دەكەن. بۆ 
پۆستی ئەمینداری وەزارەتی پێشمەرگە ناوی دكتۆر 

تەها و عەمید ئاری دێت. 
ئەندامێكــی جڤاتــی نیشــتمانی بزووتنــەوەی 
گۆڕان، لەبارەی ئەو پۆستانەی بزووتنەوەكە لەنێو 
ئەنجوومەنــی ئاســایش وەریدەگــرێ، گوتی: "ئەو 
ئەنجوومەنە هەستیارە، پۆستەكان بە هەڵبژاردن و 
دەنگدان و ســیڤی نییە. تەنانــەت زۆر كەس لەناو 

گۆڕانیش نازانێ ئەوانە كێن".

)رووداو( ناوی هەندێكیان باڵودەكاتەوە 

500 كەس لەناو گۆڕان داوای پۆستەكانی 
حكومەت دەكەن

جەمال ئەحمەد جەمیل
رووداو - سلێمانی

هەفتەی رابردوو، شاندێكی یەكێتی نیشتمانی 
كوردســتان بە ســەرۆكایەتی كۆســرەت رەسوڵ 
عەلی، جێگری یەكەمی سكرتێری گشتی یەكێتی 
ماوەی دوو رۆژ لە بەغدا بوون كە یەكالكردنەوەی 
پۆســتی وەزیــری داد بــۆ یەكێتــی، یەكێك لە 
ئامانجەكانی بوو، بەاڵم وەاڵمی بەغدا ئەوە بوو كە 

ئەو پرسە لە كوردستان یەكالبكەنەوە.
پــۆاڵ تاڵەبانی، بەرپرســی مەڵبەندی بەغدای 
یەكێتــی، دەڵــێ لەپەراوێــزی كۆبوونەوەیەكــی 
راوێــژكاری لــە نێوان ســێ ســەرۆكایەتییەكەی 
حكومەتی عێراقدا، شاندەكەی یەكێتی سەردانی 
چەنــد الیــەن و كەســایەتییەكی عێراقــی كرد، 
ئامانج لەو سەردان و كۆبوونەوانە توندوتۆڵكردنی 

پەیوەندییەكانی یەكێتی بــوو لە گەڵیان: "بەاڵم 
باسی بەركەوتەی یەكێتی نیشتمانی كوردستانیش 
كرا لە حكومەتی عێراق. هەموو الیەنەكان پێیان 

باش بوو یەكێتی لە بەغدا رۆڵی هەبێ".
پــۆاڵ تاڵەبانی دەڵێــت لە كاتــی كۆبوونەوە 
لەگەڵ الیەنە عێراقییەكان باسی پۆستی وەزیری 
داد و پارێزگاری كەركووكیان كردووە و گوتوویانە 
ئەو پۆســتانە پشــكی كوردن، لەنێو كوردیشدا 
پشــكی یەكێتین: "بەاڵم ئــەوان پێیانگوتین یان 
پێیان بــاش بوو كە لە نێوخۆمانــدا رێكبكەوین 
بەتایبەت یەكێتی و پارتــی، ئەوكات ئەوان هیچ 

كێشەیەكیان نابێت لەو بارەیەوە".
ناكۆكییەكانی نێوان پارتی و یەكێتی لەســەر 
پۆستی وەزارەتی داد لە حكومەتی نوێی عێراق، 
هەروەهــا پارێزگاری كەركووك بەرەو چارەســەر 
دەچن. ئەم دوو پۆســتە ببوونە لەمپەر لەبەردەم 

دانوستاندنەكانی پارتی و یەكێتی بۆ پێكهێنانی 
كابینــەی نــوێ لە كوردســتان. پارتــی پێیوایە 
یەكێتــی بە وەرگرتنی پۆســتی ســەرۆككۆماری 
عێراق، خاڵەكانی تەواو بوون. هەرچی یەكێتییە 
پێداگیــری دەكات لــەوەی پۆســتی پارێــزگاری 
كەركووك و وەزارەتی داد و پێكهێنانی حكومەتی 

نوێی هەرێمی كوردستان یەك پاكێجن.

پــۆاڵ تاڵەبانــی دەڵــێ الیەنــە عێراقییەكان 
بــە شــاندی یەكێتییــان گــوت كــە بــۆ هەموو 
شــتەكان تێگەیشتنیان هەیە، بەتایبەت لەبارەی 
كەركووكەوە: "دەیانەوێت خۆمان لە كوردســتان 
رێكبكەوین، ئەوكات ئەو پرســە لە ئەنجوومەنی 
پارێــزگای كەركــووك یەكالیی بكەنــەوە، بەاڵم 
بۆ پرســی كەركــووك رایەكــی جیاوازیان لەوەی 

وەزارەتــی داد هەیە. جگە لە رێككەوتنی پارتی 
و یەكێتــی، دەیانەوێــت ســەرجەم پێكهاتەكانی 

كەركووك لەسەر ئەو پرسە هاوڕا بن".
هەرســێ  راوێژكارییەكــەی  كۆبوونــەوە  لــە 
و  عێراقــی  پارتــە  لەگــەڵ  ســەرۆكایەتییەكە 
كوردستانییەكان، شــاندی پارتیش بەشدار بوو. 
هۆشــیار زێباری، ئەندامی مەكتەبی سیاسی ئەو 
حیزبە كە سەرۆكایەتی شاندەكەی پارتی دەكرد، 
دوای كۆبوونــەوە راوێژكارییەكــە بــە )رووداو(ی 
گوت : "پارتی پێی باشــە كەسێكی سەربەخۆی 
كورد پۆستی وەزارەتی داد وەربگرێ و ئەوەشمان 

بە سەرۆكوەزیرانی عێراق راگەیاندووە".
بــەاڵم بەرپرســانی یەكێتــی ئەو پۆســتە بە 
ئیستیحقاقی خۆیان دەزانن. بەپێی زانیارییەكانی 
)رووداو( كە لە چەند ســەرچاوەیەكی ئاگادارەوە 
دەســتیكەوتوون، عادل عەبدولمەهــدی داوای لە 

بەرپرســانی یەكێتی كــردووە لەگــەڵ پارتی بە 
وتووێژ چارەسەری ئەو مەسەلەیە بكەن.

د.بەختیار شــاوەیس، ئەندامی فراكســیۆنی 
یەكێتی لە ئەنجوومەنــی نوێنەرانی عێراق دەڵێ 
: "ئێمــە وەك یەكێتی ماوەی پێنج مانگە هەوڵ 
دەدەین پۆســتی وەزارەتی داد بەدەســتبهێنین، 
بەاڵم نەمانتوانــی، لەبەرئەوەی ئەوان دەیانەوێت 
ئەو پۆســتە كورد لەناوخۆیدا بەتایبەت پارتی و 

یەكێتی یەكالیی بكەنەوە".
گوتیشــی: "قسەی ســەرەتا و كۆتایی الیەنە 
عێراقییەكان لەوبارەیــەوە، رێككەوتنی پارتی و 
یەكێتییە لەســەر ئەو پۆســتانە. گوتیان ئەگەر 
فراكسیۆنی برایەتی، پۆستی پارێزگاری كەركووك 
لە ئەنجوومەنی پارێــزگا یەكالیی بكاتەوە، ئەوە 
بەغدا هیچ كێشەیەكی سیاسی و یاسایی بۆ دانانی 

پارێزگار دروست ناكات".

بەغدا داوا لە یەكێتی دەكات لەگەڵ پارتی رێكبكەوێ

جڤاتی گشتی و نیشتمانی داوا 
دەكەن بەربژێرەكان بە فلتەری 
ئەواندا تێپەڕن

سیروان عەباس
رووداو - هەولێر

ناوێكی دیاری نێــو توركمانەكانی هەولێرە، لە 
تەمەنی 15 ســاڵییەوە ســەرقاڵی سیاسەتە، دوو 
خولە لە پەرلەمانی كوردستانە. تاوەكو نیوەی ئەم 
خولەی ئێســتای پەرلەمان لەسەر یەكێك لە سێ 
كورسییەكەی ســەرۆكایەتی پەرلەمان دادەنیشێ. 
دواتر دەبێ شوێنەكەی بۆ پیاوێكی توركمان چۆڵ 

بكات.

مونا قەهوەچی، تەمەن 41 ســاڵ، دایكی سێ 
منداڵە، هاوژینەكەی ســەرۆكی پارتی چاكسازیی 
توركمانە، ئەویش جێگریەتی، قەهوەچی لە 19ی 
شوباتی 2019 لەسەر پشكی پێكهاتەی توركمان 
پۆســتی جێگــری دووەمــی ســەرۆكی پەرلەمان 
)ســكرتێر(ی وەرگــرت، بەاڵم بــەرەی توركمانی 
دەڵێ: "بە پاڵپشتی پارتی دیموكراتی كوردستان، 

ئەو پۆستەی وەرگرتووە".
ئــەوەی مونا لە چوار پەرلەمانتارەكەی دیكەی 
توركمان جیادەكاتەوە ئەوەیە لە زۆربەی ناوچەكانی 
پارێزگای هەولێر لە هەڵبژاردنەكان دەنگی هێناوە، 
زۆر كەس پێیانوایە بەهۆی نزیكیی مونا لە پارتی، 
داوا لە دەنگدەرانی پارتی دەكرێ دەنگی پێ بدەن.

سەر بە هەوێ شووی كردووە
قەهوەچــی دەرچــووی كۆلێــژی یاســایە، لە 
بــە  شــووی  ســەربەهەوێ   2010 ئۆكتۆبــەری 
عەبدولقادر بازرگان، ســەرۆكی پارتی چاكســازی 
توركمان كردووە. بازرگان 21 ســاڵ لە قەهوەچی 
گەورەتــرە. خاوەنی ســێ منداڵــن )مەحموود 9 

ساڵ، محەممەد 4 سااڵن و مینا 3 ساڵ(.
عەبدولقادر بازرگان لەبارەی هاوژینەكەیەوە بە 
)رووداو(ی گوت: "لە 2005 مونام ناسی، كچێكی 
زۆر چــاالك و چاوكراوە بوو، لــە 2013 بەفەرمی 
بەربژێرم كرد بۆ ئەندامی پەرلەمانی كوردســتان. 
پەیوەندییەكی زۆر ئاســایی لەنێوان هاوژینەكانمدا 
هەیە و بــەردەوام هاتوچۆی یەكدی دەكەن، بەاڵم 

هاوژینە گەورەكەم كاری سیاسی ناكا".
قەهوەچی لەگەڵ ئەركە سیاسییەكەیدا ئەركی 
دایكایەتیشــی لەسەر شــانە، بەاڵم بۆ راییكردنی 
كارەكانــی لــە ماڵــەوە خزمەتكاری هەیــە. مونا 
دەڵێ: "ئەركم زۆر قورسە، ئێستا كە لە دەستەی 
ســەرۆكایەتی پەرلەمانم ئەركم زیاتر قورس بووە، 
لە ماڵەوە خزمەتكارێكی ئیندۆنیزم هەیە و ئاگای 
لە ماڵەوە و كچە بچووكەكەمە زیاتر، بەاڵم زۆربەی 
كاتەكان خۆم خزمەتی منداڵەكان دەكەم و خواردن 
دروســتدەكەم، ئەگەر خۆم خزمەتــی منداڵەكانم 
نەكەم ئاسوودە نابم". بازرگانی هاوژینیشی مەدحی 
دەكات و دەڵێت:"دایكێكی سەركەوتوو و كابانێكی 

كەموێنەیە".
لە سەرۆكەوە بۆ جێگر

مونــا قەهوەچی، لــە 15 ســاڵییەوە تێكەڵی 
سیاســەت بووە. ســەرەتا لە حیزبی بزووتنەوەی 
بێالیەنی توركمانی و دواتر لە حیزبی گردبوونەوەی 
توركمانی پلەكانی ئەندامی سەركردایەتی، ئەندامی 
مەكتەبی سیاسی بڕیوە و بووەتە جێگری سەرۆك، 
بەاڵم دوای مردنی سەرۆكی حیزبەكە، ئەو دەبێتە 

سەرۆك.
لــە ســاڵی 2014 حیزبەكەی مونــا قەهوەچی 
لەگــەڵ پارتی چاكســازی توركمــان یەكیانگرت. 
لــە كۆنگرەدا هاوژینەكەی بە ســەرۆك و خۆی بە 
جێگر هەڵبژێردران. تاوەكو ئێستاش لەو پۆستەدا 
ماونەتەوە. مونا قەهوەچــی دەڵێ: "نەدەبوو دوو 
حیــزب لەنێــو ماڵێكدا هەبــن، بۆیــە بڕیارمان دا 
یەكبگرین، سەركردایەتی حیزبەكەشم لەگەڵم هاتنە 

نێو كۆنگرەوە و ئێستا لە سەركردایەتیدان".
پارتی لە پشت مونایە؟

لــە هەڵبژاردنەكانی پەرلەمانی كوردســتان لە 
سااڵنی 2013 و 2018 لیستەكەی مونا قەهوەچی 
زیاتــر لــە 5 هەزار دەنگــی هێنا. خــۆی بەتەنیا 
نزیكــەی 2000 دەنگــی هێنــا، چەنــد الیەنێكی 
توركمانی، دەڵێن پارتی پاڵپشتی حیزبەكەی مونا 

و هاوژینەكەی دەكات، بۆیە دەنگی زۆر دێنن.
قەهوەچی دەڵێت: "ئەمە بۆ ناوزڕاندنی ئێمەیە، 
رێــزم بــۆ لیســتە توركمانییەكانی دیكــە هەیە، 
بــەاڵم ئەمــڕۆ كاندید دیارە، من لە هەموو پرســە 
نیشتمانییەكان و پرسەكانی تایبەت بە بژێوی ژیانی 

خەڵكی كوردســتان هەڵوێستم هەبووە و داكۆكیم 
لێكردوون، پێموانییە هیچ كاندیدێكی دیكەی لیستە 
توركمانییەكان بتوانێت وەكو من خزمەت بكات و 

خەڵكی كوردستان لێی رازی بێت". 
سەبارەت بە دەنگپێدانی لەالیەن پێشمەرگەشەوە 
دەڵێ: "ئێمە داكۆكیكارین لە هێزەكانی پێشمەرگە، 
ئاسایش، پۆلیس و هێزەكانی ناوخۆ، بۆیە جگە لە 
توركمانەكان، لەنێو هێزی پێشــمەرگە، ئاسایش، 
پۆلیس و هێزەكانی ناوخۆی هەر چوار پارێزگاكەی 

هەرێمی كوردستان دەنگمان پێدراوە".
هەرچەندە مونا پێداگری لەسەر ئەوە دەكات كە 
وەرگرتنی پۆستەكەی بە رەزامەندی توركمانەكان 
بــووە، بەاڵم ئایدن مەعــرووف، ئەندامی مەكتەبی 
سیاســی بــەرەی توركمانی و تاكــە نوێنەری ئەو 
حیزبــە لە پەرلەمانی كوردســتان بــە )رووداو(ی 
گوت: پۆستێك لە دەستەی سەرۆكایەتی پەرلەمان 
مافی نەتەوەی توركمان بوو، بە خۆشحاڵییەوە لەم 
خولەدا ئەو پۆستە بە توركمان درا، بەاڵم موناخان 
بەبــێ ئەوەی كۆبوونەوەی نێوخۆیی بكەین، خۆی 
بۆ وەرگرتنی پۆســتی جێگری دووەمی ســەرۆكی 
پەرلەمــان بەربژێــر كرد، ئێســتاش بــە زۆرینەی 
دەنگ ئەو پۆســتەی وەرگرتــووە و دەكرێ بڵێین 

هەڵبژێردراوی كوردستانە". 
مونا خۆی بە نوێنەری توركمانەكانی كوردستان 
دەزانــێ و دەڵێــت بەرەی توركمانیــش پێداگیری 
لەســەر ئــەوە كردووە پۆســتی جێگــری دووەمی 
ســەرۆكی پەرلەمــان بــۆ ئەو بــێ، بــەاڵم ئایدن 
مەعــرووف دەڵێ: "موناخان لە پــڕ هاتە المان و 
پێیگوتیــن خــۆی بۆ پۆســتی جێگــری دووەمی 
سەرۆكی پەرلەمان بەربژێر دەكات، هەرچەندە ئێمە 
رامــان وابوو كە بە تەوافوق كەســێك هەڵبژێرین، 
بەاڵم موناخان پێیگوتیــن: ئەگەر ئێوەش خۆتان 
كاندید دەكەن كێشە نییە با زیاتر لە كاندیدێكمان 
هەبێت. بەاڵم ئەو لەالیەن فراكســیۆنی پارتییەوە 

پاڵپشتی دەكرا".

قەهوەچی... لە سەرۆكەوە بۆ جێگر

سەر بە هەوێ شووی كردووە و 
مێردەكەی 21 ساڵ لە خۆی گەورەترە

عەبدولقادر بازرگان

مونا كابانێكی 
كەموێنەیە

مونا قەهوەچی

نەدەبوو لە ماڵێك 
دوو حیزب هەبن، 
بۆیە لەگەڵ بازرگان 
یەكمانگرت

پەرلەمانتارێكی یەكێتی

قسەی سەرەتا و كۆتایی الیەنە 
عێراقییەكان رێككەوتنی پارتی و یەكێتی 
بوو لەسەر پۆستەكان
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هەڕەشــەكانی  و  چاالكــی  ئێســتا  رووداو: 
داعــش جارێكی دیكە لە پارێــزگای كەركووك و 
هەندێ پارێزگای دیكەی ناوەڕاستی عێراق بەدی 
دەكرێن. ئەمریكا بڕیاری دا هێزەكانی لە سووریا 
بكشێنێتەوە. لە میونشــن چەند سەركردەیەكی 
ئەوروپا گوتیان داعش هێشتا كۆتایی نەهاتووە. 
بە بڕوای ئێوە داعش لە عێراق و سووریا كۆتایی 

هاتووە؟
ئۆاڵنــد: داعــش تێكشــكا، بە شــێویەك لە 
شــێوەكان، لــە عێــراق لــە شــەڕی دژی داعش 
ســەركەوتین و ئێســتاش لە سووریا لە گەیشتن 
بە ئامانجــی خۆمان نزیكبووینەتــەوە، بەاڵم بە 
ئاســتێكی زۆر كەمتــر داعــش دەمێنــێ. داعش 
دەمێنێتەوە و وەكوو تۆڕێك دەتوانێ جارێكی دیكە 
چــاالك ببێتەوە. هەر بۆیە من لەگەڵ بڕیارەكەی 
دۆناڵد ترەمپ نیم لەبارەی كشانەوەی هێزەكانی 
ئەمریكا لە ســووریا. مادام هێشتا ئەگەری ئەوە 
هەیە پێكدادان پەرەبستێنێ. لەكاتێكدا كە توركیا 
دەیەوێت بچێتە باكووری ســووریا. بە بڕوای من 
لــە بەرژەوەندی هەمــوو الیەكدایە ئەگەر بە دڵی 
عێراق بێت و ئەگەر سووریا بیەوێت. من باس لە 
رژێمی سووریا ناكەم، باس لەو دۆخە دەكەم كە 
لە سووریا هەیە. بۆیە وەاڵمەكەمان زۆر ئاشكرایە 
كە هێشتا داعش كۆتایی نەهاتووە. پێویستە لە 
عێراق بمێنینەوە، بێگومان ئەگەر دەسەاڵتدارانی 

عێراق ئەوەیان بوێت.
رووداو: بــەم دواییانە بەڕێز ترەمپ گوتی كە 
بە نیازە گرووپێكی بچووكی هێزەكانی لە سووریا 
بهێڵێتــەوە. ئێــوە ئــەم بڕیــارەی ترەمپ چۆن 

هەڵدەسەنگێنن؟
ئۆاڵند: دۆنالد ترەمپ زۆرجار هەڵوێستەكانی 
خــۆی گۆڕیوە. ســەرەتا تویتێكی پۆســت كرد 
كە بە تەواوی دەكشــێتەوە، پاشــان هەندێك لە 
بڕیارەكەی گەڕایەوە، ئێســتاش دەڵێت بە دەیان 
یان بەســەتان ســەربازی دەهێڵێتەوە. بە بڕوای 
من دەبێت ئەمەریكا لە چوارچێوەی هاوپەیمانی 
چوارچێــوەی  لــە  بجوڵێتــەوە.  نێودەوڵەتــی 
هاوپەیمانــی نێودەوڵەتیدا بڕیارەكان بدرێن نەك 
تاكالیەنــە. بۆیە هیــوادارم ئەمەریــكا و تەواوی 
واڵتانــی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی بەیەكەوە بڕیار 
بدەن شــتی گونجاو چییە كە دەبێت بكرێت. بە 
بۆچوونی من شتی گونجاو ئەوەیە هێزەكان لەوێ 
بمێننەوە. هەرچەندە ئەگــەر ژمارەكەیان لەوەی 
پێشــوو كەمتریــش بێــت، من باس لە ســووریا 

دەكــەم. بەتایبــەت بــۆ ئەمەریــكا. چونكە ئەو 
زۆرترین هێزی لەوێیە. دەبێت هێزەكان كەمتر بن، 
بەاڵم چاالكتر بن لەكاری دژی داعشدا، ئەویش لە 
رێگەی پشتیوانیكردنی هەسەدە. بەبیر دێنمەوە 
هەســەدە كاری لەناوبردنی داعشــی كرد. ئەگەر 
ئێستا هێزەكانی هاوپەیمانان لە سووریا بەئاسانی 
بكشــێنەوە و پشــت لە كوردی ســووریا بكەن، 
بێگومان ئەنجامەكەی زۆر مەترســیدار دەبێت بۆ 
كورد و بۆ سەقامگیریش. چونكە ئەگەر وانەبێت 
ئەوە دەرفەتێك دەبێت بۆ ئەوەی دیســان داعش 

سەرهەڵبداتەوە.
بــۆ  تێڕوانینێكــی قووڵتــان  ئێــوە  رووداو: 
كێشــەكانی جیهان و ناوچەكەش هەیە. بەبڕوای 
ئێــوە چ هەڕەشــەیەكی داعــش و رێكخراوەكانی 
دیكــەی هاوبیری داعش لەســەر رۆژئــاوا هەن؟ 
بە تایبەت كە ژمــارەی كۆچبەران لە رۆژهەاڵتی 

ناوەڕاستەوە سااڵنە بگرە رۆژانەش زیاد دەبن؟

فرانسوا ئۆالند، سەرۆك كۆماری پێشووی فەرەنسا بۆ )رووداو(:

ناتوانین قبووڵ بكەین توركیا ببێتە هەڕەشە 
لەسەر كوردی سووریا
ئەوكاتــەی ســەرۆكی فەرەنســا بــوو، بڕیــاری دا واڵتەكەی بەشــداری لە 
هاوپەیمانێتی دژی داعشدا بكات، جگە لە فڕۆكەكانی سوپای واڵتەكەی، بڕیاری 
دا تۆپخانەكانی سوپاكەشــی لەســەر زەوی لە داعش بدەن. فرانســۆ ئۆالند 
سەرۆكی پێشووی فەرەنســا كە هەفتەی رابردوو بە بەشداری لە مەراسیمی 
بەخشــینی خەاڵتی ســااڵنەی شــەهید شــیفا گەردی لە كوردســتان بوو، لە 
هەڤپەیڤینێكدا لەگەڵ )رووداو( باســی هۆكارەكانی بڕیاری بەشداری فەرەنسا 
لە شەڕی دژی داعش، ئایندەی داعش، كاریگەری كشانەوەی هێزەكانی ئەمریكا 

لە سووریا و چەند پرسێكی دیكە دەكات.

رووداو - هەولێر

ئۆاڵنــد: یەكــەم، هێشــتا چەكدارانــی داعش 
هەن، ئەوانەی دەســتگیر نەكراون و ئەوانەشــی 
نەكــوژراون. واتە، ئــەوان دەتوانن جارێكی دیكە 
چاالك ببنــەوە دوای ئەوەی بۆ ماوەیەك خۆیان 
دەشارنەوە و پەرت و باڵو دەبن. دووەم، ئێمە ئەوە 
دەزانین كە داعش هێرشی لە ئەوروپاش كردبوو. 
بــێ ئەوەی هەمان ئیمكان و توانای پێشــوویان 
لەبەردەســت بێــت. داعش هێشــتا دەتوانێت لە 
عێراق و ســووریا لە رێگەی تۆڕەكانیەوە بڕیاری 
ئەنجامدانی هێرش بدات، بۆ ئەوەی هێرش بكاتە 
ســەر فەڕەنســا و ئەوروپا. بۆیە لە بەرژەوەندی 
ئێمەدایە شــەڕی داعش بكەین، لەو شــوێنانەی 
كە ســەركردەكانی داعشی لێن. ئەوەشمان لەیاد 
نەچێت كە بەغدادی هێشــتا نەكــوژراوە. ئەو لە 
ســووریایە یــان لە عێراقە، ئێمــە نازانین، بەاڵم 
هێشــتا لــە رووی رێكخســتنەوە رێبــەری خۆی 
هەیــە كــە دەتوانێــت بجووڵێتەوە و هێرشــمان 
بكاتە سەر. پاشان، بەڕاستی تەنیا داعش نییە، 
بەڵكو هەندێك رێكخســتنی تیرۆریستی دیكەش 
هەن. هێشتا ئەلقاعیدەش لە سووریا هەیە. هەر 
بۆیە زۆر گرنگە ئێمە نەك تەنیا تەماشای داعش 
بكەیــن. بەڵكو دەبێت لە تەواوی راســتییەكانی 
دیــاردەی تیرۆر بڕوانین. با ئێمە لەبیری نەكەین 
داعــش لە ئەلقاعیدە دەرهاتــووە و قاعیدەش لە 

سووریا ماوە.
بــۆ  چییــە  رێگــە  باشــترین  رووداو: 
رووبەڕووبوونــەوەی داعــش؟ ئایــا وەك نموونە 
پێویستی بە خەباتێكی گشــتگیر لە رۆژهەاڵتی 
ناوەڕاست و رۆژئاوا هەیە؟ چونكە ساڵی 2001 
بۆمان دەركەوت كە هێرشەكانی قاعیدە بە تەنیا 
لە دژی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست نین، بەڵكوو قاعیدە 

هێرشی كردە سەر ئەمەریكاش؟
ئۆاڵنــد: ئەلقاعیــدە هێرشــی كــردە ســەر 
ئەوروپاش. واتە تیرۆر تەنیا گرنگی بە رۆژهەاڵتی 
ناوەڕاســت نــادات لەگــەڵ ئــەوەی رۆژهەاڵتــی 
ناوەڕاســت گەورەترین باجــی داوە. دووەم ئێمە 
شــەڕێكی گشــتگیر دەكەین. چونكــە داعش لە 
ئەفریقــاش هەیە جگە لە ئەلقاعیدە. بۆ ئەوەیان 
من بڕیارم دا، ئەو كات كە ســەرۆك بووم بڕیارم 
دا لە مالی ئۆپەراسیۆنی سەریازی بكەین. چونكە 
باش دەمزانی ئەگەری ئەوە هەیە لەوێ شوێنێك 
بۆ تیرۆریستان پەیدابێت. بە هەمانشێوەی كە لە 
ســووریا و عێراق پەیدابوو. واتــە زەویەك داگیر 
بكەن و پاشانیش باڵوببنەوە. داعش و ئەلقاعیدە 
لــە رۆژئاوای ئەفریقا بنكەیان هەیە. لە ســۆماڵ 
هەن، لە لیبیا هەن و بەداخەوە لە ئەفغانستانیش 
هــەن، لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاســت هەن. واتە ئەوە 

خەباتێكی گشتگیرە كە ئێمە دەیكەین.
رووداو: ئەمــە بــەو واتایــە دێت كــە جگە لە 
هاوپەیمانی نێودەوڵەتیی 74 واڵت، پێویستی بە 
هاوپەیمانییەكی دیكەش لەسەر هەموو ئاستەكان 
هەیە، لەســەر ئاســتی جیهانی، هاوئاهەنگی لە 
نێوان هەموو واڵتەكانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاســت و 

واڵتەكانی رۆژئاوا؟
ئۆاڵند: بەڵێ، پێویستمان بە هاوپەیمانییەكی 
بەرفراوان هەیە وەك ئەوەی بۆ ســووریا و عێراق 
دروســتكرا. پێویســتمان بە هاوپەیمانی لەسەر 
ئاســتی جیهانی هەیە. هاوپەیمانــی نەك تەنیا 
بە ئامانجی ئەمنیەت دروســتكراوە. ئەگەر ئێمە 
بمانەوێــت لــە دژی تیرۆر كاربكەین، پێویســتە 
لــە دژی هۆكارەكانــی تیرۆریش كار بكەین. هەر 
بۆیە واباشــە لە ئێســتاوە كار بكرێت بۆ ئەوەی 
ئــەم هاوپەیمانیە هەوڵ بــدات بۆ بونیاتنانەوە و 
جێگیربوونــەوە، ئەمــە بۆ هاوكاریــی عێراقە بۆ 
بنیاتنانەوە، هەروەها بۆ كاتێكی گونجاو. ئێستا 
كاتەكــە گونجاو نییە. بۆ ئــەوەی هاوكاریكردنی 
هەندێــك ناوچــەی ســووریا لــە بنیاتنانــەوەدا 
بكرێــت. هەروەها دەبێــت كار بكرێت بۆ ئەوەی 
دواكەوتوویــی و نابەرابــەری نەمێنێ. پالنێكمان 
هەبێت بۆ كاركردن دژی گەرمبوونی كەشوهەوای 
ســەر زەوی. رەنگە وا دەركەوێت كە ئەوانە دوو 
بابەتی جیاوازن، گەرمبوونی كەشوهەوا و تیرۆر، 
بــەاڵم كاتێك هەندێك كەس ناچار بە كۆچبەری 
دەبن، كاتێك هەندێك كەس هەبن ئیدی نەتوانن 
كار بكەن، كاتێك ئیدی نەتوانن لە زێدی خۆیان 

بمێننەوە، ئێمە دەبینین تیرۆر دەتوانێت ســوود 
لــەو ئازارانە وەربگرێت بۆ ئــەوەی ئەوانە بكاتە 
فاكتەرێــك كە هەندێك كــەس، بەداخەوە بباتە 
ناو ریــزی رێكخراوە تیرۆریســتییەكان، ئەوەش 

بەتایبەت لە ئەفریقا روویدا.
رووداو: لە ســەرەتای شەڕی داعشدا ئێوە لە 
كۆشــكی ئێلیزێ بوون، چۆن ئــەو بڕیارەتان دا 
كە فەرەنســا بەم شــێوە چاالكە بەشداری بكات 
لە شەڕی داعشــدا؟ كورد دەڵێن ئەمە بڕیارێكی 

بوێرانە بوو لە الیەن بەڕێز ئۆالندەوە؟ 
ئۆاڵنــد: بەڵێ، ئەوە لە هاوینی ســاڵی 2014 
بــوو، كاتێك لەوە تێگەیشــتم كــە ئەگەر ئێمە 
كارێــك نەكەین، مەترســییەكی زۆر جدی هەیە 

كە داعش دەست بگرێ بەسەر بەشێكی گەورەی 
خاكی عێراقدا. لەنێو عێراقیشــدا هێرشــی سەر 
كوردســتان بكات. من بەتایبــەت بانگەوازەكەی 
ســەرۆك بارزانیم وەرگرت بــۆ ئەوەی بتوانین لە 
زووترین كاتدا بجوڵێین. چونكە پاشــان كاتەكە 
تێدەپەڕێت و ئێمە لێی دەمێنینەوە. من دەمزانی 
كــە دەســەاڵتدارانی عێراقیــش بەشــداری ئــەو 
بانگەوازە نێودەوڵەتییەن. هەربۆیە فەڕەنســا لە 
رێگای منەوە بڕیاری دا بەشداری بكات. بەشداری 
بە چ شێوەیەك؟ ئەوە نەبوو كە ئێمە هێز رەوانە 
بكەین وەك ئەوەی پێشتر لە مالی كردمان. بەڵكو 
مەبەست ئەوەبوو ئێمە چەترێكی ئاسمانی دروست 
بكەیــن. بۆ ئەوەی كاربكەین و لە داعش بدەین. 
بەس من زیاتر چوومە پێش و من ئەرێم كرد بۆ 
ئەوەی تۆپخانەكانمان لەسەر زەوی جێگیر بێت 
تاوەكو بتوانێت هاوكار بێت لە كۆنترۆڵكردنەوەی 
مووسڵ. ئەوەش بژارەیەكی زۆر بەرپرسیارانە بوو. 
چونكــە لەالیەن داعشیشــەوە ئیرادەیەك هەبوو 
كە لەســەر خاكی ئێمەوە هێرشمان بكاتە سەر. 
چونكە ئەم هەڕەشــەیە هەبوو ئــەم كردارانەش 
هەبوون، هێرشەكانمان چڕوپڕتر كردن لە عێراق و 
سووریا. چونكە لەنێو سووریا و عێراقەوە بڕیاری 

هێرش لە دژی واڵتەكەی من دەدرا.
رووداو: كاتێــك كــە داعش لــە هەولێر نزیك 
دەبووەوە، بەڕێز باراك ئۆباما سەرۆكی ئەوكاتەی 
ئەمەریكا گوتی هەولێر "هێڵی سوورە"، ئەوكاتە 
ئێــوە چۆن تەماشــای هەولێرتــان دەكرد، هیچ 
هاوئاهەنگــی لــە نێــوان ئێوە و بەڕێــز ئۆباما و 
ســەركردەكانی دیكەی جیهاندا هەبوو بۆ ئەوەی 

هەنگاو بنێن بۆ پاراستنی هەولێر؟  
ئۆاڵند: من پێشتر هەرگیز دەستەواژەی هێڵی 
سوورم بەكارنەهێناوە، چونكە زۆرجار قسەیەكە 
و نابێت بە كردار، بەاڵم لێرە ئێمە بەتەوای لەگەڵ 
ســەرۆك ئۆباما هاوڕا بووین كە ئێمە دەمانبینی 
هەولێر و كوردســتانی عێــراق ئامانجێكی داعش 
بــوون. زۆر گرنــگ بــوو ئێمــە هاوئاهەنگ بین، 
ئەوە لە ناوەڕاســتی هاوینی 2014دا كرا. لەگەڵ 

ئەمەریــكا و هاوپەیمانــی نێودەوڵەتــی، ئێمــە 
توانیبوومان هەندێك ماتریال پێشــكەش بكەین 
و پاشــانیش هاوكاری و پشــتیوانی پێویست بۆ 

پێشمەرگە دابین بكەین.
رووداو: ئێــوە پێوەندییەكــی زۆر بەهێزتــان 
لەگەڵ بەڕێز بارزانیدا هەیە. ئەوكاتەی كە شــەڕ 
لــەدژی داعــش بــەردەوام بوو، بەڕێز مەســعود 
بارزانی وەك سەرۆكی هەرێمی كوردستان و وەك 
فەرماندەی گشــتیی هێزەكانی پێشمەرگەش لە 
بەرەكانی پێشــەوەی شەڕ بوو. ئایا شتێك هەیە 
كــە نوێ و جیاواز بێت، ئێــوە دەربارەی بارزانی 

بۆمان بگێڕنەوە؟  
ئۆاڵنــد: لەنێــوان فەڕەنســا و كوردســتاندا 
پەیوەندییەكی زۆر كۆن هەیە. ســەرۆك فڕەنسوا 
میتران لەوبارەیەوە زۆر كاری كرد و رۆڵی دانیال 
میترانیش دیارە لە كاروبارە مرۆییەكاندا بۆ كورد. 
هەروەهــا ئێمــە دەزانین كە كوردســتانی عێراق 
هەرێمێك بوو دەیویســت راســتەوخۆ كار لەگەڵ 
فەرەنسادا بكات. دانوستاندنی دووالیەن لەنێوان 
ئێمە و ســەرۆك بارزانیدا هەبوو. هەربۆیە وەكو 
كەس مــن ســەرۆك بارزانیم دەناســی، بۆیەش 
كاتێــك پەیوەنــدی تەلەفۆنی لەگــەڵ من كرد، 
ئــاگاداری كردمــەوە و گوتــی: پێویســتمان بە 
ماتریاڵ هەیە، بە چەك و جبەخانە. یان هەولێر و 
تەواوی كوردستان دەكەوێتە بەر هێرشی داعش، 
ئەوكاتــە زانیــم كەوا ئەو بانگەوازە دڵســۆزانە و 
راستگۆیە، نەك بۆ دروستكردنی گوشارێكە وەك 
لــە دبلۆماتیدا ناســراوە. من یەكســەر زانیم ئەو 

شــتەی لە منی داوا دەكات زۆر زۆر گرنگە. بۆیە 
من شتە پێویستەكەم كرد.

رووداو: بەڕێــز ئۆالنــد، ئێــوە چەنــد جارێك 
پێشــوازیتان لــە شــاندەكانی كوردی ســووریا 
كــرد وەك یەپەگە و پەیەدە. فەرەنســا رۆڵێكی 
یەكالكەرەوەی هەبوو لە شــەڕی دژی داعشدا لە 
ســووریا وەك چۆن لە عێراقیش، بەگشتی چۆن 
دەڕواننە رۆڵی كوردی ســووریا لە شــەڕی دژی 

داعشدا؟   
هیــچ  فەڕەنســا  دەزانــن  ئێــوە  ئۆاڵنــد: 
پەیوەندییەكــی لەگەڵ رژێمی بەشــار ئەســەددا 
نییە. بەشار ئەسەد شــەڕی داعش ناكات. ئەوە 

لەالیەكی دیكە. ئەوانەی كە لەسەر زەمین بوون و 
شەڕی داعشیان دەكرد، دەیانهێشت فڕۆكەكانمان 
لە چوارچێوەی هاوپەیمانی نێودەوڵەتیدا هێرش 
بكەنە ســەر پێگەكانی ئەو گرووپە تیرۆریستیە، 
ئەوانــە كــوردی ســووریا بــوون و هاوپەیمانــە 
عەرەبەكانیان بوون كە بە "قەســەدە" ناسراون. 
ئــەوان بوون كــە رەققەیان كۆنترۆڵ كــرد، یان 
دێرەزووریــش. ئــەوان زۆر پیاویــان لەدەســتدا، 
چەندین ژنیشیان لەدەستدا. چونكە ژنانیش شەڕ 
دەكەن لە چوارچێوەی هێزەكانی كوردی سووریا 
و قەســەدە. بۆیە ناتوانم خەیاڵی ئەوە بكەم كە 
ئێمە كوردی سووریا بەبێ پاراستن، بێ هاوكاری 
و پشــتیوانی لــە چەند مانگی داهاتــوودا بەجێ 
بهێڵین. هەر ئەمڕۆش ئەوە كوردی سووریان كە 

هێرش دەكەنە سەر دوا پێگەی داعش.
رووداو: بەاڵم ئێســتا دۆخەكە زۆر زەحمەتە، 
وەك ئێوەش دەزانن، ئێســتا هەڕەشــە هەن بۆ 
كۆنترۆڵكردنــی ناوچەكانی باكــووری رۆژهەاڵتی 
ســووریا، توركیــا هەڕەشــەی كۆنترۆڵكردنــی 
دەســتتێوەردانی  كــورد  دەكات،  ناوچەكــە 
توركیــا وەك داگیركاری دەبینن و ترســیان لەم 
دەستتێوەردانە هەیە، ئەوروپا دەتوانێ چی بكات 
لەم دۆخەدا، كورد چۆن دەتوانن سوود لە دۆخی 

ئەوروپا ببینن؟
ئۆاڵند: دەمەوێت بە بیرتان بێنمەوە كە توركیا 
ئەندامــە لە هاوپەیمانی ناتــۆدا. توركیا خاوەنی 
رێككەوتنێكی هاوكارییە لەگەڵ ئەوروپا، واتە ئێمە 
دەتوانین بە هێزەوە لەگەڵ توركیا قسە بكەین و 
هەڵوێســتی خۆمانی پێ بگەیێنین، دەبێت ئێمە 
دەستخۆشی لە توركیا بكەین بۆ خەباتەكەیان لە 
دژی تیرۆر، ئێمە دەتوانین ئەوەش قبوڵ بكەین كە 
توركیا زەحمەتییەكی زۆری كێشاوە لە مەسەلەی 
پێشوازی لە ئاوارەكان، بەاڵم ناتوانین ئەوە قبووڵ 
بكەین كە توركیا ببێتە هەڕەشــە لەسەر كوردی 
ســووریا كە لە ســووریان و لە توركیا نین، من 
باس لە كوردی سووریا دەكەم كە ئەم شەڕەیان 
لە دژی داعش كردووە. لەالیەكی دیكەشەوە ئەو 
راوێژكارانەی كە راوێژ بە كوردی سووریا دەدەن، 
یاخــود بــە فڕۆكە هــاوكاری قەســەدە دەكەن، 
شتێكی رەوایە كە بڵێین بەردەوام دەبین، توركیا 
كارێكــی مەترســیدار دەكات ئەگــەر بە هەندێك 
جموجوڵ ژیانی ژمارەیەكی زۆر لە ئەوروپییەكان 

بخاتە مەترسییەوە.
رووداو: ئێســتا باســی ناوچەیەكی ئــارام لە 
باكــووری ســووریا دەكرێت، ئەوروپــا دەتوانێت 
رۆڵێــك ببینێ بــۆ گەرەنتیكردنی ســەقامگیری 
و ئاســایش بە هاوكاری لەگــەڵ ئەمەریكا، بەبێ 

توركیا؟
ئۆاڵند: بەڵێ، ئێمە دەتوانین.

رووداو: بــۆ ئارامكردنــەوە و دڵنیاییــدان بــە 
كورد؟

ئۆاڵند: بەڵێ، ئێمە دەتوانین بیر لە ناوچەیەكی 
پاراســتنێكی  بێگومــان  و  بكەینــەوە  ئــارام 

نێودەوڵەتیشــی دەبێت، دەبــوو لەالیەن نەتەوە 
یەكگرتووەكانەوە كرابا، بەاڵم ئێمە دەزانین ئێستا 
ئــەوە بۆ نەتەوەیەكگرتــووەكان زەحمەتە، بەاڵم 
ئێمە دەتوانین بیر لەوەش بكەینەوە كە ئەم كارە 
لەالیەن ئەمریكا و هاوپەیمانانی نێودەوڵەتییەوە 
بكرێت. بە شێوازێك كە دڵنیایی بە توركیا بدرێت 
هیچ كەســێك ناچێتە نێو خاكەكەی، بۆ ئەوەی 
یارمەتی كوردی توركیا بدات و كوردی سووریاش 
دڵنیــا بكرێنەوە كە توركیا دەســت لە كاروباری 

سووریا وەرنادات.
رووداو: داعــش ژمارەیەكــی زۆر كوشــتاری 
لە دژی دانشــتووانی ناوچەكە كــرد. بە تایبەت 
لــە دژی كوردی ئێزدی، ئێــوە چ بانگەوازێكتان 
هەیە بــۆ كۆمەڵگــەی نێودەوڵەتی بــۆ دووبارە 
ئاوەدانكردنەوەی ئەو ناوچانەی كە لەسەر دەستی 

داعش وێران كراون؟
ئۆاڵنــد: هێرشــی داعــش زیانێكی گــەورەی 
بەدوای خۆیدا هێناوە، لە ســەرووی هەمووشیان 
لەســەر ئاستی مرۆیی، ئێمە باس لە ئێزدییەكان 
دەكەیــن كە كرابوون بە كۆیلــە، ئەو ژنانەی كە 
دەســتدرێژییان كرابووە ســەر، هەروەها لە دژی 
كریســتیانەكان كــە دەیانویســت لەناویان ببەن 
و ناچــار بــە رۆیشــتنیان بكــەن، هەروەهــا لە 
دژی هەندێــك كەمینەی دیكــە، لە دژی خەڵكی 
عێراقیــش، بــۆ نموونە لە كاتــی كۆنترۆڵكردنی 
مووســڵ و هەر لەبەر ئەم هۆكارەش من چوومە 
مووســڵ و بینیم كە بەشــێكی زۆری ئەو شــارە 
وێران بووە، بۆیە نەك تەنیا دەبێت شــەرمەزاری 
بكەیــن و لەســەریان بگریێیــن و دڵســووتاویی 
خۆمان پێشان بدەین، بەڵكو دەبێت كۆمەڵگەی 
نێودەوڵەتی و هەروەها كۆمپانیاكان بێن و ناوچە 

وێرانبووەكان ئاوەدان بكەنەوە.

داو(
روو

ۆ: 
فۆت

( 

بڕیاری گونجاو 
مانەوەی هێزەكانی 
ئەمریكایە لە سووریا

داعش دەتوانێ 
دووبارە چاالك

 ببێتەوە

پێویستە هێزەكانی 
فەرەنسا لە عێراق 
بمێننەوە، ئەگەر 

عێراقییەكان رازی ببن

دەبێ ئەمریكا 
لە چوارچێوەی 
هاوپەیمانێتی 

بجوڵێتەوە نەك بڕیاری 
تاكالیەنە بدات

داعش هێشتا 
دەتوانێ تۆڕەكانی 

ئاراستە بكات و 
هێرش بكەنە سەر 

ئەوروپا

ناتوانم خەیاڵی
ئەوە بكەم پشت لە 
كوردی سووریا بكەین

رۆژهەاڵتی 
ناوەڕاست گەورەترین 

باجی تیرۆری داوە

تەلەفۆنەكەی
بارزانی وایكرد 

بە زوویی بڕیاری 
بەشداری لە شەڕی 

دژی داعش بدەم
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یەكێتی بووم بەاڵم قەت
بە قسەی مام جەاللم نەكردووە

داو(
روو

ۆ: 
فۆت

( 

رووداو: كاتێك باوكت شەهید دەبێ، ناوبانگی 
زۆر بــە خێرایی باڵودەبێتەوە. هۆكاری ئەوە چی 

بوو؟
فایەق گوڵپی: ساڵی 1963 سوپای عێراق بە 
سەركردایەتی زەعیم سدیق پەالماری كوردستانی 
دا. چەند شوێنێكی داگیركرد، پەالماری سلێمانی 
دا و كۆمەڵكوژییەكەی حوزەیرانی كرد، پەالماری 
كۆیە و دووكانی دا، لەوێش كۆمەڵێك كۆمەڵكوژی 
كرد. ســوپاكە چەند رۆژێك بوو لە سەیدســادق 
خــۆی مۆڵدابــوو، دەیویســت بــەرەو خورماڵ و 
هەڵەبجــە بــڕوات و لەوێش كۆمەڵكــوژی بكات. 
من ئەو كاتە منداڵ بووم، بیرم دێت پێشــمەرگە 
خۆی ئامــادە دەكرد بۆ ئــەوەی بەرگری بكات. 
لە دەوروبەری پردی زەڵم سەنگەریان لێدا. شەڕ 
چەند رۆژێكی خایاند، پێشــمەرگە لەبەر ئەوەی 
چەكی نەبــوو، وردە وردە پاشەكشــەی دەكرد، 
ژمارەیەكیشیان شەهید بوون كە باوكم یەكێكیان 
بوو. تەرمەكەی باوكمیان لەدوای دەبابە خســت 

و لە پردی زەڵمەوە رایانكێشا بۆ سەید سادق.
رووداو: بۆچی تەنیا تەرمی ئەویان برد؟

فایــەق گوڵپی: بــە خەڵكی سەیدســادقیان 
گوتبوو، ئەو پێشــمەرگەیە تا فیشەكی پێ بووە 
شــەڕی كردووە، پاشــان بە خەنجــەر پەالماری 
دەبابەی داوە. واتە شەڕەكەی ئەو جێی سەرنجی 
دوژمن بووبوو. تەرمەكەشــی ســێ رۆژ مایەوە و 
نەیانناشــت، بەهۆی ئەوە بوو شەهیدبوونەكەی 

دەنگی دایەوە.
لــە  بــاس  بیرەوەرییەكانتــدا  لــە  رووداو: 
ســەركردەكانی ناوچەكەتــان دەكــەی كە جگە 
لەوەی خەڵكی شۆڕشــگێڕ بوون، بــەاڵم لەگەڵ 

ئەوەشدا كاری خراپیان كردووە؟
فایــەق گوڵپــی: مــن لــە بیرەوەرییەكانــی 
خۆمدا لەســەر شۆڕشــی ئەیلوول سێ نموونەم 
هێناوەتــەوە. باســی حەبیبــی كادیــر دەكــەم 
كــە خەڵكی بیارەیە و كەســێكی زۆر دڵســۆز و 
مولتەزیمە. مانگانە كۆبوونەوە بە خەڵكی ناوچە 
دەكات و ئابوونەیــان لێوەردەگــرێ، پاشــان لە 
ئابوونەكــە چوار دینار بۆ ئێمە دەنێرێ بۆ ماڵی 
شەهیدەكە. باسی فەتاح ئاغا دەكەم كە پیاوێكی 
ســتراتیژی یوو، پیاوێكی سەربازییە، كە دەزانێ 
مــن كــوڕە شــەهیدم و كوڕێكی زیرەكــم، بەاڵم 
باری داراییم باش نییە، لە نەسریەی سرییەكەی 
خۆی خەرجی من دەكێشــێ. باسی نموونەیەكی 
خراپیش دەكەم كە عەبدولوەهاب ئەتروشی بوو. 
كاتی خۆی بەڕێوەبەری پۆلیســی چوارتا بووە، 
پێشمەرگە دەچنە ســەر پۆلیسخانەكەی، خۆی 
نــادات بەدەســتەوە. پاشــان لەبــەر هۆكارێكی 
كۆمەاڵیەتــی بوو بــە پێشــمەرگە، دواتر بوو بە 
فەرماندەیەكــی گەورە، بەاڵم ئیشــی زۆر خراپی 
كرد، لەوانە بەبێ دادگایی و لێكۆڵینەوە خەڵكی 
دەكوشت. باســی كەمالی ئەحەڕەش دەكەم كە 
سەرلق بوو، كێشەی لەگەڵ عەبدولوەهاب هەبوو، 
تووڕە بوو، پاشان عەبدلوەهاب جوابی بۆ نارد كە 
بگەڕێتــەوە و هیچی لێناكات. كەمال هاتەوە الی 
عەبدولوەهاب، بەاڵم زیندانی كرد و پاشان كوژرا، 
هەر بەوە نەوەســتا، باوكی كەمالیشی دەستگیر 
كرد. دوای ماوەیەك ئەویشــی كوشت. كەسیش 
لێی نەپرسییەوە. رەشەی ساڵحە كە پێشمەرگە 
و هاوڕێی كەمال بوو، گەڕایەوە هەڵەبجە و چەكی 
جاشایەتی هەڵگرت. تا لە ژیاندا بوو بەشداری لە 
هەموو ئەو شــەڕانەدا كرد كە لە دژی پێشمەرگە 

لەو ناوچەیەی ئێمە كران.
رووداو: لەدوای شــەهیدبوونی باوكت شــتێك 
لە دژەپارتیبوون لە ناختدا دروست دەبێ، نازانم 
پەیوەندی بە هەڵسوكەوتەكانی عەبدولوەهابەوە 
هەیــە، یــان پەیوەندی بەوەوە هەیــە كە تۆ زۆر 
سەرســام بووی بە مام جەالل و دواتریش بووی 

بە جەاللی؟
فایەق گوڵپی: راســتە من بــووم بە یەكێتی، 
بەاڵم هیچ شتێكم بە گوێی مام جەالل نەكردووە. 
سەرەتاش كە یەكێك لە كاسێتەكانی مام جەاللمان 

د.فایەق گوڵپی، سەرۆكی پێشووی پارتی چارەسەری دیموكراتی كوردستان بۆ )رووداو(:

بۆ دێت لە رێكخستنی نهێنی لە مووسڵ، رەخنەم 
لــەو كاســێتە گرت كە مام جەالل چۆن قســەی 
كردووە. باوكم هەر لە سەرەتاوە سەرسام بوو بە 
مام جەالل، خەڵكی گوندەكانی ئێمە قوماشێكیان 
ناونابوو ریشــی مام جەالل، بۆ ئەوەی فرۆشــی 
زیاتر بێ. كێشــەی من لەگەڵ پارتی و شۆڕشی 
ئەیلــوول عەبدولوەهــاب بوو. كوڕێــك لە بیارە 
نارنجۆكێكی هاوێشتە نێو ماڵی پێشمەرگەیەك و 
رایكرد بۆ نێو جەاللییەكان، عەبدولوەهاب باوك و 
مامی كوڕەكەی گرت و هەردووكیانی كوشت. لە 
گوڵپ كەسێك هەبوو بەناوی مامۆستا برایم، ئەو 
مامۆســتای خۆم بوو شیوعیش بوو، رەخنەكانی 
هەڵســوكەوتی  و  ئەیلــوول  لەســەر شۆڕشــی 
عەبدولوەهاب زۆر چووبووە مێشــكمەوە. لەدوای 
بەیاننامەی 11ی ئادار، وەكو بنەماڵەی شــەهید 
حەمە گوڵپی سەردانی بارەگای پارتیمان كرد بۆ 
ئــەوەی داوای هاوكاری بكەین، هەڵســوكەوتیان 
بڵێــم  دەتوانــم  بــوو،  خــراپ  زۆر  لەگەڵمــان 
بەخێرهاتنیشیان نەكردین، هیچیشیان نەداینێ. 
نامەیەكیان داینێ بۆ ناوچەی پارتی لە هەڵەبجە 
كە یارمەتیمان بدەن، بەاڵم هەر كە لە خێوەتەكە 
هاتینە دەرێ لە حاجی ئۆمەران، نامەكەم دڕاند. 
لە هەڵەبجە گەڕەكێك كرابووەوە بۆ شــەهیدان، 
ئەوە یەكێك بوو لە خاڵەكانی رێككەوتنی نێوان 
رژێم و شــۆڕش، بەاڵم ئێمە لەو گەڕەكە كرێچی 
بووین. خاڵێكی دیكە هەڵوێستی نەرێنی هەندێ 
ســەركردەی شــۆڕش بــوو بەرامبەر بــە كوردی 
رۆژهــەاڵت. هەمــوو ئەوانــە وایكرد هەڵوێســتم 

بەرامبەر پارتی نێگەتیڤ بێ.
رووداو: هەڵوێستی خەڵك لەسەر جیابوونەوەی 

باڵی جەاللی چی بوو؟
فایەق گوڵپی: ئەوەی من بیرم بێ، لە ناوچەی 
هەورامان زۆربەی ئەوانەی بەرپرس بوون، نەمان، 
بۆ نموونە نەوشــیروان فوئاد مەســتی، حەمەی 
فەرەج، گوتیان ئەوانە بوونەتە جەاللی و چوونەتە 
پــاڵ حكومەت. لەوێ بە جەاللییەكانیان دەگوت 
جــاش. تــا من چووم بۆ شــار، ســەیرم كرد لە 
هەڵەبجــە بــە جەاللییەكان دەڵێن پێشــمەرگە. 
خەڵكەكــە لە دەرەوەی شــار لەژێر دەســەاڵتی 
پارتیــدا بوو، پارتی چــی پێدەگوتن، خەڵكیش 
ئەوەی پێدەگوتن. خەڵكی ناو شاریش كە زۆربەی 
لەژێر دەستی جەاللیدا بوو، چیان بە مەالییەكان 

دەگوت، خەڵكەكەش هەمان شتیان پێدەگوتن.
رووداو: ئەی شــیوعییەكان لە نێوان هەردووال 

چ رۆڵێكیان هەبوو؟
فایــەق گوڵپــی: وەكو باســی دەكــەن پێش 
شۆڕشــی ئەیلوول خەڵكی ناوچــەی هەورامان و 
هەڵەبجە، زۆرینەیان شیوعی بوون. رەنگە ئەمەش 
بەهۆی ئــەوە بووبێ كە ئەوان كەمینەیەك بوون 

لە ناوچەكە و دەســەاڵتدارانی ئەوێ فەرامۆشیان 
كردبــن، بۆیە بەدوای بەدیلی تــازەدا گەڕابن، بۆ 
ئەوەی چارەســەری كێشەكانیان بەو شتە نوێیە 
بكەن. دوای ئەوە ئیسالمییەكانیش هاتنە پێش. 
تەنانــەت كە لە دووی ناوەندی بووم، دوو هاوڕێم 
هەبوون، هەوڵیان لەگەڵدام لە ئیسالمی سیاسی 
نزیكــم بكەنەوە. رەئــوف لە قوتابخانــە و مەال 
برایمیش لە دەرەوەی قوتابخانە. لەوال هاوڕێیەكی 
دیكەم هەبوو، ئەو شیوعی بوو چاودێری دەكردم. 
واتــە لــە هەڵەبجــە ملمالنێیەكی توند لەســەر 
پێگــە لە نێــوان ئیخوانــەكان و شــیوعییەكاندا 
هەبوو. بــەاڵم لەبەر ئەوەی شــیوعییەكان دژی 
بەرژەوەندییــە نەتەوەیییەكانی كورد بوون، بۆیە 
پاشەكشەیان كرد. بەپێچەوانەوە ئیخوانەكان لە 
هەڵەبجە دەســەاڵتی زۆریان هەبــوو، بۆ نموونە 
ئەگەر كەســێك خوازبێنی ژنی بكردایە، شیوعی 
بووایــە یان نزیكبووایە لێیــان، بەبێ رەزامەندی 
مەال عەلی ژنیــان نەدەدایێ، مەال عەلی ئەوەندە 
كاریگــەری زۆر بــوو لــە ناوچەكــە. تەنانەت لە 

قائیمقامی هەڵەبجە دەسەاڵتی زیاتر بوو.
رووداو: تــۆ لــە رێگــەی یەكێتــی قوتابیانی 
كوردستانەوە تێكەڵی سیاسەت دەبی، ئەوە چۆن 

بوو؟

فایــەق گوڵپــی: مــن كــە لــە پۆلــی یەكی 
ناوەنــدی بووم، هاتمە ســلێمانی لە قوتابخانەی 
ئەزمڕ دەمخوێند، كەســم نەدەناسی. قوتابییەك 
هاتــە الم و گوتی: بۆ لــە یەكێتی قوتابیان كار 
ناكەی؟ قوتابییەكە ناوی عەلی بوو كوڕی حەمە 
كۆڵنــەدەر بــوو. ئیدی لــە رێگــەی قوتابیانەوە 
دالوەری ئەحمەد مەجید و سەاڵح رەشیدم ناسی. 
جا ســەرەتا نەمزانی ئــەو یەكێتی قوتابیانە هی 
جەاللییەكانە، بەاڵم دوایی كە زانیم دەنگم نەكرد، 
بــەس لە ناخــەوە پێمناخۆش بــوو. بەاڵم باش 
بوو بەرگرییەكی باشــیان لێكردم، لەسەر ئەوەی 
هەورامیم لە ســلێمانی چییان پێدەكردم، رەنگە 

دوو ئەوەندەی دیكەیان پێ بكردمایە.
رووداو: لە دوای 11ی ئادار تۆ باس لەوە دەكەی 
كە نارنجۆكێك فڕێدراوەتە نێو خۆپیشاندانێكەوە، 
دەڵێن ئەوە هەمان ئەو دەســتەیە كە نارنجۆكی 

خستە نێو ئامادەیی كچانی سلێمانی؟ 
فایەق گوڵپی: بەڵێ، ئەوكات خەڵك بەبۆنەی 
11ی ئــادار ئاهەنگــی دەگێــڕا. ئــەو كەســەی 
نارنجۆكەكەی خستە نێو ئامادەیی كچان دەستگیر 
كرا و بڕیار درا لەبەردەركی ســەرا هەڵبواســرێ، 
خەڵك كۆبووەوە، ئیدی دوای ئەوە ئاســایش لە 

سلێمانی بەرقەرار بوو، هیچ رووینەدا.
رووداو: هەندێك دەڵێن نەوشــیروان مســتەفا 

دەستی لە مەسەلەی ئەو نارنجۆكانەدا هەبووە؟
فایەق گوڵپی: من ئەوكات كاك نەوشــیروانم 
نەدەناسی و كەســێكی دیاریش نەبوو، بەاڵم بۆ 
شــایەتی شــتێك دەڵێم، من كە لە ساڵی 1983 
بووم بە پێشمەرگە، یەكێك لەو قسانەی كردی، 
مــن لــە یادەوەرییــەكان بیرم چووە بینووســم، 
گوتی: تاوەكو ئێســتا گرنگترین دەستكەوت بۆ 

گەلی كورد بەیاننامەی 11ی ئادار بووە.
رووداو: ئەی مەسەلەی كاژیكبوونەكەت چۆن 

بوو؟
لەگــەڵ  دەكــرد  حــەزم  گوڵپــی:  فایــەق 
رێكخستنەكان كار بكەم، لەبەر هەندێك هەڵوێست 
لەنــاو پارتــی ئیشــم نەدەكــرد، مەیلــم بــەالی 
شیوعییەكانەوە نەبوو، لەگەڵ ئیسالمییەكانیش 

نەبووم. لە فەراغێكی سیاســیدا دەســووڕامەوە. 
قوتابی پۆلی پێنجی ئامادەیی بووم، قوتابییەك 
بــە ناوی كەریم عوســمان بانگی كردم و باســی 
رێكخســتنێكی نەتەوەیی بۆ كردم، چەند جارێك 
گفتوگــۆم لەگــەڵ كەریــم كــرد و گوتــی: ئــەو 
رێكخراوەی ئێمە نــاوی كاژیكە، فكرەكەم قبوڵ 
كــرد. مــن وەكــو قوتابییەك بە نهێنی دەســتم 
بەكار كرد. هەستم دەكرد قوتابیانی پارتیش بە 
مەسەلەكەیان زانیبوو، جاروبار توانجیان لێدەدام.
رووداو: هەســتت دەكرد جیاوازییەك لە نێوان 
رێكخســتنەكانی ئەوان و مەالیی و جەاللییەكاندا 

هەیە؟
فایــەق گوڵپــی: لــە رووی ئایدیۆلۆژییــەوە، 
ســتراتیژێكی روونیان هەبوو دەتزانی چ دەكەی. 
دیســپلینێكی رێكخراوەیــی زۆر بەهێزیان هەبوو 
چاودێرییان دەكردی، جارێكیان كەریم كاژیكنامەی 
دامێ و گوتی: بیخوێنەوە، هەمووی سێ سەعاتی 
پێنەچوو هات و گوتی: كوا كتێبەكە؟ لە ترسی 
ئــەوەی نەوەك كتێبەكەم دابێ بە پارتییەك یان 
شیوعییەك. بەاڵم دوای ساڵی 1975 كە چاوەڕێم 
دەكرد كاژیك دوای پارتی درێژە بە شۆڕش بدەن، 

نەیانكرد، ئیدی پەیوەندیم پێیانەوە نەما.
رووداو: ئێــوە دوای ئــەوە دەچــن بۆ زانكۆی 
مووســڵ؟ چۆن پەیوەندیتان بە رێكخستنەكانی 

یەكێتییەوە كرد؟
فایــەق گوڵپی: پێش ئەوەی بچــم بۆ زانكۆ، 
لــە رێگەی رادیــۆوە زانیم یەكێتی دروســتبووە. 
پێــش ئــەوەی بچیــن بــۆ بەشــە ناوخۆیــی، 
قوتابییە كوردەكان لە هوتێلێك بووین، شــەوان 
كۆدەبووینــەوە و باســی بارودۆخی سیاســیمان 
دەكــرد. هەندێكجار ئەو قوتابیانە دەهاتنە المان 
كــە پێش ئێمە لەو زانكۆیــە وەرگیرابوون، لەوێ 
باسی رێكخراوی قوتابیانی یەكێتیان بۆ دەكردین، 
تومەز دەیانویست رامانكێشنە نێو رێكخراوەكە. 
لە رێگەی ئەو كۆبوونەوانەوە شــێركۆ عەبدوڵاڵم 
ناســی و باسی یەكێتی بۆ كردم، لەگەڵ شێركۆ 
یــەك مەرجم هەبوو، پێمگوتــن ئەوانە جەاللین، 
بە مەرجێ ئیشــیان لەگەڵ دەكەم رەخنەیان لە 
سیاســەتی رابردووی خۆیان گرتبێ. بەیاننامەی 
دامەزراندنــی یەكێتیــم لــێ وەرگــرت. نەمتوانی 
لــە ژوورەكــەم بیخوێنمەوە، چونكــە ئێمە چوار 

قوتابــی لە ژوورێكدا بووین، چووم لە ئاودەســت 
بــە ئیســراحەت دوو جار خوێندمــەوە. ئەڵبەتە 
دروســتبوونی رێكخراوێكی سیاســی لەو كاتەدا 
زۆر گرنــگ بــوو، ئەگەر بەدڵی منیــش نەبووایە 
هــەر قبووڵــم دەبــوو. بەاڵم مەرجەكــەی من لە 
بەیاننامەكــەدا نەبوو، منیش لەبــەر ئەوەی زۆر 
تامەزرۆی شــۆڕش و پێشــمەرگە بووم، وازم لەو 
مەســەلەیە هێنا. من لە مانگی چواری 1976 بە 

فەرمی بوومە یەكێتی.
رووداو: تــۆ لە رێگەی د.شــێركۆوە دەبی بە 
یەكێتــی، بەاڵم دواتــر نێوانتان تێكدەچێ، ئەمە 

لەسەرچی بوو؟
فایــەق گوڵپــی: رۆژێكیان لە مووســڵ چەند 
كەسێك لەســێدارە درابوون، زانكۆی سلێمانیش 
گەشــتی زانســتییان هەبوو هاتبوون بۆ زانكۆی 
مووســڵ، لەوێ دەستیان كردبوو بە هەڵپەڕكێ، 

مــن و د.نــزار محەممــەد ســەعیدیش، لێیــان 
نزیكبووینــەوە و پێمانگوتن كاكــە ئەمڕۆ چەند 
پێشــمەرگەیەك لە ســێدارەدراون و ناكرێ ئێوە 
هەڵپەڕن. ئەو شێركۆیەی منی رێكخستبوو هات 
گاڵتەی پێكــردم، ئیدی تۆزێك لە یەكدی تووڕە 

بووین.
رووداو: لەدوای ساڵی 1975 حكومەتی عێراق 
دەیویســت زۆرتریــن كــەس لەنێو كــورد بكاتە 
بەعسی، لە نێو قوتابیان چۆن بوو، ئایا قوتابیانی 

كورد بوونە بەعسی یان رەتیانكردەوە؟
فایــەق گوڵپــی: یەكێك لە ئیشــەكانمان لە 
زانكــۆ ئەوە بوو، هەوڵمان دەدا كەمترین قوتابی 
كورد ببنە بەعســی، خۆشــمان لە بەعســیبوون 
دەپاراســت. ئــەو قوتابیانــەی تــازە لــە زانكۆ 
وەردەگیران پەیوەندیمان پێوە دەكردن بۆ ئەوەی 

نەبن بە بەعسی.
رووداو: بە قسەیان دەكردن؟

فایــەق گوڵپی: هەندێكیان، بۆ نموونە ئەوەی 
د.شــوانم گێڕاوەتــەوە رۆژێــك هاتــە الم زۆر 
شــڵەژابوو، گوتی چووم پێشوازیم لە قوتابیانی 
هەولێــر كردووە، پێمگوتوون نەبن بە بەعســی، 
كەچــی یەكێــك لە كچــەكان گوتــی: وەڵاڵ من 

بەعســیم. منیــش پێمگوت مەترســە شــكاتت 
لێناكات. كوڕێكی كۆییم لەگەڵ بوو لە مووســڵ 
دەژیان، بەعســی بوو، هەموو جارێك پێیدەگوتم 
ببە بە بەعســی، ئەگەر نەبیتە بەعســی ناهێڵن 
كۆلێژ تەواو بكــەی. رۆژێكیان قوتابیانی بەعس 
كۆبوونەوەیان پێكردین، دەعوەتیان كردین. دواتر 
گوتیان پرسیارتان هەیە. منیش گوتم: پرسیارم 
هەیــە. راســتە هەر كەســێك نەبێ بە بەعســی 
نابێ كۆلێژ تەواو بكات؟ گوتی: نەخێر ئەســڵ و 
ئەساســی نییە، خەڵك ئازادە. ئیدی ئەو قسەیە 
بــوو بە مەعنەویات بــۆ من. جا ئێمە پالنێكمان 
دانابــوو، هەر كاتێك جەماعەتی قوتابیان لەگەڵ 
قوتابییەكی كورد پیاســەیان بكردایە، دەمانزانی 
داوای لێدەكەن ببێ بە بەعســی، بۆیە یەكێكمان 

دەچوو دەیگوت: فاڵن وەرە میوانت هاتووە.
رووداو: ئــەی پەیوەندیتــان لەگەڵ قوتابیانی 

عەرەب و توركمان چۆن بوو؟
فایەق گوڵپی: بەگوێرەی هەڵوێستی سیاسی 
ئــەوان بــوو، بــۆ نموونــە ئــەو قوتابیانــەی لە 
كەركووك هاتبوون، كورد و عەرەب و توركمانیان 
تێدا بوو. كوڕێك هەبوو ناوی یەشار بوو شیوعی 
بوو، پەیوەندی زۆرباشــی لەگەڵ كــورد هەبوو. 
یەشارێكی دیكەمان هەبوو تۆرانی بوو، رۆژێكیان 
قوتابییەكی سوودانی گوتی: فایەق لە سلێمانی 
كورد زۆرترن یان توركمان؟ گوتم: لە ســلێمانی 
توركمانی لێ نییە، كێ ئەو زانیاریانەی پێداوی؟ 
گوتی: یەشــار پێیگوتم. لەنێو عەرەبەكانیش بە 
هەمانشــێوە، ئەوانەی كە چەپ بوون و شۆفێنی 

نەبوون، زۆر باشبوون لەگەڵمان. 
رووداو: ئەوكاتەی لە مووســڵ بووی، كوردی 
ئەوێ چۆن بوون، بەرگریان لە زمان و كولتووری 

خۆیان دەكرد؟
فایــەق گوڵپی: بەڵێ، كــە دەچووین بۆ بازاڕ 
كوردمان زۆر دەبینی. بە تایبەتی خەڵكی هەژار. 
بۆ نموونە كە دەچووینە چێشــتخانەیەك نانمان 
دەخوارد و بە كوردی قسەمان دەكرد، دەمانبینی 
كرێكارەكانی كــوردن. ئەوكات بۆچــوون وابوو، 
ژمارەیەكی زۆر لە خەڵكی مووسڵ كوردن، بەاڵم 
پێكهاتەیەكی چەوساوەی هەژارن و لە دەسەاڵتدا 

نین، توانای بازرگانی و ســەرمایە كۆكردنەوەیان 
زۆر سنووردار كرابوو.

رووداو: پێــش ئــەوەی ببــی بە پێشــمەرگە 
برایەكــت لەالیــەن یەكێتییــەوە شــەهید دەبێ، 
ئایا ئەمە هیچ كاریگەری لەســەر هەڵوێستی تۆ 

بەرامبەر یەكێتی نەبوو؟
فایــەق گوڵپی: من ئەو كاتــە موقیم بووم لە 
نەخۆشــخانەی ســەورە لە بەغدا، ناجیحی برام 
قوتابی كۆلێژی پزیشكی ڤێتەرنەری بوو، هات بۆ 
الم گوتی نامیقی برام لە شەڕی پارتی و یەكێتیدا 
بریندار بــووە، من دەمزانی نامیق رۆیشــتووە و 
بــووە بە پێشــمەرگەی پارتی. كە گەیشــتمەوە 
هەڵەبجە سەیر دەكەم پرسەی بۆ دانراوە. ساڵی 
1981 لە رەزڵە شەڕێك كراوە، هێزێكی پارتی و 
حسك و پاســۆك هاتوونەتە ناوچەی شارباژێڕ، 
ژمارەیەكی زۆر لە پێشمەرگەی پارتی و هەندێك 
پێشمەرگەی یەكێتی شەهیدبوون، یەكێك لەوانە 
براكەی من بوو. راســتییەكەی من ئەوكاتەی لە 
زانكــۆ بووم، پەیوەندیم لەگەڵ رێكخســتنەكانی 
یەكێتــی چەند جارێك پچڕانی تێكەوت. ئەوكات 
هیــچ پەیوەندییەكی رێكخســتنم لەگەڵ یەكێتی 
نەمابوو، چونكە بەرپرسەكەم خەڵكی دهۆك بوو، 
كــە زانكۆی تەواو كــرد، پەیوەندی رێكخراوەییم 
نەما. بێگومان زۆر ناخۆش بوو، كەسێكی ئازیزت 
بەدەستی ئەو كەسانە شەهیدببێ كە تۆ باوەڕت 
پێیــان هەیــە. ملمالنێیەكی زۆر گــەورەی لەالی 
من دروســتكرد. لەدواییدا قەناعەتی خۆم زۆرتر 
كاری تێكردم لە مەســەلە خێزانی و كۆمەاڵیەتی 
و عەشــایرییەكە. دوو رۆژ دوای پرســەی براكەم 

برادەرانی لقی چوار نامەیان بۆ ناردم.
رووداو: داوای چییان لێكردی؟

فایــەق گوڵپــی: سەرەخۆشــییان لێكــردم و 
گوتیــان تۆڵەی دەكەینەوە. هەر ئەوەندەم لەبیر 
مــاوە. كــە گەڕامەوە بەغــدا هاتنــە الم داوایان 
لێكردم ببمە پارتی. پێمگوتن ناتوانم و قەناعەتم 

پێتان نییە.
كــە لە ئامادەیی بووم دەگریام و دەمگوت بۆ 
شۆڕش وای بەسەرهاتووە، كاژیكیش نەیتوانیوە 
هیــچ بكات. رۆژێكیــان لە پۆل دەســتم كرد بە 
گریــان، فوئاد ئەســكەندەر گوتی: ئەم لوشــكە 
لوشــكە ســوودی نییە، بخوێنە ببە بــە گیڤارا. 
منیش دەمویســت ببمە پزیشــك و پاشان ببمە 
پێشــمەرگە چارەســەری برینــدارەكان بكــەم. 
جا ئەم كێشەیەشــم بۆ دروســتبوو، براكەم كێ 
شــەهیدی كردووە، ئەوانەی كە من دەمەوێ بچم 

گیڤارایەتیان بۆ بكەم.

بەشی یەكەم

هەڤپەیڤین

باوكی یەكێك لە پێشــمەرگە دیارەكانی شۆڕشــی ئەیلوول بووە، بەاڵم ئەو بە پێچەوانەی باوكییەوە لەگەڵ ئەو رەوتە 
دابووە كە هەندێكجار دژایەتیی رێبەرانی شۆڕشــەكەیان كردووە. د.فایەق محەممەد گوڵپی، كاروانی سیاسی لە یەكێتی 
قوتابیانەوە دەســتپێدەكات، پاشان كاژیك، دواتریش یەكێتی و كۆمەڵە. ئەو پەلەی بوو زوو خوێندنەكەی تەواو بكات و بگاتە 
نێو شــۆڕش بۆ تیماركردنی ئەو بریندارانەی براكەیان كوشت. د.فایەق، پزیشك و پێشمەرگەی دێرین و سەرۆكی پێشووی 

پارتی چارەسەری دیموكراتی كوردستان لە هەڤپەیڤینێكدا لەگەڵ )رووداو( الپەڕەی بیرەوەرییەكانی هەڵدەداتەوە.

هەڤپەیڤین: كاوە ئەمین
رووداو - سلێمانی

‘‘

‘‘
عەبدولوەهاب 
ئەترووشی 
بەبێ دادگایی و 
لێكۆڵینەوە خەڵكی 
دەكوشت

‘‘

‘‘
خەڵكی 
گوندەكانی ئێمە 
قوماشێكیان 
ناونابوو ریشی
‘‘ مام جەالل

‘‘
كێشەی من 
لەگەڵ پارتی و 
شۆڕشی ئەیلوول، 
عەبدولوەهاب بوو 

‘‘

‘‘
باوكم بە خەنجەر 
هێرشی بردە سەر 
دەبابەی بەعس

‘‘

‘‘
لە رێگەی دكتۆر 
شێركۆ عەبدوڵاڵوە 
بوومە یەكێتی

‘‘

‘‘
لە زانكۆی مووسڵ 
نەماندەهێشت 
قوتابی كورد ببنە 
بەعسی

‘‘

‘‘
مەال عەلی 
دەسەاڵتی لە 
قایمقامی هەڵەبجە 
زیاتر بوو
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نەوزاد مەحموود
رووداو – دهۆك

"ئێمــە وەك ئــەو درەختــە وایــن، چەندجار بە 
تەورداسی فەرمانەكان لق و پۆپەكانمان بڕدراونەتەوە، 
ژمارەمــان كەم بووەتەوە، بەاڵم هەر دەبێ بمێنین". 
لەرزینی دەستەكانی ناهێڵن تووتنەكەی بەباشی لە 
نێو پەڕەی سیگارەكەیدا بپێچێتەوە. دەخیل لەگەڵم 
دێت بۆ ئەوەی ئەو خێوەتەم بۆ بدۆزێتەوە كە ژنێكی 
تــازە رزگاربووی تێدایــە "ئەو عالەمە خراپ لە ئێمە 
دەخوێنــن، بــێ ئەوەی لە هیچ بزانــن پێمان دەڵێن 

شەیتانپەرست".
"تاوسێ مەلەك فریشتەیەك بوو، خودا و حەوت 
فریشــتەكەی بــە حــەوت رۆژ ئاســمان و زەوییــان 
دروســتكرد، دواتر خودا مرۆڤێكی دروســتكرد و بە 
فریشتەكانی گوت سوجدەی بۆ ببەن. تاوسێ مەلەك 
ســوجدەی بۆ نەبرد و خودا لە بەهەشــت دەریكرد. 
تاوســێ مەلەك حەوت هەزار ســاڵ گریــا، ئەوەندە 
گریا ئاگری هەموو ســەرزەمینی بە فرمێســكەكانی 
كوژاندەوە و خودا )ئێزد( لێی خۆش بوو، گێڕایەوە 

بۆ الی خۆی و كردیە سەرداری فریشتەكان".
دەخیــل، دەیــەوێ زۆرتر باســی ئــەو ئاینەم بۆ 
بكات كە هەزاران مرۆڤی لەســەر كوژراون و ســەتان 
ئافرەتیشی كراونەتە كەنیزەك. ئێمە دەگەینە بەردەم 
خێوەتەكە. ماڵی لە پەڕۆ چنراوی ئەو ژنەی، تاوەكو 
دواییــن رۆژەكانــی خەالفەتەكــەی داعــش، بینەری 
ماجەرای كوشتن و بڕین بووە "ئەوە ماڵی ژنیشكەی 

قوڕبەسەرە".
بەرامبەر ژنێك دانیشــتووم، بۆنی خوێن و چەقۆ 
و داری جەڵــد و ژووری داخراو و قژی رنراوی لێدێ. 
ژنێــك، نــاوی ئەمیرەیــە، بــەاڵم لەنێــو جەنگەڵی 
ئارەزوونشــینی ئەمیرەكاندا ئەوەندە دەستاودەستی 
كــردووە، تەنیا رۆحێكی داوەشــاو و جەســتەیەكی 
فشــۆڵ و كەالوەی دڵێكی لەگەڵ خۆی هێناوەتەوە. 
ئەمیرە هێشــتا لەبارەی ســەدە تاریكەكان و چاخی 

بەردینەوە قسە دەكات.

سمێڵی پیاوەكانیان هەڵپاچی

چاوە رەشەكانی، لە چارەنووسی عێراق رەشترن. 
دەنگــی رەق و هەســتكوژی فیشــەكەكان لەنیوەی 
شەودا لە خەو رایانچڵەكاند و یەك یەك منداڵەكانی 
لەخەو هەستاند "چییە دایە؟" دایەی شپرزە كە وەك 
گڵۆڵەیەك ئاڵۆســكابوو چی بڵــێ؟ "دەبێت بڕۆین، 
خێراكەن هەســتن". میلی ســەعاتی قەد دیوارەكە، 
دووی بەرەبەیانی جێدەهێشــت. هەروا دەنگی تەقە 
زۆرتــر و نزیكتــر دەبــووەوە. بــەاڵم دانیشــتووانی 
گلــزەرگ، لەوە دەستەوســانتر و بێهەواڵتر بوون كە 
بزانــن بەرەو كوێ هەڵێن "پرس و رای چی بكەین و 
چی نەكەین، تاوەكو بەرەبەیان رایگرتین، بەرلەوەی 

خۆر هەڵبێت، بە ئۆتۆمبیلەكەی خۆمان بەرەو چیای 
شنگال رامانكرد".

رێگایەكــی پێچاوپێــچ كــە دەڵێی رەشــمارێكی 
لــە مێــژوو درێژترە، بــەرەو چیــا دەڕوات. قافڵەی 
دوایــی نەهاتووی ئۆتۆمبیل بــە دوای یەك كەوتوون 
و دەیانــەوێ هەڵبێن. ئەمیــرە دڵی بۆ ئەو خێزانانە 
دەســووتێ كــە ئۆتۆمبیلەكانیان پەكیــان كەوتووە 
و چەنــد خولەكــی دیكە دەگەنە ســەریان. بەاڵم لە 
تێپەڕاندنی یەكەمین لۆفدا ، هاوژینەكەی بەشڵەژاوی 
گوتی "ناڕوات. ئۆتۆمبیلەكە ناڕوات و نازانم كێشەی 

چییە".
چەكدارانی داعش گەیشــتن و ئۆتۆمبیل لەكەلی 
شــەیتان نەهاتە خــوارەوە :"چواردەوریان گرتین و 
لــە ئۆتۆمبیلێك وەك ئاژەڵ باریانكردین و بردینیانە 
گونــدی وەردی. لــە گوندەكە هەموویــان داگرتین، 
نزیكەی 500 كەس بووین. لە شوێنێك كۆكراینەوە، 
ئەوانــەی بوونــە موســوڵمان، لە شــوێنێكی دیكە 
ریزكران و بەشێكیش ئامادە نەبوون ببنە موسوڵمان، 
كوشــتیانن. ئینجا گەڕانەوە بۆ الی ئەوانەی بوونەتە 
موســوڵمان، بــە مقەســتێك بەربوونە ســمێڵیان و 
سمێڵی هەموو پیاوەكانیان هەڵپاچی، پیاوەكەی من 

یەكێك بوو لەوان".
100 بــۆ 120 پیاو بەهــۆی گۆڕینی ئاینەكەیان 
مابوونەوە. دواتر تێكەڵ بە ژن و منداڵەكان كرانەوە 
و بە ئۆتۆمبێلی گەورە بەرەو تەلەعفەر بەڕێخران بۆ 
قوتابخانەیــەك. قوتابخانەكە نزیكەی 500 كەســی 
دیكەی تێدا بوو.ئەمیرە وا هەســت دەكات، ژمارەی 
زۆری ئێزدییــەكان كــە هەموویــان لەمــاوەی چەند 
رۆژێكی كەمدا دەســتگیركرابوون، شڵەژانێكی لەنێو 
چەكدارانی داعش دروستكردبوو "نەشیاندەزانی چی 
لە پیــاوەكان بكەن، نــە متمانــەی تەواویان پێیان 
هەبوو بیانكەنە چەكدار، نەدەشیانویست بە جارێك 
بیانكــوژن". بــەاڵم تاوەكــو ژمارەی كــچ و ژنەكان 

زۆرتربا، زۆرتر خەنی دەبوون. 
"كــە دەمبینی لەنێو ئــەو قوتابخانەیەدا چی لەو 
كچانە دەكەن، حەزمدەكرد كچە تەمەن 8 ساڵەكەم 
زەوی قوتی بدات. مەلەك تاوس، شــێخ ئادی، چۆن 

كچەكەم رزگار بكەم؟".

ئەو داوەی داعش بە تەلەفۆن نایەوە

چەكدارانــی داعش دەیانویســت رێگایەكی دیكە 
بگرنەبــەر بۆ ئەوەی ئێزدییە دەســتگیركراوەكان لە 
رێــگای زانیاریی هەڵــەوە هەواڵی موســوڵمانبوونی 
خۆیان بە یەكدی بگەیێنن. یەكێك لە پاسەوانەكانی 
زیندانەكــەی تەلەعفەر، بە ئەمیــرەی گوت دەتوانێ 
پەیوەندی بە باوكــی هاوژینەكەوەیەوە بكات. بەاڵم 
سەربەســتیی پێنەدا لەو وشــانەی لەگەڵ خەزووری 
ئاڵوگــۆڕی دەكات "خــەزوورت و بــرای هاوژینەكەت 
و هاوژینەكــەت و زۆربــەی ئێزدییەكانــی دیكــە لە 
زیندانێكــی دیكەن و بوونەتە موســوڵمان، تۆش بە 

تەلەفۆن پێی بڵێ ئێمەش موسوڵمان بووین".
 هەربەو شێوەیەی چەكدارەكە دەیویست، ئەمیرە 
بــە مۆبایلــی چەكدارەكــە لەگەڵ خــەزووری كەوتە 
وتووێــژ و پێیگوت كە ئەوان بوونەتە موســوڵمان و 
بەو هۆیەوە ئەشــكەنجە نادرێن و كەس دەستدرێژی 
ناكرێتە سەر. ئەوە راستی نەبوو، بەاڵم لەو دۆخەدا 
گــەڕان بــە دوای راســتیدا، وەك ئــەوە وابــوو بــە 

گۆزەیەكەوە رووبكەیتە بیابان. 
ئەو رۆژانە، چەند كەســێكی دیكە بە هەمانشێوە 
مۆبایلیــان پێــدرا لەگەڵ چەنــد خولەكێكی كورتی 
دەرفەتــی قســەكردن "دەیانویســت لــەو رێگایەوە 
هەموومان وا تێبگەین كە ئێزدییەكان هەموویان ئاینی 
خۆیان گۆڕیوە، بەاڵم مانگەكانی دواتر تێگەیشــتین 

ئەوە فێڵێك بوو لە فێڵەكانی ئەوان."
 

ئێزدی پاسەوانی داعش بوون

كاروانی هێنان و بردنی ژنان و مندااڵنی بەدیلگیراو 
بەردەوام بوو. ئەمیرە و دەیانی دیكە لە تەلەعفەرەوە 
بەرەو كەسر میحراب گوازرانەوە :"گوندێكی چۆڵكراو 
بوو كە چەكدارانی داعش دەستیان بەسەردا گرتبوو، 
بــەاڵم زۆر دیمەنی ســەیرم بینی لــەوێ. ژمارەیەك 
پیــاوی ئێزدیم بینی پاســەوانێتیان دەكرد و داعش 
ئەوانــی چەكــدار كردبــوو. هەندێــك لە پیــاوەكان 
پاســەوان بوون و كاریان بۆ دابەشــكرابوو. ئەوانەی 
چەكیان پێهەڵگیرابــوو، یان ئەوانەی كاری مەڕداری 
و جووتیارییــان پێدەكرا، هێشــتا لەگــەڵ خێزان و 

منداڵەكانیان مابوونەوە".

هەزاران سەر ئاژەڵ كە داعش لەو ناوچەیە دەستی 
بەســەردا گرتبــوون و پێیاندەگوتــرا دەســتكەوتی 
جەنــگ، لــەو ئاواییە كۆكرابوونــەوە. یەكێك لە ژنە 
ئێزدییەكان لەوێ بەشــێك لــە ئاژەڵەكانی خۆیانی 
ناسییەوە. دەیان دۆنم زەوی چێنراو كە خاوەنەكانیان 
هەاڵتبــوون. ئەو هاوینە دەبوو بەرهەمەكەیان بچێتە 
گیرفانی داعشەوە. پیاو و ژنە ئێزدییەكان، ئەوانەی 
موســوڵمانبوونی خۆیــان راگەیاندبوو، دابەشــكران 

بەسەر ئاژەڵ و زەوییەكاندا بۆ كار.

"مــن و مێردەكــەم لــەوێ بەیەكــەوە بوویــن، 
هەندێــك لەو ئێزدییانەی كرابوونە چەكدار و چاودێر 
بەسەرمانەوە، بیانوویان بە خەڵك دەگرت، دەیانگوت 
تــۆ درۆ دەكەیــت و ئــەوە مێــردی تۆ نییــە، بۆیە 
دەیكەیتە مێردی خۆت بۆ ئەوەی نەكرێیتە سەبییە". 
لــە كەســر میحــراب، بەشــێكی زۆری ئێزدییەكان 
لەیەكــدی دڵكرمێ ببوون، چونكــە هەندێكیان هەر 

بەدەستی ئێزدییەكان داخ بە دڵیاندا دەكرا. 

مزگەوتیان پێ دروستكردین

هەرچەنــدە ئەمیرە لە لیســتی ئەوانــەدا بوو كە 
داعش وەك موســوڵمان ریزی كردبوون، بەاڵم ئەوان 
هێشــتا داخبــاری ئەوە بــوون كە ناتوانــن جەژنی 
چوارشــەممەی ســوور بكەن. لە دڵەوە بانگی شێخ 
ئادییان دەكرد، هێزی خۆڕاگری و بەربەرەكانێی ئەو 
رۆژە ســەختانەیان پێ ببەخشێت. دڵیان لەاللش و 
گرێیان لە پەڕۆ رەنگاورەنگەكانی چارەنووسیان دەدا، 
بەاڵم جەستەیان نا. چونكە جەستەی ئەوان بەدەست 
ئەو چەكدارانەوە بوو كە هەمیشــە بە گوللە وەاڵمی 

وشەی )نا(یان دەدایەوە. 
رۆژێك پێشتر، واتە لە ئێوارەی رۆژی سێشەممە، 
شوێنكەوتووانی ئاینی ئێزیدی خۆیان بۆ یادەكە ئامادە 
دەكەن  و هێلكە رەنگ دەكەن. رۆژی چوارشەممە، لە 
پەرســتگای اللش 365 فتیلە دادەگیرســێنن، گوڵی 

سوور بە دەرگا و ماڵەكانیاندا هەڵدەواسن.
ئەو رۆژە سەردانی یەك دەكەن، ئەم سەردانە تەنیا 
لەناوخۆدا نییە، بەڵكو هەندێك لە موسوڵمانەكانیش 
بەتایبەتی لــە پارێزگای دهۆك ســەردانیان دەكەن  
و جەژنــە پیرۆزەیان لێدەكەن. دواتــر ئێزدییەكان، 
سەردانی گۆڕستان دەكەن، لەدوای ئەمانەش چەندین 
یاری تایبەت دەكەن و بە خۆشــی  و شــادی كۆتایی 
بە رۆژەكە دێنن، بەاڵم كێ هەیە ئەو چوارشــەممەیە 
بــە ئەمیرە بڵێ جەژنت پیــرۆز بێت؟ "ئەگەر ئێوارە 
نەهاتمەوە، چاوت لە منداڵەكان بێت و ئەوەندی پێت 
بكرێ نەهێڵی لەدەستت دەربهێنن". هاوژینەكەی وای 

پێگوتبوو كاتێك چووبووە دەرەوە.
"پێویســتیان بە دروســتكردنی مزگەوتێك بوو، 
ئەوانەی كاری مەڕداری و كشــتوكاڵیان پێنەدەكرا، 
كۆیانكردنەوە و پێیانگوتن دەســت بە دروستكردنی 
مزگەوتێــك دەكەیــن. خەڵكەكــە زۆر بــوون و لــە 
ماوەیەكی كەمدا مزگەوتەكە دروستكرا، ئینجا لەناویدا 
خەڵكەكەیان فێری نوێژكردن و ئیسالمەتی دەكرد".

رۆژێــك لە نێو حەوشــەی مزگەوتەكــەدا یەكێك 
لــە ئەمیرەكانــی داعش قســەی بۆ خەڵــك دەكرد. 
بەزمانێكــی توند كە زۆرجار پەنجەی شــایەتومانی 
رادەوەشاند، لەپڕ دەنگی چەند فیشەكێك گوتاربێژە 
تووڕەكــەی بێدەنگ كرد "دوو كەســیان كوشــتبوو 
كــە هەوڵی راكردنیان دابوو، كەســێك هات و گوتی 
كێ خاوەنــی ئەو دووانەیە بڕوات الشــەكانیان دوور 
بخاتەوە". ئەمیرە دڵنیابوو هیچكام لەوانە هاوژینەكەی 
ئەو نین، هەربۆیە لە جێگای خۆی نەجوواڵ و سەری 
لە گوێی یەكێك لە ژنەكانی تەنیشتی نزیك كردەوە 
"تۆ دەزانی ئەو قوڕ بەسەرانە پاسەوانە ئێزدییەكان 

هەواڵیان لەسەرداون؟".
ئەمیرە لە دڵەوە دەســووتا كاتێك دەیبینی هەر 
لەخۆیان و لەرەسەنی خۆیان، خەڵكانێك لەسەر ئەوە 
تەمەنی خۆیان درێژ دەكەنەوە نیشانە لە هاوخوێن و 

هاوئاینەكانی خۆیان بگرن.
* ئەوانەی كرابوونە چەكدار زۆر بوون؟
- بەڵێ، من 40 بۆ 50 كەسم دەبینی.

*داعش متمانەی بەوانە هەبوو؟
- ئەوانیــان نەدەكــردە پاســەوانی بارەگاكانــی 
خۆیان، بەڵكو پاسەوانێتی گوندەكەیان پێدەكردن، 
یان چاودێریی ئەوەیان پێدەكردن كەس هەڵنەیەت، 
یان پاســەوانی مێگەل و ئاژەڵەكان. هەندێكیشیان 

لێدەبردن بۆ شەڕ.

* ئــەوان هەروەك پاســەوان و چەكداری داعش 
مانەوە؟

- تاوەكو ئێمە لە كەســر میحراب بووین، بەڵێ، 
بەاڵم دواتر زۆربەیان هەر داعش خۆی كوشتنی.

* دوای ئــەو دوو كەســەی لەســەر هەڵهاتــن 
كوژران، كەسی دیكە كوژرا؟

- با شتێكت بۆ بگێڕمەوە، ئەو چەكدارە ئێزدییانە 
لــەو دواییانــە وایــان لێهاتبوو كچ و ژنەكانیشــیان 
لەســەر  بەشــێوەیەك  داعــش  دەچەوســاندەوە. 
توندوتیــژی راهێنابــوون وەك خۆیانیان لێكردبوون 
و نەیاندەهێشــت كەس رابكات. كەســێكم بە باشی 
لەبیرە ناوی تەحسین بوو، كاتێك هەاڵتبوو چەكدارە 
ئێزدییــەكان گرتبوویــان و زۆریــان لێدابــوو، دواتر 

رادەستی داعشیان كرد و ئەوانیش كوشتیان.

پیاوەكەم كرایە گۆڕهەڵكەنی داعش

دەگەڕێمــەوە بــۆ الی ئــەو پیــاوەی پێیوابــوو 
هەندێــك ئــازار هێندە بەســوێن مردنیــش ناتوانێ 
لەبیریان بباتەوە. ئەو پێیخۆشبوو بەر لەوەی بچمە 
ژوورەوە و برینەكانی كچەكەی بكولێنمەوە، باســی 
منداڵیــی ئەمیرە بكات "كچێكی بەنــاز بوو. زۆر لە 
مردن و تابووتی مردووان دەترســا. تەنانەت كاتێك 
بە رێگایەكدا رۆشتباین، حەزی نەدەكرد ئەو رێگایە 
لە نزیك گۆڕستانیشەوە تێپەڕێ. كاتێك ئەو كەوتە 
دەســتی داعش، ئەوەندە بیرم لێكردەوە خەریكبوو 
شــێت ببم. چونكە دەمزانی كچەكــەم بەرگەی ئەو 

هەموو دیمەنی توندوتیژییە ناگرێ".
ئەمیــرە تێبینــی كردبــوو، چەنــد رۆژێــك بوو 
پیاوەكەی بە شــەكەتی دەگەڕایەوە. تەنانەت پرژە 
خوێنــی بە جلەكانییەوە دەبینــی. هێندە ماندوو و 
كەنەفت بوو، هێزی ئەوەی بە بەرەوە نەمابوو وەاڵمی 
پرسیارەكانیش بداتەوە و خەو دەیبردەوە. دواتر بە 
ئەمیــرەی گوت، چەكدارانی داعش كارێكی دیكەیان 
بۆ ئەو دۆزیوەتەوە "منیان كردووە بە گۆڕهەڵكەن".

رۆژ لــە دوای رۆژ ئەركەكــەی قورســتر دەبــوو، 
چونكــە بــەردەوام كوشــتن زۆر و زۆرتــر دەبــوو 
"تەرمەكانیان رادەستی هاوژینەكەم دەكرد و دەبوو 
ئەو گۆڕیان بۆ هەڵبكەنێ و بیانشارێتەوە. هەندێك 
رۆژ ئەوەندە خەڵكیان دەكوشت، ناچار دەبوو چەند 
كەســێك بخاتە نێو یەك گــۆڕەوە. جلەكانی بەری 
خوێناوی دەبوون، چونكە بە باوەش تەرمەكانی بەرز 

دەكردەوە".
هاوژینەكــەی ئەوەنــدەی مرۆڤ كردبــوو بە ژێر 
خۆڵــەوە، چیدیكــە حەوســەڵەی ئــەوەی نەمابوو 
چیرۆكەكانیان بۆ ئەمیرە بگێڕێتەوە. هەموو شتێك 
الی ئــەو بۆنی مردن و فیشــەكی كۆتایی لێدەهات. 
كەسانێك كە هەر دەبوو بە جلوبەرگەكانی بەریانەوە 
بخرێنە نێو چاڵێكەوە و خۆڵەكە بدرێتەوە بەسەریاندا. 

كەسانێك كە بێدەنگترین پرسەیان هەبوو.
پیشــەی گۆڕهەڵكەنــی، دیوارێكی ئەســتوور و 
بڵنــدی لە نێوان ئەمیــرە و هاوژینەكەیدا هەڵچنی. 
چونكە بە تێپەڕینی رۆژەكان ئەو لە ناخەوە رووخا 
و بە تەواوی پشــتیكردە دونیــا: "تەنانەت لە رووی 
نەفســییەوە هێندە شــێوابوو كە دەهاتــەوە داوای 
دەكــرد هیچی لەگــەڵ نەڵێین، ئەو هەر بەڕاســتی 
لەدەســتی ئێمــە چووبــوو، بــەاڵم هەر دڵــم بەوە 

خۆشــبوو كە هەموو ئێوارەیــەك منداڵەكان باوكی 
خۆیان دەبینی".

دەروازەی ســەرەكیی كەمپەكە بــە الفیتەیەكی 
رەش داپۆشراوە كە هەواڵی مەرگی میری ئێزدییان 

رادەگەیێنێ.
 بەبڕوای بەشــێك لە نووسەران و لێكۆڵینڤانانی 
ئێزدی، سەردەمی میر تەحسین باشترین سەردەمی 
ئــەو ئاینە بووە، بەشــێوەیەك میــر توانیویەتی بە 
دیداری لەگــەڵ پاپای ڤاتیكان، دەنگی ئێزدییەكان 
بگەیەنێتە جیهان، هاوكات پڕۆســەی پــەروەردەی 
لەناو ئێزدییەكاندا پەرەپێدا و كورســیی پەرلەمانی 
لە بەغدا و هەولێر مســۆگەر كــرد. جگە لەوانەش، 
ئێزدییەكان لەســەردەمی میر تەحســیندا پۆســتی 
وەزاری و ئیداریــی گەورەیــان وەرگرتووە، هەروەها 
میــر وای كردووە كە كۆمەڵــگای عێراقی و كوردی 
زیاتر لە ئێزدییەكان تێبگەن و رێزیان لێ بگرن. بەاڵم 
ئەو الفیتانە بە من و جیهانیش دەڵێن كە ئێزدییەكان 
ئەو پیاوەشیان لەدەستچوو. ئەمیرە كورت و پوخت 
پێناســەی ئەو مەرگە دەكات: "ئێمە لە ســەت الوە 

بریندارین".

كەنیزەكەكانی خەالفەت..

هەندێك لە ئێزدییەكان بوونە 
پاسەوانی داعش

زۆربەی ئەو ئێزدیانەی بوونە 
موسوڵمان، دواتر داعش كوشتنی

چیرۆكی یازدەیەم )بەشی یەكەم(

داعش 
مزگەوتێكی 
بە بازووی 
پیاوانی ئێزدی 
دروستكرد

هەندێك لە 
ئێزدییەكان 
بۆ پاراستنی 
خۆیان كاریان بۆ 
داعش دەكرد

داعش ناچاری
دەكردین هەواڵی 

موسوڵمانبوونمان 
بە ئێزدییەكانی تر بڵێین

ئەو ئێزدییانەی

بوونە موسوڵمان 

سمێڵیان هەڵپاچین
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توركیا دەیەوێ ئاڵوگۆڕی بازرگانی لەگەڵ عێراق بگەیەنێتە 100 ملیار 

رووداو - هەولێر
وەزیری دەرەوەی توركیا ئاماژەی بە رۆڵی گرنگی واڵتەكەی كرد لە پڕۆسەی دووبارە ئاوەدانكردنەوەی عێراق و هەوڵەكان بۆ بەرزكردنەوەی ئاستی 

ئاڵوگۆڕی بازرگانی بۆ 100 ملیار دۆالر. لە میانی بەشــداریكردنی لە كۆڕبەندی نوێنەرانی رێكخراوەكانی كۆمەڵگەی مەدەنی لە شــاری بۆڕســە لە باكووری 
رۆژئــاوای توركیــا، مەولوود چاوشــئۆغڵوو ، وەزیری دەرەوەی توركیا ئامادەیی واڵتەكەی نیشــاندا بۆ دووبارە ئاوەدانكردنــەوەی عێراق و گوتی :"عێراق ئەو 
بنەمایانەی هەیە كە وادەكات بەربژێربێت بۆ بەرزكردنەوەی ئاڵوگۆڕی بازرگانی لەگەڵ توركیا بۆ نزیكەی 100 ملیار دۆالر كە ئێستا لە 10 ملیار دۆالر تێپەڕناكات".

ئابووری

رەوا عەبدوڵاڵ
رووداو - هەولێر

بەپێــی ئامــاری وەزارەتی بازرگانــی، لە ماوەی 
ســێ ساڵدا بێجگە لە برنجی بایەعی، یەك ملیۆن و 
264 هەزار تۆن برنج هاوردەی عێراق كراوە، پشكی 
شێری ئەم بازرگانییەش بەر كۆمپانیا بازرگانییەكانی 
هەرێمی كوردســتان كەوتووە، 98%ی ئەو برنجە لە 
رێگەی خاڵە ســنوورییەكانی كوردســتانەوە هاوردە 

كراوە. 
برنج بەهایەكــی بەرزی خۆراكی هەیــە، زۆربەی 
واڵتان بە خۆراكێكی بنەڕەتی دەزانن، بۆیە لەســەر 
ئاســتی جیهان لەڕووی چاندنەوە لەدوای گەنم پلەی 
دووەمی وەرگرتووە. لە رووی بڕی بەرهەمیشــەوە لە 

دانەوێڵەكاندا لە پلەی سێیەمە.
لــە عێــراق برنــج بووەتــە خۆراكی ســەرەكیی 
دانیشــتووان، لە زۆربەی ژەمەكاندا هەیە. ئەگەرچی 
كەشــوهەوا و خاكی عێراق و هەرێمی كوردستان بۆ 
چاندنی هەنــدێ جۆری برنج گونجاوە، بەاڵم 85%ی 
ئەو برنجەی لەعێراق و هەرێمی كوردستان دەخورێت، 

هاوردەیە.
بەپێــی ئامــاری بەڕێوەبەرایەتی گشــتی پالن و 
بەدواداچــوون لە وەزارەتی بازرگانی و پیشەســازیی 

هەرێمی كوردستان، سااڵنە نزیكەی یەك ملیۆن تۆن 
برنج هاوردەی عێراق و هەرێمی كوردستان دەكرێت.

هاوردەی برنجەكەش بە دوو شــێوازە، بەشــێكی 
حكومەتــی عێراق خۆی هاوردەی دەكات و لەرێگەی 
پســوولەی خۆراكەوە بەســەر هاوواڵتیاندا دابەشــی 
دەكات، بەشــێكی دیكەشــی بازرگانــان هــاوردەی 
دەكەن، پشــكی شێری ئەم بازرگانییە بەر كۆمپانیا 
كەوتــووە  كوردســتان  هەرێمــی  بازرگانییەكانــی 
بەجۆرێك 98%ی ئــەو برنجە بازرگانییەی هاوردەی 
عێراق كراوە لەرێگەی دەروازە سنورییەكانی هەرێمی 

كوردستان بووە. 
بەپێی داتاكان لەساڵی 2015دا 876 هەزار 400 
تــۆن برنــج بە بەهــای 615 ملیــۆن دۆالر هاوردەی 
عێراق كراوە كە نزیكەی 484 هەزار تۆنی بۆ بایەعی 

هاوردەكراوە. بەرهەمی ناوخۆش نزیكەی 112.600 
هــەزار تۆن بووە، كــۆی برنجی بەكاربــراو لەعێراق 

بەگشتی لەو ساڵەدا 989 هەزار تۆن بووە. 
لەســاڵی 2016دا 996 هــەزار و 660 تــۆن برنج 
بە بەهــای 541 ملیــۆن دۆالر هاوردەكراوە كە 406 
هــەزار تۆنی بــۆ بایەعــی هاوردەكــراوە، بەرهەمی 
ناوخۆ نزیكەی 186 هەزار تۆن بووە، واتە لە ساڵی 
2016دا یــەك ملیۆن و 182 هەزار و 660 تۆن برنج 

بەكاربراوە.
ســاڵی 2017 برنجی هاوردە زیاتــر بووە و یەك 
ملیۆن و 16 هەزار تۆن برنجی بە بەهای 690 ملیۆن 
دۆالر هاوردەكــراوە. 735 هەزار تۆن برنج بۆ بایەعی 
هاوردە كراوە، بەرهەمی ناوخۆ 269 هەزار تۆن بووە، 
كۆی برنجی بەكاربراویش لەو ســاڵەدا یەك ملیۆن و 

285 هەزار تۆن بووە.
حاجی بەهائەددین جەمال رەشــید، بەڕێوەبەری 
گشــتی كۆمپانیــای بەمۆ، كە بریــكاری ماركەیەكی 
برنجە لە كوردســتان دەڵێــت "برنج بووەتە خۆراكی 
رۆژانەی دانیشــتووانی عێراق و هەرێمی كوردستان، 
بۆیە ســاڵ لە دوای ساڵ خواست لەسەر بەكاربردنی 
زیــاد دەكات. برنجــی بازرگانــی هەمــوو عێراقیش 
لەرێگای كۆمپانیا بازرگانییەكانی هەرێمی كوردستان 
دابیــن دەكرێت، چونكە ئــەوان توانیویانە لە نرخ و 

كوالێتی كۆنترۆڵی بازاڕەكە بكەن".
حاجی بەهائەدین، سااڵنە بەپێی خواست نزیكەی 
100 هەزار تۆن برنج هاوردە دەكات، تەنیا 35%ی لە 
كوردســتان ساخ دەكاتەوە و ئەوەی دیكە هەناردەی 

شارەكانی عێراق دەكات. 

نزیكــەی 100 كۆمپانیــای بازرگانــی لە هەرێمی 
كوردســتان برنــج هــاوردە دەكــەن، بۆ راكێشــانی 
ســەرنجی كڕیاریــش هــەر كۆمپانیایەك بــە چەند 
ناوێكی جیاواز برنجەكەی دەفرۆشێت، بۆیە بە 150 
نــاوی جیــاواز برنج لە بازاڕەكانی عێــراق و هەرێمی 

كوردستان هەن.
حاجــی بەهائەددین دەڵێت :"لەو 150 ماركەیەی 
هەن 40 ماركەیەكیان دیارن لەو ژمارەیەش نزیكەی 

20 ماركەیان فرۆشیان باشە، ئەوەی دیكە هەر ناوە، 
كۆمپانیا هەیە بۆ راكێشانی سەرنجی كڕیار برنجەكەی 
بــە 10 ناوی جیاواز دەفرۆشــێت، بۆیە فێڵكردن لە 

فرۆشتنی برنجدا زۆرە".. 
حاجــی بەهائەددیــن دەڵێــت :"كۆمپانیــا هەیە 
چەڵتووك لە هیندســتان دەكڕێ، بەاڵم لێرە برنجی 
وردە و شــكاوی لەگەڵ تێكــەاڵو دەكات و بە نرخی 
برنجــی دەنــك درێــژی 11 و 21 دەیفرۆشــێتەوە. 
هەشــە برنجی رووســی و كازاخســتانی دێنێ، لێرە 
بــە برنجی كوردی و عەنبــەری عێراقی بە نرخێكی 
زۆر دەیفرۆشــنەوە، بۆیــە خەڵــك دەكەمــەوە ئەو 
برنجــەی بەنــاوی كــوردی كیلــۆی بــە 2 تاوەكو 3 
هەزار دەفرۆشــێرێ هیچی كوردی نیــن، تەنانە ئەو 

برنجەی لە بەشێك لەچێشتخانەكان بە برنجی كوردی 
دەفرۆشرێن، هیچیان كوردی نین". 

لەداتاكان دەردەكەوێت، بڕی بەكاربراوی سااڵنەی 
لــە عێــراق بەكــۆی برنجــی بایەعــی و بازرگانی و 
بەرهەمی ناوخۆ لە ساڵی 2015 بۆ هەر تاكێك 26.4 
كیلــۆ، لــە 2016دا 31.6 كلیۆ و لــە 2017دا 32.9 
كیلــۆ برنج بووە، بەاڵم لە هەرێمی كوردســتان بڕی 
بەكاربــراو زیاترە بە جۆرێك لە ســاڵی 2015دا هەر 
تاكێك 32.5 كیلۆ برنجی خواردووە. لە 2016دا 32 

كیلۆ و لە 2017، 38.5 كیلۆ بووە.
حاجــی بەهائەددیــن جەمــال دەڵێت :"ســااڵنە 
هەر تاكێك لە كوردســتان ســەرووی 40 كیلۆ برنج 
دەخوات، بەشێوەیەكی گشتی لە هەرێمی كوردستان، 
هاوواڵتیان و گەشتیاران سااڵنە نزیكەی 240 تاوەكو 

250 هەزار تۆن برنج دەخۆن".
زۆربەی ئەو برنجەی هــاوردەی عێراق و هەرێمی 
كوردستان دەكرێت برنجی هندییە، بۆ نمونە لەساڵی 
2017 دا 550 تــۆن برنــج لە هیند، 180 هەزار تۆن 
لەڤیتنام، 95 هەزار تۆن لە ئۆرگوای، 33 هەزار تۆن 
لە ئەمەریكا، 29 هەزار تۆن لەتایلەند، 7 هەزار تۆن 
لــە توركیا و 8 هەزار تۆن لە ئێران، بڕێكی كەمیش 
لە رووسیا، پاكستان، كازاغستان، ئیتاڵیا، ئیسپانیا 

و هۆڵەندا هاوردەكراوە
جوتیــار عومــەر، بەڕێوەبــەری كۆمپانیایەكــی 
هاوردەكردنی خۆراكە سااڵنە نزیكەی 10 هەزار تۆن 
برنــج هــاوردەدەكات، دەڵێت :"برنجی هــاوردە دوو 
جــۆرە، برنجــی دەنكدرێــژ كە هیندییــە و بە 11 و 
21 ناسراوە، بەگوێرەی كوالێتییەكەی پلە یەكەكەی 
نرخی یەك تۆنی لەنێوان 1250 تاوەكو 1350 دۆالر 
دایە، برنجی جۆری شەربەتی و شۆكەندە و زەهەبی 
هەیە نرخیان لەنێوان 900 تاوەكو 1100 دۆالر دایە، 
بەاڵم فرۆشی باش نییە، برنجی خڕیش لە ئەمەریكا، 
رووسیا و چین و هەندێ واڵتی دیكە هاوردە دەكرێت 
بەگوێرەی كوالێتی و جۆرەكەی نرخی لە نێوان 550 

تاوەكو 1200 دۆالر دایە". 
خراپترین جۆری برنج ئەو برنجەیە كە لە رێگەی 
بریكارەكانی خۆراكەوە دەدرێتە هاوواڵتیان، جوتیار 
عومەر دەڵێت :"لە كوردستان كەم كەس ئەو برنجە 
دەخــوات، بــەاڵم بە لە عێراق خەڵــك زۆرتر برنجی 

بایەعی دەخۆن".
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زیاتــر لــە دوو هەفتەی مــاوە بۆ نــەورۆز، هەر 
لە ئێســتاوە بەشــێك لە هۆتێل و مۆتێل و شوێنە 
گەشتیارییەكان دەڵێن زۆربەی شوێنەكانیان لەالیەن 
گــروپ و كۆمپانیــا گەشــتیارییەكانی شــارەكانی 
عێراقەوە بۆ رۆژانی جەژنی نەورۆز گیراون. كۆمپانیا 
گەشتیارییەكانی كوردستانیش ئامادەكاری تەواویان 
كردووە بۆ پێشــوازی لە سەدان گروپی گەشتیاری. 
دەستەی گەشتوگوزار دەڵێت چاوەڕێن ئەم نەورۆزە 

ریكۆردێكی نوێ لە هاتنی گەشتیار تۆمار بكەن.
بەپێی ئاماری دەســتەی گشتی گەشتوگوزاری 
هەرێمی كوردســتان، ســاڵی رابردوو تەنیا دوو رۆژ 
پێش جەژنی نەورۆز 76 هەزار گەشــتیار روویان لە 
هەرێمی كوردستان كرد، تاوەكو كۆتایی مانگی ئادار 

ژمارەكە گەیشتە 234 هەزار گەشتیار.
نادر رووستی، گوتەبێژی دەستەی گەشتوگوزاری 
هەرێمــی كوردســتان، بــە )رووداو(ی گــوت: "بۆ 
بــۆ  تەواومــان  ئامــادەكاری  ئەمســاڵ  نــەورۆزی 
پێشــوازی لە گەشتیاران كردووە. گروپ و كۆمپانیا 
گەشتیارییەكانیش بەردەوامن لە رێكخستنی گەشت 
لە نەورۆز و رۆژانی دواتر، هەر لە ئێستاوە ژمارەیەكی 
زۆر لــە هۆتێلەكانــی گیراون، بۆیە گەشــبینین لە 
نەورۆزی ئەمساڵدا، هەرێمی كوردستان ریكۆردێكی 

نوێ لە هاتنی گەشتیار تۆمار دەكات".
هەرێمی كوردســتان دەیەوێ كەرتی گەشتیاری 
بكاتە یەكێك لە سەرچاوەكانی داهات، لە ماوەكانی 
رابردوودا چەندین كۆڕبەند و ســەمینار بۆ كۆمپانیا 
گەشــتیارییەكان رێكخراوە، لەوانە كۆڕبەندی نێرگز 
لە شاری ســلێمانی، كۆڕبەندی كۆڕەك لە هەولێر، 
دیداری دهۆك بۆ چەند دەزگایەكی میدیایی عێراقی 
و كوردســتانی. روســتی دەڵێــت "دڵنیایــن ئــەم 
كۆڕبەندانە رۆڵی خۆیان دەبێت و ئەمساڵ لە جەژنی 
نەورۆزدا گەشتیاری زیاتر روو لە هەرێمی كوردستان 

دەكەن". 
دەســتەی گەشــتوگوزار ســەرقاڵی داڕشــتنی 
پالنێكی 5 ســاڵەیە و بەنیازە جەژنی نەورۆز بكاتە 
بۆنەیەك بۆ راكێشانی زۆرترین گەشتیار بۆ هەرێمی 

كوردستان.
نادر روســتی، دەڵێــت: "ئەم پالنــە كۆمەڵێك 
ئامانج و چاالكی و فێستیڤاڵ و تاكتیكی هەمەجۆر 

بۆ راكێشــانی ســەرنجی گەشــتیار لەخۆدەگرێت، 
بەشێوەیەكی رێكخراویش هەر ساڵێك بەشێك لەو 
پالنە ستراتیژییە بە هاوبەشی لەگەڵ كەرتی تایبەت 
دەخرێتە بواری جێبەجێكردنەوە و نوێكارییان تێدا 
دەكرێت، بەئامانجی ئەوەی لە ماوەی ئەم 5 ساڵەدا 
هەرێمی كوردستان بكەینە ناوەندێك بۆ كەرنەڤاڵی 

جەژنی نەورۆز لە هەموو جیهاندا".
پالنــەی  :"لــەم  گوتیشــی  روســتی  نــادر   

دامانڕشــتووە، ئامانجمان ئەوەیە سەرنجی زیاتری 
گەشــتیاران بۆ كەرنەڤاڵە جەماوەرییەكانی جەژنی 
نــەورۆز لــە شــارەكانی كوردســتان رابكێشــین، 
بەهۆیەوە ژمارەی گەشتیار ساڵ بەساڵ زیاد بكەین 
تاوەكو ئەو رادەیەی ســااڵنە 2 ملیۆن گەشــتیار لە 

نەورۆزدا روو لە هەرێمی كوردستان بكەن".
لــە هەرێمی كوردســتان یادكردنــەوەی جەژنی 
نــەورۆز بــە تایبــەت لــە شــاری ئاكــرێ بووەتــە 
رێوڕەسمێكی سەرنجڕاكێش و ساڵ بە ساڵ گرنگی 
پێــدەدرێ. زۆربــەی كەناڵ و ئاژانســەكانی جیهان 
گرنگی بە گواستنەوەی دیمەنەكانی دەدەن. روستی 
دەڵێت: "ئێمە هەوڵ دەدەین یادكردنەوەی نەورۆز و 
چاالكییەكانی ئەم بۆنەیە لە شــار و شارۆچكەكانی 
دیكەش هاوشــێوەی ئاكرێ ببێتە نەریت و زۆرترین 
گەشتیار بۆ الی خۆیان رابكێشن، دواجار مەبەستمانە 
ئەم جەژنە ببێتە هۆی پەرەپێدانی رێگاوبانەكان و 

ژێرخانی گەشتوگوزار لە كوردستان". 

نادر رووســتی دەڵێت: "لەوانەیە ئەمســاڵ فریا 
نەكەوین گەشتیارێكی زۆر بۆ ئەو جەژنە رابكێشین، 
بــەاڵم لە رێگــەی ریكالم لە كەناڵــە جیهانییەكان 
و سۆســیال میدیاوە ئەمســاڵ هــەوڵ دەدەین ئەو 
كەرنەڤاڵە جەماوەریانەی لە كوردســتان لە رۆژانی 
جەژنــی نــەورۆز دەكرێــن، بە جیهانــی بكەین، بۆ 
ئەوەی لە سااڵنی داهاتوو كوردی پارچەكانی دیكە 
و نەتەوەكانــی دیكەش لەم كەرنەڤااڵنە بەشــداری 

بكەن".
لە هەرێمی كوردســتان بە ســەتان كۆمپانیای 
گەشــتیاری هەن، هەریەكەیــان لەرێگەی جیاواز و 
پەیوەندیان لەگەڵ كۆمپانیا گەشتیارییەكانی عێراق، 
گەشــتیار لە ناوەڕاســت و خــوارووی عێراقەوە بۆ 

كوردستان دێنن. 
هەڤــاڵ ســابت ئاغــا، بەڕێوەبــەری گشــتی 

كۆمپانیــای بووكی دەریا بۆ گەشــتوگوزار دەڵێت 
:"هەماهەنگییەكی باشمان لەگەڵ گروپ و كۆمپانیا 
گەشــتیارییەكانی بەغدا، بەســرە، ئەنبار، مووسڵ 
و نەجــەف هەیــە. تەنیا لە رۆژانی بــەر لە جەژن 
ئامادەكاریمان بۆ پێشوازی لە 60 پاسی گەشتیاری 
كــردووە. ژووری 19 هۆتێلمان لە هەولێر و دهۆك 
بۆ گەشــتیاران گرتووە، دڵنیاشین لە رۆژانی دواتر 
گەشتیاری زیاتر لە رێگەی كۆمپانیاكەمانەوە روو لە 

هەرێمی كوردستان دەكەن".
زۆربــەی  ژووری  ئێســتاوە  "لــە  گوتیشــی: 
هۆتێلەكانــی هەولێــر لەالیــەن گــروپ و كۆمپانیا 
گەشــتیارییەكانەوە گیــراون، بــۆ ئــەوەی گرفتی 
كەمی شــوێنمان بۆ دروســت نەبێت، لە شەقاڵوە 
و سۆرانیش هۆتێلمان گرتووە. جگە لەوەش لەبەر 
ئەوەی لە ئاكرێ بەشێوەیەكی جیاواز لە شوێنەكانی 

دیكە ئاگر دەكرێتەوە و گەشتیارانی عەرەبیش زۆر 
حەز بەبینینی ئەو دیمەنە دەكەن، بۆیە ئەمســاڵ 

بەرنامەی گەشتمان بۆ ئەوێش داناوە".
هەڤــاڵ  كۆمپانیاكــەی  گەشــتیارانەی  ئــەو 
دەیانهێنێتــە كوردســتان، زۆرتر خێزانــن. هەڤاڵ 
دەڵێت "بەشێك لەو گەشتیارانە لە رۆژانی نەورۆزدا 
دەیانەوێت هاوشــێوەی خەڵكی كوردســتان جلی 
كوردی بپۆشــن، بۆیە چەندین كــەس پەیوەندیان 
بــە ئێمەوە كــردووە كــە ناونیشــانی بەرگدرووی 
باشــیان بدەینێ، تا جلی كوردی بدروون. تەنانەت 
داوایــان كــردووە لە نــەورۆزدا بەرنامەی چوون بۆ 
دەشــتودەریان بۆ رێكبخەیــن و وەك خەڵك لەوێ 

نان بخۆن".
لە هەرێمی كوردســتان 1028 شــوێنی مانەوە 
بــۆ گەشــتیاران هەیە كە بریتین لــە 623 هۆتێل، 

334 مۆتێــل و 71 گونــدی گەشــتیاری، هەروەها 
800 رێستۆرانت و كافتریای گەشتیاریش هەن كە 
هەموویان ئامادەكاری باشیان كردووە بۆ پێشوازی 

لە گەشتیار.
ســاڵی رابــردوو بەهــۆی بازگەكانی حەشــدی 
شەعبییەوە، هەندێ ئاستەنگ بۆ هاتنی گەشتیارانی 
عێــراق بۆ هەولێــر و دهۆك هەبــوو، بۆیە زۆربەی 

گەشتیاران روویان لە پارێزگای سلێمانی كرد.
مەحمــوود تۆفیــق، ســەرۆكی لقی ســلێمانی 
كۆمەڵــەی میوانخانــە و چێشــتخانەكانی هەرێمی 
كوردستان دەڵێت: "لە كۆڕبەندی نێرگز لە سلێمانی 
كە زیاتر لە 80 كۆمپانیای گەشتیاری عێراق و ئێران 
و توركیان بەشدارییان تێدا كرد، دەیان گرێبەستی 
هێنانی گەشتیار لەگەڵ كۆمپانیا گەشتیارییەكانی 
هەرێمــی كوردســتان واژۆ كــران، بۆیــە دڵنیایــن 
ئەمســاڵ زیاتر لە ســاڵی رابردوو گەشتیار روو لە 

كوردستان دەكەن".
 گوتیشــی: "لە ئێســتاوە بەشــێك لــە هۆتێل 
و مۆتێلەكانــی شــاری ســلێمانی لەالیــەن گروپە 
گەشــتیارییەكان بۆ رۆژانی جەژنی نەورۆز گیراون، 
ئامادەكاریشــمان كــردووە بەپێــی بەرنامەیەكــی 
رێكخراو چێشــتخانە و رێســتۆرانتەكان لە رۆژانی 

جەژنی نەورۆزدا بەڕووی گەشتیاراندا بكرێنەوە". 

نەورۆزی ئەمساڵ چاوی لە ریكۆردێكی نوێیە

سااڵنە زیاتر لە یەك ملیۆن تۆن برنج هاوردە دەكرێ

150 جۆر برنج لە بازاڕەكانی هەرێمی 
كوردستاندا هەن

دەستەی گەشتوگوزار

پالنێكی پێنج 
ساڵەمان بۆ كەرتی 
گەشتیاری داناوە

خاوەنی كۆمپانیایەك

هەر لە ئێستاوە 
سەرجەم 
ژوورەكانی 19 
هوتێلی هەولێر و 
دهۆكمان بە كرێ 
گرتوون

بازرگانێك

هەر برنجێك كیلۆی 
بە 3000 دینار 
فرۆشرا، كوردی 
نییە

هەر كەسێك 
لە هەرێمی 
كوردستان سااڵنە 
40 كیلۆ برنج 
دەخوات

سااڵنە نزیكەی 240 تاوەكو 250 هەزار تۆن برنج لە هەرێمی كوردستان دەخورێت

دەستەی گەشتوگوزار پالنی هەیە لە داهاتوودا 2 ملیۆن گەشتیار بۆ نەورۆز بێنە کوردستان
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گوێ بە هەڕەشەكانی ترەمپ و نەوتی ئەمریكا نادەن

نــەوت ســامانێكی سروشــتی و ســتراتیژییە، 
بەرزبوونــەوە و نزمبوونەوەی نرخەكەی راســتەوخۆ 
كاریگەری لەســەر ئابووری واڵتان دادەنێت، مێژووی 
بەرزبوونــەوە و نزمبوونــەوەی نرخــی نــەوت لــە 

بازاڕەكانی جیهاندا لە دوای 1970 تۆمار كرا.
پــاش ئــەوە، گۆڕانــكاری لــە نرخــی نــەوت 
بەشــێوەیەكی جێگیــر مایــەوە تاكو لە ســەرەتای 
ســاڵی 2014 دا دووبــارە ناجێگیــری و ئاڵــۆزی لە 
نرخی نەوتدا پەیدابــووەوە، ئەوەش دوای ئەوەی بۆ 
ماوەی دوو دەیە سەقامگیری بەخۆیەوە بینیبوو، ئەم 
گۆڕانكارییە لە رێژە و ماوەی زەمەنیی نزمبوونەوەی 
بەشــێوەیەكی زۆر خێرا روویــدا، بەاڵم بۆ یەكەمجار 
نەبووە، نرخی نەوت لە چوارچێوەی 5 زنجیرەی یەك 
بەدوای یەكدا لە ماوەی 40 ســاڵی رابردوودا هەڵبەز 
و دابەزی بەڕێژەی 30   % بەخۆیەوە بینیوە، ئەمەش 

پێیدەگوترێت گۆڕانكاری لە سیاسەت و ستراتیژی.
 نرخــی نــەوت كاریگەری لەســەر هەموو تاكێك 
هەیە. بەرهەمهێنەرەكان، فرۆشیارانی نەوت، كڕیاران، 
بەكارهێنەران، بــەاڵم لەهەمانكاتدا هیچ دوو واڵتێك 

هاوشێوە نین لەڕووی كاریگەرییەكانی ئەم كااڵیە.
كۆتایــی 2016 نرخــی نــەوت نزمترین ئاســتی 
بەخۆیــەوە بینــی، لــە دەیەكانــی ئەم ســەدەیەدا، 
توێژینــەوەكان دەریدەخەن كە پێش هەڵگیرســانی 
جەنگی دووەمی جیهانی، نرخی نەوت 2 بۆ 3 دۆالر 
بــووە، تا لــە 1970 نرخی نەوت گەیشــتووەتە 12 
دۆالر، لــە ئۆكتۆبــەری 1973 دوای هەڵگیرســانی 
جەنگ لە نێوان میسر و سووریا و ئیسرائیل، چەندین 
واڵتــی رۆژئاوا بەتایبەت ئەمریكا پشــتیوانی خۆیان 
بۆ ئیســرائیل دەربڕی، واڵتانــی عەرەبی لە وەاڵمی 
ئەم پشــتگیرییە بەرهەمهێنانی نەوتیان لە 5 ملیۆن 
بەرمیلەوە بۆ رۆژانە یەك ملیۆن كەمكردەوە، ئەمەش 
بووە هۆی بەرزبوونەوەی نرخی نەوت بە رێژەی 400   
% و گۆڕانكاری لە ئابووریی جیهاندا بەڕێژەی 7   %. 
هەڵگیرسانی جەنگ لە نێوان عێراق و ئێران دووبارە 
بووە هۆكاری شــڵەژانی بــازاڕی نەوت، بەجۆرێك لە 
1981 نرخی نەوت لە 14 دۆالرەوە بووە 31 دۆالر بۆ 
هەر بەرمیلێك، لەو كاتەوە بازاڕی ئەم كااڵیە بووە بە 
بزوێنەری سیاسەت و ستراتیژیەتی واڵتە زلهێزەكانی 

جیهان، بەتایبەت واڵتانی بەرهەمهێنی نەوت.
لــە    OPECرێكخــراوی كۆبوونــەوەی  دوای 

دیســەمبەری 2018، هەواڵی ســەرنجڕاكێش بۆ هەر 
تاكێك چاودێریكردنی نرخی نەوتە، بەتایبەت واڵتانی 
بەرهەمهێنی نەوت، چونكە ئــەم هەڵبەز و دابەزەی 
نرخ كاریگەرییەكی تەواو لەسەر گشت بوارەكانی ژیان 

بەبێ جیاوازی دادەنێ.
 

نرخی نەوت و شیكارە 
ئابوورییەكان 

هــۆكاری سیاســی و تەكنیكــی دابەزینی نرخی 
نەوت لە چەند روویەكەوە جیــاوازن، بەرزبوونەوە و 
نزمبوونــەوەی نرخی نەوت بە كێرڤی جیا كاریگەری 
هەیە لەسەر واڵتانی بەرهەمهێنی نەوت بە سەرجەم 
پێكهاتە و جۆرەكانییەوە. زیانە چاوەڕوانكراوەكان بۆ 
دابەزینی نرخی نەوت كاریگەری راستەوخۆی دەبێت 
لەســەر گەشــەی ئابووری و بازرگانی و هەڵئاوسان 
لــە جیهاندا، بــە مانایەكی تــر بەرزبوونەوەی نرخی 
نەوت بۆ بەشــێك لەو واڵتانە قازانجە بۆ بەشــێكی 
تــری شــڵەژان و ســەرهەڵدانی قەیران، بــۆ نموونە 
بەرزبوونــەوەی نرخی نەوت لە قازانجی رووســیایە، 
بەاڵم نزمبوونەوەی لە قازانجی ئەمریكایە، هەرچەندە 
ئەمریكا بە دووەم واڵتی بەرهەمهێنی نەوت دادەنرێ 
لــە جیهاندا كــە 10.59 ملیۆن بەرمیل لــە رۆژێكدا 
بەرهەم دێنێ. نرخــی نەوت و هۆكارەكانی بەرزی و 
نزمی بە تەنها كاریگەری لەســەر واڵتانی بەرهەمهێن 
دروســت ناكات، بەڵكو چاوی واڵتانــی هاوردەكاری 
نەوت تیژترە بۆ نرخی ئەم كااڵیە، چونكە بەهۆكاری 
كەمبــوون و زیادبوونی بەرهەمەكانــی تر دادەنرێت، 
جگــە لەوەی نەوت بە هۆكاری ســەرەكی بێكاری و 
هەروەها هەڵئاوســان و گەشــەی ئابــووری تەواوی 

جیهان دادەنرێت.

گرنگترین قەیرانەكانی نرخی 
نەوت لە واڵتانی بەرهەمهێنی 

نەوتدا
قەیرانی نرخی نەوت لە )1973 - 1974(

ســعودیە دووەمیــن واڵتــی بەرهەمهێنــی نەوتە 
لــە جیهاندا، رۆژانــە 12.1 ملیــۆن بەرمیل بەرهەم 
دەهێنێــت، نــەوت 70   %ی داهاتی نیشــتمانیی ئەو 
واڵتــە پێكدەهێنێ، لە ماوەی چوار دەیەی رابردوودا 
دووچــاری چەندیــن قەیرانی دابەزینــی نرخی نەوت 
بووەتــەوە، دوای ســەقامگیری لە نرخــی نەوتدا لە 
ســاڵی 1973 ، نرخــی نەوت بەهۆی هەڵگیرســانی 
شــەڕ لە نێوان ئیســرائیل و واڵتانی كەنــداو لە 11 
دۆالرەوە بەرزبووەوە بۆ 46 دۆالر بۆ هەر بەرمیلێك، 
ئــەم بەرزبوونەوەیــە بــووە هــۆی گەشەســەندنی 
ئابووریــی ســعودیە بــە رێــژەی 94   % ، بە جۆرێك 
 )GDP( داهاتی نیشــتمانیی ئــەو واڵتە ناســراو بە
لــە 50 ملیــۆن دۆالرەوە بوو بــە 353 ملیۆن دۆالر، 
بەپێچەوانــەی ئەمریكا كە تووشــی كورتهێنان هات 

بەهــۆی بەرزبوونەوەی نرخی نەوت، ئەم كاریگەرییە 
بۆ عێراق بە داتا تۆمار نەكراوە.

قەیرانی نرخی نەوت
 لە )1979 - 1990(

گۆڕانی سیستەمی فەرمانڕەوایی لە ئێران لە ساڵی 
1979 كاریگەرییەكــی راســتەوخۆی لەســەر بازاڕی 
نــەوت لە جیهاندا دانــا، بووە هۆی ئــەوەی ناردنی 
نەوتــی لەالیــەن ئێرانەوە بوەســتێ، عێراقیش بڕی 
هەناردەكردنی نەوتی كەمكردەوە، ئەمەش هۆكارێك 
بوو بۆ ئەوەی نرخی نەوت بۆ 73 دۆالر بەرزبێتەوە، 
لە هەمانكاتدا رێژەی گەشەسەندنی داهاتی ناوخۆیی 
ســعودیە 11   % زیادی كرد، بەاڵم لە ســاڵی 1986 
بەهــۆی رێكنەكەوتنــی واڵتانی ئەندام لــە ئۆپێك، 
ســعودیە رێژەی خســتنەڕووی نەوتی لە بازاڕەكاندا 
زیاد كرد، بــەدوای ئەودا واڵتانی تری ئەندام هەمان 
ڕێكاری ســعودیەیان گرتەبەر و ئــەوەش بووە هۆی 
دابەزینــی نرخی نــەوت بــۆ 26 دۆالر. نرخی نەوت 
بەردەوام لەم ماوەیەدا گۆڕانكاری بەســەردا هاتووە، 
ئەو واڵتەی بەرزترین ئاستی هەبووە لە گەشەسەندنی 
ئابووریی واڵت بەهۆی نرخی نەوتەوە سعودیە بووە، 
بــەاڵم بەهــۆی بەرزیی نرخی نەوتــەوە ئەمریكا لەو 
ماوەیــەدا تووشــی كورتهێنان بووە بــە ڕێژەی 4   % 

لە داهاتی گشتی.

قەیرانی نرخی نەوت
 لە )1990 - 2003(

جێگیــری لــە نرخی نــەوت لە ماوەی 9 ســاڵدا 
بەبڕی 36 دۆالر بۆ هەر بەرمیلێك، بووە هۆی ئەوەی 
گەشــەی ئابووری لە واڵتانی پێشــكەوتوو، هەروەها 
واڵتانــی كەنــداو پاشەكەشــە بكات. ســاڵی 1998 
نرخــی نــەوت بــۆ 15 دۆالر دابەزی، بــەاڵم بەهۆی 
كەمكردنەوەی خستنەڕووی نەوت دووبارە بەرزبووەوە 
بۆ 36 دۆالر، بەاڵم لە ســاڵی 2002 بەهۆی هێرشی 
11 سێپتێمبەر و نزمبوونەوەی خواست لەسەر نەوت 
نرخەكەی دابەزی، پاشــان هێرشی ئەمریكا بۆ سەر 
عێــراق بووە هــۆی نزمبوونــەوەی بەردەوامی نرخی 
نەوت، لەم ماوەیەدا سعودیە تووشی كورتهێنان هات، 
بەاڵم بەپێچەوانەوە رێژەی كورتهێنان لە ئەمریكا لە 4   
% دابەزی بۆ 2   %، ئەم گۆڕانكارییە لە نرخی نەوتدا 
بــووە هۆی پێچەوانەكردنەوەی كێرڤی كورتهێنان لە 
بودجی گشــتی ئەمریــكا كە بە رێژەیەكــی بەرچاو 

كورتهێنان كەمیكرد.

قەیرانی نرخی نەوت لە
)2014 - 2003(

لە دوای ســاڵی 2002 بازاڕی نەوت گەشــەیەكی 
بەرچــاوی بەخۆیەوە بینی دوای ئەوەی نرخی نەوت 

رووداو - هەولێر

رێكخــراوی واڵتانــی هەنــاردەكاری نــەوت 
)ئۆپێك( و هاوپەیمانەكانی لەسەر رێككەوتنی 
كەمكردنــەوەی بەرهەمهێنانی نــەوت بەردەوام 
دەبــن و دەیانــەوێ رێــژەی پابەندبــوون بــە 
رێككەوتنەكە زیاتر بكەن، بەرپرسێكی ئۆپێك 
لە كەنــداو رایگەیاندووە كە ئامادەن بەرپەرچی 

داخوازییەكانی سەرۆكی ئەمریكا بدەنەوە.
)رۆیتــەرز(ی  ئاژانســی  بــە  بەرپرســەكە 
راگەیاند: "بەپێی داتاكانی ئێســتای بازاڕ بێت، 
ئۆپێك و هاوپەیمانەكانی لەسەر كەمكردنەوەی 
بەرهەمــی نەوت بــەردەوام دەبن، ئەمەش هەتا 

كۆتایی ئەمساڵ بەردەوام دەبێت".
 ئەمــە وەاڵمێكە بۆ تویتەكەی ناوەڕاســتی 
هەفتــەی رابــردووی دۆناڵد ترەمپ، ســەرۆكی 
ئەمریــكا كە گوتبــووی "نرخەكانی نــەوت زۆر 
بەرزبوونەتــەوە. تكایــە ئۆپێــك ئــارام بــن، 
مەســەلەكە ســووك وەربگرن، جیهان نرخێكی 
ئاوهــای بۆ نادرێ". تویتەكەی ترەمپ 3.5  %ی 
لە نرخەكانی نەوت دابەزاند. دوو رۆژ دواتر خالد 
فالــح، وەزیری وزەی ســعودیە رایگەیاند "ئێمە 

مەسەلەكەمان سووك وەرگرتووە".
گروپــی ئۆپێــك و هاوپەیمانەكانــی كە بە 
ئۆپێــك پڵەس ناســراوە، لە ســەرەتای 2017 
وە دەســتیان بــە جێبەجێكردنی رێككەوتنێك 
كــردووە كــە تێیدا هەردوو الیــەن پێكەوە 1.8 
ملیــۆن بەرمیــل نــەوت لــە بازاڕەكانــی نەوت 
كەمدەكەنەوە. بڕیارە لە نیسانی ئەمساڵ ئۆپێك 
پڵەس جارێكی دیكە لە ڤیەننا كۆببنەوە و بڕیار 

لەسەر سیاسەتی بەرهەمهێنانی نەوت بدەن.
ســەرچاوەكەی ئۆپێــك جەخــت دەكاتەوە 
لەوەی "هیچ گومانی تێدا نییە كە ئێمە لەسەر 
ئــەوەی  وەك  بەرهەمهێنــان،  كەمكردنــەوەی 

پالنمــان بۆ داناوە بەردەوام دەبین، بگرە هەوڵ 
دەدەیــن رێــژەی پابەندی بــە رێككەوتنەكە لە 

ئێستاش باشتر بكەین". 
بەگوێــرەی ئۆپێــك رێــژەی پابەنــدی بــە 

رێككەوتنەكە لە مانگی كانوونی دووەمی ئەمساڵ 
نزیكــەی 83   % بــووە، بــەاڵم ســەرچاوەكانی 
دیكە ئاماژە بۆ ئەوە دەكەن كە ســعودیە باری 
پابەندنەبوونی واڵتانی دیكەی گرتووەتە ئەستۆ.

كەرتی نەوتــی ڤەنزوێال كە ئەندامی ئۆپێك 
و خــاوەن گەورەترین یەدەگــی نەوتی جیهانە، 
بووەتە ئامانجی ســزاكانی ئەمریكا، ئەمەش بە 
یەكێك لە هۆكارەكانی بەرزبوونەوەی نرخەكانی 
نەوت دەزانرێ. پرســیارێك كە چاوەڕێ دەكرێ 
سعودییەكان پێش كۆبوونەوەی نیسان وەاڵمی 
بدەنەوە، ئەوەیە ئاخۆ ئامادەن ئەو بۆشــاییەی 
ڤەنزوێــال پڕبكەنەوە. بەرپرســە كەنداوییەكەی 
ئۆپێــك جەختــی كردووەتــەوە كــە تاوەكــو 
ئێستاش هیچ ئاماژەیەك نییە "سزاكان هۆكاری 
كەمبوونــەوەی بەرهەمــی رۆژانــەی ڤەنزوێــال 
بن". لــە كۆتایــی كانوونی دووەمەوە ئاســتی 
بەرهەمهێنانــی نەوتی ڤەنزوێال بە رێژەی 40 % 
دابەزیوە و گەیشــتووەتە 920 هەزار بەرمیل لە 

رۆژێكدا.
كۆتایــی هەفتــەی رابــردوو، نرخــی یــەك 
بەرمیل نەوتی خاوی ئۆپێك 66.39 دۆالر بوو. 
بەپێی رووپێــوی )رۆیتەرز(، ئۆپێك لە مانگی 
شــوباتدا رۆژانە 30.68 ملیــۆن بەرمیل نەوتی 
بەرهەمهێناوە، ئەم ژمارەیە 300 هەزار بەرمیل 
بەرهەمی لە مانگی پێشــتر كەمترە و لە ساڵی 
2015 وە كەمترین ئاستی بەرهەمهێنانی نەوتی 

ئۆپێكە.
رێككەوتنەكــەی ئۆپێك پڵــەس و دابەزینی 
بەرچــاوی بەرهەمهێنانــی نەوتــی ئۆپێــك لە 
كاتێكدایە كە ئەمریكا لە ئاســتێكی پێوانەییدا 
نەوت بەرهەمدەهێنێ. هەفتەی رابردوو وەزارەتی 
وزەی ئەمریكا رایگەیاند كە شەش ملیۆن بەرمیل 
لــە نەوتی ئەمباری كاتی نەخــوازراوی ئەمریكا 
دەفرۆشن بۆ ئەوەی پارەی پێویست دەستبكەوێ 

بۆ نوێكردنەوەی یەدەكە ستراتیژییەكانی نەوتی 
ئەمریكا. كاربەدەستەكەی ئۆپێك رایگەیاندووە 
"ئــەوە جێی نیگەرانی نییە كــە رەنگە دواجار 
نەوتی لیتەی ئەمریكا ئەم جەژنی ســەركەوتنە 

لە ئۆپێك تێكبدات".
هەوڵەكانی ئۆپێك بۆ راگرتنی بااڵنسی نەوت 
لە بازاڕەكانی جیهان لەكاتێكدایە كە كۆنگرێسی 
ئەمریكا كار لەســەر جوواڵندنــی پڕۆژە بڕیاری 
"نــا بــۆ بەرهەمهێنــان و هەناردەكردنی نەوتی 
رێكخراوەكان" دەكات. ئەم پڕۆژە بڕیارە رێگە بە 
حكومەتی ئەمریكا دەدات بەهۆی دەستكاریكردن 
و رێكخســتنی بەرنامە بۆ داڕێژراوی نرخەكانی 

نەوت، پەنا بۆ دادگا ببات.
محەممــەد باركینــدۆ، ئەمینداری گشــتیی 
ئۆپێك، لــە دیمانەیەكی كەناڵــی )CNBC(ی 
ئەمریكیدا ســەبارەت بەو هەنگاوەی كۆنگرێس 
گوتــی: "بڕیارەكانی ئۆپێك و هاوپەیمانەكانی، 
پیشەســازیی نەوتیــان لــە داڕووخانێكی تەواو 
گێڕایەوە. بڕۆ پرسیار لە بەرهەمهێنەرانی نەوتی 
لیتەی ئەمریكا بكە، بۆ ئەوەی بۆت دەربكەوێ 
ئــەوان چ قازانجێكیان لــەو بڕیارانە كردووە كە 

ئێمە لە چەند ساڵی رابردوودا داومانە".
ســەرەڕای رەخنەكانی ترەمــپ، ئەمینداری 
گشتیی ئۆپێك گوتی "ئەگەر ئۆپێك نەبووایە، 
ئــەوە ئەمریــكا خــۆی رێكخراوێكــی دیكــەی 
دروســتدەكرد بۆ ئەوەی هەمان ئەو شتە بكات 

كە ئۆپێك كردوویەتی".

جیهانی نەوت؛ بازاڕ یان شڵەژان

ئۆپێك لەسەر "كەمكردنەوەی
بەرهەمهێنانی نەوت" بەردەوام دەبێ

وزە

رۆندك فارس عەبدوڵاڵ

لــە 36 دۆالرەوە بەرزبــووەوە بــۆ 79 دۆالر بۆ هەر 
بەرمیلێك، ئەمەش بووە هۆی ئەوەی بودجەی واڵتان 
گەشەیەكی بەرچاو بەخۆوە ببینن، ئەم گۆڕانكاریانە 
بــۆ ئەمریــكا دڵخۆشــكەر نەبــوون، چونكــە رێژی 
كورتهێنان لەو واڵتە دووبارە بەرزبووەوە بۆ 10   % . 
بەهەمان شێوە لە عێراقدا، هەرچەندە عێراق واڵتێكە 
95   %ی داهاتی گشــتی پشــتی بە نەوت بەستووە، 
بــەاڵم بەهۆی گەندەڵی و ناســەقامگیری سیاســی 
رێژەی كورتهێنان ســاڵ بە ســاڵ رووی لە زیادبوون 
كــردووە، تەنانــەت لــەو كاتەی كە نرخــی نەوت لە 
بەرزترین ئاســت بوو، كورتهێنانی بودجەی گشــتی 
لە ســاڵی 2011 دا بەرزترین ئاســتی تۆمار كرد كە 
)13،3( ملیــار دۆالر بوو. ئەوەش بووە هۆی ئەوەی 
عێراق قەرز لە دەرەوە بكات، لە هەمان ساڵدا بڕیاری 

كەمكردنەوەی مووچەی سێ سەرۆكایەتییەكەی دا.

قەیرانی نرخی نەوت لە )2014 - 2019(

رووداوەكانــی ئــەم ماوەیــە بوونە هــۆی ئەوەی 
نرخــی نــەوت 70   %ی بەهای خۆی لەدەســت بدات 
و بــۆ نزمترین ئاســت كــە 30 دۆالر بــوو دابەزێت، 
ئــەم دابەزینە هاوشــێوەی ئــەوەی ســااڵنی 2000 
گۆڕانكاری بەسەر بودجەی واڵتانی بەرهەمهێندا هێنا 
و زیانێكــی زۆری بەو واڵتانــە گەیاند كە بە واڵتانی 
زلهێــزی بەرهەمهێنانی نەوت دادەنرێــن، بەجۆرێك 

ســعودیە كە 12   % ی نەوتی جیهان دابین دەكات، 
بودجەكــەی تووشــی كورتهێنان هــات بەبڕی 100 
ملیــار دۆالر، بۆ كەمكردنەوەی زیانە بەردەوامەكانی 
دابەزینــی نرخــی نەوت لــەو ماوەیەدا، ســعودیە 5   
%ی پشــكەكانی كۆمپانیای ئارامكۆی فرۆشــت كە 
گرانترین كۆمپانیایە و نرخەكەی دوو ترلیۆن دۆالرە، 
واڵتانــی تری بەرهەمهێنــی نەوتیش، وەك ئەمریكا، 
تووشی كورتهێنانی بودجە هاتن. بودجەی عێراقیش 
تووشــی كورتهێنانــی زۆر هــات، بۆیــە ناچــار بوو 
پارەیەكــی زۆر لە ســندوقی نێودەوڵەتیی دراو قەرز 
بــكات. لە رووســیاش بەهۆی نزمبوونــەوەی نرخی 
نەوتەوە، ســەرۆك فالدیمیر پوتین رایگەیاند كە ئەم 
نزمبوونەوەیە كاریگەری لەسەر بودجەی واڵتەكەی بە 

ڕێژەی 80   % دەبێت.
بەگشتی شــرۆڤەكارانی ئابووری مەزەندە دەكەن 
هــەر 10 دۆالرێك لە نرخی نەوت پاشەكشــە بكات، 
ئــەوە دەبێتە هــۆی بەرزبوونــەوەی داهاتی واڵتانی 
ســەرەكیی هــاوردەكاری نەوت بە نزیكــەی 0.5    % 
بۆ 0.7    %. بەپێچەوانەوە دەبێتە هۆی دابەزینی -3 
5    %ی تێكــڕای داهــات و بەرهەمی ناوخۆی واڵتانی 
بەرهەمهێنــەری نەوت، بەتایبەتــی واڵتانی كەنداوی 
عەرەبی كە سەرچاوەی سەرەكی داهاتەكەیان نەوتە. 
داهاتــی هەریەك لە ئیمارات و نەیجیریاش بە رێژەی 

1.5    % تاوەكو 2    % پاشەكەشە دەكات.
بەبۆچوونی ئابووریناســان نرخی نەوت لە نێوان 

50 بۆ 70 دۆالر بێت ئیجابیە بۆ گەشــەی ئابووریی 
جیهان، لە بارودۆخێكی ئابووریی ئاساییدا دابەزینی 
نرخــی نــەوت یارمەتی گەشــەی ئابووریــی جیهان 
دەدات. چونكە دەبێتە هۆی دابەزینی خەرجییەكان و 
بەرزبوونەوەی قازانجی كۆمپانیاكان و بەرهەمهێنانی 

زیاتر.
 بە گوێرەی ئاژانســی زانیاریــی وزەی ئەمریكا، 
نرخــی نــەوت كاریگــەری لەســەر 96    %ی كەرتــی 
گواســتنەوە و 43    %ی بەرهەمی پیشەســازی و 21   
%ی نیشتەجێبوون و 3    %ی كارەبا دادەنێ. هەربۆیە 

دابەزینی نرخی نەوت ئەم خەرجیانە كەمدەكاتەوە.
دابەزینــی نرخــی وزە هانــی بەكاربــەر دەدات 
خەرجییەكانی خۆی لەسەر سووتەمەنی كەم بكاتەوە 
و لەبەرامبــەردا توانای كڕینی كااڵ و خزمەتگوزاریی 
دیكەی بەرز دەكاتەوە، بەاڵم واڵتانی بەرهەمهێن كە 
نەوت بەشــێكی گرنگی تێكــڕای بەرهەمی ناوخۆی 
واڵتەكانیان پێكدەهێنێت، دووچاری داشكانی بەهای 
دراوەكانیــان دەبــن كە دەبێتە هۆی هەڵئاوســان و 

دابەزینی ئاستی پێوانەیی ژیان. 
وزە پاكەكان كە ئێستا واڵتانی پێشكەوتوو پشتی 
پێ دەبەســتن، لەوانەیە ئەو شڵەژانەی بازاڕی وزە و 
قۆناغی دابەزینی نرخەكەی لە كورتخایەنەوە بگۆڕن 
بــۆ درێژخایــەن، بەاڵم ئەم داهێنانــە نوێیە تازە لە 

سەرەتاكانی تەمەنیدایە.

هەموو 
بەرزبوونەوەیەكی 
نرخی نەوت بە 
قازانجی سعودیە 
و زەرەری ئەمریكا 
بووە

مانگی داهاتوو ئۆپیك و هاوپەیمانەكانی بڕیار لەسەر سیاسەتی بەرهەمهێنانی نەوت دەدەن
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33 كۆچبەر لە ئەدیرنە دەستگیر دەكرێنئاگری نەورۆز لە دەریای مردوو دەكرێتەوە
رووداو - هەولێر

بڕیارە شەشەمین فێستیڤاڵی نەورۆز و ئادار لە عەممانی پایتەختی ئوردن بەڕێوەبچێت و ئاگری نەورۆز لە دەریای مردوو بكرێتەوە. سوهاد تاڵەبانی 
سەرپەرشتیاری فێستیڤاڵە بە )رووداو(ی راگەیاند"بەهاوكاری حكومەتی هەرێمی كوردستان، فێستیڤاڵی نەورۆز لە ئوردن بەڕێوەدەچێت كە كۆمەڵێك چاالكی 

هونەری و كولتووری كوردی و ئوردنی لە خۆدەگرێ". تاڵەبانی گوتیشی :"ئەمساڵ چەند گرووپێكی هونەری لە هەرێمی كوردستان لەم فێستیڤاڵە ئامادە 
دەبن، هەر لە كاتی فێستیڤاڵەكەدا چەند فیلمێكی كوردی نمایش دەكرێن".

رووداو - ئەدیرنە 
هێزە ئەمنییەكانی توركیا، 33 كۆچبەریان لە پارێزگای ئەدیرنە لەسەر سنووری توركیا لەگەڵ یۆنان و بولگاریا، دەستگیركرد. فەرماندەیی هێزەكانی 

جەندرمەی توركیا رایگەیاند، تیمە گەڕۆكەكانیان 20 كۆچبەریان لە شارۆچكەی مەریج سەر بەپارێزگای ئەدیرنە دەستگیركرد. 20 كۆچبەرەكە هەڵگری 
رەگەزنامەی ســووری و فەڵەســتینی بوون. هاوكات هێزە ئەمنییەكانی توركیا، 13 كۆچبەری دیكەی نایاســاییان لە شــارۆچكەی كشان لەهەمان پارێزگا 

دەستگیركرد كە هەڵگری رەگەزنامەی سووری و فەڵەستینی و عێراقی بوون. بەمەش ژمارەی ئەو كۆچبەرانەی لە سنووری پارێزگای ئەدیرنە دەستگیركران 
گەیشتە 33 كۆچبەر.

هونەری

نەوید محەممەدزادە.. لە تۆپی پێوە بۆ ناوبانگی سینەمایی

بێبەشكردنم لە خەاڵتی سیمرغی 
كریستاڵ، تاڵترین رۆژی ژیانم بوو

تاراوگە

ئەكتەرە كوردەكەی سینەما و شانۆی ئێران:

لە تۆپی پێوە بۆ نواندن 

نەویــد یاریزانی تۆپی پێ بــووە، تەنانەت هەتا 
ئــەو شــوێنەش چوو بوو كە نــاوی خۆی لە یانەی 
بەناوبانگی سایپای ئێرانی تۆمار بكات، بەاڵم بینینی 

دوو فیلم بۆ هەمیشە رێچكەی ژیانی گۆڕی. 
"لــە قۆناغی یەكی ئامادەیی بووم، ئەوكات هەر 
خەریكــی تۆپی پێ  بــووم. جارێك كوڕی پوورم لە 
یەك شەودا دوو ڤیدیۆی بۆ لێدام، یەكێكیان فیلمی 
"قەیسەر" بوو، ئەوەی دیكەیان "سوت دالن"ی عەلی 
حاتەمی، ئەوەی كاریگەری هەبوو لەسەرم فیلمەكە 

و نواندنی بێوێنەی بەهرۆز وسووقی بوو".
فیلمەكان زۆر كاریان لێكردبوو، بۆیە رۆژی دواتر 
نەویدی نەوجەوان چووە دوكانێكی بەكرێدانی فیلم 
و داوای فیلمی كرد. دووكاندارەكە گوتبووی "فیلمی 
ئێرانیــت نادەمــێ، فیلمی بیانی بــەرە بە دۆبالژی 
فارسی". فیلمەكانیش )روو رووشاو( و )گاد فازەر( 

بوون، لە هەردووكیاندا ئال پاچینۆ رۆڵی دەبینێ.
نەوید دەیزانی چیدی ناتوانێ  پێیەكانم بنێتە سەر 
گۆڕەپانــی یاری تۆپی پێ، بۆیەش دەڵێ: "وازم لە 
تۆپ هێنا، بەاڵم هەتا ئامادەییم تەواو نەكرد، دایك 
و باوكم نەیانهێشــت خولی فێربوونی نواندن ببینم، 
قوتابخانــەم تەواو كرد، چوومە زانكۆ و لە ناوەندی 

هەفت هونەری كەرەج خولێكی نواندنم بینی".
ســەرەتا لــە فیلمی "لە نێــوان هــەورەكان" لە 
دەرهێنانی روحوڵاڵ حیجازی رۆڵێكی كورتی بینی، 
وەك خــۆی دەڵێ "150 هــەزار تمەنیش پارەم بۆ 
ئەو رۆڵە وەرگرت كە زۆر دڵخۆشــی كردم". یەكەم 
نواندنی شــانۆیی پرۆفیشناڵی لە شانۆگەری "یەك 
خولەك بێدەنگی" لە دەرهێنانی ئایدا كەیخایی بوو 
لە ســاڵی 2010، هەرچەند پێش ئەویش سااڵنێك 

بوو لە فێستیڤاڵە زانكۆییەكاندا بەشداری دەكرد.

چۆن بۆ "تووڕە نیم" هەڵبژێردرا؟

رەزا  دەرهێنانــی  لــە  نیــم"  "تــووڕە  فیلمــی 
دۆرمیشیان و بەرهەمی 2013 یە. فیلمەكە مۆڵەتی 
نمایشی لە ســینەماكانی ئێران لێ سەندراوەتەوە. 
وەزارەتی "فەرهەنگ و ئیرشــادی ئیسالمیی ئێران” 
دەڵــێ فیلمەكە مۆڵەتی بەرهەمهێنانی هەیە، بەاڵم 
لــە كاتی بەرهەمهێنانــدا لەو ســیناریۆیە الیانداوە 
كــە پێشكەشــیان كردبــوو. دۆرمیشــیان هەمــوو 
شــانۆگەرییەكانی نەویدی بینیبوو. دوایین كاریشی 
كە پێش تووڕە نیم بینیبووی شــانۆگەریی "وێران" 

بوو.
باران كەوســەری كە سااڵنێك بوو لەگەڵ نەوید 
كاری شــانۆییان دەكــرد، ســیناریۆی فیلمەكــەی 

بینیبوو. نەوید محەممــەدزادە لەوبارەوە دەڵێ: 
"خاتوو باران كەوسەری گوتی سیناریۆیەكم 

بینیوە كاراكتەرێكی تێدایە رێك تۆی، تۆ 
دەبێ ئــەو رۆڵە بگێڕی، بــەاڵم نازانم 
چۆن بە دەرهێنەرەكە بڵێم"، بێخەبەر 
لەوەی دۆرمشیانیش بیری لە هەمان 

شت كردبووەوە.
دانیشــتنیاندا،  یەكــەم  لــە 
دابووە  ســیناریۆكەی  دۆرمیشیان 
دەســت نەویــد، هــەر ئەو شــەوە 
تــەواوی كردبــوو، كاژێــر چــواری 
بەیانیش تەلەفۆنی بۆ دەرهێنەرەكە 

كردبوو. پێكەوە چووبوون بۆ سەروپێ 
خــواردن كــە نەویــد بــە "گرنگتریــن 

ســەروپێی ژیانی" وەسفی دەكات و دەڵێ 
"سیناریۆكە وەك شێتی لێكردبووم، رەزا هەر 

ئەوكات زانی ئەو شێتەی دەستكەوتووە كە بەدوایدا 
دەگەڕێ، هەردووكمان دەمانزانی تەواو نین و دەبێ 

پێكەوە كار بكەین".
كارەكتەری ســەرەكیی پیاوی فیلمەكە كوڕێكە 
بەنــاوی "نەوید" و لــە "دەركــراوەكان"ی زانكۆیە. 
ســەبارەت بــە تێكەاڵویــی خــۆی و كاراكتەرەكە، 
نەویــد دەڵێ: "رۆڵەكــەم زۆر بە دڵ بــوو، چونكە 
هــەم ئەو كوردە و هەم خۆم. زۆر كەیفم بەوە هات 
كە كاراكتەرەكە كوردە، لە شــوێنێكی فیلمەكەشدا 
بــە كــوردی قســە دەكەم. خۆم راســتە لــە تاران 
لەدایكبــووم، بەاڵم بە ئەســڵ خەڵكــی مێهرانم لە 

پارێزگای ئیالم".

"تووڕە نیم" نەویدی تووڕە كرد

ئەكتەرە كوردەكە دوو شەو پێش كۆتایی سی و 
دووەمین فیستیڤاڵی فیلمی فەجر دڵنیا كرابووەوە 
لــەوەی خەاڵتی باشــترین ئەكتەری پیــاو لە رۆڵی 
ســەرەكیدا بۆ ئەو دەبێ. نەوید و رەزا دۆرمیشیان 
بە فیلمی "تووڕە نیم" بەشداری فیستیڤاڵەكە بوون. 
ئەوە یەكەم فیلمی نەوید بوو كە رۆڵی ســەرەكیی 
تێدا بگێڕێ و بە "خۆشەویســتترین كاری خۆم لە 

سینەما و لە شانۆش" ناوی دەبات.
بەاڵم شــەوێك پێش كۆتایی فێســتیڤاڵەكە بە 
گوێیــان گەیشــتبووەوە كە هیچ كەســێك نابێ بۆ 
فیلمی "تووڕە نیم" ســیمرغی كریستاڵی )خەاڵتی 
فیســتیڤاڵەكە( وەربگرێ. نەوید دەڵێ "ئەو قسەیە 

باڵوببووەوە".
دۆرمیشــیان  خەاڵتەكــە  دابەشــكردنی  رۆژی 
تەلەفۆنــی بــۆ نەوید كردبــوو، گوتبــووی: "دەبێ 
نامەیــەك واژۆ بكەین و پاشــگەزبوونەوەی خۆمان 

رابگەیەنین و بڵێین كە خەاڵتەكانمان ناوێ". 
ئەكتــەرە كوردەكە لــە وەاڵمدا گوتبــووی: "با 
خەاڵتەكەم نەدەنێ، بەاڵم با بەڵگەشم لێ وەرنەگرن 
كە هەقەكەم نادەنێ، لە كوێی دونیا شتی وا هەیە 

تۆ خۆت واژۆی بكەیت كە خەاڵتت ناوێ".
نەوید وەك بڵێی لە تافی نەوجەوانییەوە دەیزانی 
رۆژێك لە رۆژان سیمرغی كریستاڵ وەردەگرێ، 10 
ســاڵ دواتر هیوای وەدیهاتنی ئەو خەونەی پێدرا، 
بــەاڵم دواجــار بێهیــوا كــرا. نەوید لەوبــارەوە بە 
بەرنامــەی ئینتەرنێتیی )ســی و پێنج( دەڵێ: "لە 
ســاڵی 2003 وە لە پێش ئاوێنــە راهێنانم بۆ ئەو 
كاتە دەكرد كە ســیمرغی كریستاڵ وەردەگرم. من 
لە تەمەنی 27 سااڵن پێیانگوتم كە سیمرغەكە بە 

بۆ تۆیە، بەاڵم دەنگــی 7 داوەر 
بێ  نا

وەریبگریــت، دەبــێ واژۆ بكەیــت كــە خەاڵتەكەت 
ناوێ".

نەویــد خــۆی بــۆ وەرگرتنی خەاڵتەكــە ئامادە 
كردبــوو، چاكەتەكــەی ئوتوو كردبوو، بەاڵم ســێ 
كاژێــر پێش راگەیاندن و دابەشــكردنی خەاڵتەكان 
دڵنیابــووەوە كە خەاڵتەكەی نادرێتێ . ئەو رۆژە بە 

تاڵترین رۆژی ژیانی وەسف دەكات.
واژۆی  فیلمەكــە  بەرهەمهێنانــی  تیمــی 
پاشــگەزبوونەوەیان كردبوو، ئەكتەرە كوردەكە كە 
نامەكــەی واژۆ نەكردووە دەڵێ: "خەاڵتەكەیان هەر 
نــەدەدا بە ئێمە، چ واژۆمان كردبا و چ نەمانكردبا، 
ئــەوان هــەر ئەوەندەیان دەویســت ویژدانی خۆیان 
ئاســوودە بكــەن، ئەگینا پاشــگەزبوونەوە ئەوەیە 
خــۆت پاشــگەزبیتەوە، نــەك ئەوەی پێــت بڵێن 

بكشێوە. من دەگریام".
نەویــد خەاڵتــی  رۆژە  ئــەو  دوای  دوو ســاڵ 

فیستیڤاڵی فەجری بۆ باشترین ئەكتەری تەواوكەر 
لــە فیلمی "ئەبــەد و یــەك رۆژ" وەرگرت. لە كاتی 
وەرگرتنی خەاڵتەكە یەكێك لە داوەرەكان پێیگوتبوو 
"ئیدی قەرزت لەسەرمان نەما". بەاڵم نەوید پێیوایە 
فیستیڤاڵەكە هێشتاش قەرزداری ئەوە "چونكە ئەوە 
ســیمرغی ئەبەد و یەك رۆژە، ئەی خەاڵتەكەی من 
تــووڕە نیم كوا؟ ئەمە خەاڵتی فیلمێكی دیكەیە، چ 

پەیوەندی بە تووڕە نیمەوە هەیە؟"
شەوی دابەشكردنی خەاڵتەكە، نەوید لە شانۆی 
"شــێكلەك"دا رۆڵی گێڕا، خۆی دەڵێ: "شانۆ حاڵم 
چاك دەكاتەوە". پێشتر وایاندەزانی نەوید خەاڵتی 
فەجــر وەردەگــرێ، بۆیەش ئەكتەرێكــی دیكەیان 
بــۆ ئەو رۆڵــە دانابوو، دواتر كیومەرســی مورادی، 
دەرهێنەری شــانۆگەرییەكە هاتبووە شوێنی، وەك 
خــۆی دەگێڕێتەوە "كیومەرس كاژێر شــەش هاتە 
شــوێنم، لە نــاو ئوتۆمبێلەكەیــدا وەك منداڵێكی 
ساوا فرمێســكم دەڕشــت، بەاڵم كە چوومە هۆڵی 
شانۆ هەموو شتێكم بیرچووەوە، كاتێكیش بینەران 
چەپڵەیــان بۆ لێدام، بیرم چووبووەوە كە دەبووایە 

ئەو رۆژە لە شوێنێكی دی چەپڵەم بۆ لێبدرێ".

دوو رۆژ دوای تەواوبوونــی فیســتیڤاڵی فەجــر 
شتەكان ئاشكرا بوون، ئەكتەرە كوردەكە پێیوایە 
"ئەگــەر زانیبایــان دوو رۆژ دواتــر هەمــوو 
شــتەكان ئاشــكرا دەبێ، دڵنیام پێیان 
وانەدەبوو شتەكە ئەوەندە بهێنێ كە 
ئەو خەاڵتەی بۆ لە ئێمە وەربگرن. 

خراپترین رســتە كــە گوێم لێبوو 
ئــەوە بوو ئەمە بۆ ســینەما باشــە، 
بــەاڵم دوای ئەوە چی؟ گوتیان بێدەنگ 
بن، خەاڵتەكەتان وەرمەگرن، فیلمی تووڕە 
نیــم مافی نمایش وەردەگــرێ، بەاڵم كوا؟ هیچ 
رووینەدا، هەر ئەوەندەیە دڵی ئێمە هەتا ئێســتاش 

ژان دەكات".
فیلمــی تووڕە نیم باســی كەســێك دەكات كە 
دەیــەوێ خۆی رابهێنێ تووڕە نەبێ، بەاڵم هەر ئەو 
فیلمە و رووداوەكانی فەجر داخێكی قورسیان كردە 
دڵــی نەویدەوە، بۆیــەش دەڵێ "ســینەمای ئێران 
لە تەمەنی 27 ســاڵیدا كارێكــی پێمكرد، هێندەی 
كەســێكی 40 ســاڵە پێگەیشــتم. ئەگەر لە كاتی 
وەرگرتنی خەاڵتی ســیمرغدا یەك خولەك بێدەنگ 
دەبــم، ئەوە هەڵچوون نییــە، بەڵكو ئەوەندەیە من 
كە ئەگەر دوو ساڵ پێشتر سیمرغم وەرگرتبا بڕیار 
نەبــوو هیچ رووبدات، ئێســتا ئەگەر )تــووڕە نیم( 

نمایش بكرێ چی رووەدات؟ بە خوا هیچ روونادات".
نەویــد خۆی دەنگی بە حەســەن رووحانی، 

ســەرۆككۆماری ئێــران داوە، بەاڵم پێیوایە 
ئەگەر رەوتی راگرتنی مۆڵەتی فیلمەكان 

بەو شــێوەیەی ئێســتا بــەردەوام بێ 
ئەوە "ئەم حكومەتە لە سەندنەوەی 
مۆڵەتــی فیلمدا دەبــێ بە خاوەن 
ریكــۆرد". فیلمی )تــووڕە نیم( 

لەالیــەن حكومەتــەوە بــە "فیلمێكــی 
الیەنگری فیتنە" ناسێنراوە. نەوید پێیوایە 

)تووڕە نیم( چیرۆكی كەســێكی چەوساوەیە، 
كاراكتەرەكەشی بەشێكی گرنگە لە كۆمەڵگا، بەشە 
ئازارچەشــتووەكەی ئــەم كۆمەڵگایەیــە و خەڵــك 

خۆشی دەوێن.
)تووڕە نیم( یەكەمین فیلمی نەوید بوو كە تێیدا 
رۆڵی ســەرەكی هەبــێ و الی بینەرانی ســینەمای 
ئێــران دەموچاوێكی ناســراو نەبــوو، بۆیەش وەك 
خۆی دەڵێ، دوای تەواوبوونی فیلمەكە بینەران بە: 
نەویدزادە، مەحموودزادە، بەڕێز تووڕە نیم بانگیان 
دەكرد، هەتا ئێستاش خەڵك نەویدزادەم پێدەڵێن.

نەویــد لــەو جــۆرە ئەكتەرانەیــە كــە دەیەوێ 
فیلمەكەی خــۆی لەگەڵ بینەران ببینێ. بۆ فیلمی 
)تووڕە نیم(یش دەڵێ "من بە گشتی ئاوهام، كاتێك 
لە فیلمێكــدا رۆڵ دەبینم، دەمەوێ یەكســەر بڕۆم 
لەگەڵ بینــەردا بیبینم، جا بــاش دەرچوو بێ یان 

خراپ".

نەوید و فیلمی النتوری

فیلمــی النتــوری بەرهەمی 2016 یــە، باس لە 
گروپێكی تاوانكار دەكات بە هەمان ناو. سەركردەی 
النتوری كوڕێكە بەناوی پاشــا كــە دەكەوێتە داوی 
خۆشەویســتی ئافرەتێــك بەناوی مەریــەم، بەاڵم 
كاتێك مەریەم دەســت بەڕوویەوە دەنێ، تیزاب بە 

دەموچاویدا دەكات.
نەویــد رۆڵەكــەی خــۆی لــە فیلمــی النتــوری 

خۆشدەوێ، هەرچەند پێیوایە كاراكتەرەكەی كە ئەو 
رۆڵەكەی دەبینێ "بەشێكی ترسناكی كۆمەڵگایە". 
فیلمەكە لە بنەڕەتدا بۆ ئەوە دروستكراوە ئەو تیزاب 
رشــتن و توندوتیژییە نەمێنێ، حەزیش دەكات لەو 
فیلمانەدا رۆڵی هەبێ كە باســی "كێشەی كۆمەڵگا 

دەكەن".

 "ئەبەد و یەك رۆژ".. فیلمی ساڵ

ئەبــەد و یەك رۆژ فیلمی ســەعید روســتاییە و 
لە ســاڵی 2016 نمایشكرا، فیلمەكە لە فیستیڤاڵی 
فەجر 7 خەاڵتی بەدەســتهێناوە، لەوانەش خەاڵتی 
باشــترین ئەكتەری پاڵپشــت كە نەویــد رۆڵەكەی 

دەبینێ.
وەك نەوید دەڵێ، ئەو و ســەعید چەند ساڵێك 
بوو هــاوڕێ بوون و رێچكــەی بیركردنەوەیان وەك 
یەك بووە، بۆیەش "ساڵێك پێش دەستبەكاربوون 

بە خەڵكم دەگوت سیناریۆیەكی باشی دەرهێنەرێكی 
باش بەڕێوەیە. ئەو رۆڵەش كە لە فیلمەكەدا هەبوو 
بۆ من نووسرابوو. دڵنیابووم لەوەی )ئەبەد و یەك 
رۆژ( ئاوهــای لێدێ، تەنانەت دەمزانی فرۆشیشــی 

باش دەبێ".
نەوید سااڵنێك بوو ئاواتی دەخواست كەسانێك 
بێن گۆڕانێكی ئاگایانە لە سینەما و شانۆدا بكەن، 
وەكو ئەوەی موحســین نامجوو لە بواری مۆسیقادا 
كردی. لە دیمانەكەی لەگەڵ )سی و پێنج( جەخت 
لــەوە دەكاتــەوە كە بە دەركەوتنی دۆرمیشــیان و 

روستایی "خۆشبەختانە خەریكە ئەوە روودەدات".
)ئەبــەد و یــەك رۆژ( چیرۆكــی خێزانێكــە كە 
نغــرۆی كێشــەن، لەوانەش هــەژاری و بێــكاری و 
كێشــەی پەیوەندییە هەرە سروشــتییەكانی نێوان 

ئەندامانی خێزان. 

هونەرمەندێكی جێی نەفرەت لە 
"تووڕەیی و هەرا"دا 

لــە فیلمی "تووڕەیــی و هەرا"دا ســەرەتا بڕیار 
بــوو رۆڵی ئەكتەرێكــی نەفرەتاوی بگێــڕێ، دواتر 
باسی یاریزان كرابوو، دواجاریش رۆڵەكە گۆرانیبێژ 
دەرچوو. ســەبارەت بە رۆڵەكەی خۆیشــی دەڵێ: 
"زۆر ناڕەحــەت دەبــم كاتێك دەبینــم دوو ئافرەت 
ببنە قوربانی یەك پیاو، ئەمە شتێكە لە كۆمەڵگای 
ئێمــەدا روویــداوە. بۆم گرنگ نییــە تاوانبار كێیە، 
گرنــگ ئەوەیە دوو ژن بوونەتە قوربانی یەك پیاو، 

ئەمە شتێكی تاڵە".

نەویدی بەناوبانگ

نەوید لە كۆمەڵگای ســینەما و شــانۆی ئێراندا 
ناوبانگێكی باشی هەیە، بەو حاڵەشەوە وەك خۆی 

دەڵــێ "هەتا ئێســتاش هەر لەو شــوێنە دەژیم كە 
شــەش ســاڵ لەمەوبەر لێی دەژیام. ئێستا بە 
دڵــی خــۆم دەخۆم و جل دەپۆشــم، بۆم 
گرنگ نییە لە كوێی تاران دەژیم، هەتا 
ئێســتاش ئوتۆمبێلم نییە، پیاسەی 
خۆم دەكەم، فەالفلی خۆم دەخۆم 

و كەیفی خۆم دەكەم".

هەڵبژاردنی 
فیلمەكان گرنگە

بەپێــی ئــەو ناوبانگــەی هەیەتــی 
پێشــنیاری فیلمی زۆری بۆ دەكرێ، بەاڵم 
نەوید دەڵێت: "ئەگەر ساڵێك یەك فیلمی باش 
بكەم، بەسە. چونكە مەرج نییە بۆ سەلماندنی خۆت 
لە هەموو شوێنێك بیت، من دوای فەجر دەمتوانی 
لە زۆر فیلمدا رۆڵ ببینم، بەاڵم لە ترسی خۆم چووم 
دوو شــانۆی هاوكاتم هەڵبژارد. شــانۆ زۆرباشە بۆ 

ئەوەی خۆت بدۆزیتەوە".

خەاڵتەكانی : 

نەویــد محەممــەد زادە لــە ســی و دووهەمیــن 
فێســتیڤاڵی فیلمی فەجر بەبڕیاری لیژنەی داوەران 
دەستنیشان كرا وەك باشترین ئەكتەر بۆ بردنەوەی 
خەاڵتی ســیمرغ ، بەاڵم بەهۆی گوشاری كۆمەڵێك 
لە دەرەوەی سینەما، فیلمی )من تووڕە نیم( كرایە 
دەرەوەی فێســتیڤاڵەكە و خەاڵتەكــە بەخشــرا بە 
رەزا عەتــاران، بەپێی وتەكانی نەوید ئەمە تاڵترین 

ساتەكانی ژیانی هونەریی ئەو بووە. 
نەویــد بەهــۆی رۆڵی لە فیلمــی )ئەبەد و یەك 
ڕۆژ ( لە سی و چوارەمین فێستیڤاڵی فیلمی فەجر 
وەك باشــترین ئەكتەر براوەی خەاڵتی سیمرغ بوو. 
هەروەها لە شــازدەهەمین ئاهەنگی "جیهانی وێنە" 
بــراوەی خەاڵتی پەیكەری زێڕین بوو بۆ باشــترین 

ئەكتەر. 
لەساڵی 2015 براوەی خەاڵتی باشترین ئەكتەر 
بووە لە ڕۆڵبینینی لە فیلمی "ناهد" لە فێستیڤاڵی 
نێودەوڵەتی براتیســالڤا. بەهــۆی رۆڵی لە فیلمی 
"بەبێ كات، بەبێ واژۆ " خاوەنی خەاڵتی سیمرغی 
كریســتاڵ بــوو لە ســی و پێنجەمین فێســتیڤاڵی 
فیلمی فەجــر. هەروەها براوەی خەاڵتی باشــترین 
ئەكتەر بوو لە فێســتیڤاڵی ڤینیس. لە بیستەمین 
ئاهەنگــی ســینەمای ئێــران، پەیكــەری زێڕیــن و 
دیبلۆمــی شــانازی پێبەخشــراوە. هەروەهــا لــە 
فێستیڤاڵی ئاسیا پاسیفیك 2017 خەاڵتی باشترین 
ئەكتەری پێدرا. لە نۆزدەهەمین فێستیڤاڵی فیلمی 
براتیسالڤا لە سلۆڤاكیا خەاڵتی باشترین ئەكتەری 
پێدرا و خەاڵتەكەشی پێشكەش بە زیانلێكەوتووانی 

زەمینلەرزەكەی كرماشان كرد.
سەبارەت بە خەاڵتەكانی سیمرغ نەوید محەممەد 
خۆی بە خاوەنی سێ خەاڵتی سیمرغ دەزانێت، واتە 
خۆی بە خاوەنی ســیمرغ دەزانێت بۆ فیلمی )من 

تووڕە نیم(.

تا ئێستا 
ئۆتۆمبێلم نییە 

و فەالفل 
دەخۆم

خاوەنی سێ  
خەاڵتی 

سیمرغم نەك 
دوو

فیلمی 
"تووڕە نیم" 

خۆشەویستترین 
كاری منە

لە 17 ی نیســانی 1986 لە تاران لەدایكبــووە، منداڵی دوانزدەیەمی خێزانێكی كــوردی رۆژهەاڵتە، لە 
ســاڵی 2003 وە هاتووەتە ناو كاری شانۆ و نواندنەوە. نەوید محەممەدزادە ئێستا ئەكتەرێكی سینەمایی 
ناسراوە و لە ماوەیەكی كەمدا ناوبانگێكی باشی لە بواری سینەما و شانۆی ئێرانی پەیدا كردووە. نەوید 
لە فیلمی )تووڕە نیم( ستایشــێكی زۆری كرا، بەجۆرێك زۆربەی رەخنەگران ئەویان بە شــایەنی خەاڵتی 

سیمرغی كریستاڵ دەزانی كە بۆ باشترین ئەكتەر بوو لە سی و دووەمین فێستیڤاڵی فیلمی فەجر .
ئەو پێشــتر دوو جار براوەی ئەو خەاڵتە بووە و هەروەها خەاڵتی باشــترین ئەكتەری لە ئاهەنگی حافز 

پێدراوە.
                                                                                                                                     لیزا محەممەد

رووداو- سلێمانی

هەر لە منداڵییەوە خۆم بۆ وەرگرتنی 

خەاڵتی سیمرغی كریستاڵ ئامادە دەكرد

ئەو شەوەی خەاڵتی سیمرغیان نەدامێ، 

بەشداریم لە شانۆگەرییەكدا كرد 

رووداو - سوێد

لە ئەوروپاوە بەردەوام هەواڵی كۆچبەران و 
كەمپەكان و هەندێكجاریش زیندانیكردنی ئەو 
كوردانەمان گوێ لێ دەبێ كە تاوانێك دەكەن 
و لە زیندانی واڵتێكی ئەوروپی قایم دەكرێن، 
بــەاڵم ئەمڕۆژانــە هەمــوو واڵتانــی ئەوروپــا 
باســی ئەو زیندانییە داعشــانە دەكەن كە لە 
زیندانەكانــی رۆژئــاوای كوردســتاندان. بۆیە 

بەردەوام دەستەواژەی )چەكدارە داعشەكانی 
دەبیســترێ.  كوردییــەكان(  زیندانــە  نێــو 
داوا  كوردســتان  رۆژئــاوای  كاربەدەســتانی 
لــە واڵتانــی ئەوروپا دەكەن ئــەو زیندانییانە 
وەربگرنــەوە كــە وەاڵتینامــەی ئەوروپاییان 
هەیە، بەاڵم لە پایتەختە ئەوروپییەكاندا رای 
جیاواز لەســەر ئــەو مژارە هەیــە و هەمووان 
لەسەر شێوازی چارەسەركردنی ئەو كێشەیە 

یەكدەنگ نین.

فەرەنسا و ئەڵمانیا 
وەریاندەگرنەوە

فەرەنســا  و  ئەڵمانیــا  لــە  هەریەكــە 
هەڵوێســتێكی نەرمتریان هەیە لە بەریتانیا و 
واڵتانی دیكە. فەرەنســا ئامــادەكاری دەكات 
بۆ دانانــی میكانیزمێك بۆ وەرگرتنەوەی ئەو 
زیندانییانە. ئەمەش لەكاتێكدایە كە لەماوەی 

شەڕی داعشدا فەرەنسا زۆرترین گورزی بەهۆی 
ئەو كردەوە تیرۆریستییانەوە بەركەوتووە كە 
لەالیەن داعشە فەرەنسی و بەلجیكییەكانەوە 
و بە رێنمایی هاوواڵتییە فەرەنسییەكانی نێو 
داعش لە سووریا ئەنجامدراون. لەگەڵ ئەوەشدا 
فەرەنسا دەیەوێ ئەو زیندانییانە وەربگرێتەوە 
رێوشــوێنی  فەرەنســی  هاوواڵتیــی  وەك  و 
یاســاییان بەرامبــەر بگرێتەبــەر. هەروەهــا 
ئەڵمانیاش بەهەمانشــێوە بە مەرج ئامادەیە 

ئەو چەكدارە زیندانیكراوە داعشە ئەڵمانییانە 
وەربگرێتــەوە كە لــە زیندانەكانــی رۆژئاوای 
كوردستاندان. یەكێك لە مەرجەكانیش  ئەوەیە 
كە تاوانی كوشتنیان نەكردبێ. ئەمەش لەنێو 
كۆمەڵگە و میدیای ئەڵمانیدا گەنگەشەیەكی 
زۆری دروستكردووە و پرسیاری ئەوە دەكرێت 
كە چۆن دەزانرێت داعشــێك تاوانی كوشتنی 

كردووە یان نا؟

بەریتانیا  نایەوێنەوە

حكومەتی بەریتانیا هەر زوو هەڵوێســتی 
خــۆی روونكردووەتــەوە و بە ســتاندنەوەی 
وەاڵتینامە لە كچێك كە لە بەریتانیاوە چووبووە 
سووریا و شووی بە چەكدارێكی داعش كردبوو، 
ئەو دەرگایەی لەڕووی یاساییەوە داخست كە 
بكرێ زیندانییە بەریتانییەكان لە زیندانەكانی 
رۆژئــاوای كوردســتانەوە بگەڕێندرێنەوە ئەو 
واڵتە. لە راگەیەندراوێكی نوێشــدا حكومەتی 
بەریتانیا مەرجێكی نوێی داناوە كە نیشانەی 
ئەوەیە نایەوێ ئەو زیندانییانە وەربگرێتەوە و 
دەڵێت پێویســتە ئەو بەریتانییانە لە توركیا 
سەردانی كۆنسوڵخانەكانی بەریتانیا بكەن و 

داوای هاوكاری بكەن بۆ گەڕانەوە.

هۆڵەندا ئامار باڵودەكاتەوە

دەزگای ئاســایش و هەواڵگریــی هۆڵەندا 
ئــەو  ئامــاری  رابــردوودا  كاژێرەكانــی  لــە 
هۆڵەندییانــەی باڵوكردەوە كــە داعش بوون 
و لە گرتووخانەكانی رۆژئاوای كوردستاندان. 
بەپێــی ئــەو ئامارانــە 10 ژن و 25 منداڵی 
هۆڵەنــدی لــەو زیندانانــەدان. هــەر بەپێی 
ئــەو ئامارانە لە ســااڵنی رابــردوودا 300 ژن 
و پیــاوی هۆڵەنــدی چوونەتــە ســووریا و 
عێراق و پەیوەندییــان بە داعش و رێكخراوە 
توندئاژۆكانی دیكەوە كردووە. لەو ژمارەیەش 

تاوەكــو ئێســتا 55 كەســیان گەڕاونەتــەوە 
هۆڵەنــدا و 85 كەســیان كــوژراون و 135 
كەسیشیان هێشتا لەگەڵ گروپە توندئاژۆكان 
ماون. ئەوەی دەشمێنێتەوە چوونەتە توركیا 

و ناوچەكانی دیكە.

سوێد دادگای 
نێودەوڵەتی دەوێت

كۆنتڕۆڵكردنــەوەی  ئۆپەراســیۆنی  دوای 
باغۆزی ســەر بە شــاری دێــرەزوور، لە دوو 
هەفتەی رابردوودا پرسی چارەنووسی چەكدار 
و ئافرەتە بیانییەكانی داعش باســی گەرمی 
میدیاكانــی رۆژئــاوا بــووە. دۆناڵــد ترەمپ، 
ســەرۆكی ئەمریــكا لــە تویتێكــدا داوای لە 
واڵتانی ئەوروپایی كردووە ئەو 800 داعشــە 
وەربگرنــەوە كــە وەاڵتینامــەی ئەوروپییان 
هەیــە و ئێســتا لــە زیندانەكانــی رۆژئاوای 
كوردســتاندان، بــەاڵم وەزارەتــی دەرەوەی 
ئەمریــكا رایگەیانــد كــە ئامادە نییــە هودا 
موسەننا، ئەندامی داعش وەربگرێتەوە و مافی 

هاوواڵتیبوونیشی لێ سەندووەتەوە.
یەكێك لەو واڵتانەی بە پێشنیازێكی نوێ 
بۆ چارەســەركردنی ئەو كێشــەیە هاتووەتە 
پێشــەوە ســوێدە. پێشنیازی ســوێدییەكان 
كە هێشــتا لەنێوخۆیاندا گەنگەشەی لەسەر 
دەكەن، ئەوەیە كــە دادگایەكی نێودەوڵەتی 
بۆ دادگاییكردنی ئەو داعشــانە دروستبكرێ 
و لــەوێ حوكــم بدرێــن. فرێدریــك ماڵم كە 
بەرپرسی كاروباری سیاســەتی دەرەوەیە لە 
نێولیبراڵەكانی ســوید، رایگەیانــد كە ئەوان 
پشــتیوانی لەوە دەكــەن ئەو داعشــانە لەو 
دادگا نێودەوڵەتییــەدا دادگایی بكرێن و هەر 
لەو شــوێنەش بخرێنە زیندانەوە. وەك ماڵم 
باســی كردووە، نابێ جیهان بەرپرســیارێتی 
ئەو جیهادییانەی جیهان بەتەنیا لەسەرشانی 

كوردی رۆژئاوا بهێڵێتەوە.

ترەمپیش ها تە سەرخەت

ئەوروپا چاوی لەسەر زیندانییەكانی رۆژاڤایە

رووداو - هەولێر

لەگەڵ ســەرهەڵدانی داعش لە 2014، هەزاران 
شەڕكەری خۆبەخشی بیانی روویان لە سووریا كرد. 
زۆرینەیان چوونە ریزەكانی داعشەوە، ژمارەیەكی 
كەمیشیان پەیوەندییان بە یەكینەكانی پاراستنی 
گەل )یەپەگە(وە كرد و بە شەڕڤانی بیانی ناویان 
دەركرد. ژمارەیەك لەو شەڕڤانانە پێیانوایە كۆتایی 
شــەڕی داعش بەمانــای تەواوبوونی ئەركی ئەوان 

نییە و دەیانەوێ بمێننەوە.
كایــل تــاوم، شــەڕڤانێكی تەمەن 30 ســاڵی 
كەنــەدی، یەكێــك لــەو بیانیانەیــە كــە پێیوایە 
هێشــتا كاری لە رۆژئاڤا ماوە. ئــەو بە رۆژنامەی 
ئەلیكترۆنــی )ئیندیپێندنــت(ی بەریتانی دەڵێ: 
"خەڵك لە كەنەدا پێیانوایە داعش تەنیا كێشــەی 
رۆژهەاڵتی نێوەڕاســتە و تەواو، بەاڵم داعش تەنیا 
لێرە نییە و كاریگەرییەكەی لەسەر هەموو الیەكە".
تاون كە پێشــتر كاری پلێتی كردووە، یەكێكە 
لەو سەدان شەڕڤانە بیانییەی بۆ بەرەنگاربوونەوەی 
"تیرۆر" و بەشــداری لە "شۆڕشــی رۆژئاڤا" رووی 
لەو ناوچەیە كردووە. شەڕڤانە بیانییەكانی رۆژئاڤا 
لەگەڵ "لیوا نێونەتەوەییەكان"دا بەراورد دەكرێن كە 
لە سییەكانی سەدەی رابردوو بۆ بەرەنگاربوونەوەی 
دەســەاڵتی فاشیستی فرانكۆ روویان لە ئیسپانیا 
كرد. لەو شــەڕەیاندا چەپەكان و ئانارشیستەكان 
دۆڕان، بــەاڵم ئەمجارەیان بیانییــەكان لە الیەنی 

براوەی شەڕەكەن. 
داعش لەڕووی جوگرافییــەوە كۆتایی هاتووە، 
ئەمــەش زۆر لــە شــەڕڤانە بیانییەكانــی یەپەگە 
و تەنانــەت چەكــدارە بیانییەكانــی داعشیشــی 
خستووەتە ســەر دووڕیانێك. ژمارەیەكی زۆر لەو 
شــەڕڤانە بیانییانە ئامادە نیــن بگەڕێنەوە. تاون 
ئێستا لە هێزی پیادەی یەكینەكانی پاراستنی گەل 
)یەپەگە(دا كار دەكات. ئەو دەڵێت "لە پاڵ شەڕی 
دژی داعش زۆر شــتی دیكە هــەن ئێمە بیكەین، 
لەوانــەش هەمــوو جۆرەكانــی كاری مەدەنی، من 
بۆیە هاتوومەتە ئێرە )واتە رۆژئاڤای كوردستان( 
چونكە دەمویست بەوپەڕی تواناوە بەشداری ئەم 

شۆڕشە بم".

بــەاڵم لە زیاتر لە چوار ســاڵی رابردوودا ئەوە 
تەنیــا شــەڕی داعــش نەبــووە كــە بیانییەكانی 
پەلكێشــی رۆژئاوای كوردســتان كردووە، بەڵكو 
بەشــێكیان بەدەم ئایدیۆلۆژیای چەپەوە هاتوون، 
واتــە ئەوانەی بە دوای ژیانێكــی جیاواز لە ژیانی 
كۆمەڵگا ســەرمایەدارییەكانی رۆژئاوادا دەگەڕان. 
دانیــەل ئێلیــس، تەمــەن 29 ســاڵ و دەرچووی 
زانكۆی ئۆكســفۆرد، بــەدەم هــەردوو الیەنەكەی 
یەپەگــەوە چــووە، بەاڵم دواجار خــۆی بۆ الیەنە 

مەدەنییەكان یەكالكردەوە.
دانیەل كە ئێســتا لە شاری دێرك لە رۆژئاڤای 
كوردســتانە، بــە رۆژنامــە بەریتانییەكــە دەڵــێ 
"سەرەتا ئیمەیلم بۆ یەپەگە نارد و داوام كرد ببمە 
ســەرباز، بەاڵم ئەوان وەاڵمیان نەبوو، ئێســتا كە 
بیری لێدەكەمەوە، هەست دەكەم باش بوو ئەوكات 

وەاڵمیان نەدامەوە". 
لە چەند ســاڵی رابردوودا هەشــت بەریتانی لە 

بەرەكانی شەڕی دژی داعشدا كوژراون.
پاش ماوەیەك دانیەل جارێكی دیكە بیری لەوە 
كردبووەوە كە بڕوانامەی ماســتەرەكەی لە بواری 
ئەندازیــاری دەكرێ لە شــوێنێكی دیكە ســوودی 
زیاتری هەبێ وەك لەوەی لە بەریتانیا بمێنێتەوە، 
ئــەو لەوبــارەوە دەڵــێ: "ئــەوان پێویســتیان بە 
خەڵكی خاوەن شــارەزاییەكەی مــن هەبوو، ئەم 
بژارەیەیان عاقاڵنەترە لەوەی لەناو میلیشــیایەكدا 
ناوی خۆم ناونووس كردبا. لەو ماوەیەی لێرەم لە 
وێستگەكانی كارەبا، بنكەی دابەشكردنی ئاو و ئەو 

جۆرە بوارانە كارم كردووە".
ئانا كەمبڵ، یەكەم ئافرەتی بەریتانیی كوژراوی 
یەپەگە، ئیلهامبەخشی سەرەكیی دانیەل بووە، بۆ 
ئەوەی پەیوەنــدی بە یەپەگەوە بكات، ئەگەرچی 
پێشــتر لەمال و ئەوال چیرۆكی شــەڕڤانی بیانیی 
دیكەشی بیســتبوو، ئێســتاش پێیوایە "ژیان لە 
رۆژئاڤا زۆر سەرنجڕاكێشە، هەرچەند وەك لێواری 
چەقۆش مەترســیدارە، چونكە دیــار نییە ژیان و 

چارەنووسی خەڵك چی دەبێ".
نووری محەممەد، گوتەبێژێكی یەپەگە، لەبارەی 
هاتن و مانەوەی شــەڕڤانە بیانییەكان لە رۆژئاڤا 
دەڵــێ: "ئێمە لــە رۆژئاوا بــژارەی هاوواڵتیبوونی 

ئازادانەمان هەیە، واتە ئەگەر كەســەكە بڕوای بە 
كولتــوور، مێژوو و فەلســەفەی هەرێمەكە هەبێ، 
ئێمە باوەشــیان بۆ دەكەینەوە بۆ ئەوەی بێنە ناو 

كۆمەڵگاكەمانەوە".
شــەڕڤانە بەریتانییەكــە ئــاگای لەوەیــە كــە 
هەندێك خەڵك ئەوان بە خۆبەخشانی كۆڵۆنیالیزم 
یان كۆمەڵە كەســانێكی ســەركێش دەزانن، ئەمە 
گومانێكە كە الی خۆیشی هەیە، بۆیە دەڵێ "هەتا 
ئێستاشی لەگەڵ بێ ئەو پرسیارەم لە خۆم هەیە 
كە ئاخۆ من بۆ قازانجی خۆم لێرە نیم؟ ســەختە 

لێرە بیت و تووشی ئەو جۆرە گومانە نەبیت. بەاڵم 
هەرچی زیاتر لێرە دەمێنمەوە، هەستێكی بەهێزترم 

دەبێ كە ئەوەی دەیكەین كارێكی باشە".
هەندێك لە شــەڕڤانەكان لــە دۆخی ناخۆش و 
لێڵی واڵتەكانیان هەاڵتوون، یەكێك لەوان هانتەر 
پەیج، تەمەن 25 ساڵ و خەڵكی پێنسیلڤێنیایە كە 
پێش هاتنی بۆ رۆژئاڤا لە رێستورانتێك لە شاری 
بلومســبێرگ كاری كردبوو. ســەركەوتنی دۆناڵد 
ترەمپ لە هەڵبژاردنەكانی ســەرۆكایەتی ئەمریكا 
لــە 2016 یەكێك لــەو هۆكارانە بوو كــە وایكرد 

هانتەر بۆ ژیانێكی نوێ بگەڕێ، چونكە بڕوای بەوە 
نەمابوو گۆڕانكاری لە ئەمریكا مومكین بێ.

شــەڕڤانە ئەمریكییەكە پێیوایە "هەموو ئەو 
كەسانەی هاتوونەتە ئێرە و چوونەتە ریزەكانی 
یەپەگە، هۆكاری سیاسی و تاكەكەسی لە پشت 
بڕیارەكەیانــەوە هەیە، مەبەســتم ئەوەیە ئەگەر 
ماڵێكــی خــۆش و خێــزان و كارێكی باشــمان 
هەبووایە، ئەوە كێمان لەڕووی ئایدیۆلۆژییەوە لە 
هەموومان رادیكاڵترە، نەیدەتوانی بەو ئاسانییە 

بڕیاری هاتن بدات".

هانتــەر لە ئایــاری 2018 وە گەیشــتووەتە 
رۆژئاڤــا و لــەو كاتــەوە لــە لیــوای شــەڕڤانە 
نێونەتەوەییەكانــی یەپەگەدایە، لەو كاتەشــدا 
كۆرســی زمان، مێژوو و كولتــووری ناوچەكە و 
بەكارهێنانی چەكی وەرگرتووە و ســەبارەت بە 
لیواكــەی خۆیان دەڵــێ: "دەتوانم بڵێم خەڵكی 
لیواكەمــان  تێدایــە،  كیشــوەرەكانی  هەمــوو 
تێكەڵەیەكــە لــە كۆنــە ســەرباز، چاالكڤانانی 
سیاســی و هەندێك كەســی دیكە كە تەنیا بۆ 

ریسككردن هاتوون".

نابێ جیهان بەرپرسیارێتی 
ئەو جیهادییانە بەتەنیا 

لەسەرشانی كوردی رۆژاڤا 
بهێڵێتەوە

800 ئەوروپی لە گرتووخانەكانی هەسەدەدان

شەڕڤانە بیانییەكان 
دەیانەوێ لە رۆژئاڤا بمێننەوە

لە چەند ساڵی رابردوودا هەشت بەریتانی لە بەرەكانی شەڕی دژی داعشدا كوژراون



12
ژمارە ) 545 ( - دووشەممە  2019/3/4

پەرلەمان داوای هێنانەوەی روفاتی كچانی ئێزدی دەكات.
رووداو - هەولێر

سەرۆكایەتی پەرلەمانی كوردستان سەركۆنەی سەربڕینی كچانی كوردی ئێزدی لە باغۆز دەكات و داواش لە حكومەتی عێراق و حكومەتی هەرێمی كوردستان 
دەكات رووفاتی كچە كوردە ئێزدیییەكان لە باغۆز بهێننەوە. پەرلەمانی كوردســتان لەو بارەیەوە بەیاننامەیەكی دەركردووە و لە بەشــێكیدا هاتووە :"بەناوی 

سەرۆكایەتی پەرلەمانی كوردستان زۆر بەتوندی ئیدانەی ئەو تاوانە گەورەیەی تیرۆریستانی داعش دەكەین كە لەباغۆزی سەر بە پارێزگای دێرەزووری سوریا دژی 
ژمارەیەك لەخوشكان و كچانی كوردی ئێزدی ئەنجامیانداوە، هاوكات داوا لەالیەنە پەیوەندیدارەكانی حكومەتی فیدراڵیی عێراق و حكومەتی هەرێمی كوردستان دەكەین 

بەداواداچوون و رێوشوێنی یاسایی و پێویست بگرنەبەر بۆ هێنانەوەی تەرمی قوربانییەكان و بەدۆكیۆمێنتكردنی بەڵگەنامەكانی".

ژنان

رووداو – هەولێر

هــادی پەیوەندیــی خۆشەویســتی لەگــەڵ 
براژنەكــەی هەبوو، زۆربەی كەســە نزیكەكانی 
نەبــێ.  براكــەی  تەنیــا  دەزانــی،  ئەوەیــان 
بــەاڵم دواجــار پەیوەندییەكــە لــەوە دەرچوو 
كــە بشــاردرێتەوە و هادیــش لــە رووداوێكــی 
تەمومژاویدا خنكا، كەسوكارەكەی دەڵێن خۆی 

خنكاندووە، بەاڵم پۆلیس گومانی هەیە.
هادی كە دانیشتووی یەكێك لە كۆمەڵگاكانی 
دەوروبــەری شــاری هەولێــر بــوو، بەرەبەیانی 
رۆژی 2019/2/15 بــە خنــكاوی دۆزرایــەوە. 
دەسترازەی النكی منداڵەكەی خۆی لەملیدابوو. 
بــە  لەوبــارەوە  پۆلیــس  ســەرچاوەیەكی 
دەڵێــن  "كەســوكارەكەی  گــوت:  )رووداو(ی 
خــۆی خنكاندووە، بــەاڵم بەپێــی لێكۆڵینەوە 
ســەرەتاییەكان گومــان هەیــە لــەوەی خــۆی 
دڵنیــا  "هێشــتا  گوتیشــی  خنكاندبــێ". 

نەبووینەتەوە". 
ئێستا هەریەك لە ژنەكەی خۆی و براژنەكەی 
و یەكێك لە براكانی ئەو پیاوە دەستگیركراون.
بــە گوێــرەی زانیارییــەكان هــادی پێشــتر 
پەیوەنــدی لەگــەڵ براژنــی هەبــووە، بــەاڵم 
كۆتاییــان بە پەیوەندییەكــە هێناوە، دواتر كە 
ماڵــی هادی منداڵێكیان دەبــێ، براژنەكەی كە 

نــاوی بەیانە، بەناوی پیرۆزباییــەوە تەلەفۆنی 
بــۆ دەكات و بەوجــۆرە دووبــارە پەیوەندی لە 

نێوانیان نوێ دەبێتەوە.
شادان كە هاوژینی هادییە، هەمیشە گومانی 
هەبــووە كە هادی و بەیان پەیوەندییان هەبێ، 
بۆیە ئەو شــەوە كە مێردەكــەی خەوتووە، بە 
دزییەوە تەماشای مۆبایلەكەی كردووە و گوێی 
لە پەیوەندییــە تەلەفۆنییەكانی نێوان هادی و 
بەیان گرتووە. شــادان یەكســەر پەیوەندی بە 
ئاكامی برای هادییەوە دەكات و داوای لێدەكات 
بێتــە ماڵیان، پێكەوە گــوێ لە پەیوەندییەكان 
دەگرنــەوە. لەوكاتــەدا هــادی بەخەبەر دێت و 
شــادانیش دەیكاتــە قیــژە و هاواركــردن، بــە 
هاوژینەكــەی دەڵێت "لەمێــژە دەزانم خیانەتم 
لێدەكەی". هادیش هێزی لێدەبڕێت و دەكەوێتە 
ســەر زەوی، بــە ئاكامی بــرای دەڵێت ژنەكەم 
لێــرە دووربخــەوە و بیبــە ماڵی باوكــم با بەم 

شەوە دراوسێكان پێمان نەزانن.
شادان و هادی شەش ساڵە هاوسەرگیرییان 
كــردووە و خاوەنــی ســێ منداڵــن، یەكێك لە 
بــە )رووداو( كەســە نزیكەكانــی خێزانەكــە 
ی راگەیانــد: "هــادی و بەیان پێنج ســاڵ بوو 
پەیوەندیی خۆشەویستیان هەبوو. هەمووان بە 
پەیوەندییەكەیــان دەزانــی، تەنیا ئاكامی برای 
نەبــێ، كەســوكارەكەی چەندینجــار داوایان لە 

هــادی كرد ئەوەندە تێكەڵی براژنەكەی نەبێت، 
دایكــی هــادی بە شــادانی گوتبــوو دڵت هیچ 
نەكات، بەیان خۆی كەســێكی سوعبەتچییە و 

ئەوان وەكو خوشك و برا وان".
لەبــارەی پەیوەندی نێوان هــادی و بەیان، 
شــادان دەڵــێ: "هەســتم بــە پەیوەندیەكەیان 
و  ســەیران  لەكاتــی  بەتایبــەت  كردبــوو، 
چوونەدەرەوە، ئــەوان لە هەڵپەڕكێدا بەردەوام 
دەستی یەكدییان دەگرت، بەیان زۆر سوعبەتی 
دوای  بــەاڵم  دەكــرد،  مێردەكــەم  لەگــەڵ 
ئاگاداركردنەوەیــان لەالیــەن كەســوكاریانەوە، 
یەكدیشــمان  ســەردانی  نەمــا،  پەیوەندییــان 

نەدەكرد، بەاڵم من هێشتا گومانم مابوو".
رووداوەكــەش  شــەوی  لەبــارەی  شــادان 
دەڵــێ: "ئــەو شــەوە هــادی خــەوت. هەموو 
شــتێكم لەڕێگــەی بەرنامــەی تۆمــاری دەنگی 
مۆبایلەكەیەوە زانی، خۆم رانەگرت و پەیوەندیم 
بــە ئاكامــی برایەوە كــرد، ئەو هــات منی برد 
بــۆ ماڵی خــەزوورم، نزیكــی بەرەبەیان لەگەڵ 
خەســووم و ئاكام چووینــەوە ماڵی خۆمان بۆ 
ئەوەی قســە لەگەڵ هــادی بكەیــن، بەاڵم كە 
چووینە ژوورەوە، بینیمان بە دەسترازەی النكی 
منداڵە بچووكەكەم خۆی هەڵواســیبوو، ئاكامی 
برای دەســترازەكەی لە ملی كردەوە، ویستمان 
بیبەینە نەخۆشخانە، بەاڵم گیانی دەرچووبوو".

بەیان نكۆڵی لەوە ناكات كە پەیوەندی لەگەڵ 
هــادی هەبــووە و دەڵێت :"ســاڵێك لەمەوبەر 
هــادی تەلەفۆنی بۆ كــردم و داوای پەیوەندی 
لێكردم، هەرچەندە من خۆشمدەویســت، بەاڵم 
رەتمكردەوە، كەچی وازی نەهێنا، منیش رازی 
بــووم، بــەاڵم دوای چەند مانگێك بــۆ ئەوەی 
تووشــی كێشــە نەبــم ژمارەكەیم بلــۆك كرد، 
ماوەی ســاڵێك بــوو هاتوچــۆ و پەیوەندیمان 

نەمابوو".
لەدایكبوونی منداڵێكی شــادان دەبێتە هۆی 
دروســتبوونەوەی پەیوەندییەكە. بەیان گوتی: 
"ئاكام داوای لێكــردم پەیوەندییان پێوە بكەم 
و پیرۆزبایی لەدایكبوونی منداڵەكەیان لێبكەم، 
منیش پەیوەندیم بە هادی كرد، بەاڵم ئەو داوای 
خۆشەویستی لێكردمەوە، منیش نەمشاردەوە و 

پێمگوت كە هێشتا خۆشمدەوێت".
بەیــان رەتیدەكاتــەوە كــە مردنــی هــادی 
پەیوەندی بە ئەوەوە هەبێ و دەڵێ: "ســەعات 
چــوار و نیــوی بەرەبەیــان پەیوەندییان پێوە 
كردین كە بچین بۆ نەخۆشــخانە. كە گەیشتینە 
ئــەوێ پێیانگوتین هادی خۆی خنكاندووە. من 
هیچ پەیوەندییەكم بە رووداوی مردنی هادییەوە 

نییە".

شكار ئەحمەد
رووداو – هەولێر

لیژنــەی بااڵی فەتــوا لە ســلێمانی بڕوانامەی 
شــەرعی بــە 11 ئافــرەت دا كە ماوەی 7 ســاڵە 
لــە قوتابخانەی پێشــەوا غەزالــی دەخوێنن. ئەو 
ئافرەتانــە دەتوانن وتاری هەینی بخوێننەوە و كچ 

و كوڕیش لە یەكدی مارە بكەن.
د.ئەحمــەد شــافعی، ئەندامــی لیژنــەی بااڵی 
فەتوا لە ســلێمانی بە )رووداو(ی راگەیاند: "ئەم 
11 ئافرەتە بێجگە لەوەی بەشێوەیەكی ئەكادیمی 
پەیمانــگا و كۆلێــژی زانســتە ئیســامییەكانیان 
تــەواو كــردووە، زیاتر لە 7 ساڵیشــە هەموو ئەو 
دەرســانەی لــە حوجرە دەخوێنــرێ وەكو فیقهـ، 
نەحــو، حەدیــس، ســەرف، تەفســیر و بەالغە، 
هەموویــان خوێنــدووە، بۆیــە وەك پســپۆڕێكی 
هەمــوو  وەاڵمــی  دەتوانــن  شــەرعی  زانســتی 

پرسیارێكی شەرعی بدەنەوە".
 1992 ســاڵی  لــە  غەزالــی  قوتابخانــەی 
كراوەتــەوە، بە گوتەی شــافعی چەندین ئافرەت 
لــەوێ خوێندوویانــە، بەاڵم پێشــتر مەراســیمی 
بەخشــینی مۆڵەتی زانستییان بۆ رێكنەخستوون، 
ئێستاش قوتابخانەكە 30 قوتابی ئافرەتی هەیە.

لەبارەی ئەو بڕوانامەیــەش كە بە ئافرەتەكان 
گوتــی:  فەتــوا  لیژنــەی  ئەندامەكــەی  دراوە، 

"بڕوانامەكە ئیجازەی مەالیەتی نییە وەكو بەشێك 
لــە میدیاكان باســی دەكــەن، بەڵكــو بڕوانامەی 

زانستییە".
ئەو ئافرەتانە زانســتی تەفســیر، فەرموودە و 
فیقهی ئیسامییان لەالی شافیعی خوێندووە. ئەو 
دەڵێت "ئافرەتەكان لەو ســێ زانســتە توانایەكی 
باشــیان هەیــە بەتایبەتی لە فیقهی ئیســامیدا، 
بۆیــە هەر كەســێك بەتایبــەت ئــەو ئافرەتانەی 

روویــان نایە پرســیار لە پیاوان بكــەن، دەتوانن 
پرســیارە فیقهی و شــەرعییەكانیان لەوان بكەن، 
ئــەو ئافرەتانە دەشــتوانن قوتابخانەیــان هەبێت 
و زانســتە شــەرعیەكان بــە ئافرەتــان بڵێنەوە. 
هەروەها دەتوانن كچ و كوڕ لە یەكدی مارە بكەن.
ســەبارەت بــە خوێندنەوەی وتــاری هەینی و 
پێشــنوێژی و بانگدانیــش، ئەندامەكــەی لیژنەی 
فەتوا دەڵێت: "بەگوێرەی فیقهی ئیسامی وتاری 

هەینــی تایبەتە بە پیاو، بەاڵم ئەگەر مزگەوتێكی 
تایبــەت بــە ئافرەتــان هەبــێ، ئەوانــە دەتوانن 
پێشــنوێژییان بۆ بكەن و نوێــژی جەژن و ئەركە 
دینییەكانــی تێــدا جێبەجێ بكەن، ســەبارەت بە 
پرسی بانگدانیش لەڕووی شەرعەوە دروست نییە 
ئافرەت بانگ بدات، ئەوانیش ناتوانن بانگ بدەن".
هەاڵڵە محەممــەد، یەكێكە لەو 11 قوتابییەی 
كە بڕوانامەی وەرگرتووە، ئەو لە ساڵی 1992 وە 

خەریكی خوێندنی شەرعییە و پەیمانگەی زانستە 
ئیســامییەكانی تــەواو كــردووە. خاوەنــی پێنج 
كتێبــی چاپكراوە، چوار لێكۆڵینەوەی مەیدانی لە 

بواری ئافرەت و شەریعەتدا هەیە.
لــەو بڕوانامەیــە دەكات كــە  هەاڵڵــە بــاس 
پێیانبەخشــراوە و دەڵــێ: "بڕوانامەكــەی ئێمــە 
ئەهلییــە و حكومــی نییــە، حــەوت ســاڵ لــە 
قوتابخانەی پێشــەوا غەزالــی خوێندوومانە، بۆیە 
ئێمــە لەڕوانگەی كارەكانــی كۆمەڵگەوە دەتوانین 
ئیشــی خۆمان بكەین، بەتایبەتی لە پرســەكانی 
ژن و كۆمەڵــگا، هەروەها لــە خولەكان و بەرنامە 
میدیاییەكانــدا وانــەی فیقهـــ بە ژنــان بڵێینەوە، 
چونكــە ژنەكان زیاتر لــە ژنێك تێدەگەن وەك لە 

پیاوێك". 
هەاڵڵــە  پێشــنوێژی،  و  وتــاردان  لەبــارەی 
محەممەد دەڵێ: "ئەگەر مزگەوتی تایبەت بە ژنان 
هەبێــت، یەكێك لــەو ئافرەتانــەی بڕوانامەكەیان 
وەرگرتــووە دەتوانــن ئیمامــەت بكــەن و نوێژی 
هەینی و وتاریشــیان بــۆ بدەن، دەكرێ وەزارەتی 
بیكاتــە  و  بــكات  دەستپێشــخەری  ئەوقــاف 
گەورەترین دەســتكەوت كە بۆ یەكەمجار لەســەر 
ئاســتی عێراق مزگەوتی تایبەت بە ژنان دروست 
بكەن، ئێمــە ئامادەین ئیمامەتــی بكەین و تێیدا 

وەاڵمی پرسیارەكانی ئافرەتانیش دەدەینەوە".
ســەبارەت بــە پرۆژەكانیــان دوای وەرگرتنی 

بڕوانامــە، هەاڵڵــە گوتــی "كۆمەڵێــك پڕۆژەمان 
ئامــادە كردووە، چونكە دڵنیــام هەر یەكێك لەو 
دەرچووانە دەتوانێت هێندەی رێكخراوێك خزمەت 
بە ژنان بكات بەبێ بەرامبەر، بیرۆكەی ئەوەشمان 
هەیە كە لەنێو خۆماندا لیژنەیەك دروستبكەین بۆ 
وەاڵمدانەوەی پرســیارەكانی ئافرەتان و هەوڵدان 
هەروەهــا  كێشــەكانیان،  چارەســەركردنی  بــۆ 
پڕۆژەی نووســین و توێژینەوە لە هەندێك بابەتی 
فیقهی ئیســامی و هەندێك فەرموودە و ریوایەت 
كــە لەســەر ئافــرەت هەیە، بــۆ ئەو ســەردەمە 
چەنــدە دروســتە و لەگەڵ بنەما چەســپاوەكانی 
قورئانــدا یەكدەگرێتــەوە یــان دژە؟ یەكێــك لە 
كارەكانمــان ئەوەیە كە قوتابی وەربگرین، چونكە 
بڕوانامەكەمان رێگەمان پێدەدات زانستی شەرعی 

بڵێینەوە".
ئەو ژنانە تەنیا لەســەر پرسی ژن كار ناكەن، 
وەكــو هەاڵڵە گوتی: "ئێمە پســپۆڕیمان هەیە لە 
ســێ بواردا، ئەوانیش فیقهـ و ئوسوڵی فیقهـ، كە 
ژن و پیــاو و كۆمەڵگــەش دەگرێتــەوە، هەروەها 
زانستی تەفسیر كە ئەویش ژن و پیاو دەگرێتەوە، 
حەدیســیش بەهەمانشــێوە، بۆیــە كاری ئێمــە 
تایبەت نییە بە پرس و پرســیارەكانی ژن، بەاڵم 
ئێمــە زیاتر لە پرســی ژن قاڵبووینــەوە، چونكە 
ئێستا بۆشاییەكی گەورە هەیە و دەمانەوێت پڕی 

بكەینەوە".

بەهۆی ئاشكرابوونی
پەیوەندییەكەیان خۆی دەخنكێنێ

هادی پەیوەندی خۆشەویستی لەگەڵ براژنەكەی هەبووە

11 ئافرەت دەبنە ئیمام و خەتیب

ئێستا 30 قوتابی ئافرەت لە قوتابخانەی غەزالی دەخوێنن

شافیعی بڕوانامە دەداتە 11 قوتابی غەزالی

دیمەن بورهان
رووداو -هەولێر

لــە هەولێــر پیاوێــك گورچیلە بــە ژنەكەی 
دەفرۆشــێت بە بەڵێنــی ئەوەی ژنــی دووەمی 
تەاڵق بدات، بەاڵم بەڵێنەكەی ناباتەسەر. ژنەكە 
ســكااڵی لەســەر مێردەكەی تۆمار كرد، بەاڵم 

دواتر لەژێر هەڕەشەدا سكااڵكەی كشاندەوە.
چیمەن ئەحمەد، تەمەن 28 ســاڵ، نزیكەی 
8 ســاڵە هاوســەرگیری لەگەڵ گۆران عەبدوڵاڵ 
كردووە كە دوو ساڵ لە خۆی بچووكترە. ئەوان 
ئێســتا خاوەنــی ســێ منداڵن، بەاڵم ســاڵێك 
لەمەوبەر گۆران پەیوەندی لەگەڵ ژنێك بەناوی 
ســارا دادەنــێ كە ئەویش هاوژیــن و منداڵێكی 
هەبوو. هاوژینی سارا بە پەیوەندییەكە دەزانێ 
و لە سارا جیادەبێتەوە. دواتر گۆران بە نهێنی 
سارا مارە دەكات، ئێستاش منداڵێكیان هەیە.

چیمەن بە )رووداو(ی گوت: "گۆران ئیشــی 
كڕین و فرۆشــتنی ئۆتۆمبێلــی دەكرد، هەرچی 
دەســتی دەكەوت لە خواردنەوە و كاری خراپ 
خەرجــی دەكرد، بەردەوام بــێ پارە بوو، بۆیە 
پەنــای بــۆ فرۆشــتنی گورچیلەی برد، ســاڵی 
رابــردوو گورچیلەیەكــی خۆی بــە 9200 دۆالر 
فرۆشــت، پارەكەشــی لــە رابــواردن لەگــەڵ 

ئافرەتان بەهەدەر دا".
كاتێك چیمەن بۆی ئاشكرا دەبێ كە گۆران 
پەیوەندی لەگەڵ ســارا هەیە، بڕیار دەدات لێی 
جیاببێتــەوە، بەاڵم وەك خــۆی دەڵێت، لەبەر 
ئاینــدەی منداڵەكانی لە بڕیارەكەی پەشــیمان 
بووەتــەوە. چیمــەن دەڵێــت: "ماوەیەكی زۆر 
زیز بووم و چوومەوە ماڵی باوكم، ویســتم لێی 
جیاببمەوە و منداڵەكانم بهێنمە الی خۆم، بەاڵم 
ماڵی باوكم پێیانگوتم منداڵی پیاوێكی وا خراپ 
بەخێــو ناكەین و نابێت لەگەڵ خۆت بیانهێنی. 

منیــش ناچار لەبەرئــەوەی منداڵەكانم نەكەونە 
ژێر دەستی باوەژن، گەڕامەوە الی گۆران".

دوای فرۆشتنی گورچیلەیەكی خۆی، گۆران 
هەمــان بیرۆكــە دەخاتە مێشــكی چیمەنەوە و 
بەڵێنــی پێــدەدات كە لــە ســارا جیادەبێتەوە 
ئەگەر ئەو گورچیلەی خۆی بفرۆشــێ. چیمەن 
دەڵێت: "ســەرەتای ئەمســاڵ گــۆران پێیگوتم 
تــەاڵق  ئەگــەر گورچیلــەت بفرۆشــی، ســارا 
دەدەم. ســەرەتا رازی نەبــووم، بەاڵم دواتر بۆ 
رزگاربوونم لە هەوێكەم و گەڕانەوەی گۆران بۆ 
الی من و منداڵەكانم، ئامادەبووم گیانی خۆشم 
ببەخشــم، بۆیە بە داواكەی رازی بووم، گۆران 
لەبەرچــاوی من ژنەكەی دەركرد و گوتی لەالی 

مەالش تەاڵقم داوە".
چیمــەن دەڵێــت مێردەكەی لەگــەڵ هەمان 
كــە  نرخــەی  ئــەو  لەســەر هەمــان  و  دەاڵڵ 
گورچیلەكــەی خۆی پێ فرۆشــت رێككەوتبوو 

"چوویــن بــۆ دهۆك و ســێ رۆژ ماینــەوە. لە 
نەخۆشــخانە گوتم گورچیلەی خۆم دەبەخشم. 
گورچیلەكــەم بەخشــی و گۆرانیــش پارەكەی 
وەرگــرت. تەكســییەكی كــڕی و دوای چەنــد 
رۆژێك بە ســێ سەد دۆالر قازانج فرۆشتییەوە. 
لە ســەر جێگا بووم پێیگوتم كــە چاكبوویەوە 
هــەزار دۆالرت دەدەمــێ كەلوپەلــی ماڵــی پێ 
بكڕە، زۆر دڵخۆش بووم، چونكە ماڵەكەم هیچ 

شتێكی تێدا نییە".
بــەاڵم بەڵێنەكانی گۆران بــۆ چیمەن وەكو 
بڵقی ســەر ئــاو بوون. چیمــەن دەڵێت: "یەك 
دینــاری نەدامــێ، تەنانــەت نەیبــردم بــۆ الی 
پزیشــكیش. دوو هەفتە پێش ئێســتا گەڕایەوە 
الی ســارا، هەموو پارەكەشــی لە خواردنەوە و 

ئافرەتی لەشفرۆش خەرج كرد". 
هەڕەشــەم  هەردووكیــان  "بــە  گوتیشــی: 
لێدەكــەن. مێردەكــەم پێمدەڵــێ قســە بكەی 

ســەرت دەبــڕم. ســكااڵم تۆمــار كــرد، گۆران 
لەپێــش دادوەر هەڕەشــەی كوشــتنی لێكردم، 
منیــش نەموێــرا هیچ بڵێــم، ئێســتاش هەموو 
گیانی شــكاندووم دەڵێت چۆن ســكااڵت تۆمار 
كردووە، هێشتا چیت نەبینیوە، دەبێت خراپتر 

ببینی" .
چیمــەن لــە رێگــەی )رووداو(ەوە داوای لە 
الیەنە پەیوەندیدارەكان كرد كە بێنە سەرخەت 

و گیانی خۆی و منداڵەكانی رزگار بكەن.
محەممەد گۆمەشــینی گوتەبێژی دەســتەی 
مافی مرۆڤی هەرێمی كوردســتان، سەبارەت بە 
كەیســی چیمەن بــە )رووداو(ی گــوت : "ئەم 
كەیســە هەرچەنــد هەڵــەی گــەورەی ژنەكەی 
تێدایە كە رازی بووە بە فرۆشــتنی گورچیلەی، 
بــەاڵم كارەكانــی مێردەكەی هەر لــە خیانەت 
و هێنانــی ژنــی دووەم بە نهێنی، نایاســایین، 
بۆیــە پێویســتە چیمــەن لــە بەڕێوەبەرایەتی 

بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژیی دژی ژنان سكااڵ 
تۆمار بكات".

ئــاری  كەیســە  بــەو  ســەبارەت  هــەر 
گشــتی  بەڕێوەبــەری  یاریــدەدەری  رەفیــق، 
بەرەنگاربوونــەوەی توندوتیژیــی دژی ژنان بە 
)رووداو(ی گــوت: "پێویســتە بە زووترین كات 
لەالی ئێمە ســكااڵ تۆمار بكات و بەدڵنیاییەوە 
ئەو پیاوە چەند دۆسیەیەك لە دژی دەكرێتەوە، 
ئەگەر ئەوانەی ژنەكە باســی دەكات بەسەریدا 

ساغ ببنەوە، سزایەكی توند دەدرێت".
هۆگــر عەزیــز، گوتەبێژی پۆلیســی هەولێر 
دەڵێــت ئەوان ئاگاداری كەیســی ئەو ئافرەتەن 
كە سكااڵی تۆمار كردووە و مێردەكەشی گیراوە 
:"بــەاڵم كاتێــك دۆســیەكە چووەتە بــەردەم 
دادوەر، ئافرەتەكــە لــە ســكااڵكە پەشــیمان 

بووەتەوە".

بەڵێنی پێدابوو ژنە تازەكەی تەاڵق بدات

پیاوێك گورچیلە بە ژنەكەی دەفرۆشێ
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لە هەولێر كەسێك لەبەردەم ماڵەكەی دەكوژرێتكۆمەاڵیەتی

رووداو - هەولێر
شــەوی شــەممەی رابردوو لە گەڕەكی هاوكاریی شــاری هەولێر، كەسێك كە پێشمەرگە بووە بە گوللە دەكوژرێ   و گوتەبێژی پۆلیسی هەولێریش دەڵێ "بۆ زانینی 

هۆكاری رووداوەكە، بە چڕی دەستمان بە لێكۆڵینەوە كردووە". هۆگر عەزیز، گوتەبێژی پۆلیسی هەولێر بە )رووداو(ی راگەیاند "شەوی 201/3/2 لە گەڕەكی هاوكاری، 
كەسێكی تەمەن 43 ساڵ كە پێشمەرگە بوو لە بەردەم ماڵەكەی بە گوللە كوژراوە . بەاڵم هێشتا هۆكاری كوشتنەكەی نەزانراوە". گوتەبێژی پۆلیسی هەولێر، باسی لەوەشكرد 

ئەو كەسەی كوژراوە خێزاندار بووە و باوكی سێ  منداڵ بووە.

شكار ئەحمەد
رووداو – هەولێر

لە هەولێر برایەك برا بچووكەكەی خۆی دەكوژێ 
و لەگەڵ هاوژینەكەی دەســتگیر دەكرێن. بەگوتەی 
پۆلیس كێشــەكە لەســەر ئــەوە بووە كــە هاوژینی 

بكوژەكە پەیوەندی لەگەڵ كوژراوەكەدا هەبووە.
)ش.ی( تەمەنــی تەنیــا 14 ســاڵ بــوو كاتێك 
براكــەی بــەزۆر دەیدات بــە یەكێك لــە ئامۆزاكانی 
بەناوی )م.ئەنوەر( بەاڵم ئەو دەڵێ برای مێردەكەی 
خۆشویســتووە: "براكــەم بە زۆر منــی دا بە )م(ی 
ئامۆزام، بەاڵم من بەهیچ شێوەیەك ئەوم نەدەویست، 
بۆیە دوای هاوسەرگیریشم لەگەڵ )م(، من و ئەحمەد 
یەكدیمــان هــەر خۆشدەویســت، وەكــو ژن و مێرد 

وابووین".
هەرچەنــدە )ش( و )م( ئێســتا خاوەنــی دوو 
منداڵن، بەاڵم ئەحمەد كە چەند ســاڵێك لە براكەی 
بچووكترە، چاوی بەرایی نادات )ش( لەگەڵ كەسێكی 
دیكەدا ببینێ، تەنانەت ئەگەر براكەی خۆشی بێت، 
بۆیــە )ش( دەڵێ: "رۆژێك ئەحمەد هەندێك ژەهری 
دامــێ و گوتی دەبێ بیدەیە مێردەكەت، هەڕەشــەی 
ئەوەشی لێكردم كە ئەگەر ئەو كارە نەكەم، هەردوو 

قاچم دەبڕێتەوە، بەاڵم نەمتوانی ئەو كارە بكەم".
)ش( باســی پالنەكــە بۆ هاوژینەكــەی دەكات، 
بــەاڵم ئەو باوەڕ نــاكات. )ش( گوتی: "هاوژینەكەم 
شتەكەی زۆر بە ســادەیی وەرگرت و گوتی: براكەم 
شــتی وا ناكات، تەنانەت رۆژێك ئەحمەد پەیوەندی 
پێوەكردم و پرســیاری لەبــارەی ژەهرەكە لێكردم، 
لەوكاتەدا مێردەكەم هاتە ژوورەوە، خۆی گوێی لێبوو 
كــە ئەحمەد باســی ژەهرەكەی دەكــرد. ئینجا )م( 

بڕوای كرد".
)م( و )ش( دەیانــەوێ ســكااڵ لەســەر ئەحمەد 

تۆمار بكەن، بەاڵم چیرۆكەكە بە كوشــتنی ئەحمەد 
كۆتایی دێ، )م( گوتی: "پێشتر هاوژینەكەم پێیگوتم 
برا بچوكەكەت دەیەوێ بتكوژێ و دەست بەسەر ماڵ 
و منداڵتدا بگرێ، منیش باوەڕم نەكرد، شەوێك پێش 
رووداوەكــە هاوژینەكەم گوتی براكــەت زۆر بەجدی 

لەدوای تۆیە و ویســتوویەتی بتكوژێ، ژەهریشی بە 
من داوە، دوای ئەوەی بە گوێی خۆم گوێم لە براكەم 
بوو كە دەیەوێ بە ژەهر بمكوژێ، بڕیارمان دا بچینە 

الی پۆلیس و سكااڵی لەسەر تۆمار بكەین".
شــەوی رووداوەكە )م( لە ماڵ دەچێتە دەرەوە 

، دوای ئــەو ئەحمــەدی برای دەچێتــە ماڵەكەی، 
)م( دەڵــێ: "ســەعات هەشــتی شــەو گەڕامــەوە 
ماڵــەوە، كوڕەكەم دەرگاكەی كــردەوە. كە چوومە 
ژوورەوە گوێــم لێبوو لەپشــتی دەرگاكە ئەحمەدی 
بــرام و هاوژینەكەم باســی ژەهر و ئەو شــتانەیان 

دەكــرد، دەرگاكەم كــردەوە هەردووكیــان بێدەنگ 
بــوون و هیچیــان نەگــوت، دواتــر )ش( گوتــی 
براكــەت وازم لێناهێنــێ، منیــش ژن و منداڵەكەم 
بردە ژووری پشــتەوە و دەرگام لەســەر داخستن، 
گەڕامــەوە دیوەخــان و لە ئەحمەدم پرســی بۆ واز 
لــە ئێمــە ناهێنی، بوو بــە دەمەقاڵێمــان، منیش 
كاڵشینكۆفەكەم هێنا و گوللەیەكم پێوەنا، ئەو لەو 
كاتەدا پشــتی لێكردم و گوللەكە بەر سەری كەوت 

و مرد".
كاتێــك )م( تەقــە دەكات، ژن و منداڵەكــەی 
دەیكەنە هاتوهاوار، )ش( گوتی: "ئێمە نەماندەزانی 
لە دەرەوە چــی روودەدات، دوای تەقەكە هاوارمان 
كرد. )م( دەرگاكەی كردەوە و هەڕەشەی لێكردین 
كە ئەگەر بێدەنگ نەبین دەمانكوژێ، بە منداڵەكانی 
گــوت بچنە ناو جێگا و بخــەون، دوایی منی بانگ 
كــرد، بینیم تەرمی ئەحمەد لــە ژوورەكە كەوتبوو، 
بەتانییەكی پێدا درابوو، هەڕەشەی لێكردم و گوتی 

ئەگەر باســی بكەی 100 ســاڵی دیكەش بێت هەر 
دەتكــوژم، منی ناردە ژووری نووســتن، بەرەبەیان 
هاتمــە دەرەوە بینیــم ماڵەكە خاوێــن كرابووەوە و 

تەرمی ئەحمەدیش لەوێ نەمابوو".
)م( دەیــەوێ كوشــتنی براكــەی بشــارێتەوە. 
تەرمەكــەی دەباتەوە ماڵەكەی خۆی: "ئەو شــەوە 
تەرمەكــەم لە بەتانییەك پێچا و بە پەت بەســتم، 
خســتمە نێو ئۆتۆمبێلەكەم و بردمەوە ماڵی خۆی، 
لەوێ دامنا و گەڕامەوە ماڵەوە، بەتانییە خوێناویەكە 
و قەوان و مۆبایلەكەی ئەحمەدیشــم خســتە بیری 
تەوالێتەكە، جلوبەرگ و رایەخە خوێناوییەكانیشــم 
ســووتاند، بەیانیەكەشــی چوومــە ســەر كارەكەم 
و چاوەڕێــم كرد تــا هەواڵی دۆزینــەوەی تەرمەكە 
باڵوبێتــەوە، بۆ شــەوەكەی تەرمەكــە دۆزرایەوە و 
دوای چەند رۆژێك لە رووداوەكەش خۆم رادەســتی 

پۆلیس كرد".
منداڵەكانی )م( و )ش( نكۆڵی لەوە ناكەن كە 
دایكیــان پەیوەندی لەگەڵ مامیــان هەبووە، ئەوان 
دەڵێن ماممان هەفتەی دوو سێ جار دەهاتە ماڵمان، 
بەتایبەت لەوكاتانەی باوكم لە ماڵەوە نەبوو، داوای 
لە ئێمە دەكرد بچینە ژوورێكی دیكە و لەگەڵ دایكم 

بەتەنیا دەمانەوە.
ســەرچاوەیەكی پۆلیــس لەبارەی ئەو كەیســە 
بە )رووداو(ی راگەیاند: "لەســەر ئــەم رووداوە ژن 
و مێردەكە دەســتگیركراون، دوای چەند رۆژێك لە 
رووداوەكە بكوژی پیاوەكە كە برا گەورەی خۆیەتی، 
خــۆی رادەســتی پۆلیس كرد، بــەاڵم هاوژینەكەی 
هەاڵتبــوو، دوای هەفتەیەك توانیمان لەنێو ماڵێكدا 

لە هەولێر دەستگیری بكەین".
بەپێی قسەی ئەو سەرچاوەیەی پۆلیس، ژنەكە 
دەستی نەبووە لە كوشتنی برای هاوژینەكەی، بەاڵم 

خۆی دانی بەوەدا ناوە كە پەیوەندییان هەبووە.

بەدەستی برا گەورەكەی دەكوژرێت

عومەر چاوشین
رووداو - راپەڕین

 )ئا( چەند جارێك چووە داخوازیی كچەكەی 
محەممەد بۆ ئەوەی ببێتە بووكی، بەاڵم محەممەد 
رازی نەبوو كچەكــەی بداتە كوڕی )ئا(. دواجار 
محەممــەد لەســەر ئــەو هەڵوێســتەی كــوژرا و 

كوڕەكەشی بریندار بوو.
رۆژی 2019/2/23 لە كۆمەڵگەی شــكارتەی 
سەر بە قەزای راپەڕین، پیاوێك بەناوی محەممەد 
ئیسماعیل مەحموود، باوكی 10 منداڵ، لە نزیك 
ماڵەكەی خۆی لەالیەن دوو كەسەوە تەقەی لێكرا 
و كوژرا، شۆڕشــی كوڕیشــی هەر لەوێدا بریندار 

بوو.
رائید شــۆڕش ئیسماعیل، گوتەبێژی پۆلیسی 
راپەڕیــن بە )رووداو(ی گــوت: "دوای ئەوەی لە 
رووداوەكــە ئاگادار كراینــەوە، هێزەكانی بنكەی 
پۆلیسی سنوورەكە گەیشتنە شوێنی رووداوەكە، 
بەاڵم لەبەرئــەوەی تەقەكەرەكان بۆ شــوێنێكی 

نادیار رایانكرد، كەسیان دەستگیر نەكران".

پۆلیس دۆســیەی بۆ رووداوەكە كردووەتەوە، 
بە گوێرەی لێكۆڵینەوە بەراییەكان، تەقەكەرەكان 
دوو بــران و تەقەیــان لە ئامۆزایەكــی خۆیان و 
كوڕەكــەی كــردووە، بــەو هۆیــەوە ئامۆزاكەیان 
كوشتووە و كوڕەكەشیان بریندار كردووە. دادوەر 
بەپێی ماددە 406 لە یاســای ســزادانی عێراقی 
بڕیــاری دەســتگیركردنی بــۆ دوو تۆمەتبارەكە 

دەركردووە.
ســەبارەت بــە هــۆكاری كێشــەی نێوانیان، 
گوتەبێــژی پۆلیســی راپەڕیــن دەڵێــت: "ئــەو 
دوو خێزانــە كێشــەیەكی كۆنــی كۆمەاڵیەتی لە 
نێوانیانــدا هەبــووە، دیارە كێشــەكە هــەروا بە 
چارەسەرنەكراوی ماوەتەوە و لەو ماوەیە دووبارە 
ســەریهەڵداوەتەوە، ئەمجارەیــان خوێنــی تێــدا 

رژاوە".
مەحموود ئیسماعیل كە براگەورەی محەممەدە، 
باســی كێشــەی براكەی لەگــەڵ ئامۆزاكانی كرد 
گوتی: "ئەو ئامۆزایەمان كە تەقەی لە محەممەد 
و شۆڕش كردووە، چەند جارێك چووە خوازبێنی 
كچێكــی محەممەد، بــەاڵم محەممەد و كوڕەكەی 

رازی نەدەبوون كچەكە بدەنە كوڕی ئەوان".
بــە گوتەی مەحموود، ئامۆزاكەیان ســێ جار 
چوو بوو بۆ خوازبێنی كچەكەی محەممەد، بەاڵم 
هەر ســێ جارەكە دەســتیان بەڕوویــەوە نابوو. 
خۆیشــی لەســەر داوای ئامۆزاكانــی، دووجــار 
تەكلیفــی لە محەممەد كردبــوو، بەاڵم محەممەد 

داواكاری ئەویشی رەتكردبووەوە.
مەحمــوود دەڵێــت، بەڵێنیان لــە ئامۆزاكەی 
وەرگرتبوو كە چیدی داوای ئەو كچە نەكات، بەاڵم 
لەو ماوەیەدا جارێكــی دیكە داوای كردووەتەوە، 
بەو هۆیەوە شەڕە قسە لە نێوانیان دروستبووە.

مەحمــوود باســی رۆژی رووداوەكە دەكات و 
دەڵێت: "وادیارە پێشــتر بە تەلەفۆن قسەیان بە 
یەكــدی گوتووە، دواتر )ئــا( و )ر(ی كوڕی بە 
كالشــینكۆف و دەمانچە هەڵیانكوتاوەتە ســەر 
محەممەد و شۆڕش، محەممەد كوژرا و شۆڕشیش 

بریندار بوو".
سەبارەت بە هەڵوێستی خێزانەكەیان بەرامبەر 
بە تۆمەتبــارەكان، مەحموود گوتــی: "ئەوانەی 
دڵنیــام  ئامۆزامانــن،  كــردووە،  تاوانەكەیــان 

كەسوكاری ئەوانیش وەكو ئێمە نیگەرانن، ئەوان 
خوێنی ئێمەن و بەشدارییان لە پرسەكەشدا كرد، 
بۆیە تەنیا سكااڵمان لەسەر تەقەكەرەكان هەیە".
 گوتیشی: "دوای تەواوبوونی پرسە، هەردووال 
كۆدەبینەوە، بۆ ئەوەی بڕیارێك لەبارەی كێشەكە 

بدەین".
مــام جــەالل بێناتانــی ئەنجوومەنــی گوندی 
بێناتــان كە ســەر بە كۆمەڵگەی شــكارتەیە لە 
ســنووری خۆشــناوەتی، دەڵێــت ئــەو ئامۆزای 
هەردووالیــە، نەیزانیــوە هیــچ كێشــەیەك لــە 
نێوانیانــدا هەبووبێ، تەنیا ئــەوە نەبێ كە )ئا( 
چەنــد جارێــك چووەتــە خوازبێنــی كچەكــەی 
محەممەد بۆ كوڕەكەی، بەاڵم ئەوان رازی نەبوون 

كچەكەیان بدەنێ.
و  "ریشســپی"  لەگــەڵ  دەڵێــت  ئــەو 
"پیاوماقواڵن"ی ناوچەكە هەوڵ دەدەن كێشــەكە 
لەوە گەورەتر نەبێ و خوێنی كەسی دیكە نەڕژێ، 
دوای تەواوبوونی پرســەی محەممەد، ســوڵح لە 
نێوانیان دەكــەن. ســزای تەقەكەرەكانیش هەر 

كاتێك دەستگیركران بۆ دادگا بەجێدێڵن.

كچی خۆی نەدانێ و كوشتیان

عومەر چاوشین
 رووداو – رانیە

قوتابخانەیەكــی  قوتابییەكــی  چەنــد 
بنەڕەتی لە شــارۆچكەی قەاڵدزێ لە نێو 
قوتابخانەكەیــان بە كێشــە دێــن، دواتر 
شــەڕەكە دەبەنــە دەرەوەی قوتابخانەكە 
و بــە چەقــۆ پەالماری یەكــدی دەدەن، 
یەكێــك لــە قوتابییــەكان كــە چەنــد 
لێــدەدرێ، دوای 13 رۆژ  چەقۆیەكــی 
مانەوە لە نەخۆشخانە، كۆتایی هەفتەی 

رابردوو مرد.
ئەو شەڕە ئێوارەی رۆژی 2019/2/14 
لــە بەردەم قوتابخانــەی بڵفەتی بنەڕەتی لە 
شــارۆچكەی قــەاڵدزێ روویــدا، بــەو هۆیەوە 
قوتابییەكی تەمەن 16 ساڵ بە ناوی دژوار 
حەسەن ئەحمەد بووە قوربانی. 
بە گوتەی 

شــایەتحاڵەكان، قوتابییــەكان ســەرەتا لە نێو 
قوتابخانــە بەشــەڕ هاتــوون، لــەوێ كۆتایی بە 
شــەڕەكەیان هێنــراوە، بــەاڵم دوای تەواوبوونی 
دەوامــی قوتابخانە، جارێكــی دیكە لە دەرەوەی 

قوتابخانە بە شەڕ هاتوون.
رائید شــۆڕش ئیسماعیل، گوتەبێژی پۆلیسی 
راپەڕیــن بــە )رووداو(ی گــوت: "لــە بــەردەم 
قوتابخانــەی بڵفــەت، خوێندكارێــك بــە چەقۆ 
هێرشــی كــردە ســەر هاوپۆلێكــی خــۆی و بە 
ســەختی برینــداری كــرد، هەر ئــەوكات دادوەر 
بەپێی ماددە 413 لە یاســای ســزادانی عێراقی، 
فەرمانــی گرتنی بۆ خوێندكارەكە دەركرد، بەاڵم 
لەبەرئــەوەی خوێندكارە بریندارەكە مرد، دادوەر 
مــاددە یاســاییەكە دەگۆڕێت بۆ مــاددەی 406 

لەیاسای سزادانی عێراقی". 
رووداوەكــە،  هــۆكاری  بــە  ســەبارەت 
بەرپرسەكەی پۆلیس دەڵێت: "ئەو خوێندكارانە 
لە نێو قوتابخانە بەشەڕ هاتوون، نازانین شەڕەكە 
لەسەر چی بووە، دوای دەوامیش دووبارە یەخەی 

یەكدییان گرتووەتەوە".
هەر لەوبارەوە عوسمان محەممەد، یاریدەدەری 

بەڕێوەبەری گشــتیی نەخۆشــخانەی شەهیدانی 
نوێــی قەاڵدزێ بــە )رووداو(ی گــوت: " لەدوای 
تەواوبوونی دەوامی خوێندن، قوتابییەكی بریندار 
گەیەندرایــە بەشــی فریاكەوتنــی نەخۆشــخانە، 
چارەســەری ســەرەتایی بــۆ كــرا، دەركــەوت 
شــەش چەقۆی لێــدراوە، جگە لە ســییەكانی، 
شــاخوێنبەری دڵیشــی گرتبوو، بۆیــە بە پەلە 
ناردمــان بۆ ســلێمانی، بــەاڵم لەبەر ســەختیی 

برینەكەی رۆژی 2019/2/26 گیانی دەرچوو".
خــدر ئەحمەد، مامی دژوار دەڵێت هەرچەندە 
برازاكەی لە قوتابخانە زیرەك نەبوو، ســاڵێكیش 
لە خوێندن دواكەوتبوو، بەاڵم كوڕێكی بێ كێشە 

بووە.
سەبارەت بە شــەڕی ئەو رۆژە، خدر دەڵێت: 
"ئــەو رۆژە دژوار لەگەڵ چەند قوتابییەك لە نێو 
قوتابخانە بووەتە دەمەقاڵەیان، دوای تەواوبوونی 
دەوام، بــە دوو قوتابــی گرتوویانــە و یەكێكیش 

شەش چەقۆی لە شان و سك و سنگی داوە".
دژوار لــە نەخۆشــخانەی گشــتی قــەاڵدزێ 
چارەســەری سەرەتایی بۆ كرا، بەهۆی سەختیی 
نەخۆشــخانەی  بــۆ  گواســترایەوە  برینەكانــی 

فریاكەوتنی سلێمانی و لەوێ 13 رۆژ مایەوە.
شــەڕەكە  هــۆكاری  تاكــە  دەڵێــت  خــدر 
"مۆڕەیەك" بووە. لەسەر ئەو رووداوە كەسوكاری 
دژوار سكااڵیان لەسەر سێ كەس تۆمار كردووە، 
ئەوانیــش )ش.ح( كە چەقۆكانی لە دژوار داوە، 
كەســێكی دیكەش بەناوی )م.ح.ب( دەســتگیر 
كراوە، بەاڵم )م. ر( كە هاوكاریی )ش( و )م.ح(
ی كردووە، هەاڵتووە و دەســتگیر نەكراوە. خدر 
دەڵێــت: "بەرپرســێكی ناوچەكە كــە دیوەخانی 

هەیە، داڵدەی داوە".
خــدر ئاماژەی بــۆ ئەوە كرد كە ئــەوان هیچ 
كێشــەیەكیان لەگەڵ كەســوكاری تۆمەتبارەكان 
نییە و ریشســپی و پیاوماقواڵنی بنەماڵەكانیان 
بەشــدارییان لە پرسەكەی دژواردا كردووە، بەاڵم 
دەگوترێ تۆمەتبارەكان پێشتر دۆسیەی دیكەیان 

لە پۆلیسدا هەبووە.
ســەروەر عومەر كە مامی )ش(ی تۆمەتبارە، 
دان بەوەدا دەنێت كە )ش( ئەو تاوانەی كردووە و 
دەڵێت "كوڕەكەی ئێمە لەگەڵ چەند قوتابییەكی 
دیكە لێیان بووە بە كێشــە، مۆڕەیان لە یەكدی 
كــردووە. دوای دەوام دژواریش بووەتە الیەنگری 

ئەوانەی لەگەڵ )ش( كێشــەیان هەبووە. ئەوان 
بە چەقۆ پەالماریان داوە، نازانم چۆن چەقۆیەكی 
دەستكەوتووە، لە كاتی بەرگری لە خۆی چەقۆی 

وەشاندووە و بەر دژوار كەوتووە".
سەروەر پەسنی هەڵوێستی كەسوكاری دژوار 
دەدات كە بیریان لە تۆڵەسەندنەوە نەكردووەتەوە 
و كێشــەكەیان بۆ یاســا جێهێشــتووە. سەروەر 
دەڵێت: "هەرگیز ئەو هەڵوێستە جوانەی ئەوانمان 
بیرناچێت، ئەو چەند رۆژە لە نەخۆشخانە بە دیار 
دژوارەوە بووین، كەســیان قســەیەكی ناڕێكیان 
بەرامبــەر ئێمە نەكرد، ئەوكاتــەی دژواریش مرد 
هیــچ كاردانەوەیەكــی نەرێنییــان بەرامبەر ئێمە 
نەبوو، لەبەر ئەو هەڵوێستە جوانەیان داوای هەر 

شتێك بكەن، ئێمە رەتی ناكەینەوە".
ســەروەر گلەیی لە كاربەدەســتانی وەزارەتی 
لــەو  پــەروەردە هەیــە كــە نەیانتوانیــوە رێ 
توندوتیژیانە بگرن كە لە قوتابخانەكان روودەدەن 
و دەڵێــت "پێویســتە توێــژەرە كۆمەاڵیەتــی و 
دەروونییەكان لە قوتابخانەكان زۆرتر كار لەسەر 

تەبایی و هاوڕێیەتی نێوان قوتابییەكان بكەن".

 لەالیەن هاوپۆلەكەیەوە بە چەقۆ كوژرا 

 دژوار شەش چەقۆ لە سنگ و سكی درابوو

بكوژ

براكەم دەیویست 
ژەهرخواردم بكات 
بۆیە كوشتم

رۆژ لە نەخۆشخانە مایەوە 13
محەممەد لەالیەن ئامۆزاکانییەوە کوژرا
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لە كوردستان پاسپۆرت و كارتی 
نیشتیمانی نادرێتە 400 هەزار كەس

لە سۆران 
ئۆتۆمبێلێك بە 

 500
دۆالرە

شكار ئەحمەد
رووداو - هەولێر

بەهۆی راگرتنی كارپێكردنــی تۆماری الوەكی 
لەالیــەن حكومەتی عێــراق، هــەزاران هاوواڵتیی 
هەرێمی كوردســتان تووشــی كێشــە بــوون و لە 
بەڵگەنامە فەرمییەكانی وەكو ناسنامە، رەگەزنامە، 
پاســپۆرت و كارتی نیشتمانی بێبەشن. وەزارەتی 
ناوخــۆی حكومەتی هەرێمی كوردســتان هەوڵی 
چارەســەركردنی كێشــەكەیان دەدات كــە بەپێی 
قسەی بەڕێوەبەری گشــتی رەگەزنامەی هەرێمی 
كوردســتان ژمارەیان نزیكــەی 400 هەزار كەس 

دەبێت.
دوو ســاڵە حەیدەر و هاوژینەكــەی دەیانەوێ 
بچنە ئێران، بەاڵم سانیای كچیان پاسپۆرتی نییە 
و ناتوانن بچن. ئەو هۆكاری نەبوونی پاســپۆرتی 
كچەكەیان بۆ عینادی و رەزامەندنەبوونی حكومەتی 
عێراق دەگێڕێتەوە. حەیدەر رەشاد، باوكی سانیا بە 
)رووداو(ی گوت: "بەهۆی نسكۆی شۆڕشی كورد 
لە ســاڵی 1975 خێزانەكەمان ئاوارەی ئێران بوو، 
لەوێ لەگەڵ ئافرەتێكی ئێرانی هاوسەرگیریم كرد 
و دوای 30 ســاڵ گەڕاینەوە هەرێمی كوردســتان. 
ئێســتا سانیای كچمان تەمەنی دوو ساڵ و نیوە، 
بەاڵم تەنیا بەڵگەنامەی لەدایكبوونی هەیە و هیچ 
بەڵگەنامەیەكی دیكەی وەكو ناسنامە، رەگەزنامە، 

پاسپۆرتی نییە".
حەیــدەر چەنــد جارێك هەوڵیداوە پاســپۆرت 
و بەڵگەنامەكانــی دیكە بۆ كچەكــەی دەربهێنێ، 
بــەاڵم دەڵێــت: "حكومەتی عێــراق ناهێڵێ بۆی 
بكرێــت، لەكاتــی پرۆســەی بایۆمەتــری هەموو 
مامەڵەكانیشمان كرد، بەاڵم بەهۆی ئەوەی كارتی 
نیشتیمانیمان نادەنێ، بۆیە پاسپۆرتیشمان نییە، 
ئێســتاش نزیكــەی دوو ســاڵە بەهــۆی نەبوونی 
پاســپۆرت هاوژینەكــەم و ئێمەش لە ماڵی باوكی 
دابڕاویــن و ناتوانیــن بچینە ئێران و هیچ واڵتێكی 

دیكەش".

میر كە ئامۆزای حەیدەرە و بەیەكەوە لە ئێران 
گەڕاونەتەوە هەمان كێشەی هەیە، ئەو بە )رووداو(
ی راگەیاند: "مەیڤی كچم تەمەنی سێ مانگە و لە 
هەولێر لەدایكبووە، بەاڵم ناســنامە و رەگەزنامەی 
نییە، ســەردانی بەڕێوەبەرایەتییەكانی ناسنامە و 
رەگەزنامەمان كردووە، بەاڵم دەڵێن بەغدا متمانە 
بە مامەڵەكانی ئێمە ناكات و بەبێ هیچ هۆكارێك 

كێشەمان بۆ دروستدەكات".
بەهــەزاران خێزانــی دیكەش هەمان كێشــەی 

حەیــدەر و میریان هەیە، حەیدەر رەشــاد دەڵێ: 
"زۆربەی ئەوانەی كێشەیان هەیە ئاوارە گەڕاوەكانی 
ئێرانــن، هەرچەندە هەندێكیــان بوونەتە خاوەنی 
بــەاڵم  ناســنامە، رەگەزنامــە و پاســپۆرتیش، 
زۆربەمان نیمانە، بۆیە ئەگەر بەزووترین كات ئەم 
كێشەیە كە چەند ساڵێكە هەیە چارەسەر نەكرێ، 
كێشــەی دیكەشمان بۆ دروســتدەبێت، لەوانەش 
بێبەشبوونی منداڵەكانمانە لە خوێندن كە بەهۆی 
نەبوونی ناسنامە و رەگەزنامە وەریانناگرن و ئەگەر 

بۆ چارەسەری نەخۆشیش پێویستمان بە دەرەوەی 
واڵت بێــت ناتوانیــن بڕۆیــن، ســەرباری ئەوەش 

رووبەڕووی چەندین كێشەی دیكەش دەبینەوە".
بەپێی زانیارییەكانی )رووداو( وەزارەتی ناوخۆ 
لەڕێگــەی لیژنەیەكەوە خەریكی چارەســەركردنی 
كێشەكەیە، تاوەكو ئێســتا دوو جار لیژنەیەكیان 
نــاردووە بــۆ بەغدا، لــە چەند رۆژی رابردووشــدا 
وەفدێكــی حكومەتی عێــراق هاتوونەتە هەرێمی 

كوردستان.

د.ســامی جەالل، بەڕێوەبەری گشــتی دیوانی 
وەزارەتــی ناوخــۆ لەبــارەی تۆمــاری الوەكــی و 
كێشــەی ئەو هاوواڵتیانە بە )رووداو(ی راگەیاند: 
"حكومەتــی عێــراق دان بەو تۆمــارە الوەكیانەدا 
نانــێ كــە دوای راپەڕین و نەمانــی رژێمی بەعس 
لــە هەرێمی كوردســتان دروســتكران و ناوی ئەو 
خێزانــە كوردانەی تێدا تۆمار دەكــرا كە ئاوارەی 
واڵتان و بەتایبەت ئێران بوون و دواتر گەڕاونەتەوە 
هەرێمی كوردستان، چەند جارێ داوامان لێكردوون 
كە كێشەكە چارەسەر بكەن، تاڕادەیەكی باشیش 
هەنگاو نراوە و نزیك بووینەوە لە چارەسەركردنی 

كێشەكە".
هەر لەوبارەوە لیوا هێرش ئەحمەد، بەڕێوەبەری 
گشــتی رەگەزنامــەی هەرێمــی كوردســتان بــە 
)رووداو(ی گوت : "ئەو كەســانە كە ئاوارە بوون 
و دوای راپەڕین گەڕاونەتەوە هەرێمی كوردســتان، 
دەبــوو ئەوكاتە حكومەتی عێراق تۆماریان بكات، 
بەاڵم بەهۆی ئــەوەی فەرمانگەكانیان لە هەرێمی 
كوردســتان كشــاندبووەوە، لە تۆمارێكی الوەكی 
ناونووس دەكران، بەاڵم بەغدا دانی پێدا نەنا، دوای 
نەمانــی رژێمەكە و تاوەكو ئێســتاش حكومەتی 

عێراق ئەو كێشەیەی چارەسەر نەكردووە".
لەبارەی ژمارەی ئەو كەســانەش كە كێشــەی 
هەیــە،  پاســپۆرتیان  و  رەگەزنامــە  ناســنامە، 
هەرێمــی  رەگەزنامــەی  گشــتی  بەڕێوەبــەری 
كوردستان دەڵێ: "پێشــتر ژمارەیان كەمتر بوو، 
بەاڵم ئێســتا كــە چەند ســاڵێكی زۆر تێپەڕیوە، 
بەهۆی ژن و ژنخوازی و وەچەخستنەوە ژمارەیان 
زۆر زیاتر بووە و نزیكەی 400 هەزار كەس دەبن، 
ئەو كێشــەیەش زیاتر لە كاتــی دەركردنی كارتی 
نیشتمانی سەریهەڵدا، ئەوان ئێستا بێ پاسپۆرت و 

كارتی نیشتیمانین".
فراكســیۆنی پارتــی لە پەرلەمانــی عێراقیش 
ئــەو  كێشــەی  چارەســەركردنی  لەهەوڵــی 
فــارس،  محەممەدئەمیــن  هاوواڵتیانەدایــە. 
پەرلەمانتــاری فراكســیۆنی پارتــی لــە بەغدا بە 

)رووداو(ی راگەیانــد: "بەهــۆی ئەوەی حكومەتی 
عێــراق كاركردنی بــە تۆماری الوەكــی راگرتووە، 
دەیان هەزار هاوواڵتی تووشــی كێشــە دەبن و لە 
بەڵگەنامە فەرمییەكانی وەكو ناسنامە، رەگەزنامە، 
كارتی نیشتمانی و پاسپۆرت بێبەش كراون، ئێمە 
لــە هەوڵی ئەوەداین لەڕێگــەی وەزارەتی ناوخۆی 
حكومەتی عێراقەوە چارەسەرێكیان بۆ بدۆزینەوە".
تۆماری الوەكی ئەو هاوواڵتیانە دەگرێتەوە كە 
پێش سااڵنی هەشتاكان تۆمارنەكراون و وەزارەتی 
ناوخۆی عێراق رایگرتووە. پەرلەمانتارەكەی پارتی 
دەڵێت "ئەوەی تاوەكو ئێستا بە ئێمە گەیشتووە، 
زیاتر لە 70 هەزار كەس لە هەرێمی كوردستان و 
زیاتر لە پێنج هەزار ژنی بیانی كە لە ســەردەمی 
شۆڕشــدا هاوســەرگیرییان لەگــەڵ پیاوانی كورد 
كردووە و چەندین ســاڵە لە باشووری كوردستان 
نیشــتەجێن، ئێســتا ئەوانیش بەبێ بەڵگەنامەی 
فەرمــی ماونەتــەوە و ناتوانــن بگەڕێنــەوە واڵتی 
خۆیــان، چونكە ئــەوكات لەبنەڕەتــدا لە تۆماری 
فەرمــی عێڕاقــدا تۆمار نەكــراون و مامەڵەكانیان 
راگیراوە، چەند نموونەیەكی ئەو ئافرەتانەشــمان 
لەالیــە كە دەیانــەوێ بۆ وەرگرتنی چارەســەری 
نەخۆشــی ســەردانی دەرەوەی واڵت بكەن، بەاڵم 
بەهۆی نەبوونی ناسنامە و پاسپۆرت نەیانتوانیوە 

بچنە دەرەوەی عێراق".
لەبارەی چۆنیەتی چارەســەركردنی كێشــەی 
ئەوانەش، محەممەدئەمین دەڵێ: "چارەسەركردنی 
كێشــەی ئەوانە پێویســتی بە دەركردنــی بڕیارە 
لەالیــەن وەزارەتــی ناوخــۆی حكومەتــی عێراق، 
بێجگە لەوان، قەرەجەكانی هەرێمی كوردستانیش 
هەمان كێشەی بەڵگەنامەیان هەیە، بەاڵم كێشەی 
ئــەو قەرەجانە بــە بڕیار چارەســەر نابێ، بەڵكو 
پێویســتی بە دەركردنی یاســایەكی تایبەت هەیە 
لە ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق، بۆیە ئێمە وەكو 
فراكسیۆنی پارتی لە پەرلەمانی عێراق بەردەوامین 
لــە هەوڵەكانمــان تاوەكــو دەگەینە چارەســەری 

بنەڕەتی كێشەكە".

حكومەتی عێراق دان بە تۆمارەكانی هەرێمی كوردستاندا نانێ

مەهدی محەممەد رواندزی
رووداو – سۆران

بەرپرسێكی هاتوچۆی سۆران ئاشكرای دەكات 
نزیكەی 6000 ئۆتۆمبێل لە دەڤەری ســۆران هەن 
كە تابلۆی فەرمییان نییە، ئەو ئۆتۆمبێالنە كە بە 
"علوج" یان "تۆزوبا" ناســراون، بە ژمارەی كاتیی 

جۆراوجۆرەوە دەسوڕێنەوە. 
لە سۆران زوو زوو چاوت بەو جۆرە ئۆتۆمبێالنە 
دەكەوێ، بە تایبەتی ئەو ئۆتۆمۆبێالنەی لەسەریان 
نووســراوە: تەســدیر كوێت و تەســدیر ئیمارات. 
خاوەنــی پێشــانگایەكیش دەڵێــت هەندێــك لەو 
تابلۆیانــە تەزویــرن و لــەالی جوانكارییەكانــی 

ئۆتۆمبێل دروست دەكرێن.
رائید دالوەر لەتیــف، بەڕێوەبەری راگەیاندن و 
پەیوەندییەكانی هاتوچۆی ســۆران، باسی شەش 
جۆر ئۆتۆمبێل دەكات كە تابلۆی هەمیشەییان نییە: 
یەكەم ئەوانەن كە تابلــۆی پارێزگاكانی عێراقیان 
هەیــە و بە ژمــارەی كاتی ناویــان دەركردووە، بە 

بەراورد بە جۆرەكانی دیكە كەمتر كێشەیان هیە.
 جــۆری دووەم داخــل دەبــن، بــەاڵم تابلــۆی 
هەمیشــەیی پارێزگاكانــی جنــوب و ناوەڕاســتی 
عێراقیان پێ نادرێ و ئەوانیش پێیاندەگوترێ ژمارە 
كاتی. جۆری ســێیەم ژمارە كاتییەكانی هەرێمن، 
بــە فەرمــی لــە دەروازەكان داخڵ كــراون، بەاڵم 
تابلۆكەیــان لە كاتییەوە نەكراوە بە هەمیشــەیی. 
جۆری چوارەم پێیاندەگوترێ تەســدیر، ئەوانە بە 
هەڕەمەكی دەهێنرێنە عێراق و پاشان كوردستان. 
جــۆری پێنجەم تابلــۆ ئەوروپیــن و لە رێگای 
كــوردی تاراوگەوە دەهێنرێنە كوردســتان. جۆری 
شەشەمیان كە بە الی رائید دالوەرەوە ترسناكترین 
جۆرن، ئەوانــەن كە هیچ ئەوەلیات و تابلۆیەكیان 

نییە و پێیاندەگوترێ "علوج".
تاوەكــو ســاڵی 2016 حكومــەت كارتــی بــۆ 
ئــەو ئۆتۆمبیالنــە دەكرد كە تابلۆی هەمیشــەیی 
شارەكانی عێراقیان هەبوو یان ژمارە كاتی بوون. 
وەزارەتی ناوخۆ تا ئێســتا چەند جارێك رێنمایی 
بۆ چارەســەری كێشــەی تابلۆی ئەو شەش جۆرە 
ئۆتۆمبێلــە دەركردووە. دوایینیــان رێنمایی ژمارە 
2ی ســاڵی 2017 بوو، بەاڵم رائید دالوەر دەڵێت 
:"خاوەنی ئەو جۆرە ئۆتۆمبێالنە بە بیانووی ئەوەی 

كرێ و رســوماتی بەناوكردن و پێدانی تابلۆ زۆرە، 
گوێیان بە رێنماییەكە نەدا".

و  راگەیانــدن  بەڕێوەبــەری  بەگوتــەی 
پەیوەندییەكانــی هاتوچۆی ســۆران، ئــەو جۆرە 
ئۆتۆمبێالنە كێشەی زۆری بۆ هاتوچۆ و هاوواڵتیان 
و تەنانەت خاوەنەكانیشیان دروستكردووە :"چونكە 
ئەوانەی ئەو جۆرە ئۆتۆمبێالنە لێدەخوڕن لەڕووی 
كۆمەاڵیەتی و دەروونییەوە هەست بە نەقس دەكەن 
و ئەمەش پاڵنەر دەبێ بۆ سەرپێچی و هەڵەكردن".
ئەگەرچی بەردەوام ئیجرائات بەرامبەر ئەو جۆرە 
ئۆتۆمبێالنــە دەكرێ، بــەاڵم ژمارەیان لە دەڤەری 
سۆران هێندە زۆر بووە، كۆنترۆڵكردنیان زەحمەت 
بــووە. رائیــد دالوەر دەڵێــت: "ســاڵی رابــردوو 
ئیجرائاتمان بەرامبەر بە 150 ئۆتۆمبێلی لەو جۆرە 

كردووە".
بــۆ كۆنترۆڵكردنی كڕین و فرۆشــتن بەو جۆرە 
ئۆتۆمبێالنە، ســاڵی رابردوو چەند پێشــانگایەك 
داخران، بەاڵم ئێســتا لە پێنج پێشــەنگا كڕین و 
فرۆشــتن بەو جــۆرە ئۆتۆمبێالنە دەكــرێ. رائید 
دالوەر دەڵێــت: "هــەر پێشــانگایەكی كڕیــن و 
فرۆشتنی ئەو جۆرە ئۆتۆمبێالنە هەبێ، نایاساییە".
عەبدوڵاڵ مەلەكی، خاوەن پێشــانگای رێگا كە 
بازرگانی بەو شــەش جــۆرە ئۆتۆمبێلە دەكات لە 
ســۆران، دەڵێت: "كڕین و فرۆشــتن لەگەڵ كەسە 
ناســراوەكانی خۆمان نەبێ نایكەین، چەندین جار 
خەڵكی دەرەوەی شــاری ســۆران هاتوون كارمان 

لەگەڵ نەكردوون".
عەبدوڵاڵ رەتیكردەوە ئەو ئۆتۆمبێالنەی كڕین 
و فرۆشــتنیان پێــوە دەكــەن كێشــەیان هەبێ و 

دەڵێت "ئێمە بە بەرپرسیارییەوە كارەكانی خۆمان 
دەكەین، هەر ئۆتۆمبێلێك ئەوەلیاتی نەبوو، مانای 
ئــەوە نییــە دزراو بێ، ئەوەتــا ئۆتۆمبێلی مۆدیل 
2007 تاوەكو 2014 لە نێو پێشانگاكەی من كرین 
و فرۆشتنی پێ دەكرێ و گشتیان بێ ژمارەن یان 

تەسدیرن، بەاڵم هەموویان مەنەفێستیان هەیە".
ئەو ئۆتۆمبێالنەی لە پێشانگاكەی عەبدوڵاڵن، 
نرخەكانیــان لــە 5000 دۆالرەوە دەســتپێدەكات 
تــا دەگاتــە 10 هــەزار دۆالر. عەبدوڵــاڵ پێیوایە 
هــەژاران.  فریادڕەســی  بووەتــە  پیشــانگاكەی 

ئــەو دەڵێــت "خەڵك هەیــە زێــڕی هاوژینەكەی 
فرۆشــتووە، هاتووە لێرە ئۆتۆمبێلێكی بە 1500 
دۆالر بــردووە و ئەوەی دیكەشــم بۆ كــردووە بە 
قیســت. ئەوانەی دێنە الی ئێمــە كەمدەرامەتن، 

پێشمەرگە و پۆلیسن".
بەهــۆی ئــەو رێوشــوێنە تونــدەی لە شــارە 
گــەورەكان بەرامبەر ئەو جۆرە ئۆتۆمبێالنە هەیە، 
زۆربەیان ناتوانن بچن بۆ شــارە گەورەكان، بەاڵم 
بە گوتەی خاوەن پێشەنگاكان هەندێك لەو خاوەن 
ئۆتۆمبێالنــە وێنــەی ســەركردەكان یــان لۆگۆی 
حیزبی لــە جامی ئۆتۆمبێلەكانیــان دەدەن، بەو 

هۆیەوە خۆیان لە بازگەكان دەرباز دەكەن.
ســەرچاوەی هاتنــە ژوورەوەی ئــەو جــۆرە 
ئۆتۆمبێالنــە بــۆ ناوخۆی هەرێمی كوردســتان و 
عێــراق، هەروەكو هەندێ لە خاوەن پێشــانگاكان 
باســی دەكەن، لە هێڵی تەماســی نێوان هەرێم و 
حكومەتی عێراق داخیل دەبن، لەگەڵ ناوچەكانی 
رەبیعە، فیشخابوور، بەرتلە و چەمچەماڵ و چەند 

شوێنێكی دیكە.
لە قــەزا و ناحیەكان بە تایبەتــی لە دەڤەری 

ســۆران و راپەڕین، جگە لە تاكســی، ئۆتۆمبێلی 
تایبەتیــش كاری گواســتنەوەی نەفــەر دەكەن. 
زۆربەی ئــەو ئۆتۆمبێلە تایبەتانەش لەو شــەش 
جــۆرەن كــە زۆرجار كێشــەیان بۆ سەرنشــینان 

دروستكردووە.
گەنجێكی دانیشــتووی ســۆران كە نەیویست 
نــاوی باڵوبكرێتەوە، باس لە رووداوێك دەكات كە 
بەسەر كچە خاڵەكەیدا هاتووە و دەڵێت: "رۆژێك 
كچــە خاڵەكەم لەگەڵ یەكێك لە ئۆتۆمبێلە ژمارە 
تەســدیرەكان سەردەكەوێت، شۆفێرەكە كە كوڕە 
گەنجێك بووە، داوای پەیوەندی لێكردبوو، ئەویش 
زۆر قســەی پێگوتبوو، پاشــان لــە ئۆتۆمبێلەكە 
دابەزیبــوو. كچە خاڵەكەم ژمارەی ئۆتۆمبێلەكەی 
الی خــۆی نووســیبوو، بــەاڵم هەرچەنــد گەڕاین 
نەماندۆزییەوە، تاوەكو رۆژێك كچە خاڵەكەم لەنێو 
بــازاڕ گەنجەكەی ناســیبووەوە، ئــەو كات بۆمان 

دەركەوت شۆفێرە گەنجەكە ژمارەی ئۆتۆمبێلەكەی 
گۆڕیبوو، لەنێو ئۆتۆمبێلەكەشی 4 ژمارەی دیكەی 

تێدابوو".
كامەران عەبدوڵاڵ مەلەكی كە هاوكاریی باوكی 
دەكات لە پێشــانگاكە دەڵێت "لە كەمالیاتەكاندا 
ژمــارەی زۆر جــوان هــەن، گەنجــان هــەر بــۆ 
خۆشــی ژمــارەی ئۆتۆمبیلەكانیان دەگــۆڕن، بە 
تایبەت ئەوانەی تەســدیرن، شۆفێر هەیە ژمارەی 
موبایل و ئۆتۆمبێلەكەی یەك رەقەمە، ئێســتا لە 
كەمالیاتــەكان دەتوانی بچیت جوانترین ژمارە بۆ 

خۆت هەڵبژێری و لە ئۆتۆمبێلەكەتی ببەستی". 
هەروەهــا دەڵێــت: "شــوفێر هەبــووە لەبــەر 
ئەوەی ســەرپێچی زۆری بە ئۆتۆمبێلەكە كردووە، 
ژمارەكــەی لێكردووەتــەوە و ژمارەیەكــی كاتــی 
بەســتووە، لــە بازاڕ ئــەو جــۆرە ئۆتۆمبێالنە بە 

نرخێكی هەرزانتر دەفرۆشرێن".

6000 ئۆتۆمبێلی علوج، تەسدیر و تۆزوبا 
لە دەڤەری سۆرانن

شۆفێر هەیە ژمارەی مۆبایل و 
تابلۆی ئۆتۆمبێلەكەی یەكە

خاوەنی پێشانگایەكی ئۆتۆمبێل

پایتەختی ئۆتۆمبێلی بێ تابلۆی هەمیشەییە

 )فۆتۆ: رووداو(

 )فۆتۆ: رووداو(

راپۆرت

لە سۆران 5 پێشانگای تایبەت بە فرۆشتنی ئۆتۆمبێلی علوج، تەسدیر، کاتی و تۆزوبا هەن

زۆربەی ئەوانەی کێشەی پاسپۆرت و کارتی نیشتیمانیان هەیە ئاوارە گەڕاوەکانی ئێرانن
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داخزان و نەشتەرگەریی بڕبڕەی پشت
ئاراس برادۆستی

هۆڵەكانی نەشتەرگەری مێشك و بڕبڕەكانی 
پشــت لــە نەخۆشــخانەی رۆژئــاوای هەولێر، 
جمەیان دێت لە نەخۆش. پزیشــكان سەرقاڵی 
ئامادەكاریــن بۆ نەشــتەرگەری ئەو كەســانەی 

بەدەست ئازاری بڕبڕەی پشتەوە دەناڵێنن.
ئامارێكی ورد لەبارەی ئەو كەســانە نییە كە 
لە كوردستان بەدەست پشتئێشەوە گیرۆدەن، 
بەاڵم هۆڵەكانی نەشــتەرگەری پڕن لەوانەی كە 
دەیانــەوێ نەشــتەرگەری بۆ بڕبڕەی پشــتیان 
بكەن. ئەمە جگە لەو كەسانەی كە زوو مشووری 
خۆیــان دەخۆن و ســەردانی پزیشــك دەكەن، 
پزیشــكیش زۆرجار بۆ چارەسەر دەیاننێرێ بۆ 

سەنتەرەكانی چارەسەری سروشتی.
د.شوان قادر، پسپۆڕی جومگە، رۆماتیزم و 
شیاندنەوەی پزیشكی دەڵێت، 80%ی پشتئێشە 

میكانیكییە و دەكرێت پێشگیری لێبكرێ.
لەڕاستیدا ئازاری خوارەوەی  پشت بەجۆرێك 
بــاوە كــە كــەم كــەس هەیــە لە یەكێــك لە 

قۆناغەكانی ژیانی تووشی نەبێت. 
مەبەست لە خوارەوەی پشت ئەو ناوچەیەیە 
كــە لە خــوارووی ئاســتی قەفەزەی ســنگەوە 
دەستپێدەكات. هەواڵە خۆشەكە ئەوەیە زۆربەی 
ئازاری ئەم بەشــەی پشــت كاتییە و خۆبەخۆ 

چاك دەبێتەوە.
ئازارەكە لەوانەیە كورتخایەن یان درێژخایەن 
بێت. مەبەســت لە درێژخایەن ئەو ئازارەیە كە 
سێ مانگ و زیاتر دەخایەنێت. بەگشتی ئەگەر 
ئازارەكەت تاوەكو 72 كاژێر چاك نەبوو، باشترە 

راوێژێك بە پزیشك بكەی.
د.شوان گوتی ئەگەر ئازارێكی توند پەیدابوو 
لــەدوای بەركەوتنی زەبرێك یــان بەربوونەوە، 
پێویســت بــە راوێــژی پزیشــكی دەكات. ئەو 
نیشــانانەی دیكەش كە پێویستیان بە چارەی 
خێــرا هەیە، بریتیــن لە: لەدەســتدانی توانای 
كۆنترۆڵكردنی میز یان پیسایی، الوازبوونی قاچ، 

تا، ئازاری توند لەكاتی كۆكین.
ئەو پســپۆڕە كــوردە كە ســااڵنێكی زۆر لە 
دانیمارك ژیاوە، پێیوایە خەڵكی ئێمە جیاوازی 
ناكەن لەنێوان تەشەنوج و داخزان )ئینزیالق(.

"ئــەو ئــازارەی دوای ماندووبوونێكــی زۆر 
گرژبوونــی  بەهــۆی  زیاتــر  دروســتدەبێت، 
ماسولكەوەیە و تەشەنوجە، ئەگەر ئازارەكەش 
لــە ســمت و كڵۆتــەوە چــووە خــوارەوە بــە 
پێیەكاندا، ئەوە زیاتر ئەگەری هەیە ئازارەكە لە 
دیسكی نێوان بڕبڕەكانەوە بێ، واتە ئینزیالق".

هەر لەوبــارەوە دكتۆر ئەڤین كە پســپۆڕی 
جومگە، رۆماتیزم و شــیاندنەوەی پزیشــكییە 
و لە ســەنتەرێكی چارەســەری سروشــتی كار 
دەكات، دەڵێت هۆكاری ســەرەكی بەرباوترین 
جۆری ئازاری پشــت چەنــد جوڵەیەكی رۆژانە 
و بەردەوامــە، چارەســەری هەر یەكێكیشــیان 
پێشــگیرییە، رێژەیەكی كەمیان پێویستیان بە 

نەشتەرگەری هەیە.
بەپێی زانستی پزیشكی، هۆكارە دیارەكانی 

ئازاری پشت ئەمانەن :
- سروشتی ئیشەكەت:

ئەو پیشــانەی پەیوەندییان بــە هەڵگرتنی 
شــتی قورس، یان ســوڕاندنی پشــتەوە هەیە 
دەبنە هۆی پشتئێشــە. دانیشــتنی بەردەوامی 

سەر كورسیش هۆكارێكی پشتئێشەیە.
- جانتاكەت:

جانتا قورســەكەت بە دەست هەڵبگری یان 
شان، كەمەرت هێزی راگریەتی، بۆیە كەلوپەلی 

قورسیش هۆكارێكی پشتئێشەیە. ئەگەر رۆژانە 
پێویســتت بە جانتایــە، بیر لــە بەكارهێنانی 

جانتایەكی تایەدار بكەوە.
- هەندێك وەرزش:

زێدەڕۆیــی لە جیــم، یــان یارییەكانی وەك 
گۆڵف هۆكارێكی پشتئێشەی كورتخایەنن.

- خواروەستان:

ئەگــەر بــە ناڕێكــی و الری راوەســتی یان 
دابنیشی، كێشی جەستە بە نایەكسانی بەسەر 

بەشەكانی پشتتدا باودەبێتەوە. 
زۆرەكــەی  كێشــە  الیــەی  ئــەو  بــەوەش 

دەكەوێتەسەر، تووشی ماندوێتی دەبێت و ئازار 
پەیدا دەبێت.

- خراپبوونی دیسكەكان

دیسكی نێوان بڕبڕەكان ماددەی وەك جێڵیان 
تێدایــە كە یاریدەی ئاســان جوواڵنی بڕبڕەكان 
دەدەن و زەبری ســەر بڕبڕەكانیش هەڵدەمژن. 
بەاڵم لەگەڵ زیانپێگەیشتنی بەردەوام و چوونە 
تەمەن، ئەو دیســكانە تێكدەچــن، ئەو توانایە 

لەدەستدەدەن و هەندێكجار دەپچڕێن. 
دیسكە ناڕێكەكانیش گوشــار دەخەنە سەر 
دڕكەپەتــك و لقەكانــی. گوشــارەكە بكەوێتە 
ســەر لقە دەماری هەر ناوچەیــەك، ئازار لەوێ 
دروســتدەبێت، بۆ نموونە ئــازاری ران یان قاچ 

یان پێ و پەنجەكان.
هەوكردنی جومگەكانی 

نێوان بڕبڕەكانی پشت

زۆربەی حاڵەتەكانی ئازاری خوارەوەی پشت 
لە سییەكانی تەمەنەوە دەستپێدەكەن. تاوەكو 
تەمــەن زیاتر بچێتە پێش ئازار زوو زوو دێتەوە 
و توندتریش دەبێت. هەندێك كەس لە خەڵكی 
دیكە زۆرتر تووشــی ئازاری خوارەوەی پشــت 

دەبن، بەهۆی:
- كێشی زۆری جەستە

- ژیانی تەمبەڵ و بێ جووڵە
- جۆری پیشە 

نەخۆش پێویســتە بە وریاییەوە و بە وردی 
وەسفی حاڵەتەكەی بۆ پزیشكەكەی بكات. كە 
قســە بۆ پزیشكەكەی دەكات پێویستە جەخت 

لەمانە بكاتەوە:
- جۆری ئازارەكە

- كەی دەستیپێكرد؟
- لەگەڵ ئازاری پشت چی دیكەت هەیە؟

- هەبوون یان نەبوونی نەخۆشیی درێژخایەن
هەندێكجار دوای چەند پرســیارێك، پزیشك 
تیشــكی ســینی یان تەنووری یان لەرینەوەی 
موگناتیسیت بۆ دەكات تا بگاتە دەستنیشانی 

حاڵەتەكە و پاشان چارەسەركردنی.

ئەو ئازارەی بەهۆی گرژبوونی ماسولكەوەیە، 
هەندێكجار بە چەند رێوشوێنێكی سادە باشتر 
دەبێت، وەك دانانــی جەوەنە و پارچەی گەرم 
لەســەر شــوێنی ئازارەكە، یاخــود گەرماوێكی 

گەرم.
بــڕوای بــاوی نێــو خەڵكی وەهایــە كە بۆ 
چــارەی پشتئێشــە دەبێ بۆ ماوەیكــی زۆر لە 
جێگا بكەوین، بەاڵم زانست بۆچوونێكی دیكەی 

هەیە:
- پێویست ناكات زۆرتر لە 2-3 رۆژ لە جێگا 
بكــەوی، چونكە ئەگەر زیاتر لەوە بكەوی ئەوە 
تۆنی ماســولكە كەمدەكاتەوە و ئازاری پشــت 

خراپتر دەكات.
- كۆرسێكی ســێ مانگیی یۆگا، بۆ زۆربەی 
حاڵەتەكانی ئازاری پشت باشە و سوودەكەشی 

بۆ چەند مانگێك بەدرەوام دەبێت.
- مەســاج هاوكات لەگەڵ كۆرسی وەرزش و 

یۆگا سوودەكانی ئەو سێیە زیاتر دەكەن.
- ئازاری كەمی پشت بە دەرمانە سادەكانی 
وەك پاراســیتۆڵ و پرۆفیــن یــان جێڵــە دژە 
ئــازارەكان باش دەبێت. بەاڵم ئازارە توندەكان، 

پێویستیان بە چارەسەری زیاتر هەیە.
- ئەگــەر ئازارەكــە ئەوەنــدە زۆر بــوو كــە 
كاری لــە چاالكیی رۆژانە كــرد، یاخود هەموو 
چارەســەرییەكانی دیكەت تاقیكــردەوە و هەر 
چــاك نەبــووی، لەوانەیــە پزیشــكەكەت بیــر 
لــەوە بكاتەوە نەشــتەرگەریت بۆ بكات، جا بە 
رێككردنەوەی دیسكەكان بێت یان فراوانكردنی 

كەناڵی رێڕەوی دڕكەپەتك. 
- چارەســەری فیزیایــی "سرووشــتی" بــە 
وەرزش، توانابەخشین بە ماسولكەی پشت یان 
رێگەچارەی فیزیایی و سروشــتیی جۆراوجۆری 

دیكە.

ئــەم هەنگاوانە گرنگــن بــۆ كەمكردنەوەی 
ئەگەری تووشبوون بە ئازاری پشت:

1 - مەهێڵە قەڵەو ببیت
2 - وەرزش بكە بە نەریتێكی رۆژانە

3 - ئاگات لە رێك راوەســتان بێ و زیاد لە 
پێوست قورسی هەڵمەگرە.

چەند هەڵە تێگەیشتنێك 
لەبارەی شێرپەنجەی مەمك

بۆچی هەمیشە هەست 
بە سەرما دەكەیت؟

رووداو  - هەولێر

شــێرپەنجەی مەمــك یەكێكە لە شــێرپەنجە 
باوەكان، بەپێی ئامارەكانی دەســتەی پزیشكانی 
پســپۆڕی شــێرپەنجە لە ئەمریكا لە هەر هەشت 
خانمێك یەكێكیان تووشــی شێرپەنجەی مەمك 
دەبــن، بەاڵم هەندێك هەڵە تێگەیشــتن لەبارەی 

شێرپەنجەكە هەن، ئەوانیش بریتین لە:

رووداو - هەولێر

زۆر كەس هەن هەمیشە گلەیی ئەوە دەكەن كە سەرمایانە، گرنگ نییە 
چ كات و چ وەرزێك، د.ماریس جۆرج پســپۆڕی هەناو لە بەریتانیا چەند 
هۆكارێك دەخاتەڕوو كە لەوانەیە وات لێبكەن هەمیشە هەست بە سەرما 

بكەی، ئەوانیش بریتین لە:
كەمخوێنی:

كەمخوێنی واتە كەســێك خڕۆكە ســوورەكانی خوێنــی كەم دەكات 
كە ئەمانەش هەڵگری ئۆكســجینن، بۆیە كاتێك خڕۆكە ســوورەكانی 
خوێن كەم دەكەن، ئۆكســجینی پێویست ناگاتە بەشەكانی جەستە، 
ئەمەش وات لێدەكات هەســت بە سەرما بكەی، كەمخوێنیش جۆری 

هەن، لەوانە كەمخوێنی پەیوەست بە كەمیی ماددەی ئاسن )كە 
ئەمەیان لە خانمان و مندااڵندا باوە(، لە نیشــانەكانی دیكەی 
كەمخوێنیش دەتوانین ئاماژە بكەین بە هەناسەتەنگی، بێهێزی 

و سەرسووڕان.
 دابەزینی پەستانی خوێن:

دادەبەزێــت،  خوێنــی  پەســتانی  كەســێك  كاتێــك 
ئۆكسجینی كەمتر بۆ ئەندامەكان و پەلەكان دەچێت، بۆیە 
یەكێكی دیكە لە هۆكارەكانی ئەوەی هەمیشــە هەست بە 
سەرما دەكەیت لەوانەیە دابەزینی گوشاری خوێنت بێت. 
نیشــانەكانی دیكەی دابەزینی پەستانی خوێن بریتین لە 
گێژبوون، لەهۆشچوون، بێهێزی، هێڵنج و لێڵبوونی بینین.

رژێنی دەرەقی:

كاتێك رژێنی دەرەقی )پەریزادە( تەمبەڵ و كەم چاالك 
بێت، جەســتەت ناتوانێت بڕێكی باشــی هۆرمۆنەكانی ئەم 
رژێنە وەربگرێت، بەمەش هەست بە سەرما دەكەیت، تووشی 
خەمۆكی، بێهێزی، وشكبوونەوەی پێست و قەبزی دەبیت.

 كەمخەوی:

توێژینەوەكان دەریانخستووە ئەوانەی باش ناخەون پلەی 
گەرمــی لەشــیان دادەبەزێت، ئەمەش چونكــە كەمخەوی و 
خــەوزڕان كار لە سیســتەمی دەماری دەكــەن و میكانیزمی 
رێكخســتنی پلــەی گەرمی لەش تێكدەدەن، بۆیە پزیشــكان 

رێنمایی دەدەن شەوانە 7 بۆ 8 كاژێر بخەوین.
 رەگەز:

هەردوو رەگەز " خانمان و پیاوان" هەست بە سەرما دەكەن، 
بــەاڵم توێژینــەوە پزیشــكییەكان دەڵێن خانمان پلــەی گەرمیی 
جەســتەیان سێ پلەی سیلیزی بەراورد بە پیاوان كەمترە، بۆیە 
ئەم حاڵەتە زیاتر لە خانماندا بەدی دەكرێت، بۆیە خانمان زیاتر 

لە پیاوان بەرگەی گەرما دەگرن.
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 بۆماوەیی هۆكاری سەرەكییە:
ئەوانیــش تووش دەبن، بــەاڵم ئەمە بۆچوونێكی خێزانەكەیــان تووشــی شــێرپەنجەكە بووبێــت بەشێكی زۆری خەڵكی پێیانوایە ئەگەر ئەندامێكی پزیشــكێكی پســپۆڕی شــێرپەنجە دەڵێــت 

تاوەكــو 10%ی حاڵەتەكانــی هەڵەیە. تەنیــا %5  بەبێ هۆكارە بۆماوەییەكان سەرهەڵدەدات.ئەگینا بەشــێكی زۆری شــێرپەنجەكە سەربەخۆ شێرپەنجەی مەمك لە بۆماوەوە سەرچاوە دەگرن،  

تەنیا خانمان تووش دەبن:

ە لــە بۆچوونــە هەڵەكان 
یەكێكــی دیك

ـە دەڵێن تەنیا خانمان تووشــی 
ئەوەیــە كـ

شــێرپەنجەی مەمــك دەبن، بــەاڵم دەبێت 

 پارێــزراو نین، هەرچەندە 
بزانین پیاوانیش

وون بە شێرپەنجەكە لەنێو 
مەترسیی تووشب
پیاواندا زۆر كەمە.

بەپێی ئامارەكانی دەســتەی پزیشكانی 

پەنجە لە ئەمریــكا، تەنیا 
پســپۆڕی شــێر

 2550 واڵتــە  لــەو  2018دا  ســاڵی  لــە 

پیــاو بە تووشــبووی شــێرپەنجەی مەمك 

دەستنیشــانكراون و 480 یــان بەهۆی ئەم 

جۆرەی شێرپەنجەوە مردوون.

 خانمانی گەنج تووش نابن:

كــدا خانمەكە تووشــی 
ت لــە هەر تەمەنێ

دەكرێــ

شــێرپەنجەی مەمك ببێت، بۆیــە ئەوانەی پێیانوایە 

ەكە تەنیــا لــەدوای تەمەنــی 40 ســاڵی 
نەخۆشــیی

ڵەیە، بەڵكو خانمانی گەنجیش 
سەرهەڵدەدات ئەمە هە

نەكــردووە  ــیان 
هاوسەرگیریش ئەوانــەی  تەنانــەت 

مەترسیی تووشبوونیان لەسەرە.

 هەموو گرێیەكی مەمك 

شێرپەنجەیە:

پزیشــكێكی  براولــی،  د.ئۆتیــس 

پســپۆڕی شــێرپەنجە لــە ســەنتەری 

دەڵێــت  شــێرپەنجە  توێژینــەوەی 

هەســتكردن بــە گرێیــەك لەنێو مەمك 

مەرج نییــە گرێی شــێرپەنجەیی بێت، 

مەمــك  گرێیەكانــی  75%ی  چونكــە 
لەوانەیە شێرپەنجەیی نەبن.

ســپۆڕەكە روونیدەكاتەوە 
پزیشكە پ

هەرچەندە هەر كاتێك خانمێك هەستی 

بە گرێیەك كرد دەبێت خێرا و بەزووترین 

كات ســەردانی پزیشك بكات بۆ ئەوەی 

جۆری گرێییەكەی دەستنیشان بكرێت، 

بەاڵم پێویست ناكات دڵەڕاوكێ و ترس 
لە هەموو گرێیەك هەبێت. 

 ستیان تووشت دەكات:

توێژینەوەیەكی پزیشكانی پسپۆڕی ئەمریكی 

كــە لەســەر 1500 خانمــی ئــەو واڵتە كــراوە، 

دەریخستووە بەهیچ شێوەیەك پەیوەندی زانستی 

لــە نێــوان بەســتنی ســتیان و تووشــبوون بە 

مكدا نییە. كەواتە ئەوەی پێشتر 
شێرپەنجەی مە

لەبارەی پەیوەندی بەستنی ستیان و تووشبوون 

بە شێرپەنجەی مەمك دەگوترا راست نییە.
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خۆپیشاندانەكانی بەهاری عەرەبی رزگاری بووە، لە 
ساڵی 2011 حكومەت بۆ قایلكردنی خۆپیشاندەران 
بڕیــاری بەرزكردنەوەی خەرجییە گشــتییەكانی دا، 
لە دۆخی ئێســتای ئابووریی جەزائیــردا كە بەهۆی 
شــكانی نرخی نەوت لە چوار ساڵی رابردوودا زیانی 
گەورەی بەركەوتووە، حكومەت توانای بەرزكردنەوەی 

خەرجییە گشتییەكانی نییە.
سەرۆكە 82 ســااڵنەكەی جەزائیر خەباتكارێكی 
چاالكی شۆڕشــی ســەربەخۆیی جەزائیر لە دەست 
دەســەاڵتی كۆڵۆنیالــی فەرەنســی لە پەنجــاكان و 
شەســتەكان بووە، زۆرینــەی جەزائیرییــەكان )بە 
رەخنەگرەكانیشــیەوە( بــە رزگاركــەری جەزائیر لە 
شەڕی نێوخۆی نێوان هێزەكانی حكومەت و چەكدارە 
ئیسالمییەكانی دەزانن كە لە سەرەتای نەوەدەكانەوە 
بۆ سەرەتای سەدەی بیست و یەك بەرۆكی جەزائیری 

گرت و 200 هەزار كوژراوی لێكەوتەوە.
دۆخی ســەختی جەزائیر لەكاتی شــەڕی نێوخۆ 
زۆربەی خەڵكی ئەو واڵتەی گەیاندبووە ئەو بڕوایەی 
لە پێناو سەقامگیری و ئارامیی واڵتەكەیان پێویستە 
لەگەڵ رژێمێكی پۆلیسی و سەركوتكەردا هەڵبكەن، 

بەاڵم لە خۆپیشــاندانەكەی رۆژی هەینیدا دروشــمی 
وەك "ئێمە بۆ رووخاندنی رژێم هاتووین" دەگوترانەوە 
كە دروشمێكی باوی سەردەمی بەهاری عەرەبی بوو. 
هەردوو پارتی سەرەكیی حكومەتی هاوپەیمانیی 
پشتگیری خۆیان لە بۆتەفلیقە راگەیاندووە، نیگەرانی 
خۆشــیان دەربڕیوە كە ئەگەر كەسێك لە دەرەوەی 
بازنــەی دەســەاڵتی بۆتەفلیقــە و هاوپەیمانەكانــی 
ببێتــە ســەرۆك، رەنگــە جەزائیر بــەرەو دۆخێكی 
ئاڵۆزی سیاســی و ئەمنی بچێ. حكومەتی جەزائیر 
بەشــێوەیەكی ســەرەكی لە هەردوو پارتــی بەرەی 
رزگاریی نیشــتمانی )بە سەرۆكایەتی بۆتەفلیقە( و 
گردبوونەوەی نیشتمانیی دیموكراتیك پێكهاتووە كە 

ئویەحیا لە ناو حكومەتدا نوێنەرایەتییان دەكات.
ســوپای جەزائیــر بــە فەرماندەیــی ژەنــەراڵ 
غەیــد ســاڵحیش پشــتگیری خــۆی بۆ ســەرۆكی 
ئێســتای واڵتەكــەی پیشــانداوە، ســاڵح بە یەكێك 
لــە سەرســەختترین الیەنگرانی دەســەاڵتی خێزانی 
بۆتەفلیقە دەزانرێ، گومانی ئەوەش دەكرێ كە بەنیاز 
بێ پێگەی سیاسی بەهێز بكات، بە تایبەتیش لەدژی 

سەعید بۆتەفلیقەی برای سەرۆك.

ئابوورییەكی وێران

هــەردوو پارتی دەســەاڵتدار توانیویانــە لە دوو 
دەیەی رابردوودا ســەقامگیریی سیاسی بۆ جەزائیر 
مســۆگەر بكەن، بەاڵم دۆخی ئابووریی لەرزۆكی ئەو 
واڵتە مەترســیی گەورەی لەســەر ئەو سەقامگیرییە 
كێشــە  لــە  بەشــێك  دروســتكردووە.  سیاســییە 
ئابوورییەكانــی جەزائیر پەیوەندییان بــە دابەزینی 
نرخەكانــی نەوتــەوە هەیــە و بەشــێكی دیكەیــان 
بــۆ ئــەوە دەگەڕێتــەوە كــە ئابووریــی جەزائیر لە 
بنەڕەتــدا ئابوورییەكی حكومییە و كەرتی تایبەت و 
وەبەرهێنانــی بیانی رۆڵێكی ئەوتۆی تێدا نییە، ئەو 
ئابوورییە گۆشەگیرەی جەزائیر بە لێكەوتەی شەڕی 
خوێناویی سەربەخۆیی جەزائیر و روانگەی دژەبیانیی 

ئەو واڵتە دوای سەربەخۆییان دادەنرێ.
دۆخی ئاڵۆزی ئابووری و گەندەڵییەكی بەرفراوان 
كاریگەریی لەســەر رێژەی بێكاریــی جەزائیر داناوە، 
رێژەی گشــتیی بێكاری جەزائیــر 12 %یە و رێژەی 
بێكاریی گەنجان 24 %ە، ئەوە جگە لەوەی ئافرەتان 
بەشــدارییەكی زۆر كەمڕەنگیــان لــە هێــزی كاری 
ئــەو واڵتەدا هەیــە، 40 %هێــزی كاری جەزائیریش 

مووچەخۆری حكومەتن. 
سندوقی نەختینەی نێودەوڵەتی جەخت دەكاتەوە 
لــەوەی جەزائیــر هیــچ هەنگاوێكی بۆ چارەســەری 
درێژخایەنــی كێشــە ئابوورییــەكان نەنــاوە، بەڵكو 
كۆمەڵێك رێوشوێنی كورتخایەنی گرتووەتەبەر كە لە 
داهاتوودا دەكرێ ئاكامی كارەساتبارتری بۆ ئابووریی 
جەزائیر هەبێ، لەوانەش چاپكردنی هەڕەمەكی پارە، 

بۆ ئەوەی حكومەت قەرزەكانی خۆی پێبداتەوە.

پەرەسەندنی ناڕەزایەتییە ئابووری و سیاسییەكان 
بووەتە هۆی ئەوەی گروپ و الیەنی سیاســیی زیاتر 
بیــر لە بەرەنگاربوونــەوەی بۆتەفلیقە و خێزانەكەی 
ببنەوە. لەوانەش عەلی بێنفلیس، ســەرۆكوەزیرانی 
پێشــووی جەزائیر، عەبدولرەزاق مەكری، ســەرۆكی 
بزووتنــەوەی ئیســالمیی، كۆمەڵــگا بــۆ ئاشــتی، 

گروپێكی كۆمەڵگای مەدەنیی نوێ بەناوی مواتینە و 
عەلی غەدیری، فەرماندەی پێشووی سوپای جەزائیر. 
لــە هەڵبژاردنەكانــی پێشــوودا رێــژەی كەمــی 
ســەرەكیی  هۆكارێكــی  بــە  خەڵــك  بەشــداری 
سەركەوتنی خێزانی دەسەاڵتدار دەزانرا. گوماندەكرا 
لە هەڵبژاردنی ئەمجارەدا رێژەی دەنگدان بەرزبێت و 

ئەمە ئەگەر نەشــتوانێ بۆتەفلیقە و دەوروبەرەكەی 
لەســەر كورسی دەســەاڵت البدات، دەتوانێ رایەكی 
بەهێــز لەســەر شــەقام دروســتبكات، هەرچەنــد 
ئۆپۆزیســیۆنی ئەو واڵتە هەتا ئێستاشی لەگەڵ بێ 
نەیانتوانیوە بەرەیەكــی یەكگرتوو لەدژی حكومەت 

دروستبكەن. 

420ملیۆن منداڵ لە ناوچەكانی شەڕدا دەژین
عێراق لە 10 واڵتە مەترسیدارەكەی جیهانە بۆ مندااڵن

راپۆرتێكی نێودەوڵەتی:

چەند منداڵێکی کوردی ئێزدی کە بەمدواییە لە چنگی داعش رزگار کران لە ناوچەی باغۆز لە پارێزگای دێرەزۆری سوریا

رووداو - هەولێر

دۆناڵد ترەمپ چوارەم ســەرۆكی ئەمریكایە كە 
هەوڵ دەدات كۆریای باكوور قایل بكات لە بەرامبەر 
دەستكەوتی ئابووری و بازرگانیدا دەست لە بەرنامە 
ئەتۆمــی و مووشــەكییەكەی هەڵگــرێ، بــۆ ئــەو 
ئامانجەش هەفتەی رابــردوو 12 هەزار كیلۆمەتری 
بــڕی. پێــش كۆبوونەوەكــەی رۆژی پێنجشــەممە 
بەرپرسانی ئاسایشی نیشــتمانی ئەمریكا نیگەران 
بوون لەوەی ســەرۆكی واڵتەكەیان خاڵی زۆر بدات 
لەبەرامبــەر دەســتكەوتی كەمــدا، شــارەزایانیش 
پێیانوایە كشــانەوەی ترەمپ لە دانوســتاندنەكان 

سەركەوتنە بۆ ئەمریكا و هاوپەیمانەكانی.
ئەوە دووەم جار بوو ترەمپ و كیم جۆنگ ئون، 
ســەرۆكی كۆریای باكوور كۆببنــەوە. كۆبوونەوەی 
لوتكەی ئەمجارەیان كە لە هانۆی پایتەختی ڤێتنام 
بــوو، بەپێچەوانــەی كۆبوونەوەكــەی حوزەیرانــی 
2018 رەنــگ و بۆنــی ســەركەوتنی پێــوە نەبوو. 
بەپێــی بەرنامەی پێشــوەختی كۆشــكی ســپی، 
بڕیار بــوو هەردوو ســەرۆك دوای كۆبوونەوەكەیان 
لــە مەراســیمێكی واژۆكردنــی رێككەوتــن و لــە 
نیوەڕۆخوانێكدا بەشــدار بن، بەاڵم هەردوو بۆنەكە 

لەناكاو هەڵوەشانەوە و ترەمپ گەڕایەوە ئەمریكا.
بەگوتــەی ترەمــپ، الیەنی كــۆری داوای الدانی 
هەموو سزاكانی كردووە، لە كاتێكدا ئامادە نەبووە 
ئەو رێژەیە لە بەرنامە ئەتۆمییەكەی لەكاربخات كە 
ئەمریكا داوای دەكات، بەاڵم كۆریای باكوور جەخت 
لــەوە دەكاتەوە كە ئەوان داوای الدانی بەشــێك لە 
سزاكانیان كردووە، هاوكات پێشنیازی لەكارخستنی 
بنكــەی ئەتۆمی ســەرەكیی واڵتەكەیان كــردووە، 
ئەمــەش بۆ ئەوەی دەرگایــەك لە پەیوەندییەكانی 
نێــوان هــەردوو واڵت بكرێتەوە كە لــە پەنجاكانی 

سەدەی رابردووەوە ئاڵۆزیی تێكەوتووە.
ئەنجوومەنــی  ســەرۆكی  هــاس،  ریچــارد 
پەیوەندییەكانــی دەرەوە )CFR(ی ئەمریــكا، لــە 
دیمانەیەكی رۆژنامــەی )نیویۆرك تایمز( دا ئاماژە 
بــۆ ئــەوە دەكات كــە "رێكنەكەوتــن باشــترە لە 
رێككەوتنێكی خراپ، سەرۆك هەقی بوو بكشێتەوە. 
بەاڵم ئەمە لە بنەڕەتدا نەدەبوو وابێت، بەاڵم كاتێك 
متمانەیەكی زۆر بە پەیوەندییە تاكەكەســییەكانی 
خــۆت لەگەڵ ســەركردەیەكی وەك كیــم دەكەیت، 
كاتێــك ئامادەكاری باش بۆ كۆبوونەوەكە ناكرێ و 
ســەرۆك پێشوەخت سیگناڵی سەركەوتن دەنێرێ، 

مەترسی ئەو جۆرە ئەنجامەش هەیە".
كۆبوونەوەكــەی ترەمــپ و كیــم رۆژێــك پاش 

شــایەتیدانی مایــكل كۆهین، پارێزەری پێشــووی 
ترەمپ، لەبــەردەم ئەنجوومەنی نوێنەرانی ئەمریكا 
هات كە تێیــدا پارێزەرەكە دەڵێت ترەمپ فەرمانی 
پێكردووە پارەی بێدەنگبوون بە ئەكتەرێكی فیلمی 
پۆرن بدات كە ترەمپ پەیوەندیی سێكسی لەگەڵی 
هەبــووە، جەختــی لــەوەش كــردەوە كــە ترەمپ 
لــە 2016 ئــاگاداری پــڕۆژەی تــاوەری ترەمپ لە 
مۆسكۆ بووە. پێشــتر ترەمپ رەتیكردبووەوە هیچ 

وەبەرهێنان یان پڕۆژەیەكی لە رووسیا هەبووبێ.
ئــەو دۆخــە نێوخۆییــەی ئەمریــكا وایكرد كە 
سەرۆكی ئەمریكا هەوڵ بدات سەرنجی رای گشتی لە 
شایەتیدانەكەی كۆهینەوە بۆ رێككەوتنێكی مێژوویی 
لەنێــوان ئەمریكا و كۆریای باكــوور بگۆڕێ. پێش 
لوتكەكە ئاماژەی ئەوە هەبوو كە واشنتن خۆی بۆ 
راگەیاندنی كۆتاییهاتنی شــەڕێكی 65 ساڵە ئامادە 
كردووە. بەگوێرەی راپۆرتێكی ئاژانسی )رۆیتەرز(ی 
بەریتانی، دامەزراوە ئەمنییەكانی ئەمریكا دەترسان 
ترەمــپ خاڵــی زۆر بــە هاوتا كۆرییەكــەی بدات و 

دەستكەوتێكی ئەوتۆشی دەستنەكەوێ.
بــە  ئەمریــكاش  كۆنگرێســی  راوێژكارێكــی 

ئاژانســەكەی راگەیانــدووە، ســەرەتا وا دیــار بوو 
ترەمپ دەیەوێ لەبەرامبەر بەڵێنی لەكارخســتن و 
لەناوبردنی دامــەزراوە ئەتۆمییــەكان، رێككەوتنی 
ئاشتی لەگەڵ كۆرییەكان بكات و سزاكانیان لەسەر 
البدات و دامەزراوە دیپلۆماســییەكان دەســتبەكار 
ببنەوە. ئەم هەڵوێســتە هاوپەیمانەكانی ئەمریكای 
لــە ناوچەكە نیگەران دەكرد )بەتایبەتیش كۆریای 
باشــوور و ژاپــۆن(، چونكە ئــەوان تەنیا نیگەرانی 
بەرنامــە ئەتۆمییەكــەی پیۆنگیانــگ نیــن، بەڵكو 
سیستەمە مووشەكییەكەی بەبێ كاڵوەی ئەتۆمیش 

جێی مەترسییە بۆ ئەوان.
بارودۆخــی نێوخــۆی ئەمریكا پێگــەی ترەمپی 
لە دانوســتاندنەكەدا الواز كردبوو. بەاڵم شارەزایان 
پێیانوایە بەرپرســانی كۆریای باكوور لە حیساباتی 
خۆیانــدا بە هەڵەدا چوون، ئەگەر چاویان لەوە بووە 
لێدوانەكانــی كۆهین وا لــە ترەمپ بكات بە نیمچە 

رێككەوتنێك رازی بێ.
جۆزێــف یــۆن، نوێنــەری پێشــووی وەزارەتی 
دەرەوەی ئەمریــكا بــۆ كاروباری كۆریــای باكوور، 
بە )نیویۆرك تایمــز(ی راگەیاند "ترەمپ دەیتوانی 

پیۆنگیانگ چوارەم سەرۆكی 
ئەمریكا نائومێد دەكات؟

"پەیوەندیی 
تاكەكەسی ناتوانێ 
پرسێكی وەكو 
بەرنامەی ئەتۆمی و 
مووشەكیی كۆریای 
باكوور چارەسەر 
بكات"

كۆریای باكوور ویستی درێژەدان بە دانوستاندنی لەگەڵ ئەمریكا نەماوە

رێككەوتنێكی بچووك بكات، وەكو داخستنی چەند 
بنكەیەكــی ئەتۆمی و الدانی هەندێك لە ســزاكان، 
بەاڵم بەهۆی شایەتیدانەكەی كۆهین، پێویستی بە 

رێككەوتنێكی گەورە بوو".
بەپێی مەزنــدەكان كۆریای باكوور لە نێوان 20 
بۆ 60 مووشەكی خاوەن كاڵوەی ئەتۆمی هەیە كە 
ئەگەر لەســەر سیستەمێكی مووشەكیی كیشوەربڕ 
جێگیــر بكرێــن، دەتوانــن خاكی ئەمریــكا بكەنە 
ئامانــج. ئەمریكا چەندین دەیــە دەبێ ئامادە نییە 
بەشێوەیەكی فەرمی كۆتاییهاتنی شەڕی واڵتەكەی 
لەگــەڵ كۆریــای باكــوور رابگەیەنێ هەتــا كۆریای 
باكوور بە تەواوەتی دەست لە كۆی ژێرخانی بەرنامە 

ئەتۆمییە سەربازییەكەی هەڵنەگرێ.
هەواڵگریــی ئەمریكا لە چەند هەفتەی رابردوودا 
جەختیان لەوە كردووەتەوە كە هیچ ئاماژەیەك نییە 
كۆریای باكوور بەنیاز بێ بۆ هەمیشــە دەســت لە 
بەرنامــە ئەتۆمییەكەی هەڵگرێ، چونكە ئەوە تاكە 
ئامرازی پاراســتنی دەســەاڵتی خێزانــی كیمە، لە 
كاتێكــدا حكومەتی پیۆنگیانــگ كۆمەڵێك بنكەی 
ئەتۆمیشــی هەیە كە ئامادە نییە دان بە وجودیاندا 
بنێ و وێنە سەتەالیتییەكان ئاماژە بۆ ئەوە دەكەن 
كە پیۆنگیانگ هەتا ئێستاش مادەی ئەتۆمی بەرهەم 

دەهێنێ و بنكە مووشەكییەكانی فراوان دەكات.
ســەرۆكی ئەمریــكا پێش جێهێشــتنی هانۆی 
بــە میدیاكارانــی راگەیانــد "ئەم كشــانەوەیە )لە 
دانوســتاندنەكە( ئاوا نەبوو كە هەستی و یەكسەر 
شــوێنەكە جێبهێڵی، نەخێر، ئێمە زۆر دۆســتانە 
كشاینەوە، تەوقەمان كرد، گەرمییەك لە پەیوەندیی 
نێوانماندا ماوە كە هیــوادارم هەر بمێنێ، پێموایە 
دەمێنــێ. ئێمــە )لەگــەڵ كۆریــای باكــوور( لــە 
پێگەیەكی وەهاداین كە بتوانین شتێكی زۆر تایبەت 

بكەین".
بەاڵم حكومەتی پیۆنگیانگ بەو گەشــبینییەوە 
لە داهاتووی دانوســتاندنەكان ناڕوانێ. چۆ ســۆن 
هوی، جێگری وەزیری دەرەوەی كۆریای باكوور لە 
لێدوانێكدا رایگەیاند "چیدی ویستی ئەوەمان نەماوە 
لەو پرۆسەیە بەردەوام بین، ئەمە دەرفەتی مێژوویی 
بوو، ســەركردەمان تێنەدەگەیشت ئەمریكییەكان 

بەتەمای چین".
تــۆد رۆزێنبلــوم، لێكۆڵــەر لــە ئەنجوومەنــی 
ئەتاڵنتیــك، پێیوایە "ترەمپ باشــترین كاری كرد 
كە كشــایەوە، رەنگە ســەرۆك فێر ببێ سیاسەت 
بزنســێكی ســەختە و هێزە دژبەرەكان ئاسایشــی 
نیشــتمانیی واڵتەكەیــان وەك ترەمپ بە ســووك 

وەرناگرن".
پرسیارێك كە زۆربەی شارەزایان و بەرپرسانی 
ئێســتا و پێشــووی ئەمریكا بــەدوای وەاڵمەكەیدا 
دەگەڕێــن، ئەوەیە داهاتــووی هەوڵەكانی ئیدارەی 
ترەمپ لەگەڵ حكومەتی كۆریای باكوور چی دەبێ، 
لــە كاتێكــدا كۆبوونەوەكەی ئەمجارە ســەلماندی 
كــە پەیوەندیــی تاكەكەســی ناتوانــێ پرســێكی 
نێودەوڵەتی وەكو بەرنامەی ئەتۆمی و مووشەكیی 

كۆریای باكوور چارەسەر بكات.
ناوەندی ســتراتفۆری ئەمریكی بەدووری نازانێ 
دوای شكســتی كۆبوونەوەكەی ئەمجــارەی كیم و 
ترەمپ، هەردوو واڵتی چین و كۆریای باشوور بێنە 
ســەر هێڵ، لە كاتێكدا هەردوو واڵت لەبەر هۆكاری 
جیــاواز بەرژەوەندییان لەوەدایە دانوســتاندنەكانی 
نێوان واشنتن و پیۆنگیانگ هەڵنەوەشێنەوە. رەنگە 
شی جینپینگ، سەرۆكی كۆماری چین لە یەك مانگی 
داهاتوودا بــۆ تاوتوێكردنی ملمالنێ بازرگانییەكان 
سەردانی واشنتن بكات، لەو كۆبوونەوەیەدا كۆریای 
باكوور وەرەقەیەكی بەهێزی چین دەبێ، دوور نییە 
كۆریای باشووریش بۆ راگرتنی دڵی باكوورییەكان 

كۆبوونەوەی لوتكەی دیكە لەگەڵ كیم رێكبخەن.

رووداو - هەولێر

داعش لــەڕووی جوگرافییەوە كۆتایی هات 
و ناوچەكانــی رۆژهەاڵتــی رووبــاری فورات و 
دێرەزووری لێ پاككرایەوە، ئیدی سەرنجەكان 
دەچنــە ســەر گەڕاندنــەوەی ســەقامگیری و 
ئاســایش بــۆ ناوچەكە، بــەاڵم بەرپرســانی 
ســەربازی ئەمریكا، فەرماندەكانی هەســەدە، 
رۆژنامەنووســان و ســەركردەی هــۆزەكان بە 
راپۆرتێكــی گۆڤــاری دژەتیــرۆری ئەمریــكا 
)CTC(یان راگەیاندووە كە هێشتا مەترسیی 
سەرهەڵدانەوەی داعش لە دێرەزوور لەئارادایە.
هەڵمەتــی رزگاركردنــی هەمــوو پارێزگای 
دێرەزوور لەژێر دەسەاڵتی داعش لە ئەیلوولی 
2017 وە دەســتیپێكردووە و هەتا ئێســتاش 
لە باغــۆز بەردەوامە. یەكێك لەو فاكتەرانەی 
قۆناغــی پــاش رزگاركردنی ئــەو پارێزگایەی 
تەمومــژاوی كــردووە، ئەوەیە كــە هێزەكانی 
ســووریای دیموكــرات )هەســەدە( هێزێكــی 
هێــزەش  ئــەو  هــەر  دەبــێ  نادەوڵەتییــە. 
ســەقامگیری و ئاسایشــی ناوچەكە بپارێزێ، 
لەكاتێكدا چارەنووســی هێزەكــە خۆی روون 

نییە.
حەسەن حەسەن، ئامادەكاری راپۆرتەكە و 
شارەزای گروپە جیهادییەكان، دەڵێت یەكێك 
لەو فاكتەرانەی وایكردووە هەســەدە نەتوانێ 
بەو ئاســانییە پارێزگای دێــرەزوور لە داعش 
پاكبكاتــەوە، ئەوەیە كە هیــچ كۆمەڵگایەكی 
رەسەنی كوردی لەو پارێزگایە نییە، جیا لەمە 

"توانای ســنوورداری هەسەدە، لەڕووی هێزی 
مرۆیی، مەشــق و راهێنان و زانیاری لەبارەی 
ناوچەكە رێگەی بە جیهادییەكان داوە دەرباز 
بن و تێكەڵ بە خەڵكی ناوچەكە ببن". بەهۆی 
ئەم فاكتەرانەشەوە ئۆپەراسیۆنی رزگاركردنی 

ئازادكردنــی  هێنــدەی  دوو  پارێزگایــە  ئــەو 
پارێزگای نەینەوا و چوار هێندەی ئۆپەراسیۆنی 

رزگاركردنی رەققەی خایاند.
 رەوتی خــاوی ئۆپەراســیۆنی رزگاركردنی 
دێرەزوور دەرفەتی ئەوەی بە هێزەكانی رژێمی 

ســووریاش داوە لــە كۆتایــی 2017 وە دیوی 
رۆژئــاوای رووبــاری فورات بگــرن، گەڕانەوەی 
ئــەو هێزانەش رێگەی خۆشــكردووە بۆ ئەوەی 
داعــش و هەیئــەی تەحریــری شــام )بەرەی 
نوسرەی جاران( ناڕەزایەتی خەڵك بقۆزنەوە و 

هێزەكانیان لەو ناوچەیە بنیات بنێنەوە.
ئۆپەراسیۆنی رزگاركردنی دێرەزوور لەالیەن 
هەسەدە لە 9ی ئەیلوولی 2017 دەستیپێكرد، 
لە ناوەڕاســتی تشــرینی دووەم هەمان گوند و 
ناوچەكانــی نزیــك رووباری خابووریــان رزگار 
كردبــوو، بۆیەش روویكــردە ناوچەكانی نزیك 
رۆژهەاڵتــی فــورات. لە كۆتایــی 2017 داعش 
كۆنتڕۆڵــی دیــوی رۆژئــاوای رووبــاری فوراتی 
رادەستی هێزەكانی حكومەت كرد. چۆڵكردنی 
بەرەكانی رۆژئــاوای فورات دەرفەتی ئەوەی بە 
داعش دا كە فۆكەســی شــەڕی خۆی لەســەر 
دیوی رۆژهەاڵتی رووبارەكە و لەدژی هەســەدە 

چڕبكاتەوە.
قۆناغــی كۆتایی ئۆپەراســیۆنی ئازادكردنی 
هەجیــن لە ئەیلوولــی 2018 دەســتیپێكرد و 
لەناوەڕاستی كانوونی یەكەمی 2018 ئازادكردنی 
هەموو ناوچەكە لەالیەن هەسەدەوە راگەیەندرا. 
ئامــادەكاری  بــە  هەســەدە  فەرماندەیەكــی 
راپۆرتەكەی راگەیانــدووە كە ئەوان چاوەڕێیان 
دەكرد هەجین مانگێك پێش ئەو وادەیە رزگار 
بكرابایــە. هەجیــن لــە ئەدەبیاتی ســەربازیدا 
تەنیا شــارۆچكەیەكە و ناوچەكانی دەوروبەری 
ناگرێتەوە، بەڵكو لە باشووری هەجینەوە هەتا 

نزیك ئەبوكەمال لەخۆدەگرێ.

تەحەدا جوگرافییەكانی 
پاراستنی دێرەزوور

راپۆرتەكــەی دژەتیــرۆری ئەمریكا جەخت 

دەكاتــەوە لــەوەی بەهــۆی بــاری جوگرافیی 
پارێزگاكەوە، پاراستنی ئاسایش و سەقامگیری 
پارێــزگای  ســەختە،  كارێكــی  دێــرەزوور 
دێرەزووریش بەســەر ســێ بەشــی جیــاوازدا 
دابــەش دەكات، یەكەمیــان شــاری دێــرەزوور 
و شــارۆچەكانی دەوروبــەری هەتــا دەگاتــە 
فڕۆكەخانــەی دێــرەزوور لــە دیوی باشــووری 
شارەكە. بەشی دووەم ناوچە گوندییەكانی ئەو 
پارێزگایەیە كــە بە گوێرەی راپۆرتەكە، رژێمی 
ســووریا تەنانەت لە 2012ش كە هێشتا بەهێز 
بــوو، نەیدەتوانی لەو ناوچە گوندییانە بەرگری 

لە بنكە سەربازییەكانی بكات.
بەشی ســێیەم شــارۆچەكەی ئەبوكەمال و 
دەوروبەریەتی لە باشووری رۆژهەاڵتی دێرەزوور 
كە زۆربەی جاران وەكو ناوچەیەكی ســەربەخۆ 
لە بەشەكانی دیكەی پارێزگای دێرەزوور سەیر 
دەكــرێ، تەنانەت داعشــیش ئــەو ناوچەیەی 
لەگەڵ قائیم لە عێراق خســتبووە ناو ویالیەتی 
فــورات، نــەك ویالیەتی خەیر كە دێــرەزووری 

لەخۆدەگرت.
حەسەن حەسەن پێیوایە سروشتی بیابانیی 
پارێزگاكــە و ســنووری درێژی ئــەو پارێزگایە 
هۆكارێكی ســەرەكییە بۆ ئەوەی ئۆپەراسیۆنی 
دژی گروپە تەكفیرییەكان لەو ناوچەیە یەكجار 
ســەخت بێ، لە كاتێكدا نــە رژێم كە لە دیوی 
باشــووری ئەبــو كەمالە و نە هەســەدەش ئەو 
هێزە گەورەیەیان نییە لە داهاتوودا ئەو ئەركەی 

پێ جێبەجێ بكەن.
بەپێــی راپۆرتەكــە ســێ فاكتــەر وادەكەن 

ناوچــەی ئەبوكەمال بەتایبەتی بۆ دوژمنەكانی 
داعــش ناوچەیەكــی ســەخت بــێ، یەكەمیان 
رووبارەكەی ســەر ســنووری عێراق و سووریا، 
هــەردوو  بەرباڵوەكــەی  بیابانــە  دووەمیــان 
دیــوی ســووریا و ئەنبار و دواییــن فاكتەریش 
فەرماندەیەكــی  ناوچەكەیــە.  ســنووریبوونی 
راپۆرتەكــەی  ئامــادەكاری  بــە  ئەمریكــی 
راگەیاندووە، باشتر وابوو ئەو ناوچەیە لەالیەن 
ئەو هێزانەوە ئیدارە بكرێ كە هاوئاهەنگییەكی 

باش لە نێوانیاندا هەیە.
ئەو ناوچەیە لەالیەن هەسەدە بە پشتیوانی 
ئەمریــكا و هێزەكانــی ئەســەد بە پشــتیوانی 
رووســیا و ئێران ئیــدارە دەكرێ، راپۆرتەكەش 
پێیوایــە ناكۆكی نێوان هەســەدە و هێزەكانی 
رژێم بۆشــاییەكی ئەمنی و سەربازی بە داعش 
دەبەخشێ، بەتایبەتیش ئەگەر ئەمریكا ژمارەی 
هێزەكانی لە ناوچەكانی ژێر كۆنتڕۆڵی هەسەدە 
كەمبكاتــەوە. راپۆرتەكــە پێیوایــە قاعیدە و 
داعش مێژوویەكی درێژیــان لەو ناوچەیە هەیە 
و تەنانــەت لە 2007یــش كە ئەمریكا و عێراق 
لەوپــەڕی هێــزی خۆیانــدا بــوون، نەیانتوانی 

چەكدارانی قاعیدە لەو ناوچەیە دەربكەن.

تەحەدا دیموگرافییەكان

راپۆرتەكــە هۆشــداری دەدات وەك چــۆن 
ناوچەكــە  جوگرافییەكــەی  تایبەتمەندییــە 
بەربەســتی گــەورە بــۆ دوژمنانــی داعــش و 
رەوشــی  هەمانشــێوە  بــە  دروســتدەكات، 

دیمۆگرافیــی ناوچەكــە دەرفەتــی نــوێ بــە 
جیهادییەكان دەبەخشــێ، لــە كاتێكدا گوند و 
شارۆچكەكانی ژێر دەسەاڵتی رژێم لە دێرەزوور 
چۆڵن و خەڵك نایانــەوێ بگەڕێنەوە، خەڵكی 
ئــەو ناوچەیە پێــش هەڵمەتەكــەی حكومەت 
لــەدژی داعــش رایانكردبــووە ناوچەكانی ژێر 

دەسەاڵتی هەسەدە.
ئامــادەكاری  بــە  ســەرچاوە  ژمارەیــەك 
راپۆرتەكەیــان راگەیانــدووە هەرچەنــد خەڵك 
پێیانوایــە هەســەدە هێندەی رژێــم گەندەڵ و 
بێڕەحــم نییە، بــەاڵم لەگەڵ ئەوەشــدا داعش 
لەناو خەڵكی ژێر دەسەاڵتی هەسەدە الیەنگری 
هەیە و هەندێكیان لە ناو هەسەدەدا كاردەكەن. 
سەركردەی هۆزەكان گازندەی ئەوەیان هەیە كە 
هەســەدە داعشە سوورییەكانی ئازاد كردووە و 
هەندێكیانی لە پۆستە ئەمنییە نزمەكان داناوە، 
لەوانەش خاڵی پشكنین و هێزی جەولەی ناوچە 

تازەئازادكراوەكان. 
یەكێك لە ســیناریۆكان لە داهاتوودا ئەوەیە 
هەسەدە ناوچەكانی ژێر دەسەاڵتی لە دێرەزوور 
بــۆ هێزكانــی الیەنگــری رژێــم چــۆڵ بكات. 
ئامادەكاری راپۆرتەكە پێیوایە ئەمە ئاوارەبوونی 
زیاتری خەڵكی ئــەو ناوچەیەی لێدەكەوێتەوە، 
ئاوارەكانیش هەمــوو كات ئامانجێكی گەورەی 
ئەنــدام كۆكردنــەوەی داعــش و قاعیدە بوون، 
پێشبینیش دەكات وەك چۆن دۆخی كەركووك 
دوای 16ی ئۆكتۆبەر و دەرچوونی پێشــمەرگە 
تێكچوو، ئاوا دۆخــی ئەو ناوچانەش تێكبچن، 

ئەگەر هەسەدە رادەستی رژێمیان بكات.

دێرەزوور.. قەاڵ سەختەكەی "جیهادی ئیسالمی" ئارام دەبێتەوە؟

رزگاركردنی دێرەزوور دوو هێندەی ئازادكردنی نەینەوا و چوار هێندەی رزگاركردنی رەققەی خایاند
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هــەزار  دەیــان  رابــردوو  هەینیــی  رۆژی 
خۆپیشاندەر لە شارە جیاجیاكانی جەزائیر رژانە 
ســەر شەقامەكان و داوای دەستلەكاركێشانەوەی 
عەبدولعەزیز بۆتەفلیقە، ســەرۆكی جەڵتەلێدراوی 
واڵتەكەیان كرد كە بۆ پێنجەم جار لەســەر یەك 
ناوی لە لیستی كاندیداكانی پۆستی سەرۆكایەتی 
واڵتەكەدایە. جەزائیرییەكان چاویان لە هەڵبژاردنی 
مانگی نیسانە كە بۆ یەكەمجارە لە چەند دەیەی 
رابــردوودا چانســی گۆڕانكارییەك لــە بارودۆخی 

ئابووری و سیاسیی جەزائیر بەدیار كەوتووە.
رۆژی 10ی شوبات بۆتەفلیقە لە بەیاننامەیەكی 
نووســراودا رایگەیاند كە لە هەڵبژاردنەكانی 18ی 
نیســاندا خۆی بۆ خولی پێنجەمی ســەرۆكایەتی 
بەیاننامــە  ســااڵنێكە  دەپاڵێــوێ.  جەزائیــر 
نووســراوەكان تاكــە رێــگای پەیوەندیــی نێوان 
بۆتەفلیقە و خەڵكی جەزائیرن كە هەموو جارێك 

لەالیەن دەمڕاستێكەوە دەخوێنرێتەوە.
بەقســەی ئۆپۆزســیۆنی ئەو واڵتــە، هێزێك 
واڵت  نەخۆشــەكەی  ســەرۆكە  لەپشــتەوە 
هەڵدەســووڕێنێ و بەناوی ئەوەوە قسە دەكات و 
بڕیار دەدات، لەكاتێكدا سەرۆك ئاگای لە كاروباری 

واڵت نەماوە.
دوو هەفتــە پــاش بەیاننامەكــە، بۆتەفلیقــە 
رەوانــەی سویســرا كــرا، بەرپرســانی حكومەت 
دەڵێــن گەشــتەكە بــۆ دڵنیابوونەوە لــە دۆخی 
جەزائیــر  یاســای  بەپێــی  بــووە.  جەســتەیی 
كاندیداكانی سەرۆكایەتی دەبێ لە تاقیكردنەوەی 
پزیشــكی دەربچــن، ئەگینا ناویان لە لیســتەكە 

الدەدرێ. رەخنەگرانی حكومەت دەڵێن ســەرۆكی 
واڵتەكەیــان لەپاش جەڵتەكەی ســاڵی 2013 وە 
فڕی بەســەر كاروباری واڵتەوە نەماوە، لەوكاتەوە 
كەسانی نزیكی ســەرۆك بەناوی ئەوەوە حوكمی 
جەزائیر دەكەن، لەوانەش ســەعیدی برای كە لە 
خۆپیشــاندانەكانی رۆژی هەینیدا دروشــمیان لە 

دژی دەدا.
ئەحمەد ئویەحیا، ســەرۆكوەزیرانی جەزائیر، 
رایگەیانــد  واڵتەكــەی  پەرلەمانــی  لەبــەردەم 
"بۆتەفلیقــە كاتێــك بەنیاز بوو خــۆی بۆ خولی 
چوارەمــی ســەرۆكایەتی بپاڵێــوێ نەخۆش بوو، 
بــەاڵم ئەنجامی تاقیكردنەوە پزیشــكییەكانی لە 

پێنج ساڵی رابردوودا باش بوون". 
ســەرۆكی جەزائیر لە پێنج ساڵی رابردوودا بە 
دەگمەن لە كۆبوونەوە گشتییەكاندا دەركەوتووە، 
تەنانــەت لــە كاتــی هەڵبژاردنەكانــی 2014ی 
ســەرۆكایەتیش تەنیــا چەنــد جارێكــی كەم لە 

هەڵمەتەكاندا دەركەوت.
حەمدانی سەلیم، خۆپیشاندەرێكی تەمەن 45 
ســاڵ كە كارمەندی حكومەتــە، لە لێدوانێكدا بۆ 
)رۆیتەرز(ی بەریتانی دەڵێ: "سەیری ئەم گەنجە 
جەزائیرییانە بكەن، ئەمانە چییان دەوێ جگە لە 
ســەرۆكێك كە توانای ئەوەی هەبێ قســە لەگەڵ 
خەڵكەكەی بــكات". خۆپیشــاندەرێكی دیكەش 

دەڵێ "20 ساڵ بەسە!".
بۆتەفلیقە وەكو زۆربەی سەركردە عەرەبەكانی 
رۆژهەاڵتی نێوەڕاست و باكووری ئەفریقا مێژووی 
خوێناوی ســەربەخۆیی واڵتەكەی، ســەرهەڵدانە 
یەك لەدوای یەكەكان و شــەڕی نێوخۆیی بینیوە 
و یــەك لەو ســەركردانە بــووە كە لە شــەپۆلی 

سەرۆكە نەخۆشـەكە هەڕەشە لە ئاسایشی جەزائیر دەكات

بۆتەفیلیقە دەیەوێ بۆ پێنجەم جار لەسەر یەك ببێتەوە بە سەرۆكی واڵت

سەرۆكێكمان دەوێ بتوانێ قسە 
لەگەڵ گەلەكەی بكات

خۆپیشاندەرێكی جەزائیر
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منــدااڵن هیچ رۆڵێكیــان لە هەڵگیرســاندنی 
شــەڕ و پێكدادانەكاندا نییــە، بەاڵم گیان و مافە 
سەرەتاییەكانیان بەهۆی ئەو شەڕانەوە مەترسی 
گەورەی لەسەرە. بەگوێرەی راپۆرتێكی رێكخراوی 
 )Save Children( جیهانــی  منداڵپارێــزی 
و پەیمانگــەی لێكۆڵینــەوەی ئاشــتیی ئۆســلۆ 
)PRIO(، نزیكــەی 20%ی مندااڵنــی جیهان لە 
ناوچەی شــەڕدا دەژین، ژمــارەی ئەو مندااڵنەش 
لــەدوای نەمانی جەنگی ســاردەوە دوو بەرامبەر 

زیادی كردووە.
هــەردوو ناوەندەكــە كە بەپێــی داتابەیس و 
نەخشەكانی شەڕ لە 2017 راپۆرتەكەیان ئامادە 
كــردووە، دەڵێــن: "لە ســاڵی 2017 دا زیاتر لە 
420 ملیۆن منداڵ لە ناوچەكانی شەڕ یان كاریگەر 
بە شــەڕدا ژیاون". ناوچەی كاریگەر بە شەڕ بەو 

ناوچانــە دەگوتــرێ كــە تەنیــا 50 كیلۆمەتر لە 
ناوچەی شــەڕ دوورن. بەگوێــرەی راپۆرتەكە لەو 
ژمارەیــە 142 ملیــۆن منداڵ لە ناوچەی شــەڕی 

سەختدا دەژین.
ژمــارەی ئــەو مندااڵنــەی لە ناوچەی شــەڕدا 
دەژین لەچاو ســاڵی پێشــتر 30 ملیــۆن زیادی 
كــردووە و بــەراورد بــە كۆتایــی جەنگی ســارد 
دوو بەرامبــەر بووە. ئەمەش بەهــۆی زیادبوونی 
شــەڕەكان، درێژبوونــەوەی ماوەی شــەڕەكان و 
هەروەها ئەوەش كە لەم سااڵنەی دواییدا زۆربەی 

شەڕەكان كەوتوونەتە ناو شارەكان.
بەپێــی راپۆرتەكــە 142 ملیــۆن منــداڵ لــە 
جەرگەی ناوچەكانی شــەڕدا دەژین، لەو ژمارەیە 
90%ی مندااڵنی یەمەن، 70%ی مندااڵنی سووریا و 
60%ی مندااڵنی سۆماڵن، عێراق و ئەفغانستانیش 
لەنــاو ئەو 10 واڵتــەدان كە بە مەترســیدارترین 
واڵتــان بۆ مندااڵن لە قەڵــەم دەدرێن. 10 واڵتە 

مەترســیدارەكەی جیهــان بۆ منــدااڵن بریتین لە 
ئەفغانستان، كۆماری ئەفریقای ناوەندی، كۆماری 
دیموكراتیكــی كۆنگــۆ، عێراق، مالــی، نایجیریا، 

سۆماڵ، باشووری سودان، سووریا و یەمەن.
لــە ســاڵی 2010 هەتــا 2017 ژمــارەی ئەو 
مندااڵنەی لە ناوچەی جەنگیدا ژیاون 37% زیادی 
كردووە. لە كاتێكدا لە هەمان حەوت ساڵدا ژمارەی 
ئەو مندااڵنەی بەهۆی شەڕەوە مافەكانیان پێشێل 
كراوە 174% بەرز بووەتەوە و لە ســاڵی 2017دا 
گەیشــتووەتە 25 هەزار كــەس، ئەو ژمارەیە ئەو 
مندااڵنە ناگرێتەوە كە بەهۆی شەڕەوە ئاوارە بوون 

و دوور لە ناوچەكانی شەڕ دەژین.
رێژەی بەســەربازگرتنی مندااڵن لە 2016ەوە 
و  بەرزبووەتــەوە  رێــژەی %3  بــە  بــۆ 2017 
گەیشــتووە 8000 منداڵ، ئەوەش تەنیا كەیســە 
ئەنجوومەنــی  دەگرێتــەوە.  پشتڕاســتكراوەكان 
ئاسایشــی نەتەوە یەكگرتــووەكان رایگەیاندووە 

لە ســاڵی 2017 ژمارەی كەیســی دەســتدرێژی 
سێكســی بۆ ســەر مندااڵنــی ناوچەكانی شــەڕ 
954 حاڵەتی پشتڕاســتكراوە بووە، بەو پێیەش 
ژمــارەی حاڵەتەكانــی دەســتدرێژیكردنە ســەر 
مندااڵنی ناوچەی شەڕ لە چاو ساڵی پێشتر %12 

بەرزبووەتەوە.
رێژەی رفاندنی مندااڵن لە چاو ســاڵی 2016 
گەیشــتووەتە  و  بەرزبووەتــەوە   %62 نزیــك 
2556 منــداڵ، كــە 1600 منداڵیان لە ســۆماڵ 
رفێندراون و تەمەنی هەندێكیان تەنیا 9 ســاڵە. 
قوتابخانەكانیــش شــوێنی ســەرەكیی رفاندنی 

مندااڵنن. 
ئەو ســاڵەی راپۆرتەكە فۆكەســی لەســەرە 
بــە یەكێــك لــە خراپترین ســاڵەكان لــەڕووی 
هێرشكردنە ســەر قوتابخانەكان و ناوەندەكانی 
پەروەردە لە قەڵەم دەدرێ. لەو ســاڵەدا 1432 
 شوێن بە بۆردومان یان تۆپباران یان دەسترێژی 

هێرشیان كراوەتەسەر. بەگوێرەی راپۆرتی نەتەوە 
یەكگرتــووەكان، زیاتر لە 30%ی قوتابخانەكانی 
ســووریا و 10%ی قوتابخانەكانی یەمەن بەهۆی 

رووداوەكانی شەڕی نێوخۆوە وێرانكراون.
بەدرێژایــی ســاڵی 2017، زیاتــر لــە 1500 
حاڵەتــی رێگری لە گەیشــتنی هاریكاری مرۆیی 
)خــۆراك، دەرمــان، پۆشــاك و ســەرچاوەی 
خۆگەرمكردنــەوە( بەدیكــراوە، ژمــارەی ئــەو 
حاڵەتە لەچــاو 2016 بەرزبوونەوەیەكی 50%ی 
بەخــۆوە بینیوە. راپۆرتێكی تایبەتی رێكخراوی 
)منداڵپارێــز( لە ســاڵی 2018 ئامــاژە بۆ ئەوە 
دەكات كــە 4.5 ملیۆن منداڵ لە دە واڵتە هەرە 
مەترســیدارەكەی جیهــان هەڕەشــەی مردن لە 
برسانیان لەسەرە، لەكاتێكدا دەشێ لە هەر یەك 

خولەكدا منداڵێك بەو هۆیەوە بمرێ.
بەگوێــرەی راپۆرتەكە لە ســاڵی 2013 هەتا 
كۆتایــی 2018، نزیكــەی 870 هــەزار منداڵ لە 

10 واڵتە مەترســیدارەكە بەهــۆی بەدخۆراكی، 
نەخۆشی و برسێتی و نەبوونی دەرمان مردوون. 
لــە نیســانی 2015 هەتــا كۆتاییەكانــی 2018 
نزیكــەی 85 هەزار منداڵــی یەمەنی بە یەكێك 
لەو هۆكارانە مردوون كە شــەڕی یەمەن هۆكاری 
سەرەكییەتی، ئەمەش دەریدەخات لێكەوتەكانی 
شەڕ بكوژێكی گەورەتری مندااڵنە هەتا بۆمب و 

گوللە.
بەپێی پێوەرەكانی نەتــەوە یەكگرتووەكان، 
كوشــتن،  منــدااڵن  دژی  پێشــێلكارییەكانی 
بەســەربازگرتن، دەستدرێژی سێكسی، رفاندن، 
هێرشــی ســەر قوتابخانە و نەخۆشــخانەكان و 
بێبەشبوون لە هاریكارییە مرۆییەكان دەگرێتەوە، 
بۆ نموونە لە شــەڕی نێوخۆی سووریادا 71%ی 
كوژراوانی شــەڕ هاوواڵتیانــی مەدەنین، 79%ی 
منداڵە كوژراوەكانی شەڕیش بەهۆی بۆردومان و 

بەرمیلی بۆمبەوە بووە.

ئاســیا زۆرترین ژمارەی مندااڵنی لە ناوچەی 
شــەڕ و كاریگەر بە شــەڕ هەیە كە 195 ملیۆن 
منداڵن، دوای ئەویش ئەفریقا دێ كە 152 ملیۆن 
منداڵی لەو ناوچانە دەژین. ئەگەر بەپێی ژمارەی 
دانیشــتووان و رێــژەی خــاك حیســاب بكرێ، 
رۆژهەاڵتی نێوەڕاست لە پلەی یەكەم دێ، لەبەر 
ئــەوەی 40%ی مندااڵنی رۆژهەاڵتی نێوڕاســت، 
واتــە 35 ملیــۆن منــداڵ، لــە ناوچەی شــەڕ و 
كاریگەر بە شەڕدا دەژین. لە كیشوەری ئەفریقا 

25%ی مندااڵن لە ناوچە ئاگرینەكاندا دەژین. 
شــەڕ كاریگــەری درێژخایەنــی دەروونــی و 
جەستەییشــی لەســەر مندااڵن دەبــێ. 71%ی 
مندااڵنی ناوچەكانی شەڕ شەوانە میز بەخۆیاندا 
دەكــەن یــان میزەچركەیــان هەیــە، رێكخراوی 
منداڵپارێز لەدوایین راپرســی خۆیدا لە مووســڵ 
مندااڵنــەی  ئــەو  43%ی  دەركەوتــووە  بــۆی 

گەڕاونەتەوە مووسڵ تووشی خەمۆكی بوونە.
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ئەم وتارانە گوزارشت لە رای نووسەرەكانیان دەكەن و بەهیچ شێوەیەك دەربڕی بۆچوونی تۆڕی میدیایی رووداو نین.

شرۆڤە و بۆچوون

د. زوبێر رەسوڵ
دكتۆرا لە زانستە سیاسییەكان، زانكۆی ئێكسیتر

گەلی كورد پێویســتە ئــەوە لەبەرچاو 
بگرێــت، چەنــد كێشــەی هەیــە لەگەڵ 
ئەو دەوڵەتانەی كوردســتانیان بەسەردا 
دابــەش كــراوە، بــە ئەنــدازەی ئــەوە 
زیاتــر كێشــەكەی لەگــەڵ سیســتەمی 
دوو  لەبــەر  ئەمــەش  نێودەوڵەتیدایــە. 
هۆكار، یەكەمیان بەهۆی سیاسەتی واڵتە 
زلهێزەكانی دونیــا و دەوڵەتە براوەكانی 
جەنگی یەكەمــی جیهانی لەچوارچێوەی 
رێككەوتنی )سایكس- پیكۆ( و بە بڕیاری 
كۆمەڵەی گەالن كوردســتان بەسەر ئەم 
چــوار دەوڵەتەدا دابەشــكراوە. هۆكاری 
دووەمیــش لەبــەر ئــەوەی سیســتەمی 
نێودەوڵەتــی ســەت ســاڵە پاســەوانی 
مانــەوەی ئــەو ســنوورە نێودەوڵەتیانە 

دەكات كە خۆیان دایانڕشتووە.
ئەگەر بە چاوێكی ورد هەڵســەنگاندن 
بــۆ دۆخی ئــەو ســەردەمە و شــێوازی 
پێكهێنانــی ئــەو دەوڵەتانە بكەین كە لە 
ســایكس پیكۆ نەخشــەكەی كێشــراوە، 
تێدەگەیــت هەر لە بنەڕەتــەوە ئامانجی 

سیســتەمی نێودەوڵەتــی كــە بەریتانیا 
ســەركردایەتی دەكرد، لەو دابەشكاری و 
شێوازی دروســتكردنی دەوڵەتە نوێیانە 
لــە ناوچەكــە، دروســتكردنی كێشــە و 
ناكۆكــی و ملمالنێــی بــەردەوام بــووە. 
پاسەوانیكردنی مانەوەی ناوچەكەش بەو 
شــێوازە هەر ئەو راســتییە دەسەلمێنێ 
كە لە مەبەســتە شــاراوەكەدایە، ئەویش 
مانەوەی كێشەی بەردەوامە لە ناوچەكە. 
 كە بڕیار لەسەر دروستكردنی دەوڵەتی 
عیــراق دەدرێت بە پێكەوەلكاندنی ســێ 
ویالیەتــی كۆنی ســەردەمی عوســمانی 
)بەســرە، بەغــدا، مووســڵ(، ویالیەتی 
بەســەرە زۆرینەیەكی شــیعیە، ویالیەتی 
بەغدا كەمینەیەكی ســوننەیە، ویالیەتی 
مووســڵ زۆرینــەی كــوردە. بــەاڵم كــە 
دەوڵەتەكە پێكدەهێنن رادەستی كەمینە 
ســوننەكەی دەكەن كە ئەوكات رێژەیان 
لە كۆی ئەم سێ ویالیەتە نەگەیشتووەتە 
تەنانــەت  دانیشــتووان.  20%ی 
كەسایەتییەكیشــیان تێدا شك نەبردوون 

بیكــەن بــە مەلیكی عیراق، لــە دەرەوە 
مەلیكیان بۆ هێناوە. ئامانجەكە روونە بۆ 
ئەوە بووە كەمینەی سەردەستەی سوننە 
لە دەسەاڵت، بۆ مانەوەی خۆی هەمیشە 
سەركوتی زۆرینە بكات. بەمەش بناغەی 
كێشــەیەكیان داڕشــت كە دوای ســەت 
ســاڵ وەكوو خۆی ماوەتەوە و ئەگەر لە 
شــوێنێكدا گەالنی ئــەم ناوچەیە خۆیان 
چارەی بۆ نەدۆزنەوە، چەندین ســەدەی 

تریش بەردەوام دەبێت. 
لــە بەرانبەر عیراقدا ئەگەر تەماشــای 
دروســتكردنی دەوڵەتی ســوریا بكەیت، 
چەنــد  لكاندنــی  بــەزۆر  لــە  لەوێــش 
ویالیەتێــك پێكــەوە كــە زۆرینــەی لــە 
عەرەبی ســوننە و لــە كورد پێكدەهاتن، 
دەســەاڵتیان رادەســتی كەمینەی شیعە 
كــردووە. ئامانجەكەش هاوشــێوەی ئەو 
ســیناریۆیەی بــۆ عیــراق داڕێژرابوو، بۆ 
بــوون و مانەوەی كێشــە و ملمالنێ بوو 
لەو واڵتە. ئەمە بۆ تەواوی دەوڵەتە تازە 
دامەزراوەكانــی ســایكس پیكۆ راســتە. 
ئەنجامەكەشــی ئەو خواســتەی بۆ واڵتە 
زلهێــزەكان بــەدی هێنا كە ســەدەیەكە 
تەواوی ئــەم ناوچەیە لەناو كێشــەكانی 

خۆیدا دەكوڵێت. 
داعــش  ســەرهەڵدانی  و  پەیدابــوون 
لەســەروبەندی نزیــك بــە تێپەڕبوونــی 
ســەدەیەك بەسەر ســایكس پیكۆدا كە 
ئەویــش هەر لێكەوتە و دەرئەنجامی ئەو 
كێشــانەی سنوورەكانی ســایكس پیكۆ 
بوو، راچڵەكینێكی بۆ جیهان دروستكرد 
و خســتنیە بەردەم ئەو پرســیارەی كە 
ئایــا كاتــی ئەوە نەهاتــووە كۆتایی بەو 
چوارچێوە ســەپێندراوەی سەر ناوچەكە 
بهێنرێــت كــە نــەك هــەر مەینەتــی بۆ 
گەالنی ناوچەكە لێكەوتووەتەوە، بەڵكوو 
خەریكــە لێكەوتــە و دەرهاویشــتەكانی 

دەبێتە هەڕەشە بۆ سەر جیهان؟ 
ناوەنــدە  لــە  بەشــێك  لــە  لێــرەوە 
نێودەوڵەتییەكانــەوە گوێمان لە دەنگی 
پێویســتی  باســی  كــە  بــوو  جیــاواز 
تێكشكاندنی سنووری سایكس پیكۆیان 
دەكــرد. هاتنە نــاوەوەی هاوپەیمانێتیی 
نوێــی نێودەوڵەتــی بــە ســەركردایەتی 
واڵتگەلێــك  بەشــداریی  و  ئەمریــكا 
كــە پێشــینەی بەشــداری و داڕشــتنی 
نەبــوو،  ناوچەیەیــان  ئــەم  نەخشــەی 
كەشــێكی دروســتكرد كە وێنای ئەوەی 
تێدا دەركەوێت دەستبردن بۆ گۆڕانكاری 
ناوچەكــە  ســەپێندراوەكەی  نەخشــە 

كارێكی مەحاڵ نییە. 
كــورد لــە بەشــە كوردســتانی بــە 
ئــەو  بەهــۆی  لكێنــدراو  عێراقــەوە 
هەلومەرجــە تایبەتــەی لــە جەنگەكانی 
بــوو وەك  دروســت  بــۆی  كەنــداوەوە 
بناغەیەك بۆ خۆبەڕێوەبەرێتی بەشــێك 
لە جوگرافیاكەی، هەروەها بەهۆی شەڕی 
داعــش و دەستڕاگەیشــتنی بــە بەشــی 
هەرە زۆری ئەو ناوچە كوردســتانیانەی 
لــە دەرەوەی ئیــدارەی هەرێــم بــوون. 
شكســتی عێراق لــە بەرەنگاربوونەوەی 
داعش و دەستبەسەرداگرتنی جوگرافیای 
عەرەبی سوننە و لێكدابڕینی كوردستان 
بە ناوەندەوە. دۆخێك دروســت بوو كە 
دەرفەتی تێكشــكاندنی ســایكس پیكۆ 
ئاســان بكات. كورد لێرەوە پەنای بردە 
بەر رێوشوێنێكی پەسەندكراوی جیهانی 
دیموكراســی بۆ ئەوەی سیستەمی نوێی 
جیهانــی پابەنــد بــكات بــە قبوڵكردنی 
هەڵوەشــانەوەی بەشــێكی ئەو سنوورە 
سەپێنراوانە، بەاڵم بینیمان لە دەوڵەتی 
و  تــورك  سەردەســتەكانی  نەتــەوە 
عــەرەب و فــارس زیاتــر، بەریتانیــا و 
بەشــێك لە هاوبەشــەكانی لە داڕشتنی 

نەخشــەی ناوچەكــە وەك پاســەوان و 
خۆبەخاوەنزانــی جوگرافیاكــە هاتنە ناو 
پرۆســەكەوە و دەســتەبەری وەك خۆی 
مانەوەی سنوورەكانی ناوچەكەیان كرد. 
تــا ئێــرە ســەلمێنەری ئەوەیــە كــە 
سیستەمی نوێی جیهانی نایەوێ كۆتایی 
بەم ملمالنێ و ناكۆكی و كێشــانەی ئەم 
ناوچەیــە بێت. بــەاڵم ئــەوەی ئاماژەی 
مەترســیدارە لــەدوای ئــەو هەوڵــەوە، 
ئەوەیــە كــە بەریتانیا بە قورســاییەكی 
زۆرەوە گەڕاوەتەوە ناوچەكە، بەتایبەتی 
بۆ عێــراق. ئەمەش لەدوای كشــانەوەی 
ئەمریــكا لە رێككەوتنــی ئەتۆمی لەگەڵ 
ئێران، تا ئەم دوو واڵتەش ناكۆییەكانیان 
قووڵتر بێتەوە، بەریتانیا رۆڵی لە عێراق 
زیاتــر دەبێت، تــا بەریتانیاش لە عیراق 
رۆڵــی زۆرتری بدرێتێ، مەترســی زیاتر 
دەكەوێتە ســەر كوردســتان. ئەوەی لە 
نزیك بە دوو ســاڵی رابردووشدا روویدا، 
لەو پەالمارە ســەربازییانەی كرانە سەر 
كوردســتان و هەمــوو ئــەو هەواڵنــەی 
لەناوەوەی عێراق دەدران بۆ نەهێشــتنی 
هەرێــم،  دەســتوورییەكەی  قــەوارە 
ئەگەرچی راســتەوخۆ دەســت و بازووی 
ئێران بوو، بەاڵم نەخشــە داڕێژەرەكەی 
بەریتانیــا و كارەكتەرەكانیش زۆرینەیان 

دەستوپێوەندەكانی ئینگلیز بوون. 
ئێستا لەگەڵ ئەوەی لە بەغدا خەریكە 
باشــتر  پەیوەندییەكــی  و  تێگەیشــتن 
لەگەڵ كوردســتان دروســت دەكرێتەوە 
وەرزی  دەكرێــت  ئــەوە  چاوەڕوانــی  و 
بووژانەوە بێت بۆ هەرێمی كوردســتان، 
بــەاڵم وای دەبینم خولێكی تری ملمالنێ 
و دەســتبادانی كورد ســەرهەڵبداتەوە. 
گەڕانــەوەی بەریتانیا بۆ عێراق بۆ كورد 
مەترســیدارە، وەك چۆن لەسەرەتاكانی 
داڕشــتنی نەخشــەی ئــەم ناوچەیــەدا 

سیاســەتێكی  لەمەوبــەر  ســاڵ  ســەت 
كــورد  بــە  بەرانبــەر  دوژمنكارانــەی 
پەیــڕەو كــرد و دژی هەمــوو هەوڵێكی 
جوداخوازانــەی كــورد بــوو، ئەمــڕۆش 
لەالیەك بۆ پاســەوانی و پارێزگاری ئەو 
دابەشــكارییە و لەالیەكــی تریشــەوە بۆ 
دژایەتیكردنی بیری ســەربەخۆیی كورد، 

هاتۆتەوە مەیدان. 
هیچ گومانێك لەوەدا نییە بە ئەندازەی 
كوردســتان  داگیركەرەكانــی  دەوڵەتــە 
بەریتانیــا دوژمنــی ســەربەخۆیی گەلی 
كوردســتانە، نەك هەر بەرپرسە لەوەی 
گەالنــی  ژێردەســتەی  كــردە  كــوردی 
ناوچەكــە، بەرپرسیشــە لەوەی ســەت 
ســاڵە ئەو داگیركارییە درێــژەی هەیە. 
دەبێت كورد بەباشی ئەم قۆناغە تازەیە 
هەڵســەنگێنێت، درككــردن بەمەترســی 
پێویستی بە پالنە بۆ رووبەڕووبوونەوە. 
ئینگلیــز  سیاســەتی  لــە  بەشــێك 
بــووە بەســوود  ئــەوە  لەدێرزەمانــەوە 
وەرگرتــن لە كێشــەی ناوخۆیی مەرام و 
ئامانجەكانــی بــەدی بێنێت. ئێســتا كە 
دەرفەتێكی بچووك بۆ كورد لە باشــوور 
و رۆژئــاوا هاتووەتە ئــاراوە، گەڕانەوەی 
بەریتانیــا لە داهاتووی نزیكدا مەترســی 
دەخاتە ســەریان. ئەوەی وەك ســەرەتا 
و ئامــاژەی ســەرهەڵدانەوەی قۆناغێكی 
تری ناكۆكی ناوخۆیی لە باشــوور دركی 
پێدەكرێت، رێــگای الوازكردنی كورد بۆ 
ئەوان ئاسانتر دەكات. دەبێ بەرپرسانی 
ئــەم واڵتــە بــاش لــەوە تێبگــەن كــە 
تێكچوونی دۆخی ناوخۆیی باجەكەی بۆ 
ئاینــدەی میللەتەكەمان چەند گەورەیە. 
بەرپرســیارێتی  هەســتی  پێویستیشــە 
نەتەوەیــی لەوە بەئاگایــان بێنێتەوە كە 
جیا لــە داگیركەران، ئێســتا دوژمنێكی 

گەورەتر بەدیار سەرمانەوەیە. 

گەڕانەوەی دوژمنە 
گەورەكەی كورد

عارف قوربانی
 arifqurbany@yahoo.com

لە ســەروبەندی پێكهێنانــی كابینەی 
تازەدا بزووتنەوەی گۆڕان لە هەر الیەنێكی 
دیكە زیاتر رووبەڕووی گوشاری سیاسی 
و جەمــاوەری بووەتــەوە بــە بیانــووی 
ئــەوەی چــۆن دەبێــت بزووتنەوەیــەك 
كــە ئااڵهەڵگــری چاكســازی  و گۆڕینی 
حوكمڕانی بێت لە هەرێمی كوردســتان، 
بەشــداری لــە حكومەتێكــدا بــكات كە 
پارتــی و یەكێتــی تێیــدا بااڵدەســتن. 
هەڵبەتە ئەگەر بەو پێوەرە بێت، دەبێت 
بزووتنەوەی گۆڕان تــا چەند دەیەیەكی 
تریش بەشــداری حكومەت نەكات و ئەو 
بوارە جێبهێڵێت بــۆ هەمان ئەو مۆدێلە 
جــووت حیزبیــەی كــە لەســەر بنەمای 
دابەشــكردنی ورد و درشــتی ســامان  و 
سیاســەت كۆكــن. بزووتنــەوەی گۆڕان 
هەم ناو دەســەاڵت  و هەمیش دەرەوەی 
دەســەاڵتی تاقیكردووەتەوە، لەڕاستیدا 
لــە قۆناغی چوونە نــاو حكومەت گۆڕان 
توانی زۆرتر كاریگەری لەسەر حكومەت 
هەبێ وەك ئەوەی لە دەرەوەی حكومەت 
كردی. چاكسازییەكانی وەزارەتی دارایی 
 و پێشــمەرگە و پاككردنــەوەی لیســتی 
دەنگــدەران  لیســتی  مووچەخــۆران  و 
 و خانەنشــینی  و چەنــد بــواری تریــش 
بەشــێكن لــەو لێكەوتانــەی ئــەو ماوە 
كەمەی بەشــداریی گۆڕان لە حكومەت، 

دۆخــەی  ئــەو  ئەگــەر  بەشــێوەیەك 
داخســتنی پەرلەمــان  و هاتنی داعشــی 
گــۆڕان  ئەگــەر  نەهاتبایــە،  بەســەردا 
ئەزموونێكــی  و  فراوانتــر  دیدگایەكــی 
زۆرتــری كاری ئۆپۆزســیۆنی هەبووایە، 
ئــەوا بوونــی گــۆڕان لەنــاو حكومــەت 

دەسكەوتی باشتریشی دەبوو. 
تایبەتمەندیەكانی  بەهۆی  لەڕاســتیدا 
هەرێمــی  لــە  سیاســی  دەســەاڵتی 
ئۆپۆزســیۆنەكانی  هێــزە  كوردســتان، 
دەرەوەی حكومــەت جگــە لــە هاندانی 
خەڵــك كــە هەندێك جار دەســەاڵت بە 
ئەنقەست بە ئاراستەی پشێوی سیاسی 
 و خراپبوونی دۆخــی ئەمنیش دەیبات، 
شتێكی تری لێناكەوێتەوە. رووداوەكانی 
17ی شوبات  و دواتریش ناكۆكی لەسەر 
یاســای ســەرۆكایەتی هەرێــم گەواهیی 
بۆیــە گرنگــە هێــزە  ئــەو راســتیەن. 
ئۆپۆزســیۆنەكان بە گشــتی  و گۆڕان بە 
تایبەتــی میكانیزمێكی دیكــە بدۆزنەوە 
بــۆ مامەڵەكردن لەگەڵ ئەو دوو پارتەی 
فەرمانڕەوا كە جیاواز بێت لە ئەزموونی 
چەند ساڵی رابردوو. دیارە دوای 9 ساڵ 
ملمالنــێ لەگــەڵ هێزەكانی دەســەاڵت، 
ئەوجارەیان گــۆڕان دەگاتە قەناعەتێك 
كە ملمالنێ لەناو دەسەاڵت  و حوكمڕانی 
ئاســانترە تا لە دەرەوەی دەسەاڵت. بە 

واتایەكــی تــر پارتە دەســەاڵتدارەكانی 
هەرێمی كوردستان بە گفتوگۆ  و رێنمایی 
زیاتر دێنە ژێر بار تا بە هەڕەشــەكردن 
لە دەرەوەی دەسەاڵت  و هاندانی خەڵك 

لە دژیان. 
بزووتنــەوەی گــۆڕان ســەرەڕای ئەو 
كــە  كێشانەشــی  تێبینــی  و  هەمــوو 
سیاســی  رێكخراوێكــی  وەك  هەیەتــی 
لــە  چاكســازی  بــۆ  پرۆژەیەكیــش  و 
حوكمڕانــی كوردی  و دواتریش كاركردن 
بۆ گەیشتن بە دەسەاڵت، تا ئێستا تاكە 
پرۆژەیە لە بواری سیاســی  و چاكسازی 
لــە حوكمڕانــی كــە خــاوەن روئیــا و 
بەرپرســیارێتییەكی نیشــتمانیانە بێــت 
لــە ریفۆرمكردنــی مۆدێلــی حوكمڕانی. 
لەوانەیــە بەشــێك لــە خوێنەرانی ئەم 
وتــارە دەســتەواژەی "بەرپرســیارێتی" 
ئیــرادە  نەبوونــی  لــە  جۆرێــك  وەك 
لێكبدەنــەوە، بەاڵم ئەو لێكدانەوەیە زۆر 
نادروستە، چونكە لە چەند وێستگەیەكدا 
ئەو بزووتنەوەیە ئەوەندە رۆیشــتووە تا 
لــەوە نزیكبووەتەوە كە خودی مانەوەی 
خۆیشی وەك رێكخراوێكی سیاسی بخاتە 
مەترسییەوە لە پێناو كۆمەڵێك بنەما و 
پرەنســیپ كە ئەو بزووتنەوەیەی لەسەر 
دامــەزراوە، تا دواجار بە دەركردنی ئەو 
بزووتنەوەیــە لە پەرلەمــان  و حكومەت 
 و كەناڵەكانــی حوكمڕانی كۆتایی هات. 
ناكرێت ئەو هەڵوێســتەی گــۆڕان لەبیر 
بكرێــت لــەدوای 16ی ئۆكتۆبــەر كــە 
ناكۆكییەكانی یەكێتی  و پارتی گەیشتنە 
قوناغی هەڕەشەكردن بە دوو ئیدارەیی، 
بەاڵم گۆڕان بووە بەربەستێك لەبەردەم 

ئەو ئاراستەیە. 
راستییەك هەیە كە دەبێت دانی پێدا 
بنرێت، ئەویش ئەوەیە كە دروستبوونی 
هــەر بزووتنەوەیەكــی ئۆپۆزســیۆنی لە 
هەرێم چەندە بەهێزیش بێت هەر بەقەد 
بزووتنــەوەی گۆڕانــی پێدەكرێت. ئێمە 
نابێــت ئەو دۆخە سیاســی  و هەرێمی  و 
هەتا نێودەوڵەتییەش بەهەند وەرنەگرین 
بەربەســتی ســەرەكین  زۆر جــار  كــە 
لەبەردەم هێزێكی ئۆپۆزسیۆنی سیاسی، 
بــە تایبەت ئەگــەر مەبەســتی گۆڕینی 
دەســەاڵتی سیاســی بێت یاخود روونتر 

بڵێیــن گۆڕینــی ئەو فۆرمــە دوو حزبیە 
بێــت كە بووەتــە واقیعێك نــەك تەنیا 
لەســەر ئاســتی ناوخۆ، بەڵكو لەســەر 

ئاستی هەرێمی و دەرەوەش. 
لەسەر ئاســتی هەرێمی، بۆ هەریەكە 
لــە توركیــا و ئێران ئەو دووبەشــكاریە 
لــە هەرێمــدا  كارگێــڕی  و سیاســیەی 
بــۆ  دۆخــە  باشــترین  دروســتكراوە 
بكــەن  و  ئاراســتەی  بتوانــن  ئــەوەی 
ویســتی خۆیانی بەســەردا بســەپێنن. 
بزووتنەوەیەكــی  هەڵســەنگاندنی  لــە 
گۆڕانــدا  بزووتنــەوەی  وەك  سیاســی 
ناكرێــت رەچــاوی ئەو راســتیە نەكرێت 
كە سیاســەتكردن بــە تایبەتیش بواری 
ئۆپۆزسیۆنبوون لە هەرێمی كوردستاندا 
بوارێكی تا بڵێی ســەختە و وابەســتەیە 
بــە چەنــد هاوكێشــەیەكی هەرێمی كە 

بەرەنگاربوونەوەیــان لە توانای پارتێكی 
سیاسی زیاترە.

گــۆڕان وەك رێكخراوێكــی سیاســی 
تۆكمــە كە بەشــداری ســێ هەڵبژاردنی 
پەرلەمانــی كردووە، ئێســتا كەوتووەتە 
سەر پێ  و وەك دامەزراوەیەكی سیاسی 
جێگای خۆی قایم كردووە لە پرۆســەی 
بــە  كوردســتاندا،  هەرێمــی  سیاســی 
جۆرێك كە پرۆســەی بڕیاردروســتكردن 
تێیدا لە زۆر حزبــی تر دامەزراوەییتر و 
ئاســانترە. نەك هەر ئەوە بەڵكو ئەگەر 
وێنــە گەورەكە ببینیــن، دەتوانین ئەوە 
بڵێین كــە بەشــێكی زۆری گۆڕانكارییە 
سیاســییەكانی ناو پرۆسەی حوكمڕانی 
ئینجــا چ لە پەرلەمــان  و حكومەت بێت 
یان لەناو خودی حزبەكانی دەســەاڵت، 
ســەهمی  جــۆرەكان  لــە  بەجۆرێــك 
بزووتنــەوەی گۆڕانــی تێدایــە. هەر لە 

بەرزكردنەوەی ئاستی هۆشیاری سیاسی 
تاكی كــوردەوە بگــرە تا رەخســاندنی 
بــواری راگەیاندنــی ئازاد و چاكســازیی 
پەرلەمانــی  و دروســتكردنی كولتووری 
ئوپۆزســیۆنبوون و دواتریــش رەقابەت 
بەســەر دەسەاڵت  و حكومەت  و چەندان 
كەناڵی پەنهانی تر كە پێشــتر نەبینراو 
بــوون یان ئەگەر باسیشــی لێوەكرابایە 
دەنگێكی زۆر كز و شەرمنانە بوون. ئەو 
بزووتنەوە سیاســیە لە سەرەتای هاتنە 
ناو كایەی ئۆپۆزسیۆنبوونەوە كۆمەڵێك 
گەنــج  و دەنــگ و رەنگــی تــری هێنایە 
ناو دەســەاڵت كە بەشــێك نەبــوون لە 
خوێن  و ســێبەری ئەو توێژە حوكمڕانە 
كالسیكییەی ســەردەمی شاخ، ئەوانەی 
بەشــی هەرەزۆریــان ئەگــەر مەرگیــش 
مەیدانی پــێ چۆڵكردبن، لە دەرگایەكی 

تەختــی  ســەر  هاتوونەتــەوە  تــرەوە 
حوكمڕانی. 

لەالیەكــی تــرەوە  بــواری سیاســەت 
بوارێكــی تەواو ئەخالقــی نییە تا بڵێین 
ئەوانــەی دەبنــە بەشــێك لــەو بــوارە 
ئیتــر دەبێــت بــۆ هەتاهەتایــە بە پاك  
بزووتنــەوەی  بمێننــەوە،  بێگــەردی  و 
گۆڕانیــش هەڵقواڵوی ژینگەی سیاســی 
 و كولتووری  و كۆمەاڵیەتی كوردســتانە، 
بــە دوای  دەكرێــت كەســانێك هەبــن 
بەرژەوەندیــی تایبەت  و دەوڵەمەندبوون 
 و پێگــە و مەكانەتــدا بگەڕێن، بەاڵم بە 
بــەراورد بــە الیەنەكانی تــر رێژەی ئەو 
كەســانە لەنــاو ئــەو بزووتنەوەیــە زۆر 
كەمتــرە تا لەناو الیەنەكانی تر. راســتە 
كەســانێك لەنــاو ئــەو بزووتنەوەیەش 
بەهۆی مووچەی بەرزی هەندێك دەزگای 
وەك پەرلەمــان  و ئەنجوومەنی وەزیران 

دەسكەوتی ماددیی باشیان دەسكەوت، 
بەاڵم ئەوە بەهیچ جۆرێك ناچێتە قاڵبی 
گەندەڵــی  و دزی، چونكە مووچە چ زۆر 
چ كەم مافی رەوای كەســەكەیە، بەڵكو 
ئەمە لەڕاســتیدا خراپیی دابەشــكردنی 
داهاتە لەالیەن حكومەتەوە بەتایبەت لە 
بواری كارگێڕیدا كە دەكرێت سەرلەنوێ 

پێداچوونەوەی بۆ بكرێت.  
ئەوەی زیاتر لەم وتارەدا مەبەســتمە 
بیڵێــم، ئەوەیە كە ئــەو بزووتنەوەیە تا 
ئەو چركەســاتەش تاكە پرۆژەی كارا و 
تەندروستە بۆ چاكسازیكردنی بوارەكانی 
حوكمڕانی و گەشــەكردنی دیمۆكراســی 
بــەروارد بــە گشــت ئــەو هەواڵنــەی تا 
ئێســتا هــەن لــە گۆڕەپانــی سیاســی 
هەرێمــی كوردســتاندا. ئــەو پرۆژەیــە 
ئومێدێكە پێویســتە لە سیاقی سیاسی 
 و كۆمەاڵیەتــی  و دواتریــش ئەو كەشــە 
سیاســی  و ئاڵۆزەی كــە هەیە لە هەرێم 
 و ناوچەكەدا هەڵیسەنگێنین. كۆمەڵێك 
پرس هەن بە تایبەت دەســتكاریكردنی 
رژێمی سیاســی و سیســتمی سیاســی، 
یاخــود الدانی دوو حزبی دەســەاڵتدار، 
ئەمانــە پرۆســەی زێــدە زەحمەتــن لە 
ئێســتادا، چونكــە نــەك بزووتنــەوەی 
گــۆڕان بەڵكــو پارتــی  و یەكێتیش بەو 
هەمــوو جوگرافیا و هێزی ســەربازی  و 
ســامان  و پێوەندییــە هەرێمیانــەی كە 
هەیانــە ناتوانن بەبــێ یەكتر حوكمڕانی 
هەرێــم بكــەن، بۆیــە ئومێــدی ئەوەی 
الیەنێكــی ئۆپۆزســیۆن بتوانێــت ئــەو 
فۆرمەی حوكمڕانی بە ئاســانی راماڵێت 
پرســێكی ئاســان نییە. ئــەوەی الیەنی 
لــە هەرێمــدا دەتوانێــت  ئوپۆزســیۆن 
بیكات دوو بواری ســەرەكین: یەكەم لە 
رێگای بەرزكردنەوەی ئاستی هۆشیاریی 
سیاســی تاكــی كــورد بــە ئاراســتەی 
زەرورەتــی چاكســازی لــە حوكمڕانیدا. 
دووەمیش لە رێگای گوشار خستە سەر 
هێزەكانــی دەســەاڵت بــە تایبەتیش لە 
حكومەت  و پەرلەماندا، ئەگەرنا بژارەی 
ســێیەم زۆر ئەســتەمە لــەو ناوچەیــە 
دەرفەتێــك بڕەخســێنیت بــۆ گۆڕینــی 
سیســتمی حوكمڕانــی بــە فۆرمێكی لە 

خۆی باشتر. 

بەرگرییەك لە 

بزووتنەوەی گۆڕان

"بزووتنەوەی گۆڕان تا ئەم چركەساتەش 
تاكە پرۆژەی كارا و تەندروستە بۆ چاكسازیی 

بوارەكانی حوكمڕانی و گەشەكردنی 
دیمۆكراسی لە هەرێمی كوردستاندا"
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ئەم وتارانە گوزارشت لە رای نووسەرەكانیان دەكەن و بەهیچ شێوەیەك دەربڕی بۆچوونی تۆڕی میدیایی رووداو نین.

شرۆڤە و بۆچوون

ڕه نگه  بۆ خوێنه ر كۆوه كردنی ناوی شــیعیزم 
و ســه له فیزم پێكڕا، مایه ی سه رســوڕمان بێت. 
چۆن ده بێــت دوو ڕه وتی ته واو هــاودژی یه كتر، 
ده ســته مالنێ بكــه ن و ئاوێتــه ی یه ك بــن! ئه م 
حه په ســانه  له جێی خۆیه تی، ئه وه  ئه گه ر بێت و 
ئێمه  هه ریه ك له  شــیعیزم و سه له فیزم، ته نیا له  
بازنــه  فیقهی و مه زهه به  شــه رعییه كه وه  قه تیس 
بكه ین. ڕاســتییه كه ی، وه كچۆن سه له فیزم ته نیا 
بریتــی نییه  لــه  مه زهه بێكی فیقهیی شــه رعی، 
به ڵكــه  مێنته لێتــی و ڕێبازێكــی بیركردنه وه یه ؛ 
به هه مان شــێوه یش شیعیزم به ته نێ مه زهه بێكی 
فیقهیی شه رعی نییه، به ڵكوو ڕه وتێكی سیاسی 
و شێوازێكی دونیابینییه . سوننه  و شیعه ، خودان 
دوو باڵــن، باڵێكی فیقهــی و باڵێكی ئیدیۆلۆژی 
و سیاســی. ئه م پۆلێنكردنه  پێویستمان ده بێت 
تا دووچاری شــیكاریی نابابه تیانه  نه بین . سوننه  
و شــیعه  ئه گه ر له باری فیقهـــه وه  جودان و یه ك 
ناگرنه وه ، ئه وا له  مێنته لێتیی سه له فییانه دا، یه كتر 

ده گرنه وه .
ئەگەر شیعێتی مەزهەبێکی فیقهی بێت، ئەوا 
"شیعیزم- شیعێتیی سیاسی" بەتەنێ مەزهەبێکی 
فیقهــی نییە، بەڵکــوو لە مێژوو و ئێستەیشــدا 
ڕەوتێکــی ئیدیۆلــۆژی و حیزبێکــی سیاســییە. 
چــۆن ســوننیێتی ڕەوتێکــی فیقهییــە، بــەاڵم 
"ســونیزم" ڕەوتێکی ئیدیۆلۆژی و سیاسییە و وا 
بۆ چوارســەت ساڵ دەچێت وەهابیزم نوێنەرێتی 

دەکات، شیعیزمیش بەهەمان شێوە باڵی سیاسی 
شــیعێتییە و لە چەرخی ئێســتەدا شــیعیزمی- 
فارسی نوێنەریی دەکات. دەبێت لەو خاڵە بگەین، 
هێڵی سیاسی و هێڵە میلـلییەکانی مەزهەبەکان، 
تێکــەاڵو نەکرێن. پێکەوەژیان دڵخــوازی و داوای 
نێوان ســوننی و شــیعیی میللییــە، دواجار هەر 
ئەمانە نمایشی ئیســالمێکی شەعبی دەکەن كه  
بێوه یترین جــۆری ئاییندارانن چ له نێو شــیعه دا 
چ له نێو ســوننه یش. وەلێ ســوننیزم و شیعیزم 
كــه  ده بن به  ئایدیلۆژیا و دوو ڕێبازی سیاســی، 
داینەمۆی شاراوەی هەڵگیرسانی شەڕی نێوەخۆ 
و قڕکردنی مەزهەبیی یەکترن، مه زهه به كانیان لە 
دین پەکخســتووە و کردوویانن بــە ئیدیۆلۆژیا و 

دسپلین بۆ ژیان. 
شیعیزم و تەبشیر

شیعیزم مۆرکێکی "تەبشــیری" وەرگرتووە و 
بناغە ســەرەکییەکانی ڕوئیــای مەزهەبەکەی لە 
دەوروبەریدا پەخش و وەشان دەکات. مەزهەبێک 
نییــە تەنیــا بــە پارێزگاریکردنــی لە قــەوارە و 
چوارچێــوەی خــۆی وازبهێنێ، بەڵکــە هەردەم 
لەبیــری فراوانکردنــی بازنــەی ڕێبــاز و ژمارەی 
پێڕەویــکاران و درێژکردنەوەی جوگرافیاکەیەتی. 
شــیعیزم له وێــدا تــه واو ســه له فییانەیە ، كاتــێ 
و  میدیایــی  و  ئابــووری  ســه روه ته   هه مــوو 
بواره كانی دیكه یشــی، له پێیناو به شــیعه كردنی 

شیعیزمیسهلهفییانه

ئه ویتــردا ده خاته  گه ڕ. به ر له  قەیرانی ســوریا ، 
له  چه نــدان ناوچــه دا، وه ك هاوڕێیانی دێره زوور 
بۆیان گێڕامه وه ، حوسه ینیه یان ده كرده وه ، هانی 
گه نجه كانیــان ده دا هه فتانه  له  كاتی دیاریكراودا 
له  ڕێوڕه ســمی سرووته  دینییه كانیان ئاماده  بن، 
له به رانبه ردا یارمه تیی داراییان ده دا نێ. ئه مه  وه ك 
ڕه فتاری هه ندێ له  شێخه  سه له فییه كانی خه لیج 
وێنا ده كرێت، وه ختێ له  بیابانه كانی ئه فریقاوه ، 
بــه  مه رجــی بــوون بــه  ســه له فی، یارمه تــی و 
كۆمه كیان به سه ر هه ژار و نه داراندا دابه ش ده كرد. 

شیعیزم و پڕاگماتیكیێتی 

شیعیزم لەپێناو بەشیعەکردنی ئەویتردا پێڕەوی 
 )Pragmatics( لە سیاسەت و ڕێبازی پڕاگماتی
دەکات، بۆ ئــەو گرنگ نییە بەرانبەرەکەی کێیە 
و چۆنــە، گرنــگ ئەوەیــە دواجــار ســوودی بۆ 
هەنگاوەکانی لێ بکەوێتەوە. شیعیزم بەگشتی و 
شــیعیزمی- فارســی بەتایبەت، ڕێک لەسەر ئەم 
ڕێچکەیە سیاســەتی دین و دونیایی خۆی دەبات 
بەڕێوە، هەر بۆیەش جێی تاســان نییە کاتێ دژ 
بە شیعەکانی ئازەربایجان یارمەتی ئەرمەنستانی- 
مەسیحی دەدات. ئەوەیش جێی واقوڕمان نابێت 
کــە بۆ هێنانەوەدی ئێمپڕاتۆرییەتی ســەفەویی- 
نــوێ و تۆکمەکردنی )بلۆکی شــیعی( لە عێراق 
و ســوریە، ببێت بــە هاوپەیمانی چەندان حیزب 
و ڕەوتی نادینی و ئیلحادی، هه روه تر ســەپۆرتی 
ماددی ســەتان نووســەر و جۆڕناڵســتی ئه نتی 
دین و سیکۆالر بکات، تەنیا لەپێناو گەیشتن بە 
ئامانجی بااڵی مەزهەب. شیعیزمی سه له فییانه ، 
توانیویه تی له ڕێی ده زگه ی سیخوڕییەوە ، سه ره تا 
هێرشی فه رهه نگی به رپا بكات، تا بۆ ته بشیرێكی 
سه رانســه ریانه ، به رده می خــۆش بێت. ئه وانه ی 
له ودیــوی بابه تــه وه  به  ئاگان و بــه  قووڵیش له  
دیارده كانــی ڕۆژانه  ده كۆڵنه وه ، به وه  ده گه ن کە 
هه رێمی كوردستان به ر ئه و هێرشكارییه  كه وتووه . 
لەنێــو عەرەبی عێــراق گوتەیەکــی باو هەیە 

دەگوترێــت: "شــیعە بــە شــیوعیێتیش واز لە 
شــیعێتی ناهێنێت" .. جەنگی هەنووکە لەنێوان 
هیاللی سوننی و هیاللی شیعییە، گرنگ نییە کەی 
دەکەوێتە باری کردەیــی و مەیدانییەوە، ئەوەی 
گرنگە شــەڕێکی نەبڕاوەیە و دواجار ئەمەریکا و 
وەاڵتانی هاوپەیمان، ئاراستەی ملمالنێکە دیاری 
دەکەن و خه ریكه  له  مه ترســییه  ڕاسته قینه كه ی 

ئه م نێوچه یه  تێده گه ن.
شیعیزم و کردەی "خۆکوژی" 

باوەڕپێکراوەکانــی  ســەرچاوە  بەگوێــرەی 
و  خۆکــوژی  کــردەی  مێــژووی  بەردەســتم، 
خۆتەقاندنەوە لەنێو خەڵکی مەدەنیدا "العملیات 
االستشهادیە"، بۆ "شــیعیزم" دەگەڕێتەوە نەک 
"سوننیزم" وه ك ئه وه ی له نێو زۆرینه ی چاودێران 
و ڕه خنه گرانی ئاینییدا باوه . من به المه وه  سه یره ، 
ڕۆشــنبیرانێك خه ریكه  كاتیان بــۆ نامێنێته وه  
هه نــده ی ڕۆژانــه  له باره ی توندڕۆیــی و تیرۆری 
سوننیزم و ئیخوانیزم بنووسن و بدوێن، به اڵم له  
زار و قه ڵه میان نایه ت، دوو وشه  له باره ی تیرۆری 

شیعیزمه وه  ده رببڕن!
 كرده  خۆكوژییه كان له   ڕۆژهه اڵتی نێوه ڕاستدا، 
له  ده سپێكی هه شتاكاندا ده ستیپێكرد. له نێوان 
سااڵنی 1981 تا 2015 به گوێره ی توێژینه وه كان 
)4814( هێرشــی خۆكوژی تۆمار كراون كه  له  
40 وه اڵتــی جوایــه ز جێبه جێ كــراون. ژماره ی 
قوربانیــان لــه م نێوانــه دا زیاتــر لــه  45 هه زار 

هاوواڵتی بووه .
هه ڵبــه ت له  هه ر ده یه یه كی ســه ته دا، ڕێژه ی 
كرده  خۆكوژییه كان له  به ره و ســه رووتر چوونه . 
له  هه شــتاكاندا لــه  ماوه ی ســاڵێكدا 3 كرده ی 
خۆكوژی به جێ گه یێنراوه . له  نۆهه ته كاندا به رزتر 
بووه ته وه  و له  هه ر مانگێكدا كرده یه كی خۆكوژی 
هه بووه . له نێوان ســااڵنی 2001 تا 2003یشــدا 
له  هه ر هه فته یه كدا كرده یه كی خۆكوژی هه بووه . 
له نێوان 2003 بۆ 2015یش ده گاته  چڵه پۆپه  و 

رێبواركەریموەلی
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بۆ گۆڕان حەرام و بۆ یەکێتی حەاڵڵ
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هەموو شەڕی یەكێتی لەگەڵ پارتی جارێ 
لەســەر دوو پۆســتە كە هیچ پەیوەندییەكان 
بە ئەنجامی هەڵبژاردنەكانی 30ی ئەیلوولەوە 
نییــە، دیــارە دواتریــش كە ئەوە چارەســەر 
بــوو، ئەوجا دەچنــە ناو پڕۆســەیەكی دیكە 

لە دابەشكردنی پۆســتەكانی ناو كوردستان. 
بــەاڵم هەر لەو رۆژەوەی كــە گۆڕان و پارتی 
رێككەوتوون، میدیای یەكێتی و سێبەرەكانی 
بە چەپ و راســت پەالماری گۆڕان دەدەن كە 
گوایە بۆ پۆســت پشــتیان لە ئامانجەكانیان 

سەرۆکكۆمار دێتە هەولێر

پالنی)B(یەكێتی،
یهكێتیفیلهكهبلۆفوبادانەوە!

نادۆزێتهوه
مــام جه الل ده یگوت یه كێتی ته قڵه  به  فیل لێده دات، به اڵم وادیاره  
لــه دوای خۆی قوتابییه كانــی فیله كه  نادۆزنــه وه. بۆیه ش پاش پێنج 
مانــگ هه وڵی بێئاكام بۆئه وه ی به ســه ر پارتیدا بازبــده ن و له  به غدا 
پۆســتی وه زیــری داد وه ربگرن و له  كه ركووكیــش  پارێزگارێكی نوێ 
دابنێن، گه ڕاونه ته وه  به رده م ئه دره سه  دروسته كه  كه  پارتی دیموکراتی 
کوردستانە . به اڵم وه ك زانراوه،  ئه مه شیان به  حوسن و ره زای خۆیان 
نه كردووه  و له  به غدا په یامێكی روونیان وه رگرتووه  كه  ئه گه ر بڕیاربێت 

له گه ڵ كوردستان رێككه وتن بكرێت، له ڕێی هه ولێره وه  ده كرێت.
هه فتــه ی رابــردوو شــاندی یه كێتــی له  به غــدا بوون. بــه  رواڵه ت 
چوونه كه یــان په یوه ندی به و دیداره وه  هه بوو كه  زۆرتر له  ده عوه تێكی 
نانخــواردن ده چوو له الیه ن ســه رۆكایه تی كۆمــاره وه  بۆ كۆكردنه وه ی 
الیه نــه  عێراقییــه كان، به اڵم به كــرده وه  هه ڤااڵن چووبــوون ته قڵه  به  
فیل لێبده ن و مه ســه له ی وه رگرتنی پۆستی وه زیری داد و ئه گه ر كرا 
پارێــزگاری كه ركووكیش یه كالیی بكه نه وه . كه چی وه ك زانیومه  له وێ 
هه مــوو الیه نه  عێراقییه كان بــه  موحته ره می ئامۆژگارییان كردوون كه  
بگه ڕێنه وه  هه ولێر و له گه ڵ پارتی له ســه ر ئه و مه ســه النه  رێكبكه ون. 
بــه ر لــه  رۆیشــتنیان و له كاتی مانه وه شــیاندا له  به غــدا، هه ندێك له  
گوته بێــژه  نافه رمییه كانیــان له  میدیا و سۆســیال میدیــای خۆیانه وه  
ده یانگــوت پاش ئه و ســه فه ره ی به غــدا، پارتی په نجه ی په شــیمانی 
ده گه زێت و یه كێتی چیدیكه  به وه  رازی نابێت كه  ئێســتا پێی رازییه ، 
به اڵم ســه ردانه كه ی شــاندی یه كێتــی بۆ الی كاك مه ســعود و چه ند 
خوله كێــك دواتــر كۆبوونه وه یــه ك كه  ناویــان لێنابــوو كۆبوونه وه ی 
مه كته بی سیاسی، كه چی بافڵ و الهوور تاڵه بانی و ده رباز كۆسره تیش 
تێیدا دانیشــتبوون! و لێدوانــی پاش ئه و كۆبوونه وانه،  ده ریانخســت 
كــه  چیدیكه  هه ڤــااڵن ته مایان به  دۆزینــه وه ی فیله كه  نه ماوه .  ره نگه  
ئه مه ش گرێكوێره ی پێكنه هاتن له سه ر حوكمڕانیی كوردستان بكاته وه . 
دیمه نــی  باڵكێشــی په نای ئه و هێنان و بردنانــه ی هه فته ی رابردووش 
ئه وه  بوو  فۆروومی سااڵنه ی هه ولێر، كه  ناوه ندی لێكۆڵینه وه ی رووداو 
رێكیخســتبوو، له  ده عوه تی نانخواردنه كه ی به غدا زۆرتر ســه ركرده ی 
عێراقیی تێدا به شــداربوون و گه نگه شــه ی جدیتر و وردتریشــی تێدا 
كرا له ســه ر ئاینده ی عێراق و ناوچه كه  به گشــتی. وه ك بڵێی ئه مه ش 
په یامێك بووبێت كه  ســه ركرده  عێراقییه كان ویســتبێتیان بیگه یه ننه   
براده رانــی یه كێتی و ســه رۆككۆماره كه ی و پێیانبڵێن: ئێمه  كه  بێینه  
كوردستان، له  ده رگای هه ولێر ده ده ین، جا ئێوه  كه  خاوه نماڵن چۆن 

ده چن بۆ هاتنه وه  بۆ ماڵی خۆتان له  ده رگای دیكه  بده ن؟
ئێســتا وا لــە کاژێرەکانی داهاتوودا پارتــی و یەکێتی رێکدەکەون، 
رەنگە کە ئەم نووســینە دەخوێنیتەوە رێکیشــکەوتبن. دیاره  دیداری 
شــانده كه ی یه كێتیش له گه ڵ بارزانی و ئاماده بوونی كۆسره ت ره سوڵ 
تێیــدا هه ندێك لــه  له مپه ره كانی پێــش رێككه وتنه كــه ی هه ڵگرتووە ، 
به اڵم هێشــتاش ئیشه كه  وا ئاسان نییه  و ده بێ چاوه ڕوان بین بزانین 
یه كێتــی له نێوخۆیاندا بۆ قۆناخی پاش رێككه وتن له گه ڵ پارتی چۆن 
رێكده كه ون و چه ندیش ده هێڵن ئه مجاره ش قسه ی كۆسره ت ره سووڵ 
نه شــكێت. له  مه سه له ی گشتپرســیدا بارزانی حیسابی له سه ر قسه ی 
كۆســره ت ره سوڵ كرد و ئه ویش قسه ی خۆی برده سه ر. كه چی دواتر 
به شــێكی نێو یه كێتی به قســه یان نه كرد و به  كاره كانی چه ند مانگی 
رابردووشــیان توانیــان ئــه و په یوه ندییــه  چاكه ی له نێــوان بارزانی و 
كۆســره ت ره سووڵدا دروســتببوو تێكیبده ن. ئه وانه  ئه مجاره ش وه ك 
ئــه وكات كۆســره ت ره ســووڵیان كردووه ته وه  بە برا گــه وره ی خۆیان 
و ده زانــن بارزانی به  هه موو دڵگرانییه كانیشــیه وه  له و پیاوه ، قه دری 
ده گــرێ و وه فاداره  به رامبه ری و ره نگه  له گه ڵیشــی رێكبكه وێ، به اڵم 
مه سه له ی چوار ساڵی داهاتووی حوكمڕانی و ئه و هه لومه رجه  نوێیه ی 
تێیدا پارتی له گه ڵ یه كێتی رێكده كه وێ جیاواز ده بێ و دۆستانی فیل 
ونكردووش ئه و راســتییه  ده زانن كه  وه ك فارس ده ڵێن: دیگر این تو 

بمیری از اون تو بمیری ها نیست!

كــردووە! دیارە هەمــوو ئەوانەیــش كە ئەو 
قســانە دەكەن، هیچیان رەنگبــێ ناوەڕۆكی 
رێككەوتنەكەیــان هــەر نەخوێندبێتــەوە كە 
دیدە هاوبەشەكەی پارتی و یەكێتی )كە بە 
رێككەوتنی سیاسی ناوی دەبەن( لەچاو ئەو 
رێككەوتنە، لە باشترین حاڵەتدا ئینشایەكی 

سیاسییە و بەس!
ئینجا وەك ئەوەی رێككەوتنی 5ی شوبات 
بــۆ كۆبوونــەوەی پەرلەمــان و ئەنجوومەنی 
پارێــزگای كەركــووك لــە نێــوان گــۆڕان و 
پارتیدا كرابێت و پارتیش پێشــێلی كردبێت. 
نــەك گــۆڕان هیــچ حزبێكــی سیاســی لــە 
كوردستان ئامادە نییە خۆی بكاتە قوربانیی 
ئــەوەی كــە یەكێتــی پۆســتی پارێــزگاری 
كەركووك وەردەگرێ یان نا و یان وەزیرێكی 

لــە بەغــدا دەبێت یان نا؟ هەمــوو حزبەكان 
16ی ئۆكتۆبەریــان لەبیرە و گۆڕانیش 19ی 
ئابــی لەبیــرە كە چــۆن یەكێتی ســەرباری 

رێككەوتنی دەباشانیش پشتی تێكردن.
ئــەو  خەمــی  یەكێتــی  ئەساســدا  لــە 
پۆســتانەیەتی كــە بــەر گــۆڕان كەوتوون و 
خــۆی چاوی لە هەندێكیــان بڕیبوو، چونكە 
دڵنیایــە لەوەی كــە ئەمجارەیــان پارتی وا 
بەئاســانی پشــت لە گۆڕان نــاكات، یەكێتی 
دەبێ شــەڕی بەرماوەی ئەو پۆســتانە بكات 

كە ماونەتەوە یانیش الی پارتین. 
گۆڕان لەو پڕۆسەیەدا یارییەكی سیاسیی 
زۆر زیرەكانــەی كــردووە و یەكێتی خەفەتی 
ئەوەیەتــی كــە چۆن ئــەوان دەتوانــن وا بە 

ئاسانی بڕیار بدەن، بەاڵم خۆیان ناتوانن.

له  هه ر ڕۆژێكدا كرده یه كی خۆكوژی ڕوویداوه .
30ی  لــه   خۆكــوژی  كــرده ی  هه وه ڵیــن   
ئۆكتۆبــه ری 1980 بــوو كــه  مێرمنداڵێكی 13 
ســااڵنه ی ئێرانــی جێبه جێی كرد. لــه  كه مه ریدا 
بۆمبــی پێچایه وه  و دواتر له  باشــووری ڕۆژاوای 
ئێــران ده بابه یه كی عێراقیــی ته قانده وه . هه ر له  
كۆتایی ئه وساڵەدا، سه فاره تی عێراقی له  لوبنان، 
له  هێرشــێكی خۆكوژیدا بــه  ئۆتۆمبێل، له گه ڵ 
زه وی ته خــت كــرا. دواتر لــه  1983 یه كێك له  
گه وره ترین كــرده  خۆكوژییه كان جێه به جێ كرا. 
دوو بارهه ڵگر و ئامانه ی پڕ له  چه كوتفاقی هێزی 
وشكانیی ئه مریكایی و فه ره نسایی كرانه  ئامانج 
و 299 سه رباز له و هێرشه  خۆكوژییه دا كوژران.

 دەستپێکی ئەم نەریتە جیهادییە خۆكوژییه ، 
له موسوڵمانە شــیعەکانی )لوبنان( دەبینرێت، 
دواتــر بــە ســایەی "حــزب اللــە" زێتــر بڕەوی 
پــێ دەدرێــت و دواجــار گــرۆ جیهادییەکانــی 
فەلەســتینیش دەکەونــە ژێــر کاریگەریــی ئەم 
]گرووپــی  ئێرانیــش  شــیعیزمی  تاکتیکــەوە، 
هەمیشــەیی فیدایی خۆکــوژ[ دادەمەزرێنێ و لە 
شــەڕی نێوان عێراق و ئێرانیــش، خۆکوژەکانی 
بەکاردێنیــت. بۆ ســەردەمانی زوو بگەڕێیتەوە، 

فیدایی، لەنێو ئیسماعیلییەکانیشدا هەبوون، کە 
گرۆهێکی شیعیزمی باتینی بوون. 

ئینجــا درەنگتــر لەنێــو ســوننیزم و ڕەوتی 
"سەلەفییەتی جیهادیی سوننه "دا لەسەر دەستی 
)عەبدوڵــا عەزام( تێز بۆ خۆکــوژی دادەنرێت. 
عــەززام لە کتێبەکانی نموونــەی "اتحاف العباد 
بفچائــل الجهاد"، دێت 27 ســوودی خۆکوژی و 
خۆتەقاندنەوە، لەنێو ئەدەبیاتی دینییدا، دەخاتە 

بەرچاوی موجاهیدان. 
ئەوەی الی زۆربەی توێژەرانی ئێمە زانراو نییە، 
دەستپێشــخەریی شیعزمە لە کردەی خۆکوژی و 
کوشــتنی خەڵکی مەدەنیدا. ڕاستی چۆن لەنێو 
ســوننەدا ســەلەفیزم هەیە، لەنێو شیعیزمیشدا 
هەمــان ڕەوتــی ســەلەفیزم بەشــێوەیەکی کارا 
هەیە. به اڵم هه میشــه  لێزانانــه  و وردانه ، خۆی 
خزاندووه ته  نێو كه لێنه كانه وه ، وه ك سه له فیزمی 
سوننی، بێ پڕۆژه یه كی درێژخایه ن نه بووه . تاكه  
شتێ له  كۆتایی ئه م وتاره  بمه وێت بیڵێم، ده بێت 
به  ڕۆشنبیرانی كورد بڵێم، وه كچۆن هه میشه  ئاوڕ 
له  توندڕۆیی ســوننیزم و ئیخوانیــزم ده ده نه وه ، 
جاروباریــش تیله چاوێكتــان له ســه ر توندڕۆیی 

شیعزمی سه له فییانه  بێت. 

خەریكــە وردە وردە بەســتەڵەكی نێــوان 
پارتــی و دكتــۆر بەرهەم ســاڵح دەتوێتەوە. 
و  زێبــاری  هوشــیار  قۆڵیــی  دوو  دیــداری 
سەرۆككۆمار، بەر لە كۆبوونەوەی بەرفراوانی 

پارتــە سیاســییەكان لــە بەغــدا، پەیــام و 
بــە  بــوو  گۆڕینەوەیەكــی سیاســی  پەیــام 
ئاراســتەی ئاســاییكردنەوەی پەیوەندییەكان 
و ئــەوە یەكــەم هەوڵیش نەبــووە. هەردووال 

دەستپێشخەرییان هەیە و دوور نییە لەماوەی 
داهاتوودا ئەو گرفتەش چارەسەر بێت.

ئەگەر یەكێتی و پارتی بگەنە رێككەوتنێكی 
ســەرەتاییش و النیكــەم یەكێتی بەشــداریی 
كۆبوونەوەكانــی پەرلەمــان بكات و، یاســای 
سەرۆكایەتیی هەرێم كارا و هەموار بكرێتەوە، 
ئەو كاتە نۆرەی ئەوەیە كە پەرلەمان سەرۆك 
و جێگــری ســەرۆكی هەرێمــی كوردســتان 
هەڵبژێرێــت كــە بــە دڵنیاییــەوە نێچیرڤان 
بارزانی دەبێتە سەرۆكی هەرێمی كوردستان.

چاوەڕوانییــەكان ئەوەیــە كــە بەبۆنــەی 
سوێندخواردنی ســەرۆك و جێگری سەرۆكی 

هەرێمــی كوردســتان، دكتۆر بەرهــەم وەك 
فەرمیــی  ســەردانی  یەكــەم  ســەرۆككۆمار 
خــۆی بۆ هەولێــر ئەنجام بدات و بەشــداری 
لــە رێوڕەســمی ســوێندخواردنی ســەرۆكی 
هەرێمــی كوردســتاندا بــكات. ئــەوە دەبێتە 
دەرفەتێكــی بــاش بــۆ سەرخســتنی ئــەو 
هەواڵنــەی بــە ئاراســتەی چارەســەركردنی 
كێشــەكانی نێوان بەغدا و هەولێر لە ئارادان 
و، دەستی سەرۆكایەتیی هەرێم )بە سیفەتی 
نوێنەرایەتیی گەلی كوردســتان لە دەرەوە(، 
سەرۆكی حكومەت و سەرۆككۆمار زۆر بەهێز 

دەكات.

ئەگــەر تا پێــش 18ی شــوبات، یەكێتی 
كۆبوونــەوەی  و  كاتبەســەربردن  كارتــی 
بێئەنجامی لە بەرامبەر پارتیدا بەكارهێنابێ، 
ئــەوا لە دوای ئــەو مێژووەوە، ئــەو كارتەی 
یەكێتــی وەك شمشــێری دوودەم ئەمجــارە 
رووی لە خۆیەتی. پارتی بە هیچ شــێوەیەك 

باڵــە  نییــە باجــی رێكنەكەوتنــی  ئامــادە 
جیاجیاكانی ناو یەكێتی بدات و ناشتوانێ لە 
یەك كاتدا بەرژەوەندیی هەر هەموویان دابین 
بكات، بۆیەش ئامادە نییە پڕۆسەی سیاسیی 
كوردســتان بخاتــە رەهنی ئــەوەی كە كەی 

یەكێتی لەناو خۆیاندا دەگەنە رێككەوتن؟!

گرفتی ســەرەكیی یەكێتی ئەوەیە كە هەر 
باڵەی ناو یەكێتی دەیەوێ بە دەستەبەركردنی 
زۆرتریــن بەرژەوەندی بۆخــۆی و كوتلەكەی 
لەگــەڵ پارتیدا رێكبكــەوێ، جا كە باڵەكانی 
دیكە بــەوە دەزانــن، بەنــاوی بەرژەوەندیی 
كۆمەاڵنی خەڵكی كوردســتان و شــەراكەتی 
بــۆ  مەیدانخوازییــەك  وەك  و،  راســتەقینە 
خۆیانــی  الیەنگرانــی  دەرخــواردی  پارتــی 
دەدەن. نموونەیەكــی ســادە ئەوەیــە كە لە 
18ی شــوبات، ماڵباتی تاڵەبانی دەیانویست 
بەهەر نرخێــك بێت بێگــەرد تاڵەبانی لەناو 
پەرلەمان بمێنێتەوە و بەدزی ئەوانی دیكەوە 

بیكەنە سەرۆكی پەرلەمان!
هەفتەی رابــردوو یەكێتــی دوایین كارتی 
كــردەوە  رووی  و  تاقیكــردەوە  خۆشــی 
بەغــدا، بــەاڵم ئــەو بەغدایــەی كــە جــاران 
مەیلــی لەناوبردنــی قــەوارەی دەســتووریی 
كوردســتانی هەبــوو، ئێســتا هەولێــر وەكو 
شوێنی چارەكردنی كێشەكان نیشان دەدات. 
یەكێتی سەرباری ئەوەی ئەو راستییە دەزانێ 
كــە چیتر كارتــی بەغدا بەرامبــەر بە پارتی 

بەكارنایەت، بەاڵم دیســانیش لە دوای 18ی 
شــوباتەوە هەندێك لە سەركردەكانیان باسی 
پالنــی )B( دەكــەن و تەنانەت ئەنجوومەنی 
ناوەندی یەكێتی رۆژی شەممە سەركردایەتیی 
حزبەكەی سەرپشك دەكات لە هەر هەنگاوێك 
كە لــە ئەگەری رێكنەكەوتــن لەگەڵ پارتیدا 
بیگرێتــە بەر! ســەیرە، پالنــی )B( چییە؟ 
سەرپشــككردنی سەركردایەتی مانای چییە؟ 
یەكێتــی یــان بەشــداریی حكومــەت دەكات 
)كــە عاقیبــەت هــەر دەیكات( یــان دەبێتە 
ئۆپۆزیسیۆن )كە ئەوەیانی قەت پێناكرێت(، 
كەواتــا پالنی )B( و هــەر هەنگاوێكی دیكە 

مانای چییە جگە لە بلۆف و موزایەدە؟
گومان لەوەدا نییە كە كۆســرەت رەســوڵ 
دوور  یەكێتــی  ســەركردایەتی  بەشــێكی  و 
رێككەوتنێكــی  دەیانــەوێ  موزایــەدات  لــە 
عادیالنە لەگــەڵ پارتیدا بكرێت و باش لەوە 
تێگەیشــتوون كە ئێستا ئیتر وەك سەردەمی 
شــەڕی ناوخــۆ نییــە نیــوەی حزبــەكان لە 
ســلێمانی و نیوەكەی دیكەیــان لە هەولێر و 

هەر یەكەیان بچێتە پاڵ ئیدارەیەكەوە.

چۆلیفایەق
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 دوایین رۆژەكانی 
خەالفەت لە باغۆز

رووداو – دێرەزۆر

هێزەكانــی ســووریای دیموكــرات شــەڕی رۆژی یەكشــەممە 
3ی ئــادار 2019 لــە باغــۆزی ســەروو بــە "شــەڕی یەكالكــەرەوە" 
ــە  ــەزار شــەڕڤان بەشــدارن. داعــش ل ــدا 15 ه ــە تێی ــات ك ناودەب
دوو رۆژی رابــردوودا پەنــای بــۆ ئوتۆمبێلــی بۆمبڕێژكــراو بــردووە. 
هەســەدە ئامــاژە بــۆ ئــەوە دەكات كــە لــە چەنــد هەفتــەی 
رابــردوودا دەیــان هــەزار كــەس لــە باغــۆزی ســەروو رایانكــردووە، 

بەگوێــرەی مەزندەكانــی نەتــەوە یەكگرتووەكانیــش تەنیــا لــە 
مــاوەی یــەك هەفتــەی رابــردوودا 15 هــەزار كــەس لــەو ناوچەیــەوە 
ــە ناوچەكانــی هەســەدە كــردووە. ئــەو خەڵكانــەی كــە  روویــان ل
لــە باغــۆز رایانكــردووە بــە دەزگاكانــی میدیایــان راگەیانــدووە 
هێشــتا خەڵكانێكــی زۆر لــەوێ خۆیان شــاردووەتەوە. بەرپرســانی 
ــێ.  ــە ناوچەكــە ماب ــەوە هیــچ مەدەنییــەك ل هەســەدە رەتیدەكەن
ــە نــۆی شــوباتەوە دەســتیپێكردووە و  شــەڕی باغــۆزی ســەروو ل
ئێســتا شــەڕەكە لــە دیــوی باشــووری باغــۆزی ســەروو بەردەوامــە.

گومانلێكراوێكی بۆسنیایی داعش لە باغۆز رایكردووە و لەالیەن
هێزەكانی سووریای دیموكرات دەپشكنرێت. باغۆز دوایین ناوچەی 

ژێر دەسەاڵتی داعشە لە رۆژهەاڵتی سووریا.

ئافرەتان و مندااڵن چاوەڕێ دەكەن هێزەكانی سووریای دیموكرات 
بیانپشكنن. لە چەند هەفتەی رابردوودا هەزاران گومانلێكراو، ئافرەت و 

منداڵ لە باغۆز هەڵهاتوون.

شەڕڤانانی )هەسەدە( یارمەتی پیاوێكی بریندار دەدەن كە لە دوایین 
ناوچەی ژێر دەسەاڵتی داعش لە رۆژهەاڵتی سووریا رایكردووە.

شەڕڤانانی )هەسەدە( خۆیان ئامادە دەكەن بۆ پشكنینی 
گومانلێكراوە پیاوەكانی داعش، كە لە باغۆز، دوایین ناوچەی ژێر 

دەسەاڵتی داعش لە رۆژهەاڵتی سووریا، رایانكردووە.

لە چەند هەفتەی رابردوودا خەڵك بە لۆری لە باغۆزەوە بەرەو ناوچەكانی 
ژێر كۆنتڕۆڵی هێزەكانی هەسەدە لە دەوروبەری باغۆز رایانكردووە و 

چاودێری و پشكنینیان كاری هەسەدەیان سەختكردووە.

شەڕڤانانی )هەسەدە( گومانلێكراوێكی داعش دەپشكنن كە لە دوایین 
ناوچەی ژێر دەسەاڵتی داعش لە رۆژهەاڵتی سووریا هەڵهاتووە.

دوو گومانلێكراوی داعش چاوەڕێ دەكەن شەڕڤانانی )هەسەدە(
بیانپشكنن، دوای ئەوەی لە باغۆز، دوایین ناوچەی ژێر دەسەاڵتی 

داعش لە رۆژهەاڵتی سووریا، رایانكردووە.

لە چەند هەفتەی رابردوودا هەزاران ئافرەت، منداڵ و گومانلێكراوی داعش 
بە پۆل بەرەو ناوچەكانی ژێر دەسەاڵتی هێزەكانی )هەسەدە( هەڵهاتوون. 
بەرپرسانی هەسەدە ئاماژە بۆ راكردنی دەیان هەزار كەس لە باغۆز دەكەن.

شەڕڤانانی )هەسەدە( گومانلێكراوێكی داعش دەپشكنن كە لە دوایین 
ناوچەی ژێر دەسەاڵتی داعش لە رۆژهەاڵتی سووریا هەڵهاتووە.


