
رووداو - هەولێر
وەزارەتــی بەرگریــی ئەمریكا لە پڕۆژە بودجەی 2020دا بەشــی مووچەی هێزەكانی پێشــمەرگەی بــە رێژەی زیاتر لە نیوە 

كەمكردووەتەوە، بەاڵم پشكی هێزەكانی سووریای دیموكراتی بە رێژەی 20 % زیاد كردووە.
لە پڕۆژە بودجەی پێنتاگۆن بۆ بەرەنگاربوونەوەی داعش لە عێراق و ســووریا، بەشــی مووچە، خەرجییەكانی خواردن و 
سووتەمەنی پێشمەرگە 126 ملیۆن دۆالرە، بەو پێیەش پشكی مووچە و پێداویستییەكانی پێشمەرگە لە بودجەی ساڵی 
داهاتوودا بە بڕی 164 ملیۆن دۆالر لەچاو ئەمساڵ دادەبەزێ كە 290 ملیۆن دۆالرە. ئەم هەنگاوەی پێنتاگۆن لە كاتێكدایە 

كە لە بودجەی ئەمساڵی عێراقدا، بەشێك لە مووچەی پێشمەرگە لەالیەن حكومەتی عێراقەوە دابین دەكرێ.
هەروەها وەزارەتی بەرگریی ئەمریكا بەنیازە 95 ملیۆن دۆالر بۆ چاكسازی و بووژاندنەوەی هێزە سەربازییەكانی 
هەرێمی كوردســتان خەرج بكات كە یەكخســتنەوەی هێزەكانی پێشــمەرگە و چاكسازیی لە وەزارەتی پێشمەرگە 

لەخۆدەگرێ.
فەریق جەبار یاوەر، ئەمینداری گشتی وەزارەتی پێشمەرگە بە )رووداو(ی راگەیاند: "تاوەكو ئێستا لە 
كەمكردنەوەی پشكی پێشمەرگە ئاگادار نەكراوینەتەوە، تەنانەت رۆژی 2019/4/5ـش لەگەڵ تیمێكی 
ئەمریكی كە تایبەتە بەو هاوكاریانەی بۆ پێشمەرگە دەنێردرێت قسەم كردووە، ئەوانیش هێشتا 

زانیارییان نییە دەربارەی ئەم بابەتە".

ئەمریكا مووچەی پێشمەرگە بۆ 
نیوە كەمدەكاتەوە

4ژمارە )549(   دووشەممە 2019/4/8 - 19ی نەورۆز  2719   )750( دینار

سكااڵی دوو پەرلەمانتار 
لەدژی سەرۆكی زانكۆی دهۆك 

رەتدەكرێتەوە 
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كابینەی نوێ لە كۆتایی مانگی 
نیسان پێكدەهێنرێ

)رووداو( ناوی بەربژێری پۆستەكان باڵودەكاتەوە

بزووتنەوەی گۆڕان لەو دەستكارییە نیگەرانە

كۆمپانیاكە سكااڵی لەسەر هیچ كەسێك بەتایبەتی تۆمارنەكردووە

رووداو - هەولێر

 شارەوانیی هەولێر رازیبووە 32 هەزار مەتر 
چوارگۆشــە زەوی بداتە پڕۆژەی ســیتی پاس 
، بەاڵم كۆمپانیاكە رەزامەندییە پێویســتەكانی 
هەموو دەزگا پەیوەندیدارەكانی وەرنەگرتووەو، 
دەبێتــە هــۆی بێكاربوونی خاوەن پاســەكانی 
ئێســتا . پارێزگاری هەولێریش دەڵێ پڕۆژەكە 
نادەنــە كەرتی تایبــەت بەڵكو حكومەت خۆی 

پڕۆژەی بەوشێوەیەی هەیە و ئەنجامیدەدات .
لە ژمارەی رابــردووی )رووداو(دا هەواڵێك 
و  شــارەوانی  )وەزیــری  ناونیشــانی  لەژێــر 
ســەرۆكی شــارەوانی هەولێــر دەدرێنــە دادگا 
لەنێوەڕۆكــی  هــەروەك   . باڵوكرابــووەوە   )
هەواڵەكــەدا هاتبــوو ، محەممەد زەند خاوەنی 
كۆمپانیــای زەند ، كە پڕۆژەی ســیتی پاســی 
پێشكێشــكردووە ، سكااڵی لەســەر وەزارەتی 
شــارەوانی و شــارەوانی هەولێــر تۆماركردووە 

، بەوشێوەیەش ســكااڵكە دەكەوێتە سەر ئەو 
دوو كەســەی كە وەزیر و سەرۆكی شارەوانین 
، ســكااڵكە بەشێوەی كەســی لەسەر وەزیر و 

سەرۆكی شارەوانی تۆمار نەكراوە .
بەپێــی بەدواداچوونــی تــازەی )رووداو( ، 
شــارەوانی هەولێــر رازیبووە 32 هــەزار مەتر 
چوارگۆشــە بۆ ئەو پڕۆژەیە تەرخانبكات ، كە 
خاوەنی كۆمپانیاكــە خۆی دەڵێت ئەوان 120 

پاس دەهێنن بۆ هەولێر .

رەزامەنــدی  كۆمپانیاكــە  تائێســتا  بــەاڵم 
دیكەی  پەیوەندیدارەكانــی  بەڕێوەبەرایەتییــە 
هەولێریــش  پارێــزگای   ، وەرنەگرتــووەو 
پڕۆژەكــەی رەتكردووەتــەوە . نــەوزاد هــادی 
پارێزگاری هەولێر ئەو هەموو زەویەی پێ زۆرە 
بــۆ پڕۆژەیەكی بەوشــێوەیە و بــە )رووداو(ی 
گوت "پێویست ناكات ئەم هەموو دۆنمە زەوییە 
بدرێتە ئەو كۆمپانیایە بۆ كارێكی بەوشــێوەیە 
تایبەتــەوە  كەرتــی  لەالیــەن  پڕۆژەكــە  و، 

جێبەجێبكرێت". پارێزگاری هەولێر گوتیشــی: 
"كۆتایی ئەم مانگــە دەچینە ئەڵمانیا، لەگەڵ 
لەســەر  پارێــزگای دۆســلدۆرف  بەرپرســانی 
پڕۆژەی ســیتی پاســی هەولێر قسە دەكەین". 
بەپێی زانیارییەكانی رووداو شاری دوسلدۆرفی 
ئەڵمانیــا دەیەوێــت پاســی كارەبایــی بخاتــە 
شوێنی ئەو پاسانەی كە بە گازوایل كاردەكەن 
، بۆیــەش دەیەوێــت ئەوانە بداتە شــوێنێكی 

دیكە وەك هاوكاری .

حكومەت خۆی پڕۆژەی سیتی پاس لە هەولێر جێبەجێ دەكات
لە هەولێر 26 هەزار 

پارچە زەوی تاپۆ 
دەكرێن

رووداو – سلێمانی

بڕیــارە ئەمــڕۆ دووشــەممە 2019/4/8 لە 
هەولێــر، بــە ئامادەبوونی نێچیرڤــان بارزانی، 
جێگری ســەرۆكی پارتی و كۆســرەت رەسوڵ 
عەلــی، جێگــری یەكەمی ســكرتێری یەكێتی، 
رێككەوتننامــەی دووەمی نێوان ئەو دوو حیزبە 
بۆ دیاریكردنی بەركەوتەی یەكێتی لە كابینەی 

نوێی حكومەت واژۆ بكرێت.
پۆســتەكانی یەكێتــی بریتین لە ســەرۆكی 
پەرلەمان، جێگری سەرۆكی حكومەت، جێگرێك 
بــۆ ســەرۆكی هەرێــم، وەزارەتــی پالندانــان، 
كشتوكاڵ، خوێندنی بااڵ، رۆشنبیری، پێشمەرگە، 
وەزارەتی هەرێم بــۆ كاروباری پەیوەندییەكانی 

نێوان بەغدا و هەرێمی كوردستان. 
ئەندامێكی سەركردایەتی یەكێتی بە)رووداو(
ی گــوت: "لــە نێوان رێــواز فایــەق و بێگەرد 
تاڵەبانی بۆ ســەرۆكی پەرلەمان، چانسی رێواز 
فایــەق بەهێزتــرە و هەریەك لە قوباد تاڵەبانی 
و عومەر فەتاح، بۆ جێگری سەرۆكی حكومەت 
بەربژێرن، بەاڵم ئەو پۆســتە بۆ قوباد تاڵەبانی 
یەكالبووەتــەوە و هەریەكە لە شــێخ جەعفەر، 
مســتەفا چاوڕەش و جەبار یاوەر، بەربژێرن بۆ 
وەزارەتی پێشــمەرگە. سەعدی ئەحمەد پیرە و 

ئاسۆس عەلی، بەربژێرن بۆ وەزارەتی كشتوكاڵ. 
حەمەی حەمەســەعید بۆ وەزارەتی رۆشنبیری 
و دەرباز كۆسرەتیش بۆ وەزارەتی پالندانان". 

بــەاڵم عیماد ئەحمــەد، ئەندامــی مەكتەبی 
سیاســی یەكێتی رەتیدەكاتەوە هیچ ناوێك بۆ 
هیچ پۆستێك یەكالیی بووبێتەوە و دەڵێ "دوای 
واژۆكردنــی رێككەوتنەكەمــان لەگــەڵ پارتی، 
كۆبوونەوەی ســەركردایەتی دەكەیــن بۆ ناوی 

بەربژێرەكانمان". 
ســەبارەت بــە پۆســتەكانی بزووتنــەوەی 
گۆڕانیش كە بریتین لە جێگری سەرۆكی هەرێمی 
كوردســتان، وەزارەتــی دارایــی، كاروكاروباری 
كۆمەاڵیەتــی، پیشەســازی و ئاوەدانكردنەوە. 
ســەرچاوەیەكی ئــاگادار لــە بزووتنەوەكــە بە 
)رووداو(ی گــوت "مســتەفا ســەید قــادر، بۆ 
جێگری ســەرۆكی هەرێمی كوردســتان، جەالل 
جەوهەر بۆ یاریدەدەری ســەرۆكی حكومەت بۆ 
چاكسازی. كوێستان محەممەد بۆ وەزارەتی كار 
و كاروباری كۆمەاڵیەتی، بەاڵم هێشتا ناوی دیكە 
ماون گۆڕان یەكالییان بكاتەوە، رێكخەری گشتی 
ناوەكان یەكال دەكاتەوە، بەاڵم پۆستەكانی دیكە 

لە نێو سیڤییەكان دیاری دەكرێن".
بەربژێرەكانــی  بــە  ســەبارەت  هەروەهــا 
پارتیش، بەشــێكی زۆر لە وەزیرەكانی پارتی 

هێشــتا یەكالیــی نەبوونەتــەوە "بــەاڵم ناوی 
د.محەممەد شــوكری، بۆ وەرگرتنی سەرۆكی 
دیوانــی ئەنجوومەنــی وەزیــران دێــت. رێبەر 
ئەحمــەد، بــۆ وەزارەتــی ناوخــۆ، فرســەت 
ســۆفی، بۆ پارێزگاری هەولێــر. نەوزاد هادی 
بۆ وەزارەتێك. قســەش لەسەر نەزهەت حالی 
دەكرێت بۆ ســەرۆكی ئەنجوومەنی ئاسایش". 

)رووداو( لە بەرپرســانی پارتییەوە ئەوەشــی 
زانیــوە ئاشــتی هەورامــی، وەزیری ســامانە 
سرووشــتییەكان لە شوێنی خۆی دەمێنێتەوە 
"بــەاڵم رەنگە بۆ دوو ســاڵ بمێنێتەوە، دواتر 
ئەگــەر هەیــە د.نزار نەعمان بكرێتــە وەزیری 

سامانە سرووشتییەكان". 
بەرپرســێكی پارتــی پێشــبینی دەكات تا 

كۆتایی مانگی نیســان، یان سەرەتای ئایاری 
داهاتوو كابینەی نوێی حكومەت دەســتبەكار 
ببێت "چونكە گرێی ناكۆكییەكان كراونەتەوە 
و ماوەتەوە یاسای سەرۆكایەتی هەرێم پەسەند 

بكرێت و سەرۆكی حكومەت رابسپێردرێ".

رووداو – سلێمانی

ئەندامێكی لێژنەی یاسایی ئاشكرای كرد لەسەر 
داوای سێ پەرلەمانتاری یەكێتی، لە پرۆژە یاسای 
هەمواركردنــەوەی یاســای ســەرۆكایەتی هەرێمی 
كوردســتاندا جێگرێكی دیكە بۆ سەرۆكی هەرێمی 

كوردستان زیادكراوە.
پۆستی جێگری ســەرۆكی هەرێمی كوردستان 
شــوباتی   18 لــە  رێككەوتننامەیــەی  بەپێــی 

ئەمســاڵ لە نێــوان پارتی و بزووتنــەوەی گۆڕاندا 
كرا، پشــكی بزووتنەوەی گۆڕانە، لــە وردەكاریی 
رێككەوتنەكەشــدا هاتــووە: ســەرۆكی هەرێمــی 
كوردســتان بە هەمانشێوەی ســەرۆكی حكومەت 
یەك جێگری دەبێت، بەاڵم لەســەر داوای یەكێتی 

جێگرێكی دیكەی بۆ زیاد كراوە.
جــەالل محەممــەد، ئەندامی لیژنەی یاســایی 
و پەرلەمانتاری فراكســیۆنی گۆڕان بــە )رووداو(
ی راگەیاند "لەســەر پێشنیازی سێ پەرلەمانتاری 

یەكێتی جێگرێكی دیكە بۆ پرۆژە یاساكە زیادكراوە، 
بــەاڵم رۆژی دەنگدانی پەرلەمــان دەردەكەوێ كە 
ئایــا دوو جێگر پەســەند دەكرێ بۆ یاســاكە یان 
تەنیــا یــەك جێگــر دەمێنێتەوە وەك ئــەوەی لە 
رێككەوتنــی نێوان گــۆڕان و پارتیدا هاتووە". ئەو 
ئەندامەی لیژنەی یاسایی پەرلەمان هەروەها دەڵێ 
لــەڕووی یاســاییەوە زیادكردنــی جێگرێكی دیكە 
كێشــە دروســتناكات و دەكرێ زیاد بكرێت "بەاڵم 
لەڕووی سیاســییەوە رەنگە كێشە دروستبكات لە 

نێــوان پارتی و گۆڕان، چونكە لە ســەرەتاوە كە 
رێككەوتوون بۆ ئەوەی گۆڕان بەشداریی حكومەت 
بكات، تەنیا یەك جێگر هەبووە بۆ سەرۆكی هەرێم، 
ئێســتا چۆن دەكرێت لە نیوەی رێگادا جێگرێكی 

دیكە زیاد بكرێت".  
ئەندامێكی جڤاتی نیشتمانی بزووتنەوەی گۆڕان 
كە نەیویســت نــاوی باڵوبكرێتەوە، نایشــارێتەوە 
بزووتنەوەكــەی لــەو جێگــرەی دووەم نیگــەران 
و بەگلەییــە "بــەاڵم رێككەوتنــی نێــوان پارتی و 

گۆڕان هەڵناوەشێنێتەوە، چونكە رێككەوتننامەكە 
بۆ خــۆی گەورەتر و چڕوپڕترە لەوەی پۆســتێك 

تێكیبدات".
 ئەندامێكی فراكســیۆنی یەكێتی لە پەرلەمانی 
كوردستان، نەیشاردەوە داوایان كردووە جێگرێكی 
دیكــە بخرێتــە نێو پــرۆژە یاســای ئامادەكراو بۆ 
هەمــواری یاســای ســەرۆكایەتی و كاراكردنەوەی 
"چونكــە بەو مەرجە لەگەڵ پارتی رێككەوتووین و 

ناكرێت پارتی لێی پەشیمان ببێتەوە". 
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دوای پێنج مانگ لە دیارنەمانی، بە كوژراوی دۆزرایەوە راپۆرتە هەواڵ

رووداو - سلێمانی 
لە سلێمانی باندێك دەستگیركرا، كە بەڕێوەبەری ئاسایش بە "مەترسیدار" ناوی بردن. دوای دەستگیركردنیان ئاسایش رایگەیاند، ئەو بەقاڵەی مانگی 12ی ساڵی رابردوو 

رفێندرابوو، لەالیەن ئەوانەوە كوژراوە و كراوە بەژێر خۆڵەوە. عەمید حەسەن نووری، بەڕێوەبەری ئاسایشی سلێمانی بە )رووداو(ی راگەیاند "ئەمەی الی ئێمە دەستگیركراون 
پێنج كەسن، تاوەكو ئێستا دانیان بەوەدا ناوە كە دوو كەسیان كوشتووە، یەكێك لەوانە تاریقە كە مانگی 12ـی 2018 شەوێك لە ماڵەوە هاتووەتە دەرەوە شت بكڕێت، بەاڵم 

ئەو باندە رفاندوویانە و پاشان بە جامانەكەی خۆی خنكاندوویانە".

شكار ئەحمەد
رووداو - هەولێر

دوو پەرلەمانتــاری فراكســیۆنی یەكگرتوو 
لــە پەرلەمانی كوردســتان بەتۆمەتی تێكدانی 
ئادابی كۆمەاڵیەتی، سكااڵیان لەدژی سەرۆكی 
زانكــۆی دهــۆك تۆمار كــرد، بــەاڵم داواكاری 
گشتی دهۆك سكااڵكەی لێوەرنەگرتن. یەكێك 
لــە پەرلەمانتارەكان دەڵێ لە ئاســتی بەرزتر 
ســكااڵ تۆمار دەكەین، بەاڵم سەرۆكی زانكۆی 
دهــۆك دەڵێ ئەگەر پێداگــری بكەن، ئێمەش 

رێكاری یاسایی لە دژی ئەوان دەگرینەبەر.
رۆژی 2019/3/25 گرووپێكــی ســریالنكی 
بەشداریان لە چاالكییەكانی دووەم فێستیڤاڵی 
نەورۆز بــۆ بەبازاڕكردن لــە كۆلێژی كارگێڕی 
و ئابووریــی زانكۆی دهۆك كرد و ســەمایەكی 
تایبــەت بە خۆیان پێشــكەش كرد، بەاڵم دوو 
پەرلەمانتــاری یەكگرتــوو پێیانوایە ســەمای 
گرووپەكــە دژی دابونەریتــی كورد بووە، بۆیە 
سكااڵیان لەدژی سەرۆكی زانكۆكە تۆمار كرد.

هەڵز ئەحمەد، پەرلەمانتاری كوردستان لە 
فراكسیۆنی یەكگرتوو بە )رووداو(ی راگەیاند: 
"گرووپەكــە بە جلوبەرگی نەشــیاو ســەمایان 
كردبوو، ئەمەش بەپێی یاســا الدانە لە ئادابی 
كۆمەڵــگا، ناكرێت حەرەمــی زانكۆ ئەم جۆرە 
ســەما نەشــیاوەی تێــدا بكرێ، بۆیــە لەگەڵ 
پەرلەمانتــار ئیســماعیل ســگێری ســكااڵمان 

لەسەر سەرۆكی زانكۆی دهۆك تۆمار كرد".
بەاڵم ســكااڵی دوو پەرلەمانتارەكە لەالیەن 

داواكاری گشتییەوە رەتكرایەوە. هەڵز ئەحمەد 
دەڵێ: "داواكاری گشــتی بــە بیانووی ئەوەی 
ئەمــە ســەرپێچییەكی بچووكــە، ســكااڵكەی 
رەتكــردەوە. پێمانگــوت ئەمــە بەپێی یاســا 
رێگەپێنــەدراوە و ئەگــەر وەك خــۆت دەڵێی 
سەرپێچییەكی بچووكیش بێت، دەتوانی بەپێی 

سەرپێچییەكە مامەڵە لەگەڵ كەیسەكە بكەی، 
بــەاڵم ئەو هەر رەتیكــردەوە و گوتی دەتوانن 
بچنە دادگای لێكۆڵینەوەی دهۆك سكااڵ بكەن، 
بەاڵم ئەوەی ئێمە ســكااڵیەكی كەسی نەبوو، 
بەڵكو پرسێكە پەیوەندی بە مافی گشتییەوە 

هەبوو، بۆیە سكااڵكەمان نەبردە ئەوێ".

بەپێی قســەی ئەو پەرلەمانتارە، بێجگە لە 
رەتكردنەوەی ســكااڵكەیان، داواكاری گشــتی 
دهــۆك مامەڵەی لەگەڵیان باش نەبووە. هەڵز 
ئەحمــەد دەڵــێ: "داواكاری گشــتی زۆر بــە 
ســاردی و وەكو كەســێكی ئاسایی نەك وەكو 
پەرلەمانتار مامەڵەی لەگەڵ كردین، پێیگوتین 

تەنیا ئیســالمییە توندڕەوەكان ئــەو بابەتانە 
دەوروژێنن، لەكاتێكدا هەموو كەسێك دەزانێت 
یەكگرتوو هیچــكات لەگەڵ توندڕەوی نەبووین 
و ناشــبین، پێیگوتیــن ئەردۆغــان خەلیفەی 

ئێوەیە".
حاكم قاســم حەسەن عەبدولقادر، داواكاری 
گشــتیی دهۆك ســەبارەت بــە رەتكردنەوەی 
داواكاری ئــەو دوو پەرلەمانتارە، بە )رووداو(
ی گــوت: "پەرلەمانتارەكان لە ســكااڵكەیاندا 
بــە  ســریالنكی  گرووپێكــی  نووســیبوویان 
جلوبەرگــی نەشــیاو لەنێــو زانكــۆی دهــۆك 
ســەمایان كردووە كە لەگەڵ دابونەریتی ئێمە 
ناگونجــێ، پێمگوتــن ئاهەنگگێــڕان شــتێكی 
ئاســاییە، ئــەو گرووپــەش بــە جلوبەرگــی 
تایبەتی خۆیان سەمایان كردووە. بۆیە ناتوانم 

سكااڵكەتان لێوەربگرم".
حاكــم قاســم رەتیكــردەوە كــە مامەڵەی 
لەگەڵ پەرلەمانتارەكان باش نەبووبێ و گوتی 
"یەكێك لە پەرلەمانتارەكان ئیسماعیل سگێری 
بوو كە هاوڕێیەكی كۆنمە. رێزی زۆرم لێگرتن، 
تەنانــەت قاوەشــم بــۆ بانــگ كــردن. بەهیچ 
شــێوەیەكیش باســم لەوە نەكردووە كە ئەوان 

توندڕەون".
ســەرۆكی زانكۆی دهۆك ســەمای گرووپە 
ســریالنكیەكە بە شــتێكی ئاســایی دەزانێت. 
دكتۆر موسڵیح دهۆكی، لەوبارەوە بە )رووداو(
ی گوت: "زۆر ئاساییە كۆمپانیا بازرگانییەكان 
لەنێو زانكۆ چاالكی بكەن. هاتنی ئەو گرووپە 
سریالنكییە لەســەر داوای ئێمە نەبوو، بەڵكو 

كۆمپانیایەكــی كەرتــی تایبــەت بانگێشــتی 
كردبــوون، ئەوانیــش ســەمایەكی فۆلكلۆریی 
خۆیــان نمایش كــرد. بابەتەكــە قابیلی ئەوە 
نەبوو كە دوو پەرلەمانتاری یەكگرتوو سكااڵی 

لەسەر تۆمار بكەن".
بەپێی قسەی سەرۆكی زانكۆكە، ئامانجێكی 
دیكە لەپشــت ســكااڵ تۆماركردنەكــە هەبووە 
"پێمانوایــە ئەمــە كارێكــی بە بەرنامــە بووە 
لەالیــەن ئەو حیزبەوە كە دوو ئامانجی هەبوو: 
یەكــەم، گەورەكردنــی بابەتەكــە و دووەمیش 
ئەو كەســانە پێشــتر داوایان كردبوو كۆلێژی 
شــەریعە بگەڕێتەوە بۆ زانكــۆی دهۆك، بەاڵم 
داواكەیان لەالیەن ئەنجوومەنی زانكۆی دهۆك 
بەكۆی دەنگ رەتكرابووەوە، چونكە دوو بەشی 

خوێندنی ئیسالمی لەناو زانكۆدا هەبوون". 
هەڵــز ئەحمــەد رەتیدەكاتەوە ئــەم بابەتە 
پەیوەنــدی بــە داواكاریی ئەوانــەوە هەبێ بۆ 
كردنــەوەی كۆلێژی شــەریعە و دەڵێت: "ئەمە 
بابەتــە هیــچ  ئــەم دوو  لەڕاســتی و  دوورە 

پەیوەندییەكیان پێكەوە نییە".
دوای رەتكردنــەوەی ســكااڵكەیان لەالیەن 
پەرلەمانتارەكانــی  گشــتییەوە،  داواكاری 
یەكگرتــوو واز ناهێنن. هەڵــز ئەحمەد گوتی: 
"هەوڵ دەدەین سكااڵكەمان بەرزتر بكەینەوە و 
دەستبەرداری نابین، دەبێت ئەم كەیسە بگاتە 
ئەنجامێــك". بەاڵم ســەرۆكی زانكــۆی دهۆك 
دەڵــێ: "ئەگەر پێداگری لەســەر ئەو كەیســە 
بكــەن، ئێمەش ناچار دەبین رێكاری یاســایی 

لەدژیان بگرینە بەر".

سكااڵكەیان بەهۆی سەمای گرووپێكی سریالنكییە

سكااڵی دوو پەرلەمانتار لەدژی سەرۆكی زانكۆی 
دهۆك رەتدەكرێتەوە 

شكار ئەحمەد
رووداو – هەولێر

لەم هەفتەیە قۆناغی دووەمی دانەوەی قەرزی 
بەڵێندەران دەستپێدەكات، حكومەت ئەمجارەش 
100 ملیۆن دۆالری بۆ بەڵێندەران تەرخانكردووە. 
لەمــاوەی مانگێكــدا بەڵێنــدەران قەرزەكانیــان 
وەردەگرنــەوە، وەزارەتی پالندانانیش دەڵێ هەر 

بەڵێندەرێك 20%ی قەرزەكانی وەردەگرێتەوە.
زاگــرۆس فەتــاح، بەڕێوەبــەری گشــتی لــە 
وەزارەتــی پالندانــان بــە )رووداو(ی راگەیاند: 
بــۆ  پارەیــەك  بــڕە  توانیویەتــی  "حكومــەت 
دانــەوەی قــەرزی ئەو بەڵێندەرانــە دابین بكات 
كــە قەرزداریانــە و لەكاتــی قەیرانــی داراییــدا 
پڕۆژەكانیان تەواو كردووە، بەاڵم حكومەت لەبری 
پارەی كاش چەكی بێ رەســیدی پێداون، ساڵی 
2018 لــە قۆناغــی یەكەمدا حكومەت بڕی 100 
ملیــۆن دۆالری دایەوە بە بەڵێنــدەران، قۆناغی 
دووەمیش ئامادەكارییەكانی تەواو بووە، هەندێك 
كاری ئیــداری ماوە كە بەڵێندەران دەبێت بچنە 
بانكە بازرگانییەكان و لیستی قەرزەكانیان لەالی 
حكومەت پێشكەش دەكەن و ئەوانیش بیدەن بە 

وەزارەتی پالندانان بۆ وردبینی".
زاگــرۆس فەتــاح لەبــارەی كاتــی دانــەوەی 
قــەرزی بەڵێنــدەران گوتــی: "لــەم هەفتەیەدا 
دەســت دەكرێــت بــە دابەشــكردنی پارەكە بۆ 
بەڵێنــدەران و تاوەكو مانگێك بەردەوام دەبێت، 
ئەویش بەهەمان شێوەی قۆناغی یەكەم بڕەكەی 
100 ملیۆن دۆالرە، هەر بەڵێندەرێكیش 20%ی 

قەرزەكانی دەدرێتەوە".
 دانــەوەی ئەو قەرزانە دەبێتە هۆی ئەوەی 
بەڵێندەران دووبارە دەست بە جێبەجێكردنی 

پڕۆژەكانیان بكەنەوە، ئەگەر پڕۆژەكانیشیان 
پێ تەواو نەكرێت، دەتوانن بەرەو تەواوبوونی 
ببەن، ئێســتاش بەڵێندەران لە 300 پڕۆژەدا 

دەستیان بە كار كردووەتەوە.
مەال یاســین مەحموود، گوتەبێژی یەكێتی 
وەبەرهێنەرانــی كوردســتان لەوبارەوە گوتی: 
"حكومەتی هەرێمی كوردستان لە چوارچێوەی 
پڕۆژەكانــی وەبەرهێنان و پەرەپێدان پێشــتر 
بــڕی 100 ملیۆن دۆالر قــەرزی بەڵێندەرانی 
دایەوە. بڕیارە لەم هەفتەیەشــدا 100 ملیۆن 
دۆالری دیكــە بداتەوە، هــەر بەڵێندەرێكیش 
بــڕی 18% تا 20% و رەنگە تاوەكو 25%ـــی 
ئــەو پارەیــەی بۆ خــەرج بكرێت كە لەســەر 

هەژماری خۆیان هەیانە".
گوتەبێژی یەكێتی بەڵێندەران دەشــڵێت: 

"بێجگە لەو 100 ملیــۆن دۆالرەی لە قۆناغی 
دووەمــدا حكومــەت دەیداتــەوە بــە قــەرزی 
بەڵێنــدەران، بــە 200 ملیــۆن دۆالری دیكە 

كێشەی بەڵێندەران چارەسەر دەبێت".
ژمــارەی  داراییــەوە  قەیرانــی  بەهــۆی   
بەڵێنــدەران بــۆ كەمتــر لــە 500 بەڵێنــدەر 
دابەزی، لەكاتێكدا پێش قەیرانی دارایی زیاتر 
لــە هــەزار بەڵێنــدەر لە هەرێمی كوردســتان 

هەبوون.
حكومەتــی هەرێمی كوردســتان پارەی بۆ 
پــڕۆژە تەواونەكراوەكانیــش تەرخان كردووە. 
زاگرۆس فەتاح دەڵێت: "ئەو پڕۆژانەی لە هەر 
چــوار پارێزگاكەی هەرێمی كوردســتان ماون 
جێبەجــێ بكرێن و گرێبەســتیان بــۆ كراوە، 
نزیكــەی 2000 پــڕۆژەن، حكومەتی هەرێمی 
كوردســتان نزیكەی ملیارێــك و 500 ملیۆن 
دینــاری بۆ ئــەو پڕۆژانــە تەرخان كــردووە، 
چاوەڕێــی ناردنی ئەو پارەیەین كە حكومەتی 

عێراق لە بودجەدا دیاری كردووە".
بەگوتەی ئەو بەڕێوەبەرە، ئەمساڵ دەبێتە 
ســاڵی تەواوبوونی پــڕۆژە تەواونەكــراوەكان 
"بەرنامــەی كاری ئــەم كابینەیــە و كابینەی 
داهاتووش ئەوە دەبێت كە لە ساڵی 2019 ئەو 
2000 پڕۆژەیەی ماون تەواو بكرێن یان بەرەو 
تەواوبوون بچن، هەروەها ئەگەر توانای دارایی 
حكومەت باش بێت و پڕۆژەی ستراتیژی گرنگ 
هەبێــت و ئەنجوومەنــی وەزیــران رەزامەندی 
لەســەر بــدات، دەســت بــە جێبەجێكردنــی 
هەندێك پڕۆژەی ســتراتیژی تازەش دەكرێت، 
لــەوەش گرنگتــر جێبەجێكردنــی پــڕۆژەی 
چاكســازییە بۆ ئــەوەی ریفۆرمێكی ئابووریی 

بنەڕەتی لە هەرێمی كوردستاندا بكرێت".

ئەم هەفتەیە 100 ملیۆن 
دۆالر دەدرێتە بەڵێندەران

ئاسۆ سەراوی
رووداو - هەولێر

بەڕێوەبــەری كۆنترۆڵــی كارەبــای هەرێمی 
كوردســتان رایگەیانــد بەهــۆی زیادبوونی ئاو 
لە بەنــداوی دەربەندیخــان  و پڕبوونی بەنداوی 
دووكان، 400 مێــگاوات كارەبــا بــۆ هەرێمــی 
كوردســتان زیاد بــووە، ئــەوەش بووەتە هۆی 
ئەوەی پێدانی كارەبای نیشــتمانی بۆ زیاتر لە 

17 سەعات لە شەو و رۆژێكدا زیاد بكات.
ئومێد ئەحمەد، بەڕێوەبەری كۆنتڕۆڵی كارەبای 
هەرێمی كوردســتان لەوبارەوە بــە )رووداو(ی 
راگەیانــد، پێش زۆربوونی ئاو لــە بەنداوەكانی 
دووكان  و دەربەدیخــان، بەرهەمهێنانــی كارەبا 
لــە هــەردوو بەنداوەكە نزیكــەی 125 مێگاوات 
بــوو، بەاڵم ئێســتا بەرهەمهێنانــی كارەبا لەو 
دوو بەنــداوە زیادی كردووە، بەجۆرێك ئێســتا 
لــە هــەردوو بەنداوەكە نزیكــەی 525 مێگاوات 
كارەبا بەرهەمدێ. واتە 400 مێگاوات كارەبا بۆ 
هەرێمی كوردســتان زیاد بووە، ئەوەش بۆ ئەم 
دۆخەی ئێستای كوردستان كە خواست لەسەر 
بەكارهێنانی كارەبا كەمبووەتەوە هێندەی 1000 

مێگاوات سوودی هەیە". 
بە گوتــەی بەڕێوەبەری كۆنتڕۆڵــی كارەبا، 
تێكــڕای بەرهەمهێنانــی كارەبــا لــە هەرێمــی 
كوردســتان ئێســتا بۆ نزیكەی 3600 مێگاوات 
بەرزبووەتەوە. لەو بڕەش جگە لەو كارەبایەی لە 
هەردوو بەنداوی دووكان  و دەربەندیخان بەرهەم 
دێت كە ئێستا 525 مێگاواتە، وەزارەتی كارەبا 

ســەرجەمی كارەباكە لە چەنــد كۆمپانیایەكی 
جیاواز دەكڕێت. ئومێد ئەحمەد گوتی: "وەزارتی 
كارەبــا، لــە كۆمپانیای ماس كــە خاوەنەكەی 
ئەحمەد ئیسماعیلە 1900 مێگاوات كارەبا و لە 
كۆمپانیای قەیوان 350 مێگاوات و لە كۆمپانیای 
كار 235 مێگاوات، هەروەها لە كۆمپانیایەك لە 
باعەدرێ  140 مێگاوات و لە كۆمپانیای بەختیار 

گرووپیش 35 مێگاوات كارەبا دەكڕێت". 
ئەو بەرپرسەی وەزارەتی كارەبا باس لەوەش 
دەكات كە كەمبوونەوەی خواســت  و زۆربوونی 
بەرهەمهێنانی كارەبا بووەتە هۆی ئەوەی رۆژ لە 

دوای رۆژ پێدانی كارەبای نیشــتمانی زیاد بێت 
"ئێستا پێدانی سەعاتەكانی كارەبا بۆ زیاتر لە 
17 سەعات لە شەو و رۆژێكدا بەرزبووەتەوە".

بەنــداوی دووكان كــە توانــای گلدانــەوەی 
نزیكــەی 7 ملیــار مەتــر ســێجا ئــاوی هەیە، 
بەهــۆی پێنج تۆڕباینــەوە لــە توانایدایە 400 
مێگاوات كارەبا بەرهەمبێنێ. هەروەها بەنداوی 
دەربەندیخــان كە ســێ ملیار مەتر ســێجا ئاو 
دەگرێ، لە رێگەی سێ وێستگەی كارۆئاوییەوە 
توانــای بەرهەمهێنانی 249 مێــگاوات كارەبای 

هەیە.

بەهۆی زۆربوونی ئاوی دووكان  و دەربەندیخان

            مێگاوات كارەبا 
زیاد بووە

ناسر عەلی
رووداو - دهۆك

دوای ســاڵێك و چــوار مانــگ چارەنووســی 
خێزانێكی شــەش كەسیی خەڵكی دهۆك ئاشكرا 
بوو كــە هەموویان لە دەریای ئیجــەدا خنكاون. 
كەسوكاری ئەو خێزانە دەڵێن بە زەبری هەڕەشە 
لــە برای ئەو قاچاخچییەی بەنیاز بووە خێزانەكە 

بگەیەنێتە یۆنان، چارەنووسیان ئاشكرا بووە. 
خێزانەكەی شێرزاد عەبدولعەزیز كە بەنیازبوون 
هیــچ   2017/11/27 رۆژی  ئەوروپــا،  بچنــە 
هەواڵێكیــان نامێنێ. تا رۆژی پێنجی ئەم مانگە 

ئاشكرا بوو كە ئەوان لەنێو دەریادا خنكاون.
هیڤیــدار عەبدولعەزیز كە برای شــێرزادە، بە 
)رووداو(ی گوت: "براكەمان پێشــمەرگە بوو. لە 
خانــووی كرێدابوون لە دومیز، هەموو شــتەكانی 

خۆی فرۆشــت و چــوو بۆ توركیا. كە گەیشــتە 
توركیا تەلەفۆنی كرد و گوتی بەنیازە بە رێگەی 
قاچاخ بچێتە دەرەوە. ئەوان رۆژی 2017/11/27 
لــە توركیــا بەڕێكەوتــن بــۆ ئیتاڵیا، بــەاڵم لەو 
رۆژەوە هیچ هەواڵیان نەما. قاچاخچییەكەشــیان 
كــە خەڵكی ئامێدی بوو، دەیگوت هیچ لەبارەیان 

نازانم".
ئاشــكرابوونی  چۆنیەتــی  باســی  هیڤیــدار 

چارەنووســی ئــەو خێزانەی كــرد و گوتی: "زۆر 
هەوڵمــدا هیچ ســوودی نەبوو، هەتــا ئەو كاتەی 
برایەكی قاچاخچییەكەم دەستگیر كرد و هەڕەشەم 
لێكرد، ئینجا قاچاخچییەكە تەلەفۆنی كرد كە ئەو 

خێزانە نەماون و لە دەریادا خنكاون".
قاچاخچییەكان ئەو جۆرە رووداوانە بە ئاسایی 
دەبینــن. )ع.ب( كــە قاچاخچییەكــی كوردە لە 
توركیا و 20 ساڵە ئەمە پیشەیەتی، دەڵێت: "هەر 

كاتێــك لەگەڵ نەفەرێــك رێكدەكەوین بیبەین بۆ 
یۆنان، یەكەمجار باسی مەترسییەكانی رێگاكەی 
لەگەڵ دەكەین و دەڵێین ئێمە لێی بەرپرس نین، 
بۆیە روودانی ئەو جــۆرە رووداوانە بەالی ئێمەوە 
ئاساییە. بەاڵم كاتێك كێشەیان بۆ دروست دەبێ 
كەسوكاریان لە كوردستان هەڕەشەمان لێدەكەن".
ئەو قاچاخچییە ئامــاژەی بەوەدا كە چەندین 
خێزانــی دیكە وەكو ئەو خێزانەی دهۆك لە ئاودا 

خنكاون و كەســیش نازانێ تەنیا قاچاخچییەكان 
نەبــن "دەیــان خێزانــی دیكــەی كــورد هەن كە 
دەیان ســاڵە نەماون، بەاڵم هێشــتا كەسوكاریان 
وادەزانــن زیندوون و چاوەڕێیان دەكەن، هەیە لە 
رێگا دەخنكێ و كەسیش ئاگای لێ نییە، هەشە 
بەتەنیا هاتــووە و بە كەســوكاری ناڵێت لەگەڵ 
كام قاچاخچی دەچین، بۆیە چارەنووســی نادیار 

دەبێ".

وەزارەتی پالندانان

ملیارێك و 
500 ملیۆن 
دینار بۆ پڕۆژە 
تەواونەكراوەكان 
تەرخان كراوە

لە ئیجەدا خنكابوون

قاچاخچییەك ساڵێك و چوار مانگ چارەنووسی خێزانێك دەشارێتەوە

400

گرووپێکی سریالنکی بە جلی نەریتی خۆیان لەنێو زانکۆی دهۆک سەما دەکەن

بەنداوی دووکان توانای بەرهەمهێنانی 400 مێگاوات کارەبای هەیە
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هێشتا پارەی كارمەندانی كۆمیسیۆن خەرج نەكراوە 

رووداو - هەولێر 
گوتەبێژی ئەنجوومەنی كۆمیسیارانی كۆمیسیۆنی هەڵبژاردن و راپرسی هەرێمی كوردستان رایگەیاند، هۆكاری دابەشنەكردنی پارەی كارمەندانی كۆمیسیۆن كە لە رۆژی 

هەڵبژاردن كاریان كردووە پەیوەندی بە سێ  الیەنەوە هەیە. شیروان زرار، گوتەبێژی ئەنجوومەنی كۆمیسیارانی كۆمیسیۆنی هەڵبژاردن و راپرسی هەرێمی كوردستان بە 
)رووداو(ی راگەیاند: "بەشێك لە كارمەندەكان خۆیان هۆكارن  و زانیارییە كەسییەكانیان نەهێناوە یان درەنگ هێناویانە، كۆمیسیۆنیش لە جیاتی جارێك دووجار پێداچوونەوەی 

بە ناو  و زانیارییەكاندا كردووە، ئەوەش هۆكارێكە، حكومەتیش لە درەنگ دابینكردنی پارەكە هۆكارێكی دواخستنەكەیە". گوتیشی "وەزارەتی دارایی لەسەر خەرجكردنی پارەكە 
رەزامەندی دەربڕیوە. ئێستا سەرقاڵی ئەوەین لە رێگای بانكەكانەوە پارەكە خەرجبكرێت".

راپۆرت

نەوزاد مەحموود
رووداو - سلێمانی

بڕیــارە ئەمــڕۆ دووشــەممە 2019/4/8 لە 
هەولێر، بــە ئامادەبوونی نێچیرڤــان بارزانی، 
جێگری ســەرۆكی پارتی و كۆســرەت رەسوڵ 
عەلــی، جێگری یەكەمی ســكرتێری یەكێتی، 
رێككەوتننامــەی دووەمــی نێــوان ئــەو دوو 
حیزبە بــۆ دیاریكردنی بەركەوتەی یەكێتی لە 
كابینەی نوێی حكومەت واژۆ بكرێت. دوای ئەو 
كۆبوونەوەیــە، یەكێتی بە كردەیی دەســت بە 
یەكالكردنــەوەی ناوی بەربژێرەكانی دەكات بۆ 
پۆستەكانی سەرۆكی پەرلەمان و وەزارەتەكان. 
ئەندامێكی سەركردایەتی یەكێتی بە )رووداو(
یەكالكردنــەوەی  "میكانیزمــی  راگەیانــد:  ی 
وەزیرەكان و پۆســتەكانی خــوارەوە جیاوازن، 
وەزیــرەكان هــەوڵ دەدرێ بــە رێگای ســازان 
یەكالیی بكرێنەوە، ئەگەر نەسازاین، بێگومان 
پەنــا بۆ دەنگدانــی ســەركردایەتی دەبردرێ، 
بەاڵم پێموایە هەر دەبێت بە سازان ئەوە بكرێ 
و گفتوگۆ و پەیوەندیش بۆ ئەو مەبەستە چەند 

رۆژێكە هەیە".
 

بەربژێرەكانی یەكێتی

لــە نێو باڵە جیاوازەكانی یەكێتیدا هێشــتا 
كۆدەنگــی و هاوڕایــی دروســتنەبووە لەســەر 
دابەشــكردنی پۆســتە بااڵكان، بــەاڵم بەپێی 
زانیارییەكانــی )رووداو( ســەرجەم باڵەكانــی 
دەبێــت  ئــەوەی  لەســەر  هــاوڕان  یەكێتــی 
وەزیرەكانیــان و ئەوانــەی دەچنــە پۆســتە 
بااڵكانەوە، لەسەر ئاستی مەكتەبی سیاسی و 
سەركردایەتی بن بۆ ئەوەی تیمێكی بەهێزیان 

هەبێت لە حكومەت.
پۆســتەكانی یەكێتی بریتین لە ســەرۆكی 
پەرلەمــان، جێگــری ســەرۆكی حكومــەت، 
جێگرێــك بــۆ ســەرۆكی هەرێــم، وەزارەتــی 
بــااڵ،  خوێندنــی  كشــتوكاڵ،  پالندانــان، 
رۆشــنبیری، پێشــمەرگە، وەزارەتــی هەرێــم 
بــۆ كاروباری پەیوەندییەكانی نێــوان بەغدا و 

هەرێمی كوردستان. 
ئەندامێكی سەركردایەتی یەكێتی بە)رووداو(
ی گــوت: "لــە نێــوان رێواز فایــەق و بێگەرد 

تاڵەبانی بۆ سەرۆكی پەرلەمان، چانسی رێواز 
فایــەق بەهێزترە و هەریەك لە قوباد تاڵەبانی 
و عومەر فەتاح، بۆ جێگری سەرۆكی حكومەت 
بەربژێرن، بەاڵم ئەو پۆستە بۆ قوباد تاڵەبانی 
یەكالبووەتەوە و هەریەكە لە شــێخ جەعفەر، 
مەحموود سەنگاوی، مستەفا چاوڕەش و جەبار 
یــاوەر، بەربژێــرن بــۆ وەزارەتی پێشــمەرگە. 
ســەعدی ئەحمــەد پیــرە و ئاســۆس عەلی، 
بەربژێــرن بــۆ وەزارەتی كشــتوكاڵ. حەمەی 
حەمە سەعید بۆ وەزارەتی رۆشنبیری و دەرباز 
كۆسرەتیش بەربژێرە بۆ وەزارەتی پالندانان". 
بەاڵم عیمــاد ئەحمــەد، ئەندامی مەكتەبی 
سیاســی یەكێتــی رەتیدەكاتــەوە هیچ ناوێك 
بۆ هیچ پۆســتێك یەكالیی بووبێتەوە و دەڵێ 
"دوای واژۆكردنــی رێككەوتنەكەمــان لەگــەڵ 
پارتی، كۆبوونەوەی سەركردایەتی دەكەین بۆ 
ناوی بەربژێرەكانمان". ئەو ئەندامەی مەكتەبی 
سیاســی یەكێتی كە هاوكات سەرۆكی لیژنەی 
دانوستاندنكاری یەكێتیشە، بە )رووداو(ی گوت 
"لــەو كۆبوونەوەیە پێوەرەكان دیاری دەكەین، 
بــەاڵم تەنیا پۆســتە بــااڵكان و وەزیرەكان لە 
كۆبوونــەوەی ســەركردایەتی بــاس دەكرێــن 
و پۆســتەكانی دیكــە بــە پێــوەری دیكەیە و 
كۆبوونــەوەی بــۆ ناكرێــت" بەبــڕوای عیمــاد 
ئەحمەد، یەكالكردنەوەی بەربژێرەكان "قورس 

نییە، بەاڵم ئاسانیش نییە".
)رووداو( زانیویەتــی كــە یەكێتــی هیــچ 
وەزیرێكی ژنی نییە لە نێو تیمە وەزارییەكەیدا، 
بــەاڵم هــەردوو بەربژێرەكــەی بــۆ ســەرۆكی 

پەرلەمان ژنن.
 

رێكخەر قسەی كۆتایی دەكات

هەر دوای واژۆكردنی رێككەوتننامەكەی 18ی 
شوباتی ئەمساڵ لەگەڵ پارتی، سیڤییەكان بە 
لێشاو روویانكردە گردی زەرگەتە لە سلێمانی، 
تا ئێســتا پتر لە 500 ســیڤی پێشكەشكراون 
بــۆ وەرگرتنی پۆســتی حكومــی. ئەندامێكی 
جڤاتی نیشــتمانی بزووتنــەوەی گۆڕان دەڵێ: 
"هەر لەســەرەتای خۆئامادەكردنــی گۆڕان بۆ 
حكومەت ئەوە بڕێندرابووەوە كە پۆستە بااڵكان 
و وەزیــرەكان بە ســیڤی پڕناكرێنەوە و گۆڕان 
كەســانی بەهێزی نێو بزووتنەوەكە دەنێرێت. 

بۆ بەڕێوەبەری گشتی و بریكاری وەزارەتەكان 
سیڤی پێڕەو دەكرێت، بەاڵم بە مەرج".

بزووتنــەوەی گۆڕان پۆســتەكانی: جێگری 
ســەرۆكی هەرێمــی كوردســتان، وەزارەتــی 
دارایی، كاروكاروباری كۆمەاڵیەتی، پیشەسازی 
و ئاوەدانكردنــەوەی وەرگرتــووە. كوێســتان 
محەممەد، ئەندامی جڤاتی گشتی بزووتنەوەی 
گۆڕان كە هــاوكات یەكێكە لــە بەربژێرەكانی 
بزووتنەوەكە بۆ وەرگرتنی پۆســتی وەزارەتی 
كار و كاروبــاری كۆمەاڵیەتــی، دەڵــێ ئــەو 
كەســانەی پۆســت لە نێو بزووتنەوەی گۆڕان 
وەردەگــرن دەبێت فۆرمێك پــڕ بكەنەوە "ئەو 
فۆرمــە بۆ ئەوەیە كە جگە لە دڵســۆزییان بۆ 
باش بەڕێوەبردنی ئەركەكانیان، پەیوەست بن 
بــە بەرنامەی گۆڕانەوە بۆ چاكســازی و رۆڵی 

باش ببینن لە ئەركەكانیاندا".
بەترسەوە سەیركردنی بزووتنەوەكە لەوانەی 
دەیاننێرێتــە نێو حكومــەت، زۆرتر پەیوەندی 
بە چەند كەســێكی نێو بزووتنەوەكەوە هەبوو 

لە حكومــەت و فراكســیۆنە پەرلەمانییەكانی 
بەغدا و كوردســتان كە دواتر لە بزووتنەوەكە 

دووركەوتنەوە.
سەرچاوەیەكی ئاگادار لە بزووتنەوەی گۆڕان 
كــە داوای كرد نــاوی باڵونەكرێتــەوە، دەڵێ: 
"پێموایە گۆڕان ناوی بەشێك لە بەربژێرەكانی 
بۆ پۆســتە بــااڵكان داوەتە پارتــی، ئەوانیش 
مســتەفا ســەید قــادر، بۆ جێگری ســەرۆكی 
هەرێم، جەالل جەوهەر بۆ یاریدەدەری سەرۆكی 
حكومەت بۆ چاكسازی. كوێستان محەممەد بۆ 
وەزارەتــی كار و كاروبــاری كۆمەاڵیەتی، بەاڵم 
هێشــتا نــاوی دیكە مــاون گــۆڕان یەكالییان 
بكاتــەوە، رێكخــەری گشــتی نــاوەكان یەكال 
دەكاتــەوە، بەاڵم پۆســتەكانی دیكــە لە نێو 

سیڤییەكان دیاری دەكرێن".

سوپرایزەكانی پارتی

لەوەتــەی دەســت بــە دانوســتاندنەكانی 

پێكهێنانی كابینەی حكومەت كراوە، بەردەوام 
باسی بەربژێرەكانی یەكێتی و گۆڕان دەكرێت، 
بــەاڵم جگە لە بەربژێرانی ســەرۆكی هەرێمی 
كوردســتان و ســەرۆكی حكومەت، هێشــتا 
روون نییــە بەربژێرەكانــی پارتی دیموكراتی 

كوردستان كێن.
نووری حەمە عەلی، ئەندامی سەركردایەتی 
پارتی رەتیدەكاتەوە دیاریكردنی بەربژێرەكانی 
حكومــەت ببنە گرفت بۆ پارتــی "جیاوازیی 
ئێمــە لەگەڵ هــەر حیزبێكی دیكــە ئەوەیە، 
بەهۆی مەركەزییەتی ناو حیزب و كۆدەنگیی 
ســەركردایەتی لەســەر بڕیارەكان، پرسەكان 
بە ئاســانی یەكالدەكرێنەوە". ئەو ئەندامەی 
ســەركردایەتی پارتــی باســی میكانیزمــی 
ئامادەكردنی لیستی بەربژێرەكانی حیزبەكەی 
دەكات و دەڵێ: "بەشێك لە پۆستەكان لەالیەن 
مەكتەبــی سیاســی و مەكتەبی ســەرۆكەوە 
بــە راوێژ دیاری دەكرێن و بەشێكیشــیان بە 
كۆبوونەوەی سەركردایەتی، ژمارەیەك سیڤی 

پێشكەشــكراون و پارتــی دەیەوێت خەڵكی 
نوێ بێنە پێشــەوە كە بتوانن خزمەت بكەن 
و سیاســەتی كوردســتانێكی بەهێــز لە ناو 

حكومەت جێبەجێ بكەن".
)رووداو( لــە ســەرچاوەیەكی ئــاگاداری 
نێــو پارتییــەوە زانیویەتــی، بەشــێكی زۆر 
لــە وەزیرەكانــی پارتــی هێشــتا یەكالیــی 
نەبوونەتەوە "بەاڵم ناوی د.محەممەد شوكری، 
بۆ وەرگرتنی ســەرۆكی دیوانی ئەنجوومەنی 
وەزیران دێت كە پێشتر لە لیژنەی چاكسازی 
ســەرۆك هەرێــم بــووە. هەروەهــا رێبــەر 
ئەحمەد، بەرپرســی نووســینگەی مەســرور 
بارزانی بۆ وەزارەتی ناوخۆ، فرسەت سۆفی، 
بــۆ پارێــزگاری هەولێــر. نــەوزاد هــادی بۆ 
وەزارەتێك. قســەش لەســەر نەزهەت حالی 
دەكرێت بۆ ســەرۆكی ئەنجوومەنی ئاسایش، 
ژنێكیش دەكرێتە وەزیر، بەاڵم هێشــتا روون 

نییە بۆ چ وەزارەتێكە".
 )رووداو( لە بەرپرسانی پارتییەوە ئەوەشی 
زانیوە كە ئاشــتی هەورامی، وەزیری سامانە 
سرووشتییەكان لە شوێنی خۆی دەمێنێتەوە 
"بەاڵم رەنگە بۆ دوو ســاڵ بمێنێتەوە، دواتر 
ئەگــەر هەیە د.نزار نەعمــان بكرێتە وەزیری 

سامانە سرووشتییەكان". 
د.نزار رۆژی 1ی نیســانی 2016 بەربژێری 
حكومەتــی حەیدەر عەبادی بوو بۆ پۆســتی 
وەزارەتــی نەوت، بەاڵم كشــانەوەی خۆی لە 

بەربژێری راگەیاند. 
پۆســتەكانی پارتــی، جگە لە ســەرۆكی 
هەرێــم و ســەرۆكی حكومــەت و جێگــری 
سەرۆكی پەرلەمان، هەریەكە لە وەزارەتەكانی 
ناوخۆ، كارەبا، داد، ســامانە سروشتییەكان، 
پەروەردە، تەندروستی و ئەوقاف، گواستنەوە 
و گەیاندن و ســەرۆكی ئەنجوومەنی ئاسایش 
و ســەرۆكی فەرمانگــەی پەیوەندییەكانــی 

دەرەوەن.
بەرپرســێكی پارتی پێشــبینی دەكات تا 
كۆتایی مانگی نیسان، یان سەرەتای ئایاری 
داهاتوو كابینەی نوێی حكومەت دەستبەكار 
ببێت "چونكە گرێی ناكۆكییەكان كراونەتەوە و 
ماوەتەوە یاسای سەرۆكایەتی هەرێم پەسەند 

بكرێت و سەرۆكی حكومەت رابسپێردرێ".

)رووداو( ناوی بەربژێری پۆستەكان باڵودەكاتەوە

كابینەی نوێ لە كۆتایی مانگی نیسان 
پێكدەهێنرێ

نەوزاد مەحموود
رووداو - سلێمانی

نیگەرانیی بزووتنەوەی گۆڕان لەو گۆڕانكارییە 
نوێیانــەی رێككەوتنی پارتی و یەكێتی بەدوای 
خۆیدا هێنابووی، رۆژی شەممەی رابردوو شاندی 
دانوســتاندنكاری پارتــی گەیاندە ســلێمانی. 
بزووتنەوەی گۆڕان سەرەتای دانیشتنەكەیان بە 
گلەیی دەســتپێنەكردووە، بەاڵم نیگەران بوون 
لــەوەی كــە رێككەوتنە نوێیەكــەی یەكێتی و 
پارتی لەسەر حیسابی پۆستە بااڵكەی ئەوانە.

پۆستی جێگری سەرۆكی هەرێمی كوردستان 
بەپێی رێككەوتننامەی 18ی شوباتی ئەمساڵ، 
پشــكی بزووتنــەوەی گۆڕانە و لــە وردەكاریی 
رێككەوتنەكەشــدا هاتووە: ســەرۆكی هەرێمی 
كوردستان بە هەمانشێوەی سەرۆكی حكومەت 

یەك جێگری دەبێت. 
بــەاڵم یەكێتــی داوای جێگرێكی ســەرۆكی 
هەرێمی دەكرد و تاوەكو چەند خولەكێك پێش 
پەیوەندییــە تەلەفۆنییەكەی نێــوان بارزانی و 
كۆسرەت رەسوڵ، پارتی ئەوەی رەتدەكردەوە. 
ئێســتا پارتــی دەبێــت پەیوەســت بێــت بە 
رێككەوتنی لەگەڵ هەردوو حیزب. بەرپرسێكی 
پارتی دەڵێ: "بۆ چارەسەركردنی ئەو كێشەیە، 
پارتی و یەكێتی و گۆڕان دەبێ نەرمی بنوێنن 

و دەتوانم بڵێم چارەسەریش كراوە".

بڕیارە ئەم هەفتەیە پەرلەمانی كوردســتان 
كۆببێتــەوە بــۆ خوێندنەوەی دووەمــی پرۆژە 
یاسای كاراكردنەوە و هەمواركردنەوەی یاسای 
ســەرۆكایەتی هەرێمی كوردستان، تاوەكو ئەو 
رۆژەی پارتــی و یەكێتــی رێككەوتنەكەیــان 
راگەیاند، پرۆژە یاســاكە تەنیــا یەك جێگری 
سەرۆكی هەرێمی كوردســتانی تێدابوو. بەاڵم 
وەك جەالل محەممەد، ئەندامی لیژنەی یاسایی 
و پەرلەمانتاری فراكسیۆنی گۆڕان باسی دەكات 
"لەسەر پێشنیازی سێ پەرلەمانتاری یەكێتی 
جێگرێكی دیكە بۆ پرۆژە یاســاكە زیاد كراوە، 
رۆژی دەنگدانــی پەرلەمان دەردەكەوێ كە ئایا 
دوو جێگــر پەســەند دەكرێ بۆ یاســاكە یان 
تەنیا یــەك جێگر دەمێنێتەوە وەك ئەوەی لە 

رێككەوتنی نێوان گۆڕان و پارتیدا هاتووە".
ئــەو ئەندامــەی لیژنەی یاســایی پەرلەمان 
دەڵێ، لەڕووی یاساییەوە زیادكردنی جێگرێكی 
دیكــە كێشــە دروســتناكات و دەكــرێ زیــاد 
بكرێــت "بــەاڵم لــەڕووی سیاســییەوە رەنگە 
كێشە دروســتبكات لە نێوان پارتی و گۆڕان، 
چونكە لە سەرەتاوە كە رێككەوتوون بۆ ئەوەی 
گۆڕان بەشــداریی حكومەت بكات، تەنیا یەك 
جێگر هەبووە بۆ سەرۆكی هەرێم، ئێستا چۆن 
دەكرێت لە نیوەی رێگادا جێگرێكی دیكە زیاد 

بكرێت".
)رووداو(  زانیارییەكانــی  بەپێــی   

بزووتنەوەی گــۆڕان لە كۆبوونەوەكەیدا لەگەڵ 
پارتی، پێشــنیازی زیادكردنی ئەو پۆســتەی 
رەتكردووەتــەوە، پارتی كــە بەمدواییە لەگەڵ 
یەكێتی رێككــەوت، ناچار بوو بــۆ رازیكردنی 
یەكێتی، جێگرێكی دیكە بۆ پۆستی سەرۆكی 

هەرێم زیاد بكات .
رەتكردنــەوەی  هــۆكاری  لەبــارەی 
پێشنیازەكەی پارتی، سەرچاوەیەكی ئاگاداری 
بزووتنەوەی گۆڕان دەڵێ: "بەپێی یاسای ژمارە 
یەكــی ســاڵی 2005ی ســەرۆكایەتی هەرێم، 
سەرۆكی هەرێم یەك جێگری هەیە و ئەركی ئەو 
جێگرەش تایبەتە بە كاروباری سەربازی، ئەگەر 
ئەو دەســەاڵتە بدرێت بە یەكێتی، جێگرەكەی 

دیكە رۆڵێكی ئەوتۆی بۆ نامێنێتەوە".
بەاڵم رازیكردنی یەكێتی بۆ ئەوەی جێگری 
ســەرۆكی حكومــەت یاریدەدەرێكــی هەبێــت 

بۆ كاروباری چاكســازی، هێــزی ئەوەی هەیە 
نیگەرانییەكانــی گــۆڕان لــە بــارەی جێگری 

دووەمی سەرۆكی هەرێم بڕەوێنێتەوە.  
ئەندامێكی جڤاتی نیشــتمانی بزووتنەوەی 
گــۆڕان كــە نەیویســت نــاوی باڵوبكرێتەوە، 
نایشارێتەوە بزووتنەوەكەی لەو جێگرەی دووەم 
نیگــەران و بەگلەییە "بەاڵم رێككەوتنی نێوان 
پارتــی و گــۆڕان هەڵناوەشــێنێتەوە، چونكە 
رێككەوتننامەكە بۆ خۆی گەورەتر و چڕوپڕترە 

لەوەی پۆستێك تێكیبدات". 
ئەو ئەندامەی جڤاتی نیشتمانی بزووتنەوەی 
گۆڕان گوتیشــی، یەكێتی رازی بــووە بەوەی 
یاریدەدەری ســەرۆكی حكومەت بۆ چاكسازی 
لەالیەن گۆڕانەوە وەربگیرێت و گۆڕانیش جەالل 

جەوهەری بۆ ئەو پۆستە بەربژێر كردووە.
بەپێــی زانیارییەكانــی )رووداو( هەریەكــە 

لە مســتەفای ســەید قادر و قادر حەمەجان، 
دەبنە جێگرانی نێچیرڤان بارزانی و جێگرەكەی 
بزووتنــەوەی گــۆڕان بۆ كاروباری سیاســی و 
ئیداریــی یاریدەدەری ســەرۆكی هەرێم دەبێت 
و كاروبــاری ســەربازیش ئەركــی جێگرەكەی 
دووەم دەبێــت. بەاڵم دیمەنەكە لە دانیشــتنی 
پەرلەمانی كوردستان بۆ خوێندنەوەی دووەمی 

پرۆژە یاساكە باشتر رووندەبێتەوە.
ئەندامێكی فراكسیۆنی یەكێتی لە پەرلەمانی 
كوردستان كە داوای كرد ناوی باڵونەكرێتەوە، 
نەیشــاردەوە ئەوان داوایان كردووە جێگرێكی 
دیكە بخرێتە نێو پرۆژە یاســای ئامادەكراو بۆ 
هەمواری یاسای سەرۆكایەتی و كاراكردنەوەی 
"چونكە بەو مەرجە لەگەڵ پارتی رێككەوتووین 

و ناكرێت پارتی لێی پەشیمان ببێتەوە". 
جەالل محەممەد، ئەندامی لیژنەی یاسایی، 
دەڵــێ ئــەو كارە متمانــە لە نێوان گــۆڕان و 
پارتی كەمدەكاتەوە، ناكرێ هەر لەســەرەتای 
پرۆسەكەشــەوە بێمتمانەیــی پەیــدا ببێت لە 
نێوانیان "پارتی لە سێ قۆناغ پێویستی پێمان 
هەبووە و لەگەڵی رۆیشــتووین، ناكرێت ئێستا 

گرفت لە نێوانیان دروست ببێت".
 گوتیشــی: "بڕوامان وایە پارتی ئەگەر ئەو 
كارەش بكات، بەبێ رەزامەندی گۆڕان نایكات 
و رۆژانی داهاتوو رووندەبێتەوە چی بەسەر ئەو 
پرســە دێت". وەك ئەو باسی كرد، ئێستا دوو 

جێگر لەناو پرۆژەكەدا هەیە و دەكەوێتە رۆژی 
دەنگدانــی پەرلەمانتارانەوە "ئەگــەر زۆرینەی 
دەنگ پەسەندی كرد، دەبێتە یاسا و سەرۆكی 

هەرێم دوو جێگری دەبێت".
ســەرۆكی فراكســیۆنی یەكێتــی لەكاتــی 
بەشداریكردنی لە دانیشتنی پەرلەمان لەكاتی 
خوێندنەوەی دووەم بۆ پرۆژە یاسای تایبەت بە 
كاراكردنەوەی دامەزراوەی سەرۆكایەتی هەرێم  و 
هەڵبژاردنی سەرۆك، پێشنیازی كردووە بڕگەی 
دووەم لە مادەی 13ی یاســای ســەرۆكایەتی 
هەرێم هەمــوار بكرێتەوە و بەمشــێوەیەی لێ 
بكرێ: "ســەرۆكی هەرێم دوو جێگری دەبێت، 
كە ناونیشــان  و دەسەاڵتیان لەالیەن سەرۆكی 
هەرێمــەوە بەپێی پەیڕەوێــك كە لەماوەی 15 
رۆژ لــە بەرواری ســوێندخواردنی دەردەچێت، 

دیاری دەكرێت".
بــژار كۆچــەر، ئەندامــی لیژنەی یاســایی 
پەرلەمانی كوردســتان لە فراكسیۆنی پارتی، 
دەڵێ ئەمڕۆ دووشــەممە كۆبوونەوەی لیژنەی 
یاســایی هەیە و ئەو بابەتە لەو كۆبوونەوەیەدا 
قسەی لەســەر دەكرێت "بەاڵم ئەو كارە بەبێ 
رەزامەنــدی بزووتنەوەی گۆڕان ســەرناگرێ و 
پارتــی الی خۆیەوە تاكالیەنە نایكات، چونكە 
رێــز لە رێككەوتنەكەی لەگەڵ گۆڕان دەگرێت، 
هەربۆیە دەبێــت یەكێتی و پارتی هەوڵ بدەن 

گۆڕان رازی بكەن".

بزووتنەوەی گۆڕان لەو دەستكارییە نیگەرانە

بۆ رازیكردنی یەكێتی جێگرێكی دیكە بۆ 
سەرۆكی هەرێم زیاد دەكرێ

چۆن دەكرێت لە نیوەی رێگادا 
جێگرێكی دیكە زیاد بكرێ؟

پەرلەمانتارێكی گۆڕان
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هەسەدە هەوڵێكی گیراوە داعشەكان پووچەڵدەكاتەوەراپۆرت
رووداو - هەولێر

هێزەكانی سووریای دیموكرات )هەسەدە( هەوڵێكی گێرەشێوێنی داعشە بەریتانییەكانیان پووچەڵكردووەتەوە. هاوپەیمانانیش رایانگەیاندووە "هەسەدە بە سەركەوتوویی 
دۆخەكەی چارەسەركردووە، بێ ئەوەی هیچ قوربانییەكی لێبكەوێتەوە، هەموو گیراوەكانیش لە شوێنی خۆیانن. بەگوێرەی راپۆرتێكی رۆژنامەی )تێلێگراف(ی بەریتانی، 

رووداوەكە لە گرتووخانەی دێرك لە نزیك سنووری هەرێمی كوردستان بووە. گیراوەكان هەوڵی هەوڵكوتانە سەر پاسەوانانی گرتووخانەكە و راكردنیان داوە. سەدان چەكداری 
بیانی و هەزاران چەكداری عێراقی و سووری داعش لە گرتووخانەكانی هەسەدەن، ژمارەیەكی زۆر لە بیانییەكانیش چارەنووسیان دیار نییە، لەبەر ئەوەی واڵتەكانیان ئامادە 

نین وەریانبگرنەوە. 

رووداو - هەولێر

وەزارەتی بەرگریی ئەمریكا لە پڕۆژە بودجەی 
2020دا بەشی مووچەی هێزەكانی پێشمەرگەی 
بــە رێژەی زیاتر لە نیوە كەمكردووەتەوە، بەاڵم 
پشكی هێزەكانی سووریای دیموكراتی بە رێژەی 

20% زیاد كردووە.
بــۆ  پێنتاگــۆن  بودجــەی  پــڕۆژە  لــە 
بەرەنگاربوونەوەی داعش لە عێراق و ســووریا، 
بەشــی مووچــە، خەرجییەكانــی خــواردن و 
ســووتەمەنی پێشــمەرگە 126 ملیــۆن دۆالرە، 
بەو پێیەش پشكی مووچە و پێداویستییەكانی 
پێشمەرگە لە بودجەی ساڵی داهاتوودا بە بڕی 
164 ملیۆن دۆالر لەچاو ئەمســاڵ دادەبەزێ كە 
290 ملیــۆن دۆالرە. ئــەم هەنگاوەی پێنتاگۆن 
لە كاتێكدایە كە لە بودجەی ئەمساڵی عێراقدا، 
بەشــێك لــە مووچــەی پێشــمەرگە لەالیــەن 

حكومەتی عێراقەوە دابین دەكرێ.
وەزارەتــی بەرگریــی ئەمریــكا بەنیــازە 95 
ملیــۆن دۆالر بــۆ چاكســازی و بووژاندنــەوەی 
هێــزە ســەربازییەكانی هەرێمــی كوردســتان 
خــەرج بــكات كــە یەكخســتنەوەی هێزەكانی 
پێشمەرگە و چاكسازیی لە وەزارەتی پێشمەرگە 
لەخۆدەگرێ. ئەم بڕە پارەیە لە بەشی هاوكارییە 
لۆجیستیكی، كەرەستەیی و خزمەتگوزارییەكان 
بــۆ هێزە عێراقییەكان ناوی هاتووە كە ئەمریكا 
189 ملیــۆن دۆالری بــۆ تەرخان كردووە، بەاڵم 
دیــار نییە پشــكی پێشــمەرگە لە بەشــەكانی 
دیكەی پاكێجی لۆجیســتیك، كەرەســتەكان و 

خزمەتگوزارییەكان چەند دەبێ.
لە بەشــێك لە پڕۆژەكەدا لەبارەی هێزەكانی 
لــە  بەشــێك  "وەك  هاتــووە:  پێشــمەرگەوە 
چاكسازیی پێشمەرگە، لیواكانی پاسەوانی هەرێم 
)RGBs(ی ژێر دەسەاڵتی وەزارەتی پێشمەرگە 
نوێكراونەتــەوە و بەپێی ســتانداردەكانی لیوای 
خــاوەن چەكــی ســووكی ئەمریكا رێكخــراون، 
دوو لیوای پاســەوانیی هەرێمیش كەرەستەیان 
پێدراوە". ئەوەشی خستووەتەڕوو كە "وەزارەتی 
پێشــمەرگە ئەو ئەولەوییەتانەی دەستنیشــان 
كــردووە بۆ ئــەوەی كەموكوڕییەكانــی توانایی 

خۆیانی پــێ پڕ بكەنــەوە: ئوتۆمبێلی جەنگی 
گوللەنەبــڕ، چەكــی دژەتانــك، تەقەمەنــی و 

ئامبوالنس".
بەشی عێراق لە بودجەی بەرەنگاربوونەوەی 
تیرۆر لە عێراق و سووریا 745 ملیۆن دۆالرە كە 
بۆ كەرەستەی ســەربازی و راهێنانی هێزەكان، 
لۆجســتیك و خزمەتگوزارییــەكان، مووچــە و 
و  چاككردنــەوە  پێشــمەرگە،  خەرجییەكانــی 
نۆژەنكردنــەوەی ژێرخانی ســەربازی و راگرتنی 
چەك و ئوتۆمبێلە سەربازییەكان تەرخان كراوە. 
بەشــە مووچەی پێشمەرگە و خەرجییەكانی 
زیاتریــن  ســەربازی  كەرەســتەی  و  راهێنــان 
دابەزینیــان لــە چــاو 2019 بەخــۆوە بینیوە. 
خەرجی مەشــق و راهێنانی هێزە عێراقییەكان 
لــە 420 ملیــۆن دۆالرەوە لــە 2019 بــۆ 308 
ملیــۆن دۆالر لــە 2020 كەمكراوەتــەوە، بەاڵم 
خەرجییەكانی لۆجستیك و خزمەتگوزارییەكان 
لە 67.2 ملیــۆن دۆالرەوە بۆ 189 ملیۆن دۆالر 
بەرزكراوەتەوە. بەشە بودجەی پاكڕاگرتنی چەك 
و ئوتۆمبێلەكانیــش بــە رێژەی نزیكــەی %50 
بەرزبووەتەوە و گەیشتووەتە 94 ملیۆن دۆالر. 

شــارەزایان پێیانوایە كەمبوونەوەی بەشــی 
پێشــمەرگە لــەو بودجەیــە كاریگەری لەســەر 

هەوڵەكان بۆ یەكخستنەوەی هێزەكانی پێشمەرگە 
و كۆكردنەوەی هەموویان لەژێر چەتری وەزارەتی 
پێشمەرگە دەبێ. بیالل وەهاب، لێكۆڵەری كورد 
لە پەیمانگای واشنتن، لە لێدوانێكدا بۆ ماڵپەڕی 
)ئەلمۆنیتەر( ئاماژە بۆ ئەوە دەكات كە: "شەڕی 
داعش و 290 ملیۆن دۆالر پاڵنەری تەواو نەبوو 
بۆ یەكگرتنەوەی هێزەكانی پێشمەرگە، بۆیەش 

ئەم بڕە پارەیەی ئێستا پاڵنەرێكی الوازترە".
بودجەی ســەربازیی ئەمریكا بۆ ســووریا بە 
رێژەی 20% بەرز بووەتەوە. لە بودجەی ســاڵی 
2019ی پێنتاگۆندا بۆ بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر 
لــە دەرەوەی خاكی ئەمریــكا 252 ملیۆن دۆالر 
بۆ خەرجییەكانــی بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر لە 

ســووریا تەرخان كرابــوو. لە بودجەی 2020 دا 
ئەو بڕە بۆ 300 ملیۆن دۆالر بەرزكراوەتەوە.

لــەو بــڕە پارەیــە مەشــق و كەرەســتەی 
ســەربازی پشكی شــێری بەردەكەوێ و لە چاو 
ئەمســاڵ بە رێژەی دوو بەرامبــەر زیاد دەكات. 
لــە بودجەكەی ئەمســاڵدا 114 ملیۆن دۆالر بۆ 
راهێنان و دابینكردنی كەرەســتەی پێویست بۆ 
هاوبەشــە لۆكاڵییەكان تەرخانكــراوە، بەاڵم لە 
ســاڵی 2020 ئەو ژمارەیە بۆ 173 ملیۆن دۆالر 
بەرز دەبێتەوە. هێزەكانی ســووریای دیموكرات 
هاوبەشی سەرەكیی هێزەكانی ئەمریكان، بۆیەش 
چاوەڕێ دەكرێ ئەو هێزانە پشــكی سەرەكییان 

بەربكەوێ.

بڕی پــارەی تەرخانكراو بــۆ مووچەی هێزە 
لۆكاڵییــەكان لە چــاو 2019 بە بڕی 18 ملیۆن 
دۆالر بەرز دەبێتەوە و دەگاتە 48 ملیۆن دۆالر. 
وەك لــە پــڕۆژە بودجەكــەدا هاتــووە، مووچە 
مانگانەكــە لــە 100 بــۆ 400 دۆالرە، ئەمەش 
بــۆ ئــەو هێزانــە دەبێ كــە ئاسایشــی ناوچە 
ئازادكراوەكان دەپارێزن، مەزندەش دەكرێ هەتا 
كۆتایی ئەمساڵ 24 هەزار كەس لەو هێزانە لەو 
پارەیــە وەربگــرن. وەزارەتی بەرگــری چاوەڕێ 
دەكات هەتا كۆتایی ســاڵی داهاتوو 18 هەزاری 
دیكەش بێنە ســەر ئەو كەســانەی لــەو پارەیە 
سوودمەند دەبن. لە پڕۆژەكەی پێنتاگۆندا ناوی 
ئەو هێزانە بە ئۆپۆزیســیۆنی سووریی وردبینی 

بۆكراو هاتووە.
لە بودجەی 2019ی پێنتاگۆندا هیچ پارەیەك 
بــۆ چاككردنەوە و نۆژەنكردنــەوەی ژێرخان لە 
ســووریا تەرخــان نەكرابوو، بــەاڵم لە بودجەی 
ساڵی داهاتوودا 80 ملیۆن دۆالر بۆ ئەو مەبەستە 
دەبــێ. خەرجییەكانی پاكڕاگرتن و پاراســتنی 
چەك و ئوتۆمبێلە ســەربازییەكانیش بە رێژەی 
50% كــەم دەكرێتــەوە و دەگاتــە 32.5 ملیۆن 
دۆالر. ســاڵی 2019 نزیكەی 64.5 ملیۆن دۆالر 

بۆ هەمان مەبەست لە سووریا تەرخانكرابوو.
وەزارەتی بەرگریی ئەمریكا هۆشداری دەدات 
ئەگــەر داواكارییەكانی ناو پڕۆژەكە بۆ ســووریا 
پەســند نەكرێــن، ئــەوە هێــزە لۆكاڵییــەكان 
بەهــۆی ملمالنێــی سیاســییەوە پارچەپارچــە 
دەبــن و بچــووك دەبنــەوە، ئەمــەش ئەگەری 
ســەرهەڵدانەوەی داعش زیاتر دەكات. بودجەی 
سەربازیی ئەمریكا بۆ ساڵی داهاتوو 750 ملیار 
دۆالرە، كــە 718 ملیــار دۆالری بە تایبەتی بۆ 
پێنتاگــۆن دەچێ و ئەوەی دیكە بۆ دامەزراوە و 

چاالكییە پەیوەندیدارەكان دەبێ. 
كۆی ئــەو پارەیــەی بــۆ بەرەنگاربوونەوەی 
داعش لە عێراق و سووریا دانراوە یەك ملیار 45 
ملیــۆن دۆالرە، كــە 305 ملیۆن دۆالر لە پارەی 
ســاڵی رابردوو كەمترە. لە پڕۆژەكەی ئەمساڵدا 
هیچ پارەیەك بۆ پاراســتنی ئاسایشــی سنوور 
دانەنراوە، لە كاتێكدا ساڵی رابردوو 250 ملیۆن 
دۆالر بۆ پێداویستییەكانی ئاسایشی سنوور بووە 
و چاوەڕێ دەكرێ هێزە عێراقییەكان و هاوبەشە 
لۆكاڵییەكانــی ئەمریــكا لە ســووریا هەڵمەتی 
ســەختیان بۆ رێگری لە هاتوچۆی پاشــماوەی 
داعش لە ســنوورەكانی نێوان عێراق و ســووریا 

لەسەر شان بێ.
فەریــق جەبــار یــاوەر، ئەمینداری گشــتی 
وەزارەتی پێشــمەرگە بــە )رووداو(ی راگەیاند: 
"تاوەكــو ئێســتا لــە كەمكردنــەوەی پشــكی 
پێشــمەرگە ئــاگادار نەكراوینەتــەوە، تەنانەت 
رۆژی 2019/4/5ـش لەگــەڵ تیمێكی ئەمریكی 
كــە تایبەتــە بــەو هاوكاریانەی بۆ پێشــمەرگە 
دەنێردرێت قســەم كــردووە، ئەوانیش هێشــتا 

زانیارییان نییە دەربارەی ئەم بابەتە".

مووچەی هەسەدە زیاد دەكات

ئەمریكا مووچەی پێشمەرگە بۆ نیوە كەمدەكاتەوە

جەبار یاوەر

تاوەكو 
ئێستا لەبارەی 
كەمكردنەوەی 
پارەی پێشمەرگە 
ئاگادار 
نەكراوینەتەوە

رووداو - هەولێر

دوو ســاڵ زیاتــرە شــارۆچكەی بەتنایــە لە 
پارێــزگای نەینەوا لە دەســت چەكدارانی داعش 
رزگاركــراوە، بەاڵم تەنیا یەك كەس گەڕاوەتەوە 
شــارۆچكەكە، ئەویش لــە خانوویەكدا دەژی كە 
تەنیا بەشــی ئەوەندەیــە بارانی زســتان تەڕی 
نەكات، ئەركەكەشی پاراستنی سێ قوتابخانە و 
ناوەندێكی تەندروستی نوێیە، هێزە ئەمنییەكانی 
ناوچەكــەش لــە بەرامبەردا خواردنــی دەدەنێ. 
بەتنایە تەنیا نموونەیەكە لەو ناوچانەی كەمینە 
ئاینییەكانی تێدا دەژین و لە داهاتوودا تەحەدای 
گەورە لەبەردەم حكومەتی عێراقدا دروستدەكەن.
بەرپرســانی عێراقی بە رۆژنامەی )واشــنتن 
تێچــووی  كــە  راگەیانــدووە  یــان  پۆســت( 
ئاوەدانكردنــەوەی شــارۆچكەكە زۆر زیاتــرە لە 
توانای حكومەت. هاویكارییە نێودەوڵەتییەكانیش 
زۆر لــەوە كەمتــرن قەرەبــووی كەموكوڕییــە 
داراییەكــەی حكومەتی عێراق بكەنەوە، ئەوەش 
لە كاتێكدایە كە تەنانەت دوای ئاوەدانكردنەوەی 
خێــرای ناوچەكــەش، هیــچ گەرەنتییــەك نییە 

خەڵكی شارۆچكەكە بگەڕێنەوە. 
بەگوێــرەی راپۆرتەكــەی واشــنتن پۆســت، 
حكومەتەكان و رێكخراوە بیانییەكان زۆربەی ئەو 
پارەیەیان داوە كە دەبوو خەرج بكرێ، بەاڵم ئەو 
پارەیەش لە شێوەی قەرز بە بەغدا دەدرێ و لە 
داهاتوودا دەبێ بیداتەوە. كێشەیەكی هەنووكەیی 
خەرجكردنــی پارەكەش چۆنێتی گواســتنەوە و 
خەرجكردنێتی بۆ شوێنە دەستنیشانكراوەكان، 
بە گوتەی بەرپرسانی عێراقی و رۆژئاوایی پارەكە 
بــە خاوی دابــەش دەكرێ و هۆكاری ئەمەش بۆ 
ئەو تۆڕ و دامەزراوانە دەگەڕێتەوە كە لە ملمالنێی 
سیاســی نێوان حیزبەكان و میلیشیاكاندا نوقم 

بوون.
زۆرینەی بەتنایە لەالیەن داعش یان لە الیەن 
فڕۆكەكانــی هاوپەیمانانــەوە وێرانكــراوە، ئــەو 
خانووانەش كە بە ساغی ماونەتەوە دیوارەكانیان 
بە نووســین و دروشــمەكانی داعش داپۆشراون. 
تاكە پیاوە مەدەنییەكەی بەتنایە، بە رۆژنامەكە 
دەڵێ :"من تاكە كەسم لێرە، خێزانم نییە و ژیان 

لێرە باشترە لەوەی لە كەمپەكان بژیم".

ســەردەمانێك 6000 مەســیحی كلدانــی لەو 
شارۆچكەیە دەژیان، بەاڵم شەڕ و پێكدادانە یەك 
لە دوای یەكەكانی عێراق لە 16 ساڵی رابردوودا 
ژمارەیەكــی زۆری مەســیحییەكانی بەتنایــە و 
عێراقی ناچــار كــردووە واڵت جێبهێڵن. بەپێی 
راپۆرتەكــە، پێش رووخانی رژێمی ســەدام 1.5 
ملیۆن مەسیحی لە عێراق دەژیان و ئێستا تەنیا 
200 هەزاریان لــەم واڵتە ماون. نزیكەی نیوەی 
خەڵكــی بەتنایەش بــەرەو ئەمریــكا و ئەوروپا 
كۆچیان كردووە، نیوەكەی دیكەشــیان بەســەر 
كەمپەكانی ئاوارەكان باڵوەیان كردووە و بیر لەوە 
دەكەنەوە ئەوانیش بە یەكجاری عێراق جێبهێڵن. 
رەعد ناســر، تەمەن 40 ســاڵ، لە كەمپێكی 

نزیك تەلئەســقۆف بە رۆژنامــە ئەمریكییەكەی 
گوت كە خۆی و خەڵكانی دی لە دەرفەتی كۆچ 
بەرەو ئەوروپا دەگەڕێن، مەزندەشــی كرد تەنیا 
200 خێزانی خەڵكی شــارۆچكەكە هەتا ئێستا 
لە شــارۆچكەكە مابن و كەمیان بیر لە گەڕانەوە 
بۆ شــارە دێرینەكەی خۆیان دەكەنــەوە. رەعد 
دەڵــێ "هەموو شــوێنێك وێران بــووە و پارەی 

ئاوەدانكردنەوەی خانووەكانمان نییە".
ئیــدارەی دۆناڵد ترەمپ، ســەرۆكی ئەمریكا، 
بایەخێكــی تایبەت بــە ئاوەدانكردنەوەی ناوچە 
مەســیحی و ئێزدییــەكان دەدات، بــە جۆرێــك 
لە تشــرینی یەكەمــی 2017 وە نزیكــەی 300 
ملیــۆن دۆالری بۆ ناوچەكانی ئــەو دوو كەمینە 

ئاینییــە تەرخانكردووە. بەگوێرەی بەرپرســانی 
ئاژانســی ئەمریكی بــۆ پەرەپێدانی نێودەوڵەتی 
ناســراو بە USAID، ئەمریــكا 304 پڕۆژەی لەو 
ناوچانە دەستنیشــان كــردووە كە لە كۆنەوە بە 
ناوچەی مەســیحی و ئێزدی ناسراون، لەوانەش 
چاككردنــەوەی قوتابخانەكان، دانانی موەلیدەی 
كارەبا و چاككردنەوەی تۆڕەكانی دابەشــكردنی 

ئاوی خواردنەوە. 
ســەرەڕای هەوڵەكان دەستكەوتەكان بەرچاو 
نین، چونكە لە ناوچەی وەكو بەتنایە و شنگال 
قوتابخانەكان چاككراونەتەوە، بەاڵم هیچ كەسێك 
نییە بەكاریان بهێنێ، هەرچەند لە ناوچەی دیكەی 
وەك باشیك و بەرتلەش بنكە تەندروستییەكان 

كــە بــە هاوكاریــی )USAID( دروســتكراون، 
خزمەتگوزاری پێشــكەش بــە خەڵكێكی زۆری 
ناوچەكە دەكەن، لە ناوچەی وەك حەمدانییەش 
پرۆگرامەكانــی ئاوەدانكردنەوە خەڵكێكی زۆری 

هانداوە بگەڕێنەوە.
تایبەتــی  نوێنــەری  پریمــۆراك،  ماكــس 
)USAID( بۆ هاوكاریی كەمایەتییە ئایینییەكانی 
عێراق، ئاماژە بۆ ئەوە دەكات ئامانج لە هەوڵەكان 
هیوابەخشــینە بە خەڵكی ناوچەكــە بۆ ئەوەی 
بگەڕێنــەوە، چونكــە "كاریگەریی ســایكۆلۆژی 
جینۆســایدەكە زۆر گەورە بووە لەسەر خەڵكی 
ئەم ناوچانە، ئەوان هەستیان دەكرد كۆمەڵگای 
نێودەوڵەتــی ئامادە نییە یارمەتییان بدات، هیچ 

پشتیوانێكیان نەبوو".
حەمدانییە پێش هێرشەكانی داعش نزیكەی 
60 هەزار دانیشــتووی هەبوو، عیســام بەهنام، 
ســەرۆكی شارەوانیی شارەكەش ئاماژە بۆ ئەوە 
دەكات پرۆگرامەكانــی نەتــەوە یەكگرتووەكان 
و ئەمریــكا و گروپــە مەســیحییەكانی ئەمریكا 
شــارەكە  دانیشــتووانی  نیــوەی  توانیویانــە 
بگەڕێننــەوە. بــەو حاڵەشــەوە بەهنام جەخت 
لــەوە دەكاتەوە هاریكارییەكان نەیانتوانیوە ئەو 
كێشــانە چارەســەر بكەن كە لــە بنەڕەتدا وای 
لە مەســیحییەكان كــردووە عێــراق جێبهێڵن، 
واتــە دابینكردنی پۆلیس و هێزی ســەربازی بۆ 

پاراستنی ئاسایشی ناوچەكانی باكوور.
بەهنــام لەو بارەوە دەڵێ: "ئەگەر حكومەتی 

عێــراق دەیــەوێ مەســیحییەكان لــە عێــراق 
بمێننــەوە، ئــەوە دەبــێ بــە جیدی بیــر لەوە 
)ئاسایشــی ناوچەكــە( بكاتــەوە، ئەگەرنا بەو 
دۆخەی ئێســتاوە، بــڕوا ناكەم لــە عێراق هیچ 

داهاتوویەكمان هەبێ".
ئاسایشی حەمدانییە لەالیەن میلیشیا سوننە 
بەرپرســەكەی  دابیندەكــرێ،  شــیعەكانەوە  و 
)USAID(ی ئەمریكــی لــە عێراقیــش جەخت 
دەكاتــەوە لــەوەی نەبوونــی هێزی ئاسایشــی 
حكومیی كێشەی گەورەی بۆ ئەوان و گەڕانەوەی 
خەڵك دروســتكردووە، بۆیەش دەڵێ "پێویستە 
بەغدا بێتە ســەر خەت" و ئاسایشــی ناوچەكە 
لە "میلیشــیاكانەوە رادەستی پۆلیسی ئاسایی 
بكرێ، لە خەڵكی ناوچەكە بن و لە ژێر چاودێری 

بەغدادا بن".
ســەلیم عوســمان، بەڕێوەبــەری ســندوقی 
ئاوەدانكردنــەوەی نەینەوا لە حكومەتی عێراق، 
رەتیدەكاتــەوە ئاســایش بەربەســتی بــەردەم 
ئاوەدانكردنــەوەی ناوچەكە و گەڕانەوەی خەڵك 
بێ و نەبوونی هاریكاری بە كێشــەی ســەرەكی 
دەزانــێ. ســەلیم بە لــە لێدوانێك بــۆ رۆژنامە 
ئەمریكییەكــە ئاماژە بۆ ئــەوە دەكات كە "زۆر 
واڵت لە دەركردنی داعشدا بەشدار بوون، ئێمەش 
پێزانینمان هەیە، بەاڵم لەو پڕۆســەیەدا نەینەوا 
وێران بووە، بۆیەش ئێســتا هەموویان دەبێ لە 

ئاوەدانكردنەوەیدا بەشدار بن".
بەگوتــەی عوســمان تەنیــا چاككردنــەوەی 
ژێرخانــی پارێزگاكــە 20 بۆ 30 ملیــار دۆالری 
دەوێ، كەچی ئەمســاڵ سندوقەكەی 50 ملیۆن 
دۆالری لە حكومەتی بەغدا و 1.2 ملیار دۆالر لە 
بانكی جیهانی و واڵتانی ئەوروپی بەدەستدەگات، 
مەزندەش دەكات لەو كاتی دانانی سندوقەكەوە 
ئاوەدانكرابێتــەوە،  پارێزگاكــە  ٪2ی  تەنیــا 
لــە كاتێكــدا بەشــی زۆری هەوڵەكان لەســەر 
نۆژەنكردنەوەی زانكۆی مووسڵ چڕكراونەتەوە. 

ســەلیم عوســمان دەڵــێ "ئەگــەر هەمــوو 
ســاڵێك یــەك ملیار دۆالریشــمان بە ئاســانی 
دەستبكەوێ، ئەوە 20 بۆ 30 ساڵی دەوێ هەتا 
ناوچەكە ئاوەدان دەكەینەوە. ئەمە كێشــەیەكی 
گەورەیــە و ئەگەر بــە هاوواڵتیانی بڵێین لێمان 

هەڵدەستنەوە".

تەنیا 2%ی نەینەوا ئاوەدان كراوەتەوە

مەسیحییەكان ناگەڕێنەوە مووسڵ

بەرپرسێكی عێراقی

ئەگەر خەڵك بە 
قەبارەی كێشەكان 
بزانن لێمان 
رادەپەڕن

وەزارەتی بەرگریی ئەمریكا بەنیازە 95 ملیۆن دۆالر بۆ چاكسازی و بووژاندنەوەی هێزە سەربازییەكانی هەرێمی كوردستان خەرج بكات

لە کۆی 1.5 ملیۆن مەسیحی کە لە عێراق دەژیان، ئێستا تەنیا 200 هەزاریان لەم واڵتە ماون
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25 ئافرەت بە تۆمەتی تیرۆر لەنێو 
چاكسازیی ئافرەتانی هەولێرن

دیمەن بورهان
رووداو - هەولێر

كاتی بانگی نیوەڕۆیە، منداڵەكان لە تەنیشــت 
دایكیان سەفیان بەستووە بۆ نوێژ. ئافرەتەكان بە 
جۆرێك هەڵسوكەوت دەكەن وەكو ئەوەی هێشتا 
لەژێر سێبەری خەالفەتەكەی ئەبووبەكر بەغدادیدا 
بن، لەكاتێكدا لەودیو شیشەكانی زیندانەوە، رۆژان 
دەژمێــرن و چاوەڕێــی تەواوبوونــی حوكمەكەیان 

دەكەن.
 25 ئافــرەت كە بە تاوانی تیرۆر حوكم دراون 
یــان راگیــراون، لەنێــو چاكســازیی ئافرەتــان و 
نەوجەوانانی هەولێردان. ژمارەیەك لەوانە بیانین. 
هەندێكیان منداڵیان لەگەڵە. دوو لەو ئافرەتانە كە 

كوردن، قسەیان بۆ )رووداو( كرد.
سارا كە جلەكانی بەری رەشن، نینۆكەكانیشی 
بۆیــەی رەش كــردووە، بەاڵم ئــەو رەتیدەكاتەوە 
لەبــەر داعش خــۆی رەشــپۆش كردبــێ، بەڵكو 

تازیەبارە بۆ مەرگی هاوژین و كچەكەی.
ســارا تەمەنی 34 ســاڵە، خێزانی چەكدارێكی 
داعــش بــووە بەناوی كەمال كــە لەنێو داعش بە 
ئەبوو ناســر ناســرابوو. ئەوان خاوەنی دوو كچ و 
كوڕێك بوون. ئەوكاتەی سارا چوو بۆ نێو داعش، 

منداڵی چوارەمی لە سووریا لەدایك بوو.

بەناوی خوێندنەوە رۆیشت

ســارا باســی ئەو رۆژە دەكات كە هاوژینەكەی 
بەنــاوی خوێندن لــە دەرەوەی واڵت، رۆیشــت و 
دواتر لە سووریا بینییەوە "رۆژێك كەمال پێیگوتم 
دەمەوێت بۆ خوێندنی ماستەر بچمە ئەوروپا، من 
رازی نەبووم، بەاڵم ئەو بڕیاری خۆی دابوو، بەبێ 
ئەوەی كەسوكاری بزانن بەیانییەك رۆیشت. دوای 

هەفتەیەك چوومەوە ماڵی باوكم".
دوای دوو هەفتە كەمال پەیوەندی بە ســاراوە 
دەكات و دەڵێت كە گەیشــتووەتە شوێنی خۆی، 
بەاڵم هیچ وێنەیەكی خۆی بۆ نانێرێ، گوایە با ماڵ 
و منداڵەكەی بیری بكەن. دوای چوار مانگ كەمال 
پەیوەنــدی بــە ســاراوە دەكات و دەڵێــت چیدی 

بەرگــەی دووریی ئــەوان ناگرێ و دەبێ بە قاچاخ 
بچن بۆ ئەوروپا بۆ الی ئەو.

ســارا گوتــی: "مــن رازی نەبووم، بــەاڵم ئەو 
هەڕەشــەی كرد و گوتی ئەگەر تۆش رازی نەبی، 
من منداڵەكان دەبەمە الی خۆم، تۆش تەاڵق نادەم 
دەبێ تا كۆتایی ژیانت لە چاوەڕوانیدا بمێنیتەوە".
سارا ناچار دەبێت ماڵی باوكی رازی بكات، ئەو 

دەڵێ: "برای هاوژینەكەم بە تاكسییەك ئێمەی برد 
بۆ شــوێنێك و رادەستی قاچاخچییەكی عەرەبی 
كردین. بــە ئۆتۆمبێلێك بردیانین تا گەیشــتینە 
شوێنێك ئااڵی داعشی لێ هەڵكرابوو، نەمدەزانی 

كوێیە، بەاڵم زانیم لە ناوچەی داعشداین".
سارا دەڵێت ئەو نەیزانیوە هاوژینەكەی بووەتە 
داعــش، تا ئــەو كاتەی قاچاخچییــەكان بانگیان 

كردووە ئەبوو ناسر بە سەالمەتی گەیشتین "ئەبوو 
ناسر بە هێواشی بەرەوڕوومان دەهات. كە گەیشتە 
بەردەممــان و نــاوی هێنام ئینجــا زانیم كەمالی 
هاوژینمە، توند باوەشی پێداكردم، بەاڵم لەخۆمم 
دوورخستەوە و بە گریانەوە گوتم ئەم حاڵە چییە 

خۆت و ئێمەشت خستە ناوی؟".
كەمال، هاوژین و منداڵەكانی دەبات بۆ ماڵێك 

لە ناوچەی شــەدادیە لە سووریا. دەستە جلێكی 
رەش دەداتە ســارا و پێی دەڵــێ دەبێ لەمەودوا 

تەنیا لەو جۆرە جالنە بپۆشێ. 
ئەو ژنە دوای شەش مانگ خێزانەكەی ئاگادار 
دەكاتــەوە كــە لەنێو داعشــن. ســارا گوتی: "بە 
كەمالم گوت من دەڕۆمەوە، بەاڵم ئەو گوتی مەگەر 
تەرمەكــەت لەو ماڵە دەربچێ. دوو هەفتە لەبەری 
پاڕامەوە تا رێگەی پێدام قسە لەگەڵ دایكم بكەم، 
ئەویش بــەو مەرجەی تەنیــا ئەوەندەی پێ بڵێم 
كە گەیشــتووم، مۆبایلەكەی لەسەر داخستمەوە. 
دوای شــەش مانگ پەیوەندیم بە دایكمەوە كرد و 

راستییەكەم پێگوتن".

كچە 12 سااڵنەی بەشوو دەدات

سارا چوارەم منداڵی لە سووریا لەدایك دەبێت، 
ئەو گوتی: "كاتێك كوردســتانم بەجێهێشت سكم 
چــوار مانــگ بوو، منداڵــی چوارەمم لە ســووریا 

لەدایكبوو، كەمال ناوی لە منداڵەكە نا )ناسر(".
كچە گەورەكەی ســارا تەمەنی 12 ســاڵ بوو، 
لــەوێ دەدرێتە چەكدارێكی ســووری كە تەمەنی 
18 ســاڵ بووە، بەاڵم دوای شەش مانگ چەكدارە 
ســوورییەكە دەكوژرێ، دوای چــوار مانگ ئەبوو 
ناســر كچەكەی دەداتە چەكدارێكی دیكەی داعش 

كە خەڵكی مووسڵ بووە.
سارا گوتی: "چەكدارەكە كچەمی برد بۆ مووسڵ، 
تەنیا جارجارە بە مۆبایلی باوكی دەمتوانی هەواڵی 
بپرســم، دوای 10 مانگ لە بەشــوودانی. داوام لە 
كەمال كرد رێگەم بدات سەردانێكی كچەكەم بكەم، 
كەمال رازی بوو، بەاڵم كاتێك گەیشــتمە مووسڵ 
زاواكــەم پێیگوتم كچەكــەت هەفتەیەك لەمەوبەر 

بەهۆی بۆردوومانەوە كوژراوە".

بۆ داعشێك واز 
لە هاوژینەكەی دێنێ

ســارا بە كۆڵێك خەمــەوە دەگەڕێتەوە بۆ الی 
كەمال، بەاڵم تووشی شۆك دەبێ كاتێك دەبینێ 
ئافرەتێك بە چــوار منداڵەوە لەنێو ماڵەكەیەتی. 

ســارا گوتی: "لێمپرســی ئەوە كێیە؟ گوتی ئەوە 
نیشتمانە لە كوردستانەوە هاتووە. زۆر تووڕە بووم 
و كردم بە شەڕ لەگەڵی، بەاڵم ئەو بەڵێنی پێدام 

ماڵی بۆ جیابكاتەوە".
نیشتمان كە ســاڵی 2015 چووەتە سووریا و 
لە زیندانیش هەر لەگەڵ ســارایە، باســی ناسینی 
كەمالی بۆ گێڕاینەوە و گوتی: "من لە كوردستان 
مێــرد و ســێ منداڵــم هەبــوو، بــەاڵم لەڕێگەی 
پەیجێكــەوە بەنــاوی پاككردنەوەی مێشــكەكان 
ئەبوو ناســرم ناســی، ئەو بڕوای پێهێنام لەپێناو 
خۆشەویستی بۆ دینەكەم و گەیشتنم بە بەهەشت 
دەست لە هاوژینەكەم هەڵگرم. هاوژینەكەم بڕوای 
پتەو نەبوو، بۆیە بڕیارمدا بەڕێگەی قاچاخ لەگەڵ 
ســێ منداڵەكــەم بچین بــۆ الی ئەبوو ناســر لە 

سووریا".

چۆن گیران؟

كەمال ســاڵی 2017 لە هێرشێكدا دەكوژرێت، 
ســاراش بڕیــار دەدات بگەڕێتــەوە كوردســتان 
و دەڵــێ: "دوای 20 رۆژ لــە كوژرانــی كەمــال لە 
ژنێكی داعشی دراوسێمان كە تێكەاڵویمان هەبوو 
پاڕامــەوە هاوكاریمــان بكات لــە گەڕانەوەمان بۆ 
كوردستان، پێیگوتم نەگەڕێمەوە باشترە، چونكە 
لــەوێ دەســتگیرم دەكەن، بەاڵم من هەر ســوور 
بووم لەسەر گەڕانەوە، ئەویش قاچاخچی بۆ گرتم 
كــە بمبات بۆ توركیــا و لەوێــوە بگەڕێینەوە بۆ 
كوردستان، بەاڵم قاچاخچییەكان هەڵیانخڵەتاندین 
و ئێمەیان هەر لە نێو سووریا جێهێشت و كەوتینە 
دەستی یەپەگە. ئەوان ئێمەیان نارد بۆ كەمپێك لە 
سووریا، دواتر گەڕاینەوە دهۆك و دەستگیركراین، 
ئێســتا تەنیا ناســرم لەگەڵدایە، دوو منداڵەكەی 

دیكەم لەالی دایكمن".
نیشتمانیش وەكو سارا لەگەڵ پێنج منداڵەكەی 
ئێســتا  دەكرێــت،  دەســتگیر  و  دەگەڕێتــەوە 
منداڵەكانــی لەالی هاوســەری یەكەمیەتی، تەنیا 
یەكێك لە منداڵەكانی لە ئەبوو ناسرە، ئەویش الی 

ماڵی باوكی ئەبوو ناسرە.

دوویان بەسەرهاتی خۆیان بۆ )رووداو( دەگێڕنەوە

رووداو - هەولێر

"كەیســە  لەگــەڵ  ســەروكاری  رەققــە  لــە 
نێودەوڵەتییــەكان"ی داعش بوو، چەند ســاڵێكیش 
وەك ئەمیر كارئاســانی بۆ چەكدارانی بیانیی داعش 
كــردووە كە لە توركیاوە ئاودیوی ســووریا دەبوون. 
زانیاری وردی لەســەر ژمــارەی چەكدارانی بیانی و 
تۆڕی گواســتنەوەیان لە توركیاوە بۆ سووریا هەیە. 
بە گوتەی خۆی پەیوەندی لەگەڵ دەزگای هەواڵگریی 
توركیا )MIT( هەبووە. ئەبوو مەنسوور ئەلمەغریبی 
لــە گفتوگۆیەكــدا لەگــەڵ ناوەنــدی نێودەوڵەتیی 
لێكۆڵینەوە لە توندئاژۆیی )ICSVE( كە لە ماڵپەڕی 
ناوەندەكەدا باڵوكراوەتەوە، باسی ئەزموونی خۆی و 

دیپلۆماسییەتی داعش دەكات.

چەكدارانی بیانی

لە ســەرەتای سەرهەڵدانی داعشدا خۆبەخشانی 
بیانی بە لێشاو لە توركیاوە دەهاتنە سووریا. ئەبوو 

مەنسوور كە لە 2013 لە رێگەی توركیاوە هاتووەتە 
سووریا، دەڵێ: "بەرپرسیارێتی من پەیوەندییەكانی 
خۆمان و میت بوو، ئەوەش لەو كاتەوە دەستیپێكرد 
كە لە سنوورەكان كارم دەكرد". ئەوكات كاری ئەبوو 
مەنســوور ئیدارەكردنی ئەو تۆڕانە بوو كە چەكدارە 
بیانییەكانیــان لــە توركیــا وەردەگــرت. بەگوتەی 
خۆیشــی ئەو تۆڕانە پارەیان لــە داعش وەردەگرت، 
چونكــە لــەڕووی ئایدیۆلۆژییــەوە پابەنــدی داعش 

نەبوون.
ئەمیرەكــەی داعش دەڵێت زۆربــەی ئەوانەی لە 
دیــوی توركیا كاریان دەكــرد "مەرامیان پارە بوو". 
هەرچەند ئاماژە بۆ ئەوەش دەكات كە "خەڵكانێكی 
زۆر لــە توركیــا بڕوایان بە داعشــە و بەیعەتیان بە 
دەولە داوە. خەڵكانی داعش لەناوەوەی توركیا هەن، 
بەاڵم هیچ گروپێكی چەكداری )داعشی( لێ نییە".

ئەبوو مەنسوور كە یەكەمجار لەالیەن هێزەكانی 
ســووریای دیموكرات گیرا و دواتر رادەســتی عێراق 
كراوە، ســەبارەت بە بــاری نەتەوایەتــی و ژمارەی 
چەكــدارە بیانییەكانیش داتــای زۆری الیە و دەڵێ: 

"ئەوان لە شــوێنی جیاوازەوە دەهاتن، زۆربەشــیان 
خەڵكــی باكــووری ئەفریقــا بــوون، ئەوروپییەكان 
زۆر نەبــوون، بە هەمووی 4000 كەســێك دەبوون، 
تونسییەكان 13 هەزار كەس و مەغریبییەكان 4000 
كــەس بــوون، خەڵكێكی كەم لە لیبیــاوە دەهاتن، 
چونكــە ئەوان خۆیــان بەرەیەكی شــەڕیان هەبوو. 

ئەوەی باسی دەكەم تەنیا چەكدارەكانی 2015ن".

خۆكوژەكان و شانەی نهێنی

داعش پرۆســەیەكی ئاڵۆزی وەرگرتنی چەكدار و 
دیاریكردنــی ئەركی چەكدارەكانی هەبووە كە ئەبوو 
مەنســوور ئــاگاداری هەمــووی بووە. بەشــێك لەو 
پڕۆســەیەش پڕكردنەوەی فۆرمێكی بــە وردەكاری 
بووە كە تێیدا "ئەزموون، گەشتەكان، زمان و ئاستی 
خوێندن" و زۆر شتی دیكەش لە كەسەكە داواكراوە. 
هەرچەنــد داعش چەكداری وەهاشــی بۆ هاتووە كە 
بە گوتــەی ئەمیرەكــە "دەیگوت دەمەوێ شــەهید 
بــم"، ژمارەی ئەو جۆرە كەســانەش لە ســەرەتای 

ســەرهەڵدانی داعشــدا زیاتــر بــوو، بــەاڵم لەگەڵ 
جێگیربوونی "خەالفەت"ەكەی داعش ژمارەیان رووی 
لــە كەمی نا، بە جۆرێك "پێــش 2014 نیوەیان بۆ 
ئــەوە دەهاتن شــەهید ببن، بەاڵم دواتــر بۆ 20  % 

دابەزی".

باڵیۆزی داعش

كاتێك ناوەندی )ICSVE(ی ئەمریكی پرسیاری 
لە ئەبوو مەنســوور كرد ئاخــۆ بریندارەكانی داعش 
لە توركیا چارەســەر دەكــران؟ ئەمیرەكەی داعش 
گوتی: "بۆ بریندارەكان هەندێك رێككەوتن لە نێوان 
هەواڵگریــی توركیا و ئەمنییەتی داعش هەبوو. من 
ئیــدارەی كۆبوونەوەكانم لەگەڵ )میت( دەكرد، زۆر 

كۆبوونەوەمان هەبوون".
سەبارەت بە الیەنی توركی لە كۆبوونەوەكانیش، 
ئەبوو مەنســوور دەڵێت: "كۆمەڵێــك تیم هەبوون، 
هەندێكیــان نوێنەری هەواڵگری بــوون، هەندێكیان 
نوێنەرایەتی ســوپایان دەكرد. سێ بۆ پێنج تیم لە 
گروپــە جیاوازەكان هەبوون. زۆربەی كۆبوونەوەكان 
لــە توركیــا و لە بنكە و ئۆفیســە ســەربازییەكان 
بوون. هەندێكجار هەموو هەفتەیەك كۆدەبووینەوە. 
زۆرینەی كۆبوونەوەكان لە نزیك سنوورەكان بوون، 

هەندێكیشیان لە ئەنقەرە و غازی عەنتاب بوون". 
هەروەها دەڵێت: "دانوستاندنەكان ئاسان نەبوون، 

كاتی زۆری دەبرد، هەندێكجار زۆر سەخت بوون".

ئەبوو مەنســوور كە ئێســتا لە گرتووخانەیەكی 
عێراقــە، رەتیدەكاتــەوە ئــەو "پیــاوە زلەكــە"ی 
دیپلۆماســییەتی داعش بێ، بەاڵم وەك خۆی باسی 
دەكات، خەریــك بووە چاوی بە بەرپرســانی بااڵی 

توركیا بكەوێ.
لەبــارەی چۆنێتــی چوونی خۆی بــۆ توركیاش 
ئەمیرەكە دەڵێ: "من لە ســنوورەكان دەپەڕیمەوە، 
توركــەكان  بپەڕمــەوە.  دەدام  رێگەیــان  ئــەوان 
ئوتۆمبێلیان بۆ دەناردم، تیمێكی دوو بۆ سێ كەسی 
لەالیەن خۆمانەوە لەگەڵ من بوون، زۆربەی كاتەكان 

من بەرپرسی تیمەكەی خۆمان بووم".

 قازانجی دوو الیەنە

دیپلۆماتەكەی داعش رەتیدەكاتەوە هیچ ئاڵوگۆڕی 
پارەیــەك لــە نێــوان توركیا و داعشــدا هەبووبێ و 
مەسەلەكە تەنیا هاوئاهەنگی بووە. بەگوێرەی ئەبوو 
مەنســوور قازانجی توركیا لەو پەیوەندییە ئەوە بوو 
كــە "ئێمە )واتــە داعش( لە ناوچە ســنوورییەكان 
بووین و توركیا دەیویســت چاودێریی سنوورەكانی 
خۆی و چاودێری باكووری ســووریا بكات. خولیای 
ئەوان تەنیا چاودێریكردنی كوردەكان نەبوو، بەڵكو 
ئەوان هەموو باكووریان دەویســت، لە تەلقەسەبەوە 
بۆ مووســڵ. ئــەوان هەمــوو باكووری ســووریایان 
دەویست، ئەمە ئەو شتە بوو كە ئەوان دەیانگوت، لە 
كۆبوونەوەكان باسی دامەزراندنەوەی ئیمپراتۆرییەتی 

عوسمانییان دەكرد، ئەمە روئیای توركیا بوو".
لەبــارەی قازانجی ئــەو پەیوەندییە بــۆ داعش، 
چەكدارە مەغریبییەكە گوتی: "قازانجی بۆ دەولە زۆر 
بوو، چونكە ئەوان دەیانتوانی لە پشتەوە بمانپارێزن، 
چونكە 300 كیلۆمەتری سنووری ئێمە لەگەڵ ئەوانە، 
توركیا رێگەیەك بوو بۆ دەرمان و خۆراكی ئێمە. زۆر 

شت بەناوی هاریكارییەوە دەهاتن".
ئەبوو مەنســوور رەتیكــردەوە توركیا چەكی بە 
داعش دابێ و گوتی: "هیچكەس ناتوانێ حكومەتی 
توركیا تۆمەتبار بكات بەوەی چەكی بە ئێمە داوە، 
چونكــە ئێمە چەكمان لە ســەرچاوەی جیــاوازەوە 
دەســتدەكەوت، ئەگــەر راســتیت دەوێ ئێمــە هەر 
پێویستمان بەوە نەبوو چەكمان لە توركیاوە بۆ بێ، 
چونكە سەرچاوەی دیكەی چەكمان هەبوو، گروپ و 
مافیای دیكە بازرگانی چەكیان لەگەڵ دەكردین و لە 
سووریاش پارەی نەوت بەس بوو بۆ ئەوەی چەك و 

پێداویستییەكانی دیكەی پێ بكڕین".
بەشــێك لــە دانوســتاندنەكان بۆ چارەســەری 
برینــداران و هەندێكیان بۆ بەردانەوەی ئاوی فورات 
بوون. لەبارەی گواستنەوەی برینداران دەڵێ ئەگەر 
كەســێكیان برینــدار بووایــە لە نەخۆشــخانەیەكی 
سووریا بە ئوتۆمبێل رەوانەی سنوور دەكرا و لەوێ 
لە دیوی توركیا ئامبوالنســێك چاوەڕێی دەكرد، لە 
كاتێكــدا میت لە هەموو دۆخێكی هەســتیار ئاگادار 
دەكرایەوە و ئەوانیش ئامبوالنسیان دەناردە سنوور. 
ســەبارەت بە خەرجیــی بریندارەكانیــش، دەڵێت: 
"دەولە پارەی چارەسەرییەكانی دەدا، بەاڵم هەندێك 
لە نەخۆشــخانەكانی بــە خۆڕایــی چەكدارەكانیان 
وەردەگــرت، بەاڵم ئەمە تەنیا بــۆ چەكدارانی ئێمە 
نەبوو، بەڵكو قوربانیانی بۆردومانیشیان وەردەگرت".
ســەبارەت بەوەی توركیا لە بەرامبەر وەرگرتنی 
برینــداران و بەردانەوەی ئاو چی وەردەگرت؟ ئەبوو 
مەنسوور دەڵێت: "گەورەترین قازانجی )بۆ توركیا( 
ئەوە بوو كە توركیا ســەالمەت و سەقامگیر دەبێ. 
بێگومان من لە دانوستاندنەكاندا نەمدەتوانی بڵێم لە 
توركیا هێرش دەكەین، چونكە ئەمە زمانی قسەكردنی 
تاقمەكانە، بەاڵم دەمگوت ئێمە هەوڵدەدەین توركیا 
لە مەیدانەكانی شــەڕ دوور رابگرین. ئەوان لە ئێمە 
تێدەگەیشتن. ئێمە زۆرجار پێماندەگوتن كە ئێوە نە 

دوژمنی ئێمەن و نە دۆستی ئێمەشن".

باڵیۆزی داعش لە توركیا بناسە
ئەبوو مەنسوور:

هەندێكجار هەفتانە لەگەڵ دەزگای میت كۆدەبوومەوە
بە توركەكانمان دەگوت ئێمە هەوڵدەدەین 
توركیا لە مەیدانەكانی شەڕ دوور رابگرین

هەندێك لە نەخۆشخانەكانی توركیا 
بەخۆڕایی بریندارەكانیان چارەسەر دەكردین

ئەبوو مەنسوور کە لەالیەن هەسەدەوە دەستگیرکرا، رادەستی حکومەتی عێراق كرا 
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سیتی پاس.. شارەوانی زەوی بۆ تەرخان 
كرد و پارێزگا رازی نییە

راپۆرت

شكار ئەحمەد
رووداو - هەولێر

شــارەوانیی هەولێر رازی بووە 32 هەزار مەتر 
چوارگۆشــە زەوی بداتــە پڕۆژەی ســیتی پاس، 
بەاڵم كۆمپانیاكە رەزامەندییە پێویستەكانی دەزگا 
پەیوەندیدارەكانی تەواو نەكردووە و دەبێتە هۆی 
بێكاربوونی خاوەن پاسەكانی ئێستا، پارێزگاری 
هەولێریــش دەڵێ پڕۆژەكە نادەنە كەرتی تایبەت 

بەڵكو حكومەت خۆی جێبەجێی دەكات .
خاوەنــی كۆمپانیای باند كە دەیەوێت پڕۆژەی 
سیتی پاس هەولێر دروســتبكات، بەو بیانووەی 
كــە رێگری لە جێبەجێكردنــی پڕۆژەكەی كراوە، 
سكااڵی لەدژی هەریەك لە وەزارەتی شارەوانی و 
سەرۆكایەتی شارەوانیی هەولێر تۆمار كرد، بەاڵم 
ســەرۆكی شارەوانیی هەولێر دەڵێ ئێمە زەویمان 
بۆ پڕۆژەكە تەرخان كردووە. ســامان محەممەد، 
)رووداو( بــە  هەولێــر  شــارەوانیی  ســەرۆكی 
ی راگەیانــد: "پڕۆژەی ســیتی پــاس جیاوازە لە 
پڕۆژەكانــی دیكــە، خاوەنــی كۆمپانیاكــە دەڵێ 
مــن 120 پــاس دەهێنمە هەولێــر و هێڵی نوێ 
دادەنێــم، ئێمەش بیرۆكەكە بە بــاش دەزانین و 
دەستخۆشیشی لێدەكەین كە پاس و هێڵی مۆدیل 
نوێ دەهێنێتە هەولێر بە تایبەتمەندی باشــەوە، 
چونكە هێڵی گواســتنەوەی گشتی لەنێو هەولێر 
وەك پێویســت نییە، ئەگەر ئــەم پڕۆژەیە بكرێ 
خەڵــك ناچار نابێ ئۆتۆمبێلی خۆی بەكاربێنێ و 
هەلی كاریش بۆ هاوواڵتیان دروست دەبێت، بۆیە 

ئێمە هانیشی دەدەین".
بەپێــی قســەی ســەرۆكی شــارەوانی، ئەوان 
هیــچ رێگرییەكیــان لە جێبەجێكردنــی پڕۆژەكە 
نەكردووە، بەڵكو كێشەی ئەم پڕۆژەیە ئەوەیە كە 
تەنیا پەیوەندی بە شــارەوانییەوە نییە، ســامان 
محەممەد دەڵێت: "بەشــێكی پڕۆژەكە پەیوەندی 
بە ئێمەوە هەیە لەڕووی دابینكردنی زەوی كە بۆ 
دروستكردنی گەراجی پاسەكان و دابەشكردنیان و 
دانانی ئیدارەی كۆمپانیاكە پێویستە، بەاڵم بەشی 
دووەمــی كە پەیوەندی بــە ئێمەوە نییە، ئەوەیە 
كــە وەختێك پاســەكان دەهێنــێ و لە هێڵێكی 
گواســتنەوە كاریان كرد، دەبێ ژمارەیەك پاسی 
دیكە دەربكەی یان بێكار دەبن، بۆیە كێشەی دیكە 
بۆ خەڵك دروســت دەبێ. بۆ هێنانی ئەو پاسانە 

پێویستە پشتگیری بەڕێوەبەرایەتی گواستنەوەی 
هەولێری هەبێ، چونكــە بەپێی رێنماییەكان كە 
پاسێك بچێتە نێو هێڵێكی گواستنەوە، پێویستی 

بە مۆڵەتی ئەوان یان پارێزگای هەولێرە".
بــەاڵم پارێــزگای هەولێر رازی نییــە پڕۆژەكە 
بدرێتە كەرتی تایبەت، ســامان محەممەد گوتی: 
"پێشتر لەبەرئەوەی رەزامەندی الیەنی پەیوەندیدار 
بەتایبەت پارێزگای هەولێری وەرنەگرتووە، ئێمە 
زەوییەكەمــان بۆ دیاری نەكرد و نووســراوێكمان 
ئاراســتەی پارێــزگای هەولێر كرد ســەبارەت بە 
جێبەجێكردنی پڕۆژەكە لەالیەن كۆمپانیای باند، 

بەاڵم پارێزگا لە وەاڵمدا پڕۆژەكەی رەتكردەوە".
بــۆ  هەولێــر  پارێــزگای  وەاڵمەكــەی  دوای 
شــارەوانی، محەممەد زەنــد، خاوەنی كۆمپانیای 
باند سكااڵی لەسەر وەزیری شارەوانی و سەرۆكی 
شــارەوانی هەولێر تۆمار كرد و رۆژی 2019/4/2 
یەكەم دانیشــتنی دادگا ســەبارەت بەم دۆسیەیە 
بەڕێوەچوو، بەاڵم ســەرۆكی شــارەوانیی هەولێر 
دەڵێت: "ســكااڵكە بە شەخســی لەسەر وەزیری 
شــارەوانی و مــن تۆمــار نەكراوە وەكــو كەس، 
بەڵكو لەسەر وەزارەتی شارەوانی و سەرۆكایەتی 
شــارەوانیی هەولێــر تۆمار كــراوە، چونكە ئێمە 
كێشەیەكی كەســیمان لەگەڵ خاوەن كۆمپانیاكە 

نییە". 
بڕیار بوو رۆژی 2019/4/2 دانیشــتنی دادگا 
بەڕێوەبچــێ، بەاڵم لەســەر داوای كۆمپانیاكە بۆ 

رۆژی 2019/5/5 دواخرا.
سەرباری ســكااڵكەش، ســەرۆكی شارەوانیی 

هەولێر دەڵێت: "ئێمە وەك شــارەوانی بڕیارماندا 
كاری خۆمــان بۆ ئەم پڕۆژەیــە بكەین، لە رۆژی 
2019/4/1 زەویمان بۆ تەرخان كرد، كۆمپانیاكە 

دوو زەوی بــۆ گــەراج داواكردبــوو كــە 32 هەزار 
مەتــر چوارگۆشــەیە، بەاڵم ئێمــە هەموویمان لە 
یەك شوێن بە هەمان رووبەر بۆ تەرخان كردووە. 
خاوەنی كۆمپانیاكەش رازی بووە، دواتر بەشــی 
نەخشەدانان و بەڕێوەبەرایەتی گشتی وەبەرهێنانی 

هەولێر بە نووسراو ئاگادار دەكەینەوە".
سامان عارەب، بەڕێوەبەری گشتیی وەبەرهێنان 
لە هەولێر دەڵێت: "یەكێك لە مەرجەكانی مۆڵەت 
رەزامەنــدی الیەنە پەیوەندیدارەكانە، چونكە ئەم 
پڕۆژەیە پەیوەســتە بە چەنــد الیەنێك وەك ئاو، 
كارەبا، شوێنەوار، پارێزگا، رێگەوبان و گواستنەوە 
كە بەپێی یاسا بەبێ رەزامەندی ئەو الیەنانە ئێمە 

ناتوانین مۆڵەت بدەینە پڕۆژەكە".
بەاڵم پارێزگاری هەولێر دەڵێت پڕۆژەكە نادەنە 
كەرتــی تایبەت. نەوزاد هادی، پارێزگاری هەولێر 
لەوبارەوە بە )رووداو(ی راگەیاند: "ئەم كۆمپانیایە 

داوای 150 دۆنــم زەوی لــە حكومــەت كــردووە، 
پێویســت ناكات ئەم هەموو دۆنمە زەوییە بدرێتە 
ئەو كۆمپانیایە بۆ كارێكی لەوشێوەیە، پڕۆژەكەش 

لەالیەن كەرتی تایبەتەوە جێبەجێ بكرێت". 
پارێــزگاری هەولێــر گوتیشــی: "كۆتایی ئەم 
مانگــە دەچینــە ئەڵمانیــا، لەگەڵ بەرپرســانی 
پارێزگای دوسلدۆرف لەسەر پڕۆژەی سیتی پاسی 

هەولێر قسە دەكەین".
بەپێــی زانیارییەكان شــارەوانی دوســلدۆرف 
بڕیاری داوە ئەو پاسانەی بە گاز كاردەكەن لەكار 
رابگرن، لەجیاتی ئەوە پاسی كارەبایی بەكاربێنن، 
بۆیەش دەیانەوێ ئەو پاســانە بدەنە شــارێك لە 
رۆژهەاڵتی نێوەڕاســت و لەوبارەوە قســە لەگەڵ 

كاربەدەستانی هەولێر كراوە.

شكار ئەحمەد
رووداو - هەولێر

لــە هەولێــر پرۆســەی گۆڕینــی كارت بــۆ 
ســەنەدی ئەو زەویانــەی لە ســااڵنی رابردوو 
دابەشــكرابوون لە قۆناغی كۆتاییدایە، ئێستا 
تەنیا 26 هــەزار لەو زەویانە ماون. بە گوتەی 
سەرۆكی شــارەوانیی هەولێر، لە چەند مانگی 

داهاتوودا هەموو زەوییەكان تاپۆ دەكرێن.

50 هەزار زەوی كارت كراون بە 
تاپۆ

خاوەنــی ئــەو زەویانــەی لە چەند ســاڵی 
رابردوودا زەوییان وەرگرتووە، نیگەرانن لەوەی 
هێشــتا زەوییەكانیان لەســەر تاپــۆ نەكراوە، 
شــارەوانی هەولێر دڵنیایی دەداتە ئەو خاوەن 

زەوییانــە كە لە ماوەی چەند مانگی داهاتوودا 
سەرجەم زەوییەكان تاپۆ دەكرێن. 

ســامان محەممەد، ســەرۆكی شــارەوانیی 
هەولێر بــە )رووداو(ی راگەیانــد: "لیژنەكانی 
ئێمــە بــە بەردەوامــی كار لەســەر پرۆســەی 
گۆڕینی كارت بۆ سەنەد دەكەن. ساڵی رابردوو 
توانیمــان 50 هەزار لەو زەوییانەی كارت بوون 
لــە )باغولمنارە، گرد جووتیار، تیمار، كەرك، 
گەزنــە، تارینی گەشــتیاری، تۆبــزاوا و كونە 
گورگ( بكەین بە تاپۆ و خاوەن زەوییەكانیش 

مامەڵەكانیان تەواو كردووە".
ئەمساڵ 3200 زەوی كارت كراون بە تاپۆ

ئەمســاڵ لــە ماوەی كەمتر لە ســێ مانگدا 
شــارەوانیی هەولێــر زیاتــر لــە 3000 زەویی 
كارتی تاپۆ كردووە. ســامان محەممەد گوتی: 
"بــە هەماهەنگــی لەگــەڵ تاپۆكانــی یــەك و 
دوو، عەنكاوە و دەوروبەر قۆناغێكی باشــمان 

لە پرۆســەی گۆڕینی كارت بۆ ســەنەد بڕیوە 
و لــە ماوەی كەمتر لە ســێ مانگــدا توانیمان 

3200 زەوی كارت لــە كەرتــی كــەرك یــەك 
بگۆڕین بۆ سەنەد. ئێستا هەر خاوەن زەوییەك 
ژمــارەی زەوییەكەی لــەو چوارچێوەیەدا بێت 
دەتوانێت ســەردانی ســەرۆكایەتی شارەوانی 
هەولێر بكات بۆ تەواوكردنی كارەكانی گۆڕینی 
كارتەكەی بۆ تاپۆ بەپێی یاسا و رێنماییەكان. 
بەخۆشحاڵیەوە هاونیشتمانییەكی زۆر بۆ ئەم 
مەبەستە سەردانیان كردووین و كارەكانیان بۆ 

كراوە".
26 هەزار پارچە زەویی كارت تاپۆ دەكرێن

كەرتــی باغەمــرە شــەهاب یەكێكــە لــەو 
شــوێنانەی كە چەند ساڵێك لەمەوبەر زۆربەی 
بەسەر كەسوكاری شــەهیدان و ئەنفالكراواندا 
دابەشــكرابوو، بــەاڵم تاوەكو ئێســتا لەســەر 
خاوەنەكانیان تاپۆ نەكــراون. بڕیارە لە چەند 
مانگــی داهاتــوودا كارەكانــی تاپۆكردنی ئەو 
زەوییانــە تــەواو بێت. ســەرۆكی شــارەوانیی 

هەولێر مژدەیــەك دەداتە خاوەن زەوییەكان و 
دەڵێــت: "ئەوەی لە زەوییە دابەشــكراوەكانی 
ســااڵنی رابــردوو ماوە و هێشــتا نەكــراوە بە 
ســەنەد 6000 زەوی كارت لــە كەرتــی كانی 
قرژاڵە، تاپۆی عەنكاوە كاری لەسەر دەكات و 
پێشبینی دەكەین لەماوەی دوو مانگی داهاتوو 
سەنەدەكانی تەواو بێت، هەروەها زەوییەكانی 
كەرتی باغەمرە شەهاب كە زیاتر لە 20 هەزار 
زەوییە و زۆر لەمێژە بەسەر كەسوكاری ئەنفال 
و شــەهیداندا دابەشكراوە، بەاڵم هێشتا زەوی 
كارتــن، ئەویــش لەگــەڵ تاپــۆی 2 و تاپۆی 
دەشتی هەولێر لەســەر هێڵین و كاری لەسەر 
دەكەیــن. پێشــبینی دەكەم لــە چەند مانگی 
داهاتــوو تەواو بــن و خاوەنەكانیــان دەبن بە 

خاوەنی تاپۆی زەوییەكانیان".
بــۆ ئەو هــەزاران زەوییەی دیكەش كە تازە 
ئیفرازكراون، شارەوانی هەولێر بە سیستەمێكی 

تازە تاپۆیــان دەكات لەســەر خاوەنەكانیان. 
سامان محەممەد گوتی: "لیژنەكانی ئێمە رۆژانە 
بە بەردەوامی لەگەڵ تاپۆكان، بەڕێوەبەرایەتی 
نەخشــەدانانی ئاوەدانی و فەرمانگەی دارایی و 
الیەنە پەیوەندیدارەكانی دیكە لەســەر هێڵن و 
كار لەســەر پرۆسەكە دەكەین. نامانەوێت ئەو 
زەویانەی تازە ئیفراز كراون، لەوانە عەزەوقونیان 
ئاڵتــون – بنەســاڵوە، گواڵن – بنەســاڵوە، 
گڕەســۆر، كونە گورگ، بێریات، كانی قرژاڵە، 
عــەرەب كەنــد و ئەوانی دیكە وەكــو ئەوانەی 
پێشوو بن كە چەند ساڵێكە نەخشەكەیان تەواو 
بووە و دابەشكراون و تازە خەریكین دەیكەینە 
سەنەد. بەڵكو بەپێی سیستەمێكی تازە ئەوانە 
لەگەڵ تەواوبوونی نەخشــەكانیان راســتەوخۆ 

دەیكەینە سەنەد".

شكار ئەحمەد
رووداو - هەولێر

ژمارەیــەك مفــەوەزی پۆلیــس، نزیكــەی 8 
ســاڵە چاوەڕێــی حكومەتن بۆ ئــەوەی خولی 
ئەفســەرییان بــۆ بكاتــەوە و پلەیــان بــەرز 
بكرێتەوە. بەڕێوەبەری گشتی پۆلیسی هەرێمی 
كوردستان دەڵێت یەكێك لە كارەكانی كابینەی 
نوێی حكومەتی هەرێمی كوردستان كردنەوەی 

خولە بۆ ئەو پۆلیسانە.
)ر. ق(، 28 ســاڵ و مفــەوەزی پۆلیــس، 
چەند ســاڵێكە چاوەڕێیە بكرێتە ئەفسەر، ئەو 
بە )رووداو(ی راگەیاند: "پێنج هەزار مفەوەزی 
پۆلیــس زیاتــر لــە 5 ســاڵە كۆلێژمــان تەواو 
كــردووە، هەمانە ســێ كۆلێژی تــەواو كردووە 
و چاوەڕێیــن خولمان بۆ بكرێتــەوە و ببین بە 
ئەفســەر، بــەاڵم وەزارەتی ناوخــۆ بەبێ هیچ 

هۆكارێك رایگرتووە".
ئەو مفەوەزەی پۆلیس دەڵێ خەڵكی مەدەنی 
دەكرێن بە ئەفسەر: "لەسەر شەقام كرێكارێك 

یان كەســێكی مەدەنی كە دەرچــووی زانكۆن 
دەهێنن و دەیكەن بە ئەفسەر، خەڵكیان هێناوە 
جامچی بووە و كراوە بە ئەفسەر، ئێستا خەریكە 
پلەی بەرزدەكرێتەوە بۆ نەقیب، بەاڵم ئێمە كە 

مونتەسیبی خۆیانین نامانكەن بە ئەفسەر".
مفەوەزانــی پۆلیس پێیانوایــە كاركردنیان 
لە ســلكی ســەربازی یەكێكە لە هــۆكارەكان 

بــۆ نەكردنەوەی خولەكە و بوون بە ئەفســەر، 
)ر.ق( دەڵــێ: "بەپێــی یاســا ئێمــە دەبێــت 
راستەوخۆ بكرێین بە مالزمی یەك، ئەولەویەت 
بۆ مفەوەزانی پۆلیس بێ، بەاڵم ئەوان خەڵكی 
مەدەنــی دەكەن بــە ئەفســەر، لەكاتێكدا ئەو 
شارەزاییەی ئێمە لە لێكۆڵینەوە و ژمێریاری و 
بوارەكانی دیكە دەیزانین هیچ كەسێكی مەدەنی 
نایزانــێ، بەپێچەوانــەی هێزەكانی ئاســایش، 
چونكە مەرجی ئەوان ئەوەیە دەبێت ئەو كەسە 
كارمەنــدی ئاســایش بێت ئینجــا دەیكەن بە 

ئەفسەر".
)ب.م( یەكێكی دیكەیە لەو مفەوەزانەی كە 
چەنــد جارێك داواكاری پێشكەشــی وەزارەتی 
ناوخۆ كردووە، بەاڵم هیچ وەاڵمێكی وەرنەگرتووە 
و دەڵێ: "ئەوكاتەی ئێمە داواكاریمان پێشكەش 
كردووە تەنیا 80 مفەوەزی دەرچووی كۆلێژەكان 
بووین، ئێســتا هــەر فەرمانگەیەكی حكومەت 
چەنــد هــەزار دەرچوویەكــی زانكــۆی تێدایە، 
ســەردانی بەڕێوەبــەری پۆلیــس و وەزارەتــی 

ناوخۆمان كردووە، بەاڵم وەاڵممان نادەنەوە".

زۆربــەی ئەو مفەوەزانــە هەموو مەرجەكانی 
بەشــداریكردن لە خولەكەیان تێدایــە، )ر.ق( 
دەڵێ: "بەشــداری لەو خولــە چەند مەرجێكی 
هەیــە، لەوانــەش دەبێ ناســنامەكەت عێراقی 
بێــت، رابــردووت پــاك بێت، هەروەهــا نابێت 
تەمەنی مفەوەز لە 30 ساڵ زیاتر بێت، زۆربەی 
مفەوەزەكانیــش تەمەنیان نزیــك بووەتەوە لە 
30 ســاڵ، ئەگەر بەزووتریــن كات خولەكەمان 
بــۆ نەكرێتەوە بێبــەش دەبین. ئێمــە نازانین 
چارەنووســمان چی بەسەردێ، بۆیە پێویستە 
وەزارەتی ناوخۆ ئەم بابەتە بەجدی وەربگرێ".

)ب.م( دەڵێــت: "ئێمــە كێشــەمان نییــە، 
دەتوانــن خەڵكی دیكە بكەن بــە مووچەخۆر، 
بــەاڵم با بیكەن بە پۆلیس و ئێمەش بكەن بە 
ئەفســەر، ئێمــە كە چەند زانكۆیەكمــان تەواو 
كردووە ئێستا فەڕاشی و بەرید و بەردەستیمان 

پێدەكەن".
لیــوا بەختیار بابــان، بەڕێوەبەری گشــتی 
پۆلیســی هەرێمی كوردستان لەبارەی هۆكاری 
نەكردنەوەی خول بۆ ئەو مفەوەزانە بە )رووداو(

ی گــوت: "ئەوانــە مافــی خۆیانــە خولیان بۆ 
بكرێتەوە و ببنە ئەفســەر، بەاڵم ئەوە كارێكی 
ئاسان نییە، چونكە پێویستی بە داهاتێكی زۆر 
هەیــە، لەو چەند ســاڵەی رابردووش حكومەت 
بەهۆی قەیرانی داراییەوە نەیتوانیوە خولیان بۆ 

بكاتەوە".
لیــوا بەختیــار بابــان هەروەهــا دەڵێــت، 

حكومــەت لەبەرنامەیدایــە كاریان بــۆ بكات: 
"ئێســتا كە مووچە گەڕاوەتەوە دۆخی جارانی 
و حكومــەت لــەڕووی داراییەوە باشــتر بووە، 
پێكنەهێنانــی حكومەت زۆر شــتی راگرتبوو، 
بۆیــە بــە دەســتبەكاربوونی كابینــەی نوێی 
حكومــەت كارەكان جێبەجــێ دەبــن، یەكێك 
لــەو بابەتانەش كە لــە بەرنامەدایە كردنەوەی 
خولــە بۆ ئەو مفەوەزانەی مەرجەكانیان تێدایە 
بكرێن بە ئەفســەر، بەاڵم مــەرج نییە بتوانین 
خول بــۆ هەموویان بكەینــەوە، بەڵكو بەپێی 
پێویســتی دەزگاكانی پۆلیس بڕیــار دەدەین. 
تەنیا مفەوەزی پلە 1 و 2 و 3 كە مەرجەكانی 

وەرگرتنیان تێدایە بەشداری خولەكە دەكەن".
ســەبارەت بەو مفەوەزانەش كــە تەمەنیان 
لەســەرووی 30 ســاڵییەوەیە، لیــوا بەختیــار 
دەڵــێ: "راســتە ئــەو مەرجە هەیــە كە نابێت 
مفــەوەز تەمەنی لە 30 ســاڵ زیاتر بێ، بەاڵم 
ئەگەر پێویســتمان بە ئەفســەری زیاتر بێت، 
دەستكاری مەرجەكانیش دەكەین و چاوپۆشی 

لە هەندێك مەرج دەكەین".

بەبێ رەزامەندی 
هەموو الیەنە 
پەیوەندیدارەكان 
ناتوانین مۆڵەت 
بدەین

بەڕێوەبەری وەبەرهێنانی هەولێر

پڕۆژەی سیتی 
پاس نادەینە 
كەرتی تایبەت و 
حكومەت دەیكات

پارێزگاری هەولێر

لە هەولێر 26 هەزار پارچە زەوی تاپۆ دەكرێن

 5000 مفەوەزی پۆلیس چاوەڕێن
بكرێنە ئەفسەر

زەوییە تازە 
ئیفرازكراوەكان 
لەگەڵ تەواوبوونی 
نەخشەكانیان تاپۆ 
دەكرێن

سەرۆكی شارەوانیی هەولێر

كرێكار
و جامچی كراون بە 
ئەفسەر

مفەوەزێكی پۆلیس

لەبەرنامەی 
حكومەتدا 
هەیە خولیان بۆ 
بكەینەوە

لیوا بەختیار بابان
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نەوزاد مەحموود
رووداو – دهۆك

ئــەو شــڵەژانە دەروونییەی داعــش بەهۆی 
لەدەســتدانی چەند گەورە شــارێكی سووریا و 
عێراقەوە تووشی هاتبوو، ئومێدێكی بۆ مەلەكناز 
دروســتكردبوو، بەاڵم ئەبوبەكر نائومێدی كرد، 
كاتێــك ئەوی فرۆشــت بــە ئەبــوو موهەننەد 
میســری، چونكە ئەوەی چەكدارە میسرییەكە 
لــە هیــچ ســەردەمێكی  بەســەری هێنــاوە، 

كۆیالیەتیدا نەبووە.
ئەبوو موهەننــەد رۆژانە دۆزەخی پیشــانی 
مەلەكنــاز دەدا. وەك خۆی دەڵێ، ماڵەكەی بۆ 
كردبووە دۆزەخێكــی بچووك "ئەبوو موهەننەد 
بــاس ناكــرێ چ دڕندەیەك بوو، بــەاڵم ژنێكی 
باشــی هەبوو، زۆر جــار گومانــم دەكرد چۆن 
دەبێت دوو كەســی تــەواو جیاواز لــە ماڵێكدا 

پێكەوە هەڵبكەن!". 
جەســتەی  شــوێنێكی  هــەر  مەلەكنــاز 
و  دڕندەیــی  ئاســەواری  هەڵبداتــەوە، 
دەستوەشــێنیی ئەو پیــاوەی پێوەیــە، بەاڵم 
هەركاتێــك ئەبوو موهەننەد دەچــووە دەرەوە، 

ئیدی ژنەكەی دەكەوتە دڵدانەوەی ئەم.
مەلەكنــاز ناتوانێ میهرەبانیی ئەو ژنە لەبیر 
بــكات: "ئەو كابرایە وەك رۆبــۆت وابوو، بەناو 
ماڵــدا دەهــات و دەڕۆی و هیچــی نەدەگــوت، 
هەنــدێ جار لــە منداڵەكانمــی دەدا. دەیانجار 
چەقۆی لێ بەرزكردووینەتەوە، دەیگوت ورگتان 
هەڵدەدڕم قسە بكەن، ئەوە تەنیا قسەی ئەبوو 

موهەننەد بوو لەگەڵ ئێمە".
بەپێچەوانــەی  شــتەكان  و  دەڕۆن  رۆژان 
هیواخواســتنەوە خراپتر دەبــوون. هەرجارێك 
بەبیانــوو بووایە، تاوەكو مەلەكنازی نیوەمردوو 
نەكردایە، ئیسراحەتی نەدەكرد: "خودا شاهیدی 
لەسەر ئەو كاتانە دەدات كە دەهاتە الم و چۆن 
بێشــەرمانە ســەرجێیی دەكرد! ئــەو كاتانەی 
دەهاتە الی من، ژنەكەی دەبردەوە ماڵی باوكی، 
پاشان بە بەرچاوی منداڵەكانمەوە دەهاتە الم، 

لەوكاتانەدا لە پێستی خۆم دەردەچووم".
زۆری  ئاســەواری  مەلەكنــاز،  جەســتەی 
تووڕەبوونی ئەوی پێوەیە. پێویستی بە بەڵگە 
نییــە لەوبــارەوە "زۆر بەتوندی لە ســەرەوەی 
تەالرێك پاڵی پێوەنام و بە 10 قادرمەدا كەوتمە 
خوارێ و قاچم شــكا. زۆرجار دەستی لە پرچم 
دەنــا و بەســەر قادرمەكاندا رایدەكێشــام و بە 
شــەق و بە بۆكس لێیــدەدام. دواتر بەردەبووە 

گیانی منداڵەكانیشم.
ئەبــو موهەننــەد، نموونــەی بچووككراوەی 

ئــەو مۆدێلی زەبروزەنگە بوو كە داعش شــار و 
شارۆچكەكانی بندەستی خۆی پێ بەڕێوەدەبرد. 
مرۆڤ لەنێو هەر ماڵێكی داعشدا دەیتوانی لەوە 
تێبــگات، دادگاكان و فەرمانگەكانی تایبەت بە 
بەڕێوەبردن و پەروەردە، چۆن قســە دەكەن و 
بڕیار دەدەن. ئەو سزایانەی بەسەر تۆمەتباراندا 
جێبەجــێ دەكــران، گەواهی ئەوەیــان دەدا كە 
ئــەوەی شــتەكان و تەنانــەت خێزانەكانیــش 

هەڵدەسوڕێنێ، زەبروزەنگە.
ئەبوو موهەننەد چەند جارێك بە مەلەكنازی 
گوتبــوو، لــەوە زیاتر ناتوانێ كــوڕە تەمەن نۆ 
ســاڵەكەی لە چــاوی خەالفەت بشــارێتەوە و 
دەبێت بچێتە خولی شــەرعی و پاشان راهێنان 
و مەشــقی سەربازی بكات. ئەوكاتی چووە الی 
ئەبوبەكــر، كوڕەكەی مەلەكناز، رەوانەی خولی 
شــەرعی كــرا. چەكدارێكی داعشــی تونســی، 
بەنــاوی )بەتتار( لێپرســراوی خولەكە بووە و 
ئامانجــی بووە بەزوویی ئەو 79 كەســە ئامادە 
بكات بۆ بەرەكانی شەڕ كە كوڕەكەی مەلەكناز 
تەنیا ئێزدی بووە لە نێویاندا و بچووكترینیشیان 
بووە. لە سەعات شەشی بەیانییەوە راهێنانیان 
پێكــراوە تاوەكو ئێوارە، هەر ئــەوە وایكردووە 
چەنــد جارێك نەخــۆش بكەوێت. ئەو لە نێوان 
ژیانــی خۆی و هەڵگرتنی چەكێــك بۆ داعش، 
دەبوو تەنیا یەكێكیــان هەڵبژێرێ. هەربۆیە لە 

تەمەنی 10 ســاڵیدا بۆ یەكەمجار لە بەرەیەكی 
شەڕكردن لە دژی هێزەكانی بەشار ئەسەد خۆی 

دەبینێتەوە.
ئەو كاتانەی دەرفەتی پێدەدرا دایكی ببینێ، 
بۆی دەگێڕایەوە كە رۆژانە لەسەر شەقامەكانی 
نزیــك بەرەی شــەڕ، چۆن ئــەو دیالنە دەبینێ 
كە ســەریان دەبڕن. لەم دواییانــەدا خەڵكیان 
زۆر ســەردەبڕی، وای لێهاتبــوو "تەنیا لەكاتی 
ســەربڕیندا وێنەی ئەوانەیان دەگرت كە پلەیان 
هەبوو یان كەســانی دیاربوون، چونكە تاقەتی 
وێنەگرتنــی ســەربڕینی كەســانی ئاســاییان 

نەمابوو".
كوڕەكــەی مەلەكنــاز، كاتی زۆر پێویســتە 
بــۆ ئــەوەی هەســتێتەوە و تێكــەڵ بــە ژیانی 
ئاســایی ببێتەوە. منداڵێك، رووخانی ناوەوەی 
بە ئاســانی لە روخسارە شپرزەكەیدا دەبینرێ. 
گورزی كوشندەی داعش كاتێك بەر رۆحی ئەو 

دەكەوێ كــە داوای لێدەكەن چەقۆیەك بگرێت 
بەدەســتییەوە "بــەاڵم نەمتوانــی" یەكێــك لە 
ئەمیرەكانی داعش بەبیری دەهێنێتەوە، تەنیا بە 
كوشــتنی ئەو سەربازە دەستگیركراوە دەتوانێ 
ژیانی خۆی بەدەستبهێنێتەوە "دواتر پێیانگوتم، 

باشە بە بەرد بیكوژە، ئیدی بەردبارانم كرد".
لە تەنیشــت دایكییەوە دانیشتووە و ئێستا 
ئــەو بووەتــە دیــوی دووەمی چەرمەســەری و 
ناهەموارییەكانی ژیانی بندەســتیی دایكی. لێی 
دەپرســم، ژمارەی ئەوانــە چەند بوو كە داعش 
لەبەرچاوی تۆ ســەری بڕیون، یان بینیوتە كە 
ســەرببڕدرێن؟ ئــەو دەڵــێ ژمارەكــە زۆر زۆرە 
"ئەوەنــدە زۆرە پێــم ناژمێردرێ، ئــەوان وایان 
لێهاتبــوو چەكــداری خۆشــیان ســەردەبڕی". 
وەك ئــەو باســی دەكات، خاڵــی هاوبەشــی 
هەمــوو ئەوانــەی ســەبڕدراون ئەوە بــووە كە 
لەبــەر حەپەســان و شــڵەژانێكی بێئەنــدازە، 
توانــای قســەكردن و تەنانەت پاڕانەوەشــیان 
نەبــووە، تەنیــا یەكێك نەبێــت "زۆر پاڕایەوە، 
گوتی منداڵەكانم بچووكــن و چاوەڕێن بچمەوە 
بۆالیان، لەبــەر خاتری خودا مەمكوژن. كەچی 
ســەربڕەكە گوتی ئاخر ئێمــەش لەبەر خاتری 

خودا سەرتدەبڕین".
بۆ دووەمینجــار كوڕەكــەی مەلەكناز ناچار 
دەكــەن دیلێكــی دیكــە بكوژێــت: "پێیانگوتم 

فیشەكێكی لێدە، هەمان رۆژ كەسێكی دیكەیان 
هێنــا و گوتیان دەبێ دەســتی ببڕیتەوە، هەر 
لەســەر شــەقامەكە ناچاریــان كردم دەســتی 

ببڕمەوە".
كوڕەكــەی مەلەكنــاز بینــەری زۆر دیمەنی 

قێزەونی چەكدارانی داعش بووە.
لێی دەپرسم، تۆ بااڵت هێندەی تفەنگەكەی 
دەســتت دەبوو، چۆن دەتتوانی شەڕ بكەیت؟ 
بە زەردەخەنەیەكەوە شــانەكانی هەڵدەتەكێنێ 
و دەڵێت: "جا ئەوە كەی بەدەست من بوو؟".

براوەی گوندەكان و 
دۆڕاوی شارەكان

لەو رەفتــارەی ئەبوو موهەننــەد كە رۆژانە 
چەكــداری دیكــەی دەهێنایەوە بــۆ ماڵەكەی، 

مەلەكناز ئەو ســەرنجەی بۆ دروستببوو كە ئەو 
خەڵكانــە بەكاردەهێنــێ لە بەرەكانی شــەڕدا. 
ئەو ناوی دەنێ "بەكوشــتدانی خەڵكی دیكە و 
مانەوەی خۆی لە ژیاندا" چونكە وەك ئەو باسی 
دەكات، هەموو جارێك كە دەچوو بۆ بەرەكانی 
شــەڕ، بەدەگمەن شــەوێك بمایەتەوە "شەوان 
دەگەڕایەوە ماڵەوە، بەاڵم ئەبوو موهەننەد هەموو 
جارێك بەســەالمەتی دەگەڕایەوە و نەدەكوژرا، 
بۆیە بــاوەڕم وابوو بۆ خۆی نەدەچووە شــەڕە 

سەختەكانەوە".
رێكخراوی داعش لــە باڵوكراوەیەكدا بەناوی 
)كۆشــكی خەالفەت( پەیكەربەنــدی خەالفەت 
یان دەوڵەتەكەی روونكردبووەوە. لەوێ ئاماژەی 
بــە ویالیەتەكان و دیوانەكانــی كردبوو. بەپێی 
باڵوكراوەكە داعش لە 35 ویالیەت پێكهاتبوو كە 
دابەشی چەند واڵتێك ببوون. 19 یان لە عێراق 
و ســووریا و 16ی دیكەشــیان لە واڵتانی دیكە 
بوون. هەروەها دیوانەكانیش لەســەر شــێوازی 

وەزارەتەكان كاریان بۆ دیاریكرابوو.
زۆریــان  شــەڕی  شــارەكان  لــە  "ئــەوان 
پێنەدەكرا و نەیاندەتوانــی بەرگری زۆر بكەن، 
بــەاڵم لە گونــدەكان زۆر دەمانــەوە و بەرگریی 
زۆریــان دەكــرد، هەر بۆیە كە شــارێكیان دەدا 
بەدەســتەوە، پەنایــان بۆ گونــدەكان دەبرد". 
داعش ئەو گوندانەی دەستنیشان كردبوو وەك 
پالنــی هەاڵتن پەنایان بۆ ببات و تێیاندا خۆی 
تۆكمەتــر بــكات بــۆ رووبەڕووبوونــەوە. بەاڵم 
بەرەنگاربوونەوەی فڕۆكە جەنگییەكان كارێكی 
نەكردە بوو. رۆژێك وەك چاوەڕوان دەكرا، شەڕ 
گەیشــتە بــەردەم دەرگای مەیادین، مەلەكناز، 
دەیتوانــی لــە دوورەوە تانكــەكان ببینێ "ئەو 
رۆژەی شــەڕ گەیشتە نێو شارەكە، فڕۆكەیەكی 
ئەمریكــی بۆردومانی شــارەكەی كرد، بۆمبێك 
بــەر خانووەكــەی ئێمە كــەوت و الیەكی وێران 
كرد. ئێمە سەالمەت بووین، ئیدی هەلێكمان بۆ 

هەڵكەوت هەڵبێین".
و  ئــازار  ســاڵ  ســێ  دوای  مەلەكنــاز، 
ئەشــكەنجەی قورس ئەو خانووەی بەجێهێشت 
كە ببووە مۆتەكەیەك بەسەر رۆح و جەستەیەوە 
"بە ئۆتۆمبیل گوازراینەوە بۆ گوندێك، من لەوێ 

زانیم ناوی شەحتایە".
چەكدارەكانی داعش لە ناوەڕاستی شارەكەدا 
هێڵێكی بەرگرییان دروســتكردبوو. هەرچەندە 
دڵنیابــوون لەوەی مەیادینیشــیان لە دەســت 
دەردێنن، بەاڵم ئامانجی زۆرتری شەڕەكە ئەوە 
بــوو كە پێڕابگەن خێزانەكان و ئەو كەلوپەل و 

كااڵیانەی مەبەستیان بوو بیگوازنەوە.
لەگەڵ منداڵەكانی بۆ ماوەی چەند رۆژێك لە 
شــەحتا لەنێو خانوویەك مانەوە. لەو رۆژانەدا 
هەواڵێكی بیست لە بارەی ئەبوو موهەننەدەوە 
كە گوایە كوژراوە "هەرچەندە زۆر دڵخۆش بووم 
بە بیستنی هەواڵەكە، بەاڵم بڕوام نەكرد، چونكە 
واتێدەگەم لە مانگی ئابی ســاڵی رابردوو كوژرا 

نەك ئەوكات". 
لــەوەی  نەبــوو  دوودڵ  مەلەكنــاز  بۆچــی 
دواهەمین گوندەكانــی داڵدەدانی داعش ناوبنێ 

"رەنــگ مردووەكان" لــە كاتێكدا رۆژژمێری ئەو 
لە سااڵنی خەالفەتنشینیدا هەمووی تابلۆیەكی 
مــردوو بوو؟ لە شــەحتاوە بۆ هەجین، رێڕەوی 
ئــەو دواییەی هەاڵتنــی ئەوان بــوو، بەاڵم لەو 
گوندانــەدا، عاقڵمەندەكانــی نێــو داعشــیش 
نەیاندەزانــی كۆتایی چیرۆكەكە بەچی دەگات. 
ئــەو  وەك  دەمایــەوە  بێــوەاڵم  پرســیارێك 
پرسیارانەی مرۆڤ لە بارەی سروشت و ژینگەی 
هەســارە دوورەكانــەوە دەیكات. بــەاڵم مردن 
ئەگەر بە گرمە و ناڵەناڵی بەربوونەوەی بۆمبی 

فڕۆكەكان و گەمارۆی هێزە شەڕكەرەكانی دژی 
داعشیش نزیك نەبایە، ئەوا برسێتی و تینوێتی 
هەر دەیانگوت تراویلكەی مردن نزیكترە لەوەی 

بیری لێدەكەینەوە.

هەجین.. تراویلكەی مردن

نــان و ئــاو بەشــێوەیەك كــەم ببوونــەوە، 
تەنانەت ئەمیرەكانی داعشیشی ترساندبوو. رۆژ 
لــە دوای رۆژ چواردەوریان بە هێزەكان دەتەنرا 
و ئیدی داعش پێویســتی زۆرتر بەو چەكدارانە 
بوو كە ئامادەبوون خۆیان بتەقێننەوە. چونكە 
داعــش كە زۆری بــۆ دەهات و گەمــارۆ دەدرا، 
بەردەوام بیری لە هەوڵی خۆكوژی دەكردەوە. 

مەلەكناز، هێندە نائومێد ببوو، چیدی وەك 
ســااڵنی سەرەتای دەســتگیركردنی، بیری الی 
رابردووی شیرین و یادەوەرییەكانی نەبوو. بگرە 
خەمی دەربازكردنی گیانی منداڵەكانیشی نەبایە، 
دوور نەبوو هەر ئەو رۆژەی ئەبوو موهەننەد بەقژ 
رایدەكێشا بەسەر پلیكانەی قادرمەكاندا، خۆی 
لە بیناكــەوە هەڵدایەتە خوارەوە و كۆتایی بەو 

مەینەتیە بهێنێ.
هــەزاران كەس لــەو ماوەیــەدا گەردەلوولی 
جەنگ هەڵیلووشین. بەاڵم مەلەكناز، بەردەوام 

بیری لە كەسایەتییە ئاڵۆز و پڕ گرێیەكەی ئەبوو 
موهەننەد دەكردەوە، تەنانەت ئێستاش كە ئەو 
لەنێــوان من و مەلەكنــازدا بووەتە چیرۆكێكی 
بەســەرچوو "من 5 ســاڵ لەبندەســتی داعش 
بووم، 3 ســاڵیان الی ئەبــوو موهەننەد بووم. 
تەنیا جارێكیش نەمبینی تەلەفۆن بۆ كەسێكی 
خۆی بكات، ماقوڵ نییە تۆ برایەك، خوشكێك، 
باوكێكــت نەبێ! وا هەســتم دەكــرد ئەو پیاوە 
بێكــەس بێــت. تەنانەت گوێم لێنەبــوو رۆژێك 

ئاوات بە شتێكی باش بخوازێت".
گونــد و شــارۆچكە و شــارەكان جارێكــی 
دیكــە دەكەوتنەوە دەســت ســوپای ئەســەد، 
یان هێزەكانی هەســەدە. هەزاران تاوەر و بینا 
و بااڵخانــەی كەوتــوو، رێــگا وێرانبــووەكان و 
داروپــەردووی وێرانەی دوای شــەڕ. مەلەكناز، 
نیگەرانە لە ســەتان داعشی نهێنی كە لەپشت 
ئااڵ سپییەكانیانەوە دەیانەوێ سەرلەنوێ مافی 
دەستپێكردنەوە بە ژیانیان هەبێت "من زۆربەیان 
دەناســم و دەزانم ئەوانە دێنەوە و لە دەرفەتی 
دیكەدا دەستپێدەكەنەوە. ئەوانە ئێستاش هەر 

داعشن".
لــە هەجینــەوە دیســان مەلەكنــاز و دەیان 
خێزانی دیكەی بندەســتی داعــش ناچار بوون 
بــەرەو گوندێكــی دیكە هەڵبێن. ئــەو گوندەی 
پێیاندەگــوت )بەدران(. پێشــڕەوی هێزەكانی 
هەســەدە داعشــی بە تەواوی هەراسان كردبوو 
"مــن لەو دواییانــەدا وام لێهاتبــوو، بە تەواوی 
نوێــژ و نــزا و ســرووتە ئاینییەكانی خۆمم بیر 
نەمابوو. هەستم دەكرد هێدی هێدی زمانیشم لە 
بیــر دەكەم و بەرەو ئەوە دەڕۆشــتم بە تەواوی 

لە هەموو شتەكانی خۆم و ئاینەكەم داببڕێم".
دوای نزیكەی هەفتەیەك شــەڕ، روخســاری 
ژمارەیــەك چەكدار لە مەلەكنــازەوە دەركەوتن 
كــە زۆر جیــاواز بوون لەوانەی داعــش "ئەوانە 
هەســەدە بوون". سەرەتا دڵنیایان كردنەوە كە 
پارێــزراو دەبن. دواتر بە ئۆتۆمبیلەكانیان ژن و 
كچە ئێزدییەكانیان گواستەوە بۆ ناوچەی ئارام.
دوای پێنج ساڵ جارێكی دیكە ئەویان هێنایەوە 
بۆ شــنگال. دەبوو تێر بگری پاش گەڕانەوەی 
بۆ جێگای كوالنــەوەی برینان. بە مەلەكنازیان 
گوت هەوڵ بدە ژمارە تەلەفۆنی كەسێك بێتەوە 
بیرت. كەســێك بۆ ئەوەی تەلەفۆنی بۆ بكەین 
و پێیبڵێیــن بێت بۆ پێشــوازیت "هەرچۆن بوو 
ژمارەی هاوژینەكەمم بەبیر هاتەوە، كەسێك بە 
تەلەفۆنەكەی پەیوەندی پێوەكرد و مۆبایلەكەی 

دایە دەستی من".
نزیكــەی پێنــج ســاڵ لەمەوبــەر، ســەعد 
یــەك لــەدوای یــەك پەیوەنــدی بــە مۆبایلی 
هاوژینەكەیەوە دەكرد، بــەاڵم وەاڵمەكە هەموو 
جارێك بەو شــێوەیە بــوو: "ناتوانی پەیوەندی 
بــەو ژمارەیەوە بكــەی". ئەمجارەیان یەكەمین 
زەنــگ وەاڵمی دایــەوە، بــەاڵم گریانی بە كوڵ 
بەشــێوەیەك دەمــی برینە ســاڕێژنەبووەكانی 
كردبــووەوە، مــرۆ دەیتوانــی چــی بڵــێ! "من 
مەلەكنازم، وەرە نزیكی شــنگال، ســەعد خێرا 

وەرە... خەریكە بە تەواوی شێت ببم".

ماڵەكەی بۆ 
كردبوومە 
دۆزەخێكی 
بچووك

كەنیزەكەكانی خەالفەت..

)چیرۆكی دوازدەم(
)2-2(  

دیلێكیان بە كوڕەكەم 
بەردباران كرد

لەبەرچاوی منداڵەكانم 
دەستدرێژی كردە سەرم

كوڕەكەمیان ناردە خولی 
شەرعی و پاشان مەشقی 
سەربازی
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ئاستی ئاوی ژێر زەویی هەولێر 50 مەتر بەرزبووەتەوە
رووداو - هەولێر

نەزیر ئەسعەد، بەڕێوەبەری ئاوی ژێرزەوی هەولێر رایگەیاند سەرەڕای ئەوەی بەهۆی بارانبارینەوە ئاستی ئاوی ژێر زەوی بەرزبووەتەوە، بەاڵم هێشتا زووە بڵێین 
مەترسی وشكەساڵی و دابەزینی ئاستی ئاوی ژێرزەوی لە سنووری پارێزگای هەولێر نەماوە. نەزیر ئەسعەد بە )رووداو(ی راگەیاند: "بەهۆی بەردەوامی بارانبارینەوە، 

لە هەندێك شوێنی بەرزی پارێزگای هەولێر، وەك پیرمام و شەقاڵوە، ئاستی ئاوی ژێرزەوی 30 بۆ 50 مەتر بەرزبوەتەوە، بەاڵم ناتوانین جارێك بڕیاری ئەوە بدەین كە 
مەترسی وشكەساڵی و دابەزینی ئاستی ئاو یەكجاری نەماون". بەگوتەی نەزیر نزیكەی 8000 بیری ئاوی مۆڵەتپێدراو و 3500 بیری بێ مۆڵەت لە هەولێر هەن.

ئابووری

رەوا عەبدوڵاڵ
رووداو - هەولێر 

بارانەكەی ئەمساڵ بووەتە شمشێرێكی دووسەرە 
بۆ بەرهەمی كشتوكاڵ، زۆرترین زیانی لە بەرهەمی 
پیــاز و پەتاتــە و پاقلەمەنییــەكان داوە، بــەاڵم 
بەرپرسانی وەزارەتی كشــتوكاڵ پێشبینی دەكەن 
بەهۆی ئەو بارانە زۆرەی ئەمساڵ باریوە، بەرهەمی 

گەنم ریكۆرد بشكێنێ.
بەگوێــرەی ئامــاری بەڕێوەبەرایەتــی گشــتیی 
كەشناســی و بومەلەرزەزانــی كوردســتان، تاوەكو 
بەرەبەیانی 4ی نیســان تێكڕای بڕی باران بارین لە 
ســنووری پارێزگای هەولێر گەیشــتووەتە 795 ملم 
)ســاڵی رابــردوو 551 ملــم باریبوو( لە ســنووری 
پارێــزگای ســلێمانی گەیشــتووەتە 1149.1 ملــم 
)ســاڵی رابردوو 506.6 ملم باریبوو(. لە سنووری 
پارێزگای دهۆك گەیشتووەتە 1019.6 ملم )ساڵی 
رابردوو 742.7 ملم باریبوو( لە ســنووری پارێزگای 
هەڵەبجەش گەیشتووەتە 974 ملم كە ساڵی رابردوو 
بەدرێژایــی وەرزی بــاران 572.9 ملمی لێ باریبوو. 
ئەم زیادبوونەش كاریگەری ئەرێنی و نەرێنی لەسەر 

بەرهەمە كشتوكاڵییەكان هەیە.
ئەمیــن رەئــووف، جێگری بەڕێوەبەری گشــتی 
كشــتوكاڵی هەولێر دەڵێت: "بەگوێــرەی داتاكان، 
ئەمساڵ لە سنووری پارێزگای هەولێر یەك ملیۆن و 
500 هــەزار دۆنم زەوی بە گەنم چێندراوە، بەهۆی 
ئەو بارانە زۆرەی ئەمساڵ باریوە، پێشبینی دەكەین 
بەرهەمی گەنم لە هەر دۆنمێك بگاتە 750 كیلۆگرام 
و بەرهەمی ئەمساڵ لە یەك ملیۆن تۆن تێپەڕێنێ". 
ئەمین رەئووف بەدووری دەزانێ زۆربوونی باران 
كاریگەری لەسەر دانەوێڵە هەبێ و تووشی نەخۆشی 
بكات "لە هەندێك ناوچە جۆرێك لەزەردبوونی گەنم 
هەیە، بەاڵم پێشــبینی ناكەیــن كاریگەری نەرێنێ 

لەسەر بەرهەمەكەی هەبێت". 
بــەاڵم بارینــی بارانــی زۆر، كاریگەری لەســەر 
هەندێك بەرهەمی كشــتوكاڵی هەبووە، بە تایبەتی 
پیــاز و پاقلەمەنییــەكان. لــە هەندێــك ناوچەش 
تەزرە زیانی بە میوەكانی قەیســی و خۆخ و باوی 

گەیانــدووە، چاندنی پەتاتــەش دواكەوتووە، بۆیە 
ئەگەری كەمبوونی ئەم بەرهەمانە هەیە". 

ناوچەكانــی قــەراج، كەندینــاوە، مەخموور لە 
ســنووری پارێــزگای هەولێــر بــە ناوچــەی بارانی 
نامســۆگەر دادەنرێــن، لە چەند ســاڵی رابــردوودا 
بەهۆی كەمیی بارانەوە، خەریك بوو ناوچەكە دەبوو 
بە بیابان. ئەمین رەئووف دەڵێت: "ئەمساڵ گرفتی 
وشكەساڵی و كەمبارانی لەم ناوچانە نەماوە. بۆیە 
پێشبینی دەكەین جووتیارانی ئەم ناوچانە ئەمساڵ 

باشترین بەرهەمیان دەستكەوێت".  
پێشتر بەهۆی كەمیی بارانەوە، ئاستی ئاوی ژێر 
زەوی لە هەندێ ناوچەی سنووری پارێزگای هەولێر 
زۆر دابــەزی، تەنانەت ئەنجوومەنی وەزیران لێدانی 
بیری لە هەندێ ناوچە قەدەغە كرد، بەاڵم ئەمساڵ 
تائێستا هیچ جووتیارێك لە هیچ ناوچەیەك ئامێری 
ئاوپرژێنی بەكارنەهێناوە، ئەمەش وایكردووە كارەبا 
كەمتر بەكاربێت و تێچووی بەرهەم لەسەر جووتیار 
كەمتر بێ، ئاســتی ئاوی بیرەكانیش زیاد بكاتەوە، 

هەرســێ دەریاچەی دوكان و دەربەندیخان و دهۆك 
پڕبن لەئاو. 

رزگار محەممــەد، جێگری بەڕێوەبەری گشــتی 
كشــتوكاڵی ســلێمانی دەڵێــت: "ئەمســاڵ هەر لە 
ســەرەتاوە بڕێكی باش بــاران باری، ئەمەش هانی 
جووتیارانی دا زەوییەكانیان بكێڵن. بەپێی داتاكان 
ئەمســاڵ زیاتر لە یەك ملیۆن دۆنم زەوی بە گەنم 
و 250 هــەزار دۆنم زەویــش بەجۆ چێندراوە، بۆیە 
پێشــبینی دەكەیــن بەرهەمی گەنمی ئەمســاڵ لە 

سنووری پارێزگای ســلێمانی بگاتە سەرووی 500 
هەزار تۆن".

بــە گوتــەی رزگار محەممــەد، بارانی ئەمســاڵ 
بووەتــە هۆی ژیانــەوەی چەند كانی و كارێزێك كە 
سااڵنێكە وشــكیان كردووە، هەروەها دارستانەكان 
بەگشــتی و دارســتانە دەســتكردەكان بە تایبەتی 
مەترسی وشكبوونیان لەسەر نەماوە، جگە لەوەش 
بووەتە هــۆی زیادبوونی لــەوەڕ، ئەمەش تێچووی 

بەخێوكردن لەسەر ئاژەڵداران كەم دەكاتەوە.
سەبارەت بە زیانەكانی بارانیش، رزگار محەممەد 
گوتــی: "جۆرێــك لــە داماڵین لــە هەنــدێ زەوی 
كشــتوكاڵی روویانداوە، بەهــۆی زیادبوونی رێژەی 
شــێ لــە هەنــدێ ناوچەش گەنــم ژەنگ لێیــداوە، 
ئەمــەش زیانــی بــۆ بەرهــەم هەبــووە، هەروەهــا 
بووەتــە هــۆی زیادبوونــی گژوگیا لە نێــو كێڵگە 
كشــتوكاڵییەكان،ئەمەش وادەكات جارێكــی دیكە 
جووتیاران ناچاربن دەرمانی قڕكەر بەكاربهێننەوە". 
گوتیشــی: "بەهــۆی زیادبوونــی ئاســتی ئاوی 
رووبارەكان بە ســەتان دۆنم لەو زەویانەی لە قەراخ 
رووبــارەكان كرابــوون بــە دانەوێڵــە، بــە تایبەتی 
لــە ســنووری دەربەنــدی رانیــە و دەربەندیخان و 
هەنــدی ناوچەی دیكە ژێر ئــاو كەوتوون، هەروەها 
لــە هەنــدێ ناوچە تەرزە و باران زیانی بە شــەتڵە 
تەماتە، كولەكــە و كێڵگەی جووتیاران گەیاندووە، 
وەرزی چاندنــی برنج و هەندێ بەرهەمی دیكەشــی 
دواخســتووە، بووەتە هۆی وەرینــی گوڵی خۆخ و 

قەیسی و هەڵوژە". 
ســااڵنە زۆرترین پەتاتە لە ســنووری قەزاكانی 
شــێخان ، بەردەرەش و سێمێلی سەر بە پارێزگای 
دهــۆك دەچێنرێ، بەردەوامیی بــاران چاندنی ئەم 

بەرهەمەی لەو ناوچانە دواخستووە.
جیهــاد ئەحمــەد، جێگری بەڕێوەبەری گشــتی 
كشــتوكاڵی دهۆك ، دەڵێت: "ئەمساڵ لە سنووری 
پارێــزگای دهــۆك نزیكەی 850 هــەزار دۆنم زەوی 
بــە گەنم چێنــراوە، بەهۆی زۆریی بــاران و كەمیی 
تیشــكی رۆژ، بەداخەوە بەشــێكی ژەنگی كردووە، 
بەاڵم تائێســتا داتای زیانەكانمان پێنەگەیشتووە، 

بۆیە نازانین قەبارەی زیانەكان چەندە".

ســەبارەت بــە بەرهەمــی پەتاتــەش، جیهــاد 
ئەحمەد گوتی: "75  % ی پەتاتەی كوردســتان لە 
ســنووری قەزاكانی شــێخان، بەردەڕەش و سێمێل 
بەرهەم دەهێنرێ. باشــترین وەرزی چاندنی پەتاتە 
ناوەڕاستی مانگی شوبات تاوەكو ناوەڕاستی ئادارە، 
بەهۆی بەردەوامی بارانەوە جووتیاران نەیانتوانیوە 
لەكاتی خۆی پەتاتە بچێنن، بۆ نموونە لە شــێخان 
نزیكــەی 50  %، لە بەردەڕەش نزیكەی 85  %ی ئەو 
زەویانەی بۆ چاندنی پەتاتە تەرخانكرابوون تائێستا 
نەچێنراون، ئەو رووبەرەشــی چێنراوە باران زیانی 
پێگەیانــدووە، بۆیە پێشــبینی دەكەیــن بەرهەمی 

پەتاتە ئەمساڵ لە كوردستان زۆر كەمبێت".

گەرمیان بووە بە كوێستان  

ئەمساڵ زۆرترین بڕی باران لە قەزای مێرگەسۆر 
باریــوە كــە 2005.2 ملم بووە، كەمترینیشــی لە 
ناوچــەی خورماتــوو بــووە كە 426.5 ملــم بووە. 
ناوچەكانی قــەراج، كەندیناوە، مەخمــوور، كەالر، 
كفــری، خانەقیــن، مەیــدان بــە ناوچــەی بارانــی 
نامسۆگەر دادەنرێن كە سااڵنە تێكڕای بارینی باران 
لــەو ناوچانــە لە نێــوان 200 - 250 ملمــە، بەاڵم 
ئەمســاڵ لە زۆربەی ئەو ناوچانە زیاتر لە 500 ملم 
بــاران باریوە، ئەوەش زیاترە لە بڕی پێویســت بۆ 

گەشەكردنی دانەوێڵە كە نزیكەی 450 ملمە.
ستار عەلی ، بەڕێوەبەری توێژینەوەی كشتوكاڵی 
گەرمیــان دەڵێــت :"تێكڕای ئاســایی بارانبارین لە 
گەرمیان 200 بۆ 250 ملمە، بەاڵم ئەمساڵ بارانێكی 
زۆر باریوە و پێشــبینی دەكەین بەرهەمی دانەوێڵە 

زۆر زیاد بێ".
هەروەها ســتار محەممەد، بەڕێوەبەری گشــتی 
كشــتوكاڵی هەڵەبجــە دەڵێــت: "بەهــۆی زۆریــی 
بارانــەوە پێشــبینی دەكەیــن بڕشــتی گەنــم دوو 
هێندەی سااڵنی رابردوو بێ. بەاڵم چاندنی بەرهەمە 
هاوینییەكانــی وەك ترۆزی، خیــار، بامیە، لۆبیا و 
فاسولیا دواكەوتووە، ئەوانەشی چێنراون، ئەگەری 
هەیە بەهۆی زۆریی رێژەی شــێ و كەمیی تیشكی 

خۆرەوە، تووشی نەخۆشی ببن".

رەوا عەبدوڵاڵ
رووداو - هەولێر 

بەهۆی بارانــی بەردەوامەوە، زۆربەی كێڵگەكانی 
پیاز لە هەرێمی كوردستان زیانیان بەركەوتووە، بۆیە 
پێشبینی دەكرێت بەرهەمی ئەمساڵی پیاز زۆر كەم 

ببێتەوە و نرخی بەرزتر ببێتەوە.
پیــاز بەهایەكی بــەرزی خۆراكی هەیــە، بەهۆی 
زۆریی بەكارهێنانییەوە، لە ریزی بەرهەمە كشتوكاڵییە 
گرنگەكان دانــراوە، لەڕووی بەكارهێنانــەوە لەدوای 

تەماتە، پەتاتە و خیارەوە دێت.
بەپێی ئاماری وەزارەتی كشتوكاڵ و سەرچاوەكانی 
ئاو، لە حەوت ساڵی رابردوودا بەرهەمی پیاز لە 43 
هــەزار تۆنەوە بــۆ 54 هەزار تۆن زیــاد بووە، بەاڵم 
ئەمە كەمتر لە نیوەی ئەو بەرهەمەیە كە ســااڵنە لە 
كوردســتان بەكاردێ و دەگاتە نزیكــەی 130 هەزار 
تۆن، بۆیە پشــت بە پیازی هاوردەكراو لە توركیا و 

ئێران دەبەسترێ.
لەمــاوەی رابردوودا ئێــران و توركیا بۆ ماوەیەك 
هەناردەی پیازیان بۆ هەرێمی كوردســتان سنووردار 
كــرد، بەو هۆیەوە نرخی پیاز ســێ بەرامبەر زیادی 
كرد، بەاڵم دوای ئەوەی بازرگانان لە ئۆكراینا پیازیان 

هاوردە كرد، جارێكی دیكە نرخی كەمێك دابەزی.
ســیامەند جەلیــل، كــە نووســینگەی كڕیــن و 
فرۆشتنی سەوزە و میوەی هەیە لە عەلوەی هەولێر، 
دەڵێــت: "دوای ئــەوەی ئێران هەنــاردەی پیازی بۆ 
هەرێمی كوردســتان ســنووردار كرد، نرخی پیاز لە 
400 دینــارەوە بــۆ 1500 بەرزبــووەوە، بەاڵم دوای 
ئــەوەی هەندێ بــازرگان لە ئۆكراینا و هەندێ واڵتی 
دیكە پیازیان هێنا و ئێرانیش جارێكی دیكە رێگەی 
بەهاوردەكردن دا، نرخی پیاز دابەزی و ئێستا نرخی 
كیلۆیەك پیاز لە گومرگ بەگوێرەی كواڵیتییەكەی لە 

نێوان 700 تاوەكو 900 دینارە".
ئێستا هیچ پیازێكی خۆماڵی لەبازاڕ نییە، چونكە 
پیازی خۆماڵی لەكاتی پێگەیشــتنیدا بەشــێكی لە 
ناوخــۆدا بەكاردێــت و ئەوەی دیكەشــی هەناردەی 

شارەكانی عێراق دەكرێ.
ســیامەند جەلیل دەڵێت :"هــەر كاتێك ئێران و 
توركیــا هەناردەكردنی پیاز بۆ هەرێمی كوردســتان 

رابگرن نرخی چەند بەرامبەری نرخی ئاســایی خۆی 
بەرز دەبێتەوە".

بە گوتەی ســیامەند، ســااڵنی رابــردوو لە 15ی 
ئــادارەوە پیــازی خۆماڵی پێدەگەیی، بــەو هۆیەوە 
نرخــی پیــاز دادەبــەزی، بــەاڵم ئەمســاڵ بەهــۆی 
بەردەوامیی بارانەوە پیازێكی كەم چێنراوە، بەشێك 
لەكێڵگەكانیش بەهۆی بارانەوە زیانیان بەركەوتووە، 
بۆیە پێشــبینی دەكەن تاوەكو كۆتایی مانگی ئایار 

بەرهەمی ناوخۆ پێنەگات". 
پێشــتر جووتیاران بەشــێوەی كالسیك پیازیان 
دەچاند، یەك جۆرە تۆوی پیازیش لە بازاڕدا هەبوو، 
كــە لە مانگی ئەیلول و تشــیرینی یەكەم دەچێنراو 

لە مانگی حوزەیران پێدەگەیشــت، تەنیا سێ مانگ 
لەبازاڕ دەمایەوە، بەاڵم ئێستا تۆو و شێوازی چاندن 

گۆڕاوە و لە وەرزێكیشەوە بۆ سێ وەرز زیاد بووە.
ئەندازیار ئاری جەالل، سەرپەرشتیاری پرۆژەكانی 
چاندنــی پیــاز لــە كۆمپانیایەكی كەرتــی تایبەت، 
دەڵێــت "لەڕێگــەی چاندنــی پیــاز بە سیســتەمی 
هاوچەرخ تێچووی بەرهەمی یەك كیلۆ پیاز بۆ 100 
تاوەكو 125 دینــار دابەزیوە، بۆیە ئەگەر لە وەرزی 
پێگەیشتن هاوردە قەدەغە بكرێت یان رەسمی بخرێتە 

سەر، جووتیار لە فرۆشتنی پیاز قازانج دەكەن".
ســاڵی رابردوو جووتیاران پیازێكی زۆریان چاند، 
ئەویش بە پشتبەســتن بەوەی كــە زۆربەی پیازەكە 

هەناردەی شارەكانی عێراق دەكەن، بەاڵم حكومەتی 
عێراق لەكاتی پێگەیشتنی پیازی كوردستان، رێگەی 
بەهاوردەكردنی پیازی ئێرانی دا، بۆیە بەهۆی زۆریی 
خستنەڕوو نرخی پیاز گەیشتە 50 دینار، بەو هۆیەوە 
ئەو جووتیارانەی پیازیان چاندبوو، زەرەرێكی زۆریان 

كرد.
ئــاری جــەالل گوتــی "بەهــۆی ئــەو زەرەرەی 
ســاڵی رابردوویان، ئەمساڵ بەشــێك لە جووتیاران 
وازیان لــە چاندنی پیاز هێنا، هەنــدێ جووتیاریش 
بەهــۆی بارانــەوە نەیانتوانی لە مانگی یەك و ســێ 
پیــاز بچێنن . ئەو جووتیارانەشــی چاندیان بەهۆی 
بارانەوە كێڵگەكانیان زیانی پێكەوت و بەشــی زۆری 

پیازەكانیان لەناوچوو، بۆیە پێشبینی دەكەم ئەمساڵ 
بەرهەمــی ناوخۆ زۆر دابەزێــت، نرخی پیاز لەكاتی 
پێگەیشــتنی بەرهەمی ناوخۆش گران بێت، چونكە 
لە ئێرانیش بەهۆی بارانەوە كێڵگەكانی پیاز زیانیان 

بەركەوتووە". 
رێبــاز غازی، ئەمســاڵ 110 دۆنم لە زەوییەكەی 
كردووەتە پیاز، دەڵێت :"ساڵی رابردووش 120 دۆنم 
پیازم چاندبوو، بەشــێكی تووشــی نەخۆشــی بوو، 
بەشــێكی بەهــۆی دابەزینی پیاز لە بــازاڕ تێچووی 
هەڵگرتنی پــڕ نەدەكردەوە، چونكــە كیلۆی بە 50 
دینــار بوو، بۆیە نزیكــەی 40 هــەزار دۆالرم زەرەر 

كرد".

رێبــاز پێناچێ ئەمســاڵیش خێر لــە پیازەكەی 
ببینێ، چونكە دەڵێت لەو 110 دۆنمەی چاندوویەتی، 
40 دۆنمی بەهۆی زۆریی بارانەوە زیانی بەركەوتووە 
و ناچاربــووە دووبــارە بیانچێنێتــەوە، ئەمدواییەش 
بــاران جارێكی دیكە 60 دۆنــم لە پیازەكەی تێكدا، 
بۆیە چاوەڕێی ئاساییبوونەوەی كەشوهەوا دەكات بۆ 

ئەوەی دووبارە زەوییەكەی بچێنێتەوە.
رێباز گوتی :"ئەگەر لە وەرزی پێگەیشتندا كیلۆی 
پیاز كەمتر لە 500 دینار بكات، تەنیا پارەی خۆمان 
دەســتدەكەوێتەوە، ئەگەریــش عێراق وەك ســاڵی 
رابردوو لەكاتی پێگەیشتن بێ رەسمی گومرگ رێگە 
بــە هاوردەكردنی پیازی ئێرانی بدات، ئەوە دیســان 

ئێمە زەرەر دەكەین".
بەهۆی نەبوونی كۆگا، پیازی خۆماڵی بە نرخێكی 
هەرزان هەناردەی شــارەكانی عێــراق دەكرێ، دواتر 

بازرگانان ناچار دەبن پیاز هاوردە بكەن.
حوسێن حەمەكەریم، بەڕێوەبەری گشتی باخداری 
و دارســتان و پــاوان دەڵێــت: "لە ســااڵنی رابردوو 
پرۆژەی پەرەپێدانی بەرهەمی ناوخۆمان تا ئاســتی 
خۆبژێوی هەبوو، ئەویش بەهۆی هاوكاریی جووتیاران 
لــە پێدانی تــۆوی بــاش و تەكنەلۆژیــای چاندن و 
دروســتكردنی كۆگا، بەاڵم بەداخــەوە بودجەیان بۆ 

دابین نەكردین".
گرفتی ســەرەكی جووتیاری هەرێمی كوردستان 
لەوەدایە كۆگای پێویست بۆ هەڵگرتنی بەرهەمەكانیان 
نییــە، بۆیــە ناچــارن لەكاتی پێگەیشــتن تــەواوی 
بەرهەمەكانیــان بخەنــە بــازاڕەوە، بەو هۆیەشــەوە 

خستنەڕوو زۆر دەبێت و نرخ دادەبەزێ.
حوســێن حەمەكەریم دەڵێــت: "بەهۆی كراوەیی 
سنوورەكانمان لەگەڵ عێراق، داتایەكی وردمان لەسەر 
بڕی بەرهەم و پێویســتی ناوخــۆ نییە لە بەرهەمی 
پیــاز، تاوەكــو هەنــگاوی پێویســت بۆ پاراســتنی 
بەرهەمی ناوخۆ بنێین، ئێســتا دوو بۆچوونمان لەال 
گەاڵڵە بووە، بۆچوونێك لەگەڵ ئەوەیە بەردەوام بین 
لەســەر دانانی رەسمی گومرگی لەكاتی پێگەیشتنی 
بەرهەم، بۆچوونێكی دیكەش بۆ هاندانی جووتیاران 
لەگــەڵ ئەوەدایە هاوردەی پیاز بە یەكجاری قەدەغە 
بكەین، من لەگــەڵ بۆچوونی دووەمم، بەاڵم ئەویش 

كاتی پێویستە". 

بەهۆی بارانی زۆر

بارانی زۆر بەرهەمی پیازی ناوخۆی لەناوبرد

 )فۆتۆ: ممحەمەد شوانی(

ئەمساڵ بەرهەمی گەنم
لە كوردستان ریكۆرد دەشكێنێ

لە ناوچە نامسۆگەرەكانی باراندا، دوو هێندەی ساڵی رابردوو باران باریوە

 )فۆتۆ: محەممەد شوانی(بەهۆی نەبوونی كۆگا، پیازی خۆماڵی بە نرخێكی هەرزان هەناردەی شارەكانی عێراق دەكرێ، دواتر بازرگانان ناچار دەبن پیاز هاوردە بكەن
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 )فۆتۆ: رووداو(

سیپان عەزیز شێروانی
مامۆستای زانكۆ

نەوت بووەتە خێر و بێر بۆ هەرێمی كوردستان 
و داهاتێكی زۆرمان بۆ دابین دەكات كە ئەســتەمە 
لــە هیــچ ســێكتەرێكی دیكــە دەســتمان بكەوێ، 
بەاڵم كەرتی نەوت ســەرەڕای پێشــكەوتنی، چەند 
زیانێكیشی بە ئابووری هەرێمی كوردستان و عێراق 
گەیانــدووە كــە دەكرێــت دیارترینیان نەخۆشــیی 

هۆڵەندی )Dutch disease( بێت. 

نەخۆشیی هۆڵەندی چییە؟

ئەم دەستەواژەیە بۆ یەكەمجار لەالیەن گۆڤاری 
ئیكۆنۆمیست بەكارهێنرا بۆ ئەو دیاردە ئابوورییەی 
كــە لە ســاڵی 1977 لــە هۆڵەندا ســەری هەڵدا. 
ئەویش دوای دۆزینەوەی كێڵگەیەكی گەورەی گازی 
سروشــتی لە ناوچەی گرۆنینگن لە ســاڵی 1959 
كە بووە هۆی بەرزبوونەوەی ئاســتی بەرهەمهێنان 
و هەنــاردەی گازی سروشــتی لە هۆڵەندا و بڕێكی 
زۆری دراوی بیانــی هێنایــە نــاوەوەی واڵت، بەاڵم 
دواتر بە خراپ بەسەر ئابووریی هۆڵەندادا شكایەوە 
و بووە هۆی بەرزبوونەوەی نرخی دراوی نێوخۆیی 
و لەدەســتدانی توانای ركابــەری لەگەڵ بەرهەم و 

كااڵی بیانی.
 بــە كورتــی دەتوانیــن نەخۆشــیی هۆڵەندی 
بەوە پێناســە بكەین كــە دیاردەیەكە لە ئەنجامی 
بەرزبوونــەوەی بەرچــاوی هاتنە نــاوەوەی داهات 

بەهۆی كەرتێكی دیاریكراو دروست دەبێ.
هەرێمــی كوردســتان و عێراق كــە بە ناوچەی 
نەوتی ناســراون و زۆرترین داهاتیــان لە نەوتەوە 
دەســتدەكەوێ، بەدەرنیــن لــەم نەخۆشــییە. لە 
دوای ســاڵی 2003 وە ئاســتی هەنــاردەی نەوتی 
ئێراق بەشێوەیەكی بەرچاو بەرزبووەتەوە و ئێستا 
گەیشتووەتە 3.8 ملیۆن بەرمیل نەوت لە رۆژێكدا. 
هەرێمی كوردســتانیش رۆژانە نزیكەی 400 هەزار 
بەرمیل نەوت هەناردە دەكات. نەوت 89  %ی داهاتی 
عێراق پێكدێنێ. نزیكەی 98  %ی داهاتی هەناردەی 

عێراق هەر لە نەوتەوەیە.
بــەو پێیــەی نەوت لە كەرتەكانــی دیكە زووتر 
دەگاتە بەرهەم و داهات، ئەویش بە گرێبەستكردن 
لەگــەڵ چەنــد كۆمپانیایەكــی تایبەت بــە گەڕان 
و پشــكنین و دەرهێنــان و فرۆشــتن، كەمتر ئاوڕ 
لــە كەرتەكانــی دیكــە دەدرێتــەوە. یــان ئەگــەر 
لــە گۆشــەیەكی دیكەوە ســەیری بكەیــن، رەنگە 
نەخۆشــیی هۆڵەنــدی هــۆكار بێت لــەوەی رۆڵی 
كەرتەكانی دیكەی وەك پیشەســازی، كشتوكاڵ و 

گەشتیاری كەم ببێتەوە.
لــە ســاڵی 2003 بــەدواوە، بەهــۆی البردنــی 
گەمارۆكانــی ســەر ئێــراق، هەروەهــا زۆربوونــی 
بەرزبوونــەوەی نرخەكــەی،  نــەوت و  بەرهەمــی 
 hard( ســااڵنە دۆالرێكی زۆر كە بە دراوی قورس
currency( نــاوی دەبــردرێ، دەڕژایــە عێــراق و 
هەرێمی كوردستان، بەمەش نیشانەكانی نەخۆشیی 
هۆڵەنــدی بە جوانــی دەركەوتــوون و كاریگەرییە 
نەرێنییەكانی لەســەر ئابووری هەرێمی كوردستان 

داناوە. 
حاشــا لەوە ناكرێت كە داهاتی نەوت، هۆكاری 
سەرەكی گەشەی ژێرخانی ئابووری و پێشكەوتنی 
پێداویســتی و هۆكارەكانــی ژیان بــووە لە عێراق، 
بــەاڵم ئەم داهاتــە زەبەالحە لە چەنــد ڕوویەكەوە 
كاریگــەری نەرێنــی بەســەر كەرتەكانــی دیكەوە 
هەبــووە كــە الوازی كردوون یــان وێرانی كردوون، 
دیاریتریــن  وەك  خــوارەوە  ئەمانــەی  دەتوانیــن 
كاریگەرییــە نەرێنییەكانــی نەخۆشــیی هۆڵەندی 

دابنێین.
 دابەزینی هەناردە

هەروەك باســمان كرد، زۆربوونی خستنەڕووی 

بەرزبوونــەوەی  هــۆی  دەبێتــە  بیانــی  دراوی 
بەهــای دراوی لۆكاڵــی، بەمەش نرخــی بەرهەمە 
خۆماڵییەكان چ كشــتوكاڵی بن یان پیشەســازی، 
بە بەراورد بە شمەكی واڵتانی ركابەر دەچێتە سەر 
و توانای ركابەری لەدەســت دەدات بەرامبەر كااڵی 
بیانی و ئاســتی هەناردە كــەم دەبێت، ئەمەش بە 
داكشــانی كەرتی پیشەسازی و كشــتوكاڵی تەواو 

دەبێت.

زیادبوونی هاوردە

نەخۆشــیی هۆڵەندی دەبێتە هــۆی زیادبوونی 
دراوی  )purchase power(ی  كڕیــن  توانــای 
ناوخۆیی لە بــازاڕە جیهانییەكاندا، بەمەش رێژەی 
هــاوردە زیــاد دەكات، چونكــە كااڵی لۆكاڵــی بە 
تێچوویەكــی بەرزتر بەرهەم دێ و ناتوانن ركابەری 
كااڵی هاوردەكراو بكەن. واتە ساغكردنەوەی كااڵی 
هاوردەكراو لە كااڵی خۆماڵی ئاســانتر دەبێ. وەك 

ئەوەی ئێستا دەبینین زۆربەی بەرهەمی كشتوكاڵی 
نێوخۆیی مەترســی لەناوچوونیان لەسەرە، بەهۆی 
ئەوەی ناتوانن ڕكابەری سەوزە و میوەی هاوردەكراو 

بكەن كە لەڕووی نرخەوە زۆر هەرزانترن.

 كەمبوونەوەی وەبەرهێنانی 
گەورەی بیانی

بەهــۆی بەرزبوونەوەی بەهای دراوی نێوخۆیی 
كە لە ئەنجامی نەخۆشــیی هۆڵەندییەوە دروست 
كــە  وەبەرهێنــان  پرۆژەكانــی  هاتنــی  بــووە، 
پێویســتیان بە قەبارەی گەورەی سەرمایە هەیە، 
روو لە كەمبوونەوە دەكەن، چونكە وەبەرهێنەرانی 
پــڕۆژە گــەورەكان هەوڵــدەدەن وەبەرهێنان لەو 
واڵتانــە بكەن كە ئاســتی گشــتیی نرخیــان تێدا 
نزمە، بەرزیی ئاستی گشتیی نرخ وادەكات بەهای 
كااڵ بەرهەمهاتــووەكان بــەرز ببێت و هەناردەیان 
كەم دەبێــت، هەرێمی كوردســتانیش بەراورد بە 

واڵتانی دراوســێی ئاســتی گشــتیی نرخ و بەهای 
دراوی بەرزە، ئەمەش رێگر بووە لە گەشەسەندنی 

پڕۆژەی وەبەرهێنانی گەورە. 
 نەهاتنی گەشتیار 

یەكێكــی دیكــە لــەو كەرتانــەی لــە هەرێمی 
كوردســتان بەهــۆی نەخۆشــیی هۆڵەندییەوە لە 
نێــو جێگــەدا دەكــەوێ، كەرتــی گەشــتیارییە، 
بیانــی  دراوی  زۆری  نــاوەوەی  هاتنــە  چونكــە 
)دۆالر( بەهــۆی هەناردەی نەوتەوە، دەبێتە هۆی 
ئەوەی كە ئەم دراوە بەهای خۆی لەدەســت بدات 
بەرامبەر بەو بەهایەی هەیە لە واڵتانی دراوسێ و 
ناوچەكە، بەمەش تێچووی گەشــتێك بۆ هەرێمی 
كوردستان زۆر لەسەر گەشتیاری بیانی دەكەوێ، 
بۆیــەش وێڕای ئەو گەشــە بەرچاوەی لە شــوێنە 
گەشــتیارییەكان هەیە لــە هەرێمی كوردســتان، 
هاتنی گەشتیاری واڵتانی دراوسێ زۆر كەمە، ئەو 
ژمــارە زۆرەی گەشــتیاران كە گوایــە بۆ هەرێمی 

كوردســتان هاتوون، بەشــی زۆریان گەشــتیاری 
عێراقــن.  خــوارووی  و  ناوەڕاســت  ناوچەكانــی 
تەنانــەت هەندێك لە گەشــتیارانی عێراق كاتێك 
حیســاب دەكەن تێچووی گەشــتێكیان بۆ ئێران، 
توركیا یان لوبنان كەمترە لە تێچووی گەشتێكیان 

بۆ كوردستان، دەچنە دەرەوە.
 زیادبوونی رێژەی بێكاری

ئــەو زیانانــەی كــە گوتمــان بــەر هەریەكــە 
لــە كەرتــی وەبەرهێنــان، بازرگانی )هــاوردە و 
هەنــاردە(، گەشــتیاری كەوتــوون، لــە كۆتاییدا 
دەبنــە هۆی زیادبوونی رێــژەی بێكاری، لەالیەك 
پڕۆســەی  دەرەوەی  لــە  كار  زۆری  هێزیكــی 
بەرهەمهێنــان دەبــن، لەالیەكی دیكەش گوشــار 
لەســەر حكومەت زیاد دەكەن بــۆ دامەزراندنیان 
لــە كەرتی گشــتی. كاتێكیش حكومــەت ناتوانێ 
وەاڵمدەرەوەی داخوازییەكان بێ، شــەقامەكان پڕ 

دەبن لە پشێوی.

رووداو - هەولێر

 سعودیە هەڕەشەی لە ئەمریكا دەكات كە ئەگەر 
ئەوان بیر لە ســزادانی ئەندامانی ئۆپێك بكەنەوە، 
ئەوا ئەوانیش نەوتەكەیان بە دراوێكی دیكەی جیاواز 
لە دۆالر دەفرۆشن. هەڕەشەكانی حكومەتی ریاز لە 
كاتێكدایە كە ئیدارە و كۆنگرێســی ئەمریكا بیر لە 
سەپاندنی سزا لەسەر ئەندامانی ئۆپێك دەكەنەوە. 
ســێ سەرچاوەی ئاگادار بە ئاژانسی )رۆیتەرز(
ی بەریتانییان راگەیاندووە كە بەرپرسانی حكومەتی 
ریــاز چەند مانگێكە تاوتوێی ئــەو بژارەیە دەكەن. 
دوو لە ســەرچاوەكانیش كە ئاگاداری سیاســەتی 
نەوتی ســعودیەن، دەڵێن شانشــینی سعودی ئەو 
پرسەی لەگەڵ ئەندامانی دیكەی رێكخراوی واڵتانی 
هەنــاردەكاری نــەوت )ئۆپێك(یش باســكردووە. 
ریاز ئــەو پەیامەی بە بەرپرســانی وزەی ئیدارەی 

ئەمریكاش گەیاندووە. 
ئاژانســە  بــە  ســەرچاوەكان  لــە  یەكێــك 
بەریتانییەكەی راگەیاندووە كە سعودییەكان دەزانن 
دۆالر وەك بژارەیەكــی ئەتۆمییە بەدەســتیانەوە. 
یەكێكــی دیكەش لە كەســە ئــاگادارەكان دەڵێت: 
"ســعودیە دەڵێ: با ئەمریكییەكان پــڕۆژە بڕیاری 
نۆپێــك )NOPEC( تێپەڕێنــن، دواجــار ئــەوە 

ئابووریی ئەمریكایە كە تێكدەشكێ".
ئــەو پــڕۆژە بڕیــارە بــۆ بەرەنگاربوونــەوەی 
دەســتكاریكردنی نرخەكانی نــەوت لەالیەن گروپ 
یــان كۆمەڵەیەكــی نەوتییەوە دانراوە و لە ســاڵی 
2000 وە چەند جار هەوڵی جوواڵندنی دراوە، بەاڵم 
هەوڵەكان هیچكات سەركەوتوو نەبوون. دۆالر دراوی 
ســەرەكیی مامەڵە نەوتییەكانە و ئەگەر ســعودیە 
هەنگاوێكی لەو چەشــنە بنێ، ئــەوە پێگەی دۆالر 
لە بازرگانییەكانی نەوتدا زیانی گەورەی پێدەكەوێ 
و بەهای ئەو دراوە بەشێوەیەكی بەرچاو دەشكێ. 
پــڕۆژە بڕیارەكە ئەگەر تێپــەڕێ مافی ئەوە بە 
وەزارەتــی داد دەدات لێپرســینەوە لــە ئەندامانی 
ئۆپێك بكات، لەبەر ئەوەی هەنگاوی هاوئاهەنگیان 

ناوە بۆ بەرزكردنەوەی نرخەكانی نەوت. 
شارەزایان پێیانوایە ئەگەری كەمە ئەمریكییەكان 
ئەو پڕۆژە بڕیــارە تێپەڕێنن، بۆیەش رێی تێناچێ 
سعودیە بیر لەو بژارەیە بكاتەوە، بەاڵم هەر ئەوەی 
كە ریاز بیری لەو بژارەیە كردووەتەوە، دەریدەخات 

كە سعودیە چەند بە هەنگاوە یاساییەكانی ئەمریكا 
لەدژی ئۆپێك قەڵسە. 

ئــاگاداری  ئەمریــكا  حكومەتــی  هەرچەنــد 
بیركردنــەوەی ســعودییەكانە، بەاڵم بەرپرســێكی 
وەزارەتــی دەرەوەی ئەمریــكا بــە )رۆیتــەرز(ی 
راگەیاندووە "بە شــێوەیەكی گشــتی ئێمە لەسەر 
پڕۆژە یاســایەك قســە ناكەین كە هێشتا تاوتوێ 
دەكرێ"، مەبەستیشی تاوتوێكردنی نۆپێك بوو لە 
كۆنگرێســی ئەمریكا. بەاڵم پێشتر وەزارەتی وزەی 
ئەمریكا جەختی لەوە كردووەتەوە تێپەڕاندنی ئەو 
پڕۆژە یاسایە ئاكامی نەخوازراوی گەورەی بەدواوە 
دەبێ، بەو پێیەش حكومەتی واشنتن لەگەڵ ئەوەدا 
نییە كۆنگرێســمەنەكان پڕۆژەكە تێپەڕێنن و باری 

رەتكردنەوەی بخەنە ئەستۆی حكومەت. 
پــڕۆژە یاســای نۆپێــك هیچــكات نەیتوانیوە 

ببــێ بە یاســا، بــەاڵم فاكتــەری دۆناڵــد ترەمپ، 
ســەرۆكی ئەمریكا، وایكردووە ئــەو پڕۆژەیە زیاتر 
لــە جــاران بایــەخ وەربگــرێ. ترەمــپ یەكێك لە 
دژبەرە سەرســەختەكانی هەنگاوەكانی ئۆپێكە بۆ 
هەڵكشاندنی بەهای نەوت، پێشتریش رایگەیاندووە 
كە لە كتێبێكی لە ساڵی 2011 پشتگیری لە پڕۆژە 
یاســای نۆپێك كردووە، تاوەكو ئێســتا دیار نییە 
ترەمپ وەك ســەرۆكیش هەڵوێســتەكەی 2011ی 

ماوە یان نا. 
ئەگەر رووســیا و هاوبەشــەكانی لە ئۆپێك واز 
لــە مامەڵەكــردن بە دۆالر بێنن، بــەم هەنگاوەیان 
رووســیا، چیــن و تەنانــەت یەكێتیــی ئەوروپاش 
دڵخــۆش دەكەن، لەبەر ئەوەی هەر ســێ الیەنەكە 
خوازیــاری ئەوەن دراوی مامەڵــەی نەوت فرەجۆر 
بێت، بۆ ئەوەی ئەمریكا لە رێگەی دراوەكەیەوە ئەو 

هەژموونەی بەســەر ئابووریی جیهان و بە تایبەتی 
بازرگانیی نەوتەوە نەبێ. 

بەگوێــرەی راپۆرتەكــەی )رۆیتــەرز(، پێشــتر 
رووســیا هەوڵــی داوە نــەوت بە یۆرۆ بفرۆشــێ و 
چینیــش لــە هەوڵدایە یوان بــە دراوێك بۆ كڕینی 
نــەوت بەكاربهێنێ، بــەاڵم هەوڵەكانی هیچكام لەو 
دوو واڵتــە زۆر بەرفــراوان نەبــووە. مامەڵەكردنی 
بازاڕەكانی وزە بە دۆالری ئەمریكی یارمەتیدەرێكی 
ســەرەكیی ئەمریكایە بۆ ئەوەی سزا بەسەر واڵتە 
خاوەن نەوتە نەیارەكانی خۆیدا بسەپێنێ، لەوانەش 
ئێــران و ڤەنزوێــال كە لــە چەند مانگــی رابردوودا 

هەوڵیان داوە بە دراوی دیكە نەوت بفرۆشن. 
بچووكیی قەبارە مامەڵــە نەوتییەكانی تاران و 
كاراكاس وایكــردووە كاریگەرییەكی ئەوتۆ لەســەر 
پێگەی دۆالر وەك دراوی مامەڵەی نەوتی دانەنێت، 

بەاڵم ســعودیە كە ســێیەم بەرهەمهێنەری نەوتی 
جیهان و گەورەترین هەنــاردەكاری نەوتی ئۆپێكە 
دەتوانــێ كاریگەری گــەورە دابنێ، ئەگــەر دراوی 
ئاڵوگۆڕی بازرگانی نەوتی واڵتەكەی لە دۆالرەوە بۆ 
دراوی دیكە بگۆڕێ. ســعودیە 10  %ی نەوتی جیهان 
بەرهەمدەهێنــێ، كۆمپانیای ئارامكۆی ســعودیش 
گەورەترین كۆمپانیای هەناردەكاری نەوتی جیهانە 
كە ســاڵی رابــردوو بایی 356 ملیــار دۆالر نەوتی 

فرۆشتووە. 
نــەوت لــە نێــوان 2  % بــۆ 3  %ی كــۆی بەرهەمی 
ناپوختــەی نێوخۆیــی جیهان پێدەهێنــێ. ئەگەر 
نرخەكانــی نــەوت لــە 70 دۆالر بمێننــەوە، ئەوە 
قەبارەی نەوتی بەرهەمهاتووی جیهان لە ســاڵێكدا 
نزیــك 2.5 ترلیــۆن دۆالرە. هەرچەنــدە هەمــوو 
بازرگانیــی نەوتــی جیهان بە دۆالر ناكــرێ، بەاڵم 

بەگوێرەی داتاكانی )رۆیتەرز( 60  %ی ئەو نەوتەی لە 
رێگەی تانكەر یان بۆڕییە نێودەوڵەتیەكانی نەوتەوە 

دەگوازرێنەوە بە دۆالر بازرگانییان پێوەدەكرێ. 
مەترسی پڕۆژەیاسای نۆپێك وای لە قەتەر كرد 
لــە مانگــی كانوونی یەكەمی رابــردوودا لە ئۆپێك 
دەربچێ، چونكە قەتەر كۆمەڵێك پڕۆژەی ژێرخانیی 
لــە كەرتــی نەوتــی ئەمریــكادا هەیــە كــە ئەگەر 
پڕۆژەیاسای نۆپێك بكرابا بە یاسا و لە كۆنگرێس 
و كۆشكی سپی تێپەڕیبا، مەترسیی گەورەی لەسەر 

پڕۆژەكانی دەوحە لە ئەمریكا دادەنا. 
ئەگەر پڕۆژە یاســاكە لە كۆنگرێس و كۆشــكی 
ســپی تێپــەڕێ و پێگەی یاســا وەربگــرێ، ئەوە 
رێكخراوی ئۆپێك پێویســتی بە ماوەیەك دەبێ بۆ 
ئەوەی خۆی لەگەڵ دراوێكی دیكەی جیا لە دۆالردا 
بگونجێنــێ. ســەرچاوە ئــاگادارەكان بە ئاژانســە 
بەریتانییەكەیــان راگەیاندووە حكومەتی ریاز بیری 
لەوەش كردووەتەوە كە كشاندنەوەی سەرمایەكانیان 
لە ئەمریكا وەك چەكێك بەكاربهێنن، ســعودیە 1 
ترلیۆن دۆالر وەبەرهێنانی لە ئەمریكا هەیە و 160 
ملیار دۆالریشیان لە گەنجینەكانی ئەمریكادا هەیە. 

سعودیە هەڕەشە لە ئەمریكا دەكات:

ئۆپێك سزا بدەن نەوت بە دۆالر نافرۆشین

كەرتی وزەی كوردستان
تووشی نەخۆشیی هۆڵەندی بووە

ئەمریكا لە ساڵی 
2000 وە پڕۆژە 
بڕیارێكی بۆ رێگرتن 
لە دەستكاریكردنی 
نرخی نەوت داناوە و 
چەندین جار هەوڵی 
جوواڵندنی داوە

سعودیە 10  %ی نەوتی جیهان بەرهەمدەهێنێ
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فیلمێك لەسەر پێشمەرگە لە كەربەال نیشاندەدرێت
رووداو- هەولێر

فیلمێك لەبارەی هێزەكانی پێشمەرگە بەناوی رووبەرووبوونەوەی مردن بەكەتەر كە لە دەرهێنانی سەروەر عەبدوڵاڵیە لە فێستیڤاڵی نەهج لە كەربەال 
نمایشــكرا. ســەروەر عەبدوڵاڵ بە )رووداو(ی راگەیاند :"ئەم فیلمە بۆ یەكەمجارە لە شــاری كەربەال نیشــان دەدرێت كە باس لە هێزەكانی پێشمەرگەی 

كوردستان لە رووبەڕووبوونەوەی چەكدارانی داعش دەكات". سەروەر دەشلێت: "لە چوار چێوەی فێستیڤاڵی فیلمی نەهج شەش فیلمی كوردی بەشداری 
كێبڕكێی وەرگرتنی خەاڵت دەكەن، فیلمەكەمان چانیسێكی زۆری هەیە خەاڵت وەربگرێت". فێستیڤاڵی فیلمی نەهج لە رۆژی پێنجی نیسان دەستی پێكردووە 

و پێنج رۆژ بەردەوام دەبێ.

هونەری

پەیكەرەكەی من بۆ 
ئەنفال لەسەر داوای 
حكومەتی هەرێمی 
كوردستان بوو

خوا دەزانێ قاڵبی 
كارەكەم لە هەولێر 
چی بەسەرهاتووە

قاڵبی كارەكەم نارد 
بۆ هەولێر، بەاڵم 
10 ساڵی بەسەردا 
تێپەڕی و هێشتا 
هەواڵی نییە

هونەرمەند ریپۆرتەر 
نییە و كاری ئەو 
نییە راپۆرت و 
هەواڵی رووداوەكان 
بگەیەنێتە خەڵكی

لەدوای كارەساتی 
هەڵەبجەوە هەموو 
ساڵێك لەو یادەدا 
پێشانگەیەك 
دەكەمەوە

هادی زیائەدینی، هونەرمەندی ناوداری كورد بۆ )رووداو(:

رووداو: بەڕێز زیائەدینی پیرۆزبایی کردنەوەی 
پێشانگەکەت لێدەکەم. ئێمەش دڵخۆشین کە لەم 
کاتــەدا لێرەین و دەتوانین لــە نزیکەوە چێژ لە 
بینینــی بەرهەمەکانتان وەربگریــن. با هەر لەم 
پێشانگەیەوە دەستپێبکەین. باسێکی پێشینەی 

ئەم پێشانگە سااڵنەیەمان بۆ بکە. 
زیائەدینــی: من لــە ســاڵی 1975 هەموو 
ســاڵێک پێشــانگە م کردووەتەوە. بەاڵم لەو 
کاتــەوە کە کارەســاتی کیمیابارانی هەڵەبجە 
روویدا، ئەوە ئیتر بوو بە ئەرک بەســەرمەوە 
کــە لە رێگای هونــەرەوە کارێک بکەم گەلی 
ئێمە هەرگیز ئەو کارەساتە دڵتەزێنە لە بیر 
نەکات. بەم بۆنەوە هەموو ساڵێک لە یادی 
هەڵەبجەدا ئەم پێشــانگەیەم کردووەتەوە. 
هەر یەکەم ساڵیادی کارەساتەکەش لەگەڵ 
چەند هونەرمەندی نیگارکێشــی ســنەیی 
چووین لە هەڵەبجە و سلێمانی پێشانگەمان 
کردەوە. ئەمساڵ پێشانگەکە پێکهاتووە 
لــە 34 تابلۆ بە یادی هەڵەبجە، بەاڵم بە 
تێما و ناوەڕۆکی جیاوازەوە کە زۆربەیان 
بابەتی کۆمەاڵیەتی و مرۆیی لەخۆدەگرن.

رووداو: تــۆ بــە گشــتی ئــەرک و هەروەهــا 
کاریگەریی هونەر و هونەرمەند لە ئاست رووداوە 

مێژوویی و نیشتمانییەکان چۆن دەبینی؟
زیائەدینــی: من بــە دڵ و گیان بڕوام وایە کە 
هونــەر دەبێ لــە خزمەتی مــرۆڤ و کۆمەڵگەدا 
بــێ. هونەرێک کە لەم رێگەیەدا نەبێ و تەنیا لە 
ســنووری بەرتەسکی کەسایەتی و رۆمانسییەتی 
تاکەکەســیی هونەرمەنددا بمێنێتــەوە، بەبڕوای 
مــن ئــەوە هونەرێکی بەتاڵ و بــێ کەڵکە و ئەو 
هونەرمەندانە لەگەڵ داوای لێبوردن، بە بۆچوونی 

من زیانبەخشن و سەربارن.
رووداو: رەنگــە ئەم شــێوازە روانینە هەندێ 
نەیاریشــی هەبێ، وەک فۆرمالیســتەکان، وەک 
ئەوانــەی کــە تەنیــا توخمی دیکۆراتیــڤ الیان 
گرینگە، بەاڵم ســەبارەت بــە نەتەوەیەک کە بە 
درێژایی مێژوو و تا ئێســتاش لەگەڵ کارەسات و 
نەهامەتی دەستەویەخە بووە، هونەرمەند ناتوانێ 

کەمتەرخەم و بێ هەڵوێست بێ..
زیائەدینــی: تۆ دەڵێی ئێمە چونکە گەلێکین 
کارەســات و ناخۆشــیی زۆرمان بەســەرهاتووە، 
هەقــە هونەرمەندەکانمان بەهەڵوێســت بن، نا.. 
مــن لەگەڵ ئەوە نیم. ئەگــەر وابێ، ئەی کاتێک 
کە ئەم نەهامەتییانە نەمێنێ، ئیدی دەبێ منیش 
دەربەستیم نەمێنێ؟ نەخێر ئەو کاتە تەنیا تێمای 
کارەکان دەگۆڕدرێــن، ئــەو کاتە من دێم باســی 
خۆشــییەکانی نەتەوەکەم دەکــەم، لە باتی 34 
تابلــۆی ژان، 34 تابلــۆی هەڵپەڕکێ و زەماوەند 

و خۆشی دەکێشم.
رووداو: وتتان هەندێ لە کارەکانی پێشانگەکە 
پەیوەنــدی راســتەوخۆ یان ناڕاســتەوخۆیان بە 
کارەســاتی هەڵەبجەوە هەیە، بەاڵم کورد کۆست 
و کارەساتی دیکەی زۆری بەسەر هاتووە، بۆچی 
ئێــوە هەڵەبجەتان کردووە بە خاڵێک و بۆنەیەک 

بــۆ کردنەوەی پێشــانگە ی ســااڵنەتان؟ بۆچی 
بۆنەیەکی دیکە نا؟ 

زیائەدینــی: هونەرمەند ریپۆرتەر نییە. کاری 
هونەرمەند ئەوە نییە راپۆرت و هەواڵی رووداوەکان 
بگەیەنێتە خەڵکی. بەڵکو هونەرمەند کۆبەندییەک 
لە گیانی سەردەمەکەی خۆی دەگوازێتەوە، واتە 
تایبەتمەندییەکانی ســەردەمەکەی کاریگەری لە 
سەری دادەنێت. تەنانەت بێئەوەی بڕیاری لەسەر 
دابێت، بێئەوەی پالنی بــۆ دانابێت، رووداوەکان 
و دۆخــی کۆمەڵگەکــەی، کار لە دڵ و هەســتی 
دەکــەن. بەڵێ ئێمە کارەســاتی زۆرمان بینیوە. 
هەروەک کاری هونەرمەند جەختکردنەوەیە لەسەر 
تیپ و لەســەر نموونە، منیــش هەڵەبجەم وەک 
نموونە و نوێنەری رووداوەکانی دیکە هەڵبژاردووە، 
وەک سیمبولێک کە هەموو ستەم و زۆردارییەکانی 

دیکەش لە خۆیدا دەردەخات.
رووداو: بــەراورد بــە هەڵەبجــە کــە هەنــدێ 

بەداخەوە هەموو ڕەنجی من لە پەیكەری 
ئەنفالدا بەفیڕۆچوو

کاری باشــی وەک پەیکــەر و فیلــم و مۆنۆمێنتــی 
بۆ کراوە، کارەســاتێکی گەورەی وەک ئەنفال وەک 
پێویســت ئاوڕی لێنەدراوەتەوە و پرۆژەیەکی گەورە 
و بەبایەخــی بــۆ جێبەجــێ نەکــراوە، نــە لەالیەن 
هونەرمەنــدان و نە لەالیەن کاربەدەســتانەوە. بەاڵم 
ئــەم ماوەیە باســی پرۆژەیەکی بەڕێــزت بۆ ئەنفال 
لــە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا دەنگی دایەوە کە گوایە 
چەند ســاڵ پێش ئێستا ئێوە کارەکەتان کردووە و 
داوتانە بــە الیەنی پەیوەندیدار لــە هەولێر، کەچی 
چارەنووســی ئــەم بەرهەمە تا ئێســتا دیــار نییە. 
دەمانەوێ لە خۆتان باسی ئەم پرۆژەیە ببیستین.. 
زیائەدینــی: ئەم کارە لەســەر داوای حکومەتی 
هەرێمی کوردستان بوو. کاتێک ئەم پێشنیازە بە من 
درا، بە ڕاستی خۆشحاڵ بووم و شانازیم کرد کە ئەو 
ئەرکە بە من سپێردراوە. من بەوپەڕی تامەزرۆیی و 
ســۆزەوە، بە دڵ و بە گیان دەســتمپێکرد. نزیکەی 
ساڵ و نیوێکی خایاند؛ لە دۆخێکی زۆر سەختدا، لە 
سەرما و گەرمای تاقەتپڕووکێندا پێوەی خەریک بووم. 
بەڕاستی کارێکی زەحمەت بوو، بەاڵم من چونکە بە 
عەشقەوە کارەکەم کرد، هەستم بە ئازار و ماندوویی 
نەدەکــرد، چونکە خۆم تێکەڵ بــە ئەنفالکراوەکان 
کردبوو، هەستم دەکرد منیش لەگەڵ ئەواندا ئەنفال 
دەکرێم، لەگەڵ ئەواندا دەخرێمە ناو چاڵەکان، لەگەڵ 
ئەوانــدا دەکوژرێم.. بۆیە وام بە باش زانی تەنانەت 
یەک ئیتۆدیش لەسەر کاغەز نەکێشم، هیچ ماکێتێک 
دروست نەکەم، بەپێچەوانەی هەموو پەیکەرسازەکان 
لــە هەمــوو جیهان و لــە هەموو مێــژوودا، بێ هیچ 
نەخشە و ئیتۆدێکی پێشتر، ئەم کارەم تەنیا بەپێی 
هەســتی خۆم کرد. ئەمە گاڵتــە نییە، نزیکەی 23 
تــا 25 فیگۆری ئاڵــۆز. واتە حاڵەتــەکان حاڵەتی 
ئاســایی نەبــوون کە بە پێــوە وەســتابن. کاتێک 
فیگۆرێکم دروست دەکرد، نەمدەزانی فیگۆری دوایی 
چۆن دەبێ. هەســتم بڕیاری دەدا کە ئێســتە چۆن 
بــێ و ئەمەیــان ژن بێ و ئەوەیان منــداڵ بێ. بەم 
شێوەیە کارەکەم تەواو کرد و قاڵبێکی فایبەر گاڵسم 
لێگرت و نەخشەی دەوروبەر و ژینگەی پەیکەرەکانم 

داڕشت، بەڕاستی کەموێنە بوو. ئەمە خۆبەزلزانی و 
پەســندانی خۆم نییە، بەڕاستی نموونەی نییە، ئەو 
شوێنەی دەوروبەری پەیکەرەکان ئەوندە هەماهەنگ 
بــێ لەگەڵ کارەکتــەرەکان و ناوەڕۆکی کارەکە. من 
قاڵبەکەم نارد بۆ هەولێر، بەاڵم بەداخەوە بەداخەوە 
بەداخەوە، ئێستا کە 10 ساڵی بەسەردا تێدەپەڕێ، 
هێشتا هیچ هەواڵی نییە و خودا دەزانێ ئەو قاڵبانە 
چییان بەسەر هاتووە، ماون یان نەماون؟ تێکچوون 
یان نا؟ بەداخەوە ئەو گشتە کارە، ئەو گشتە رەنجە 

بەفیڕۆ چوو. 

رووداو: قەبارەی پەیکەرەکە چەندە؟ 
زیائەدینی: بەرزاییەکەی 18 مەتر دەبێ و نزیکی 
25 فیگۆر و کارەکتەر لەخۆدەگرێ. ئەوندەی ئاگادار 
بــم، لە هونــەری هاوچەرخــدا النیکەم لــە واڵتانی 
دەوروبــەردا، پەیکــەری 18 مەتریمــان نییــە، لەم 
رووەوە ئەو کارە دەیتوانی مایەی شــانازی بێت بۆ 
کورد و ببێتە نوێنەرێک کە ئەگەر گەشتیارێکی بیانی 
سەیری بکردایە، بیگوتایە کوردیش هونەری هەیە. 

رووداو: هــۆکاری ئــەوەی کــە ئــەو پەیکــەرە 
دانەنــراوە، چی بووە؟ هیــچ وەاڵمێکیان هەبووە بۆ 

ئەمە؟
زیائەدینــی: نەخێر تا ئێســتا هیــچ باس و هیچ 
وەاڵمێک نییە، بەڕاستی بۆ منیش جێگای پرسیارە 
و زۆر حــەز دەکەم هۆکارەکەی بزانم. بەاڵم هەرچی 
هەیە لەوە دڵنیام کێشــەکە لە خــودی بەرهەمەکە 

نییە.
رووداو: ئێوە پێشتریش لەگەڵ هەرێمی کوردستان 
پرۆژەی هونەریتان هەبووە، وەک کردنەوەی پێشانگە 
لە شارەکانی هەڵەبجە و سلێمانی و هەولێر، هەروەها 
چەند پەیکەری بەڕێزتان لە ســلێمانی و هەولێر تا 
ئێســتاش بەشــێکن لە جوانیی ئەو شارانە، وادیارە 
پەیکەرێکیشــتان بــە نــاوی راپەڕیــن لە قــەاڵدزێ 
دروستکردووە. بە گشتی هەڵسوکەوت بەرامبەر ئەو 

بەرهەمانە چۆن بووە؟ لێی رازین؟
زیائەدینی: بەڵێ بە خۆشحاڵییەوە هەم من رازیم 
و هەم ئەوانیــش رازی بوون. گەرچی پەیکەرەکەی 
قەاڵدزێ لە رووی هەقدەست و ئەو شتانەوە بەرامبەر 
من ناهەقی کرا، هەڵبەت حەز ناکەم لێرەدا باســی 
پــارە بکەم، بەاڵم بەخۆشــحاڵییەوە پەیکەرەکە لە 

شوێنی خۆیدا دامەزراوە.
رووداو: ئەوە بۆ کەی دەگەڕێتەوە؟ 

زیائەدینی: ئەویش هەر هاوکاتە لەگەڵ پرۆژەکەی 
ئەنفالدا، واتە 10 ساڵ پێش ئێستا.

رووداو: باشــە بــە ســەرنجدان بــەم ئەزموونانە 
لەگەڵ هەرێمی کوردستان، چۆن دەڕوانیتە داهاتووی 
هاوکاریت لەگەڵ ئەو بەشــەی کوردستان؟ ئایا ئەم 
ئەزموونانە دەبنە هۆی دڵساردیت بۆ کارکردن لەگەڵ 

هەرێمی کوردستان؟
زیائەدینــی: مــن زیاتــر بیــر لــە ئەرکــی خۆم 
دەکەمــەوە، رەنگــە من هەندێ جار دڵم شــکابێ و 
شــتێک زویــری کردبم، بــەاڵم ئەمانــە نابنە هۆی 
ســاردبوونەوەم لەو ئەرکەی لەســەر شــانمە. ئەوە 
ئەرکەکەمە کە بڕیارم بۆ دەدات. بەڵێ من هەر سۆز 

و بەڵێنم بەرانبەر ئەودیو )باشووری کوردستان( 
هەیە و ئەودیو خۆشەویستە لەالم. بەتایبەت کە ئەم 
پەیکەرانە بۆ هیچ حیزب و دارودەستەیەک دروست 
ناکرێن، بۆ خەڵک دروست دەکرێن و خەڵکیش لەم 
شتانەدا کە رووی داوە تاوانێکیان نییە. تەنیا ئەوە 
نەبــێ من پێــش پرۆژەکەی ئەنفال هــەر بە چاوی 
بەستراوەوە هەموو شتێکم قبووڵ دەکرد، بەاڵم ئیتر 

چاوم دەکەمەوە نەبا کێشەیەک رووبدات.
رووداو: بێگومان ئێســتا قاڵبی فایبەر گاڵســی 
ئــەو بەرهەمە کە ناردووتانــە بۆ هەولێر، ئەگەریش 
نەفەوتابــن، دوای 10 ســاڵ رەنگــە تێکچووبن و 
پێویستیان بە چاککردنەوە هەبێت، ئەگەر الیەنێک و 
ئیرادەیەک ببێ بۆ ئاوڕدانەوە لە پرۆژەکە، ئامادەی 
لــە چاککردنــەوەی قاڵبــەکان و دامەزرانــدن و بە 

ئەنجامگەیاندنی پرۆژەکەدا هاوکاری بکەیت؟
زیائەدینی: ئەگــەر قاڵبەکان نەفەوتابن و تەنیا 

پێویســتیان بە چاککردنەوە هەبێ، بێگومان بەڵێ 
کاری لەســەر دەکەم، بەاڵم بــە کۆمەڵێک مەرجی 

نوێوە.

رووداو: راستە کە هەڵوێست و سۆزی نیشتمانی 
و مرۆیی هاندەری سەرەکیی هونەرمەندی رەسەنن، 
بەاڵم بەهەرحاڵ هونەرمەندیش مرۆڤێکە وەک هەموو 
مرۆڤەکانی دیکە و هەقی خۆیەتی لە رووی مادی و 
مەعنەویشەوە وەاڵمی کارەکانی وەربگرێ و ژیانێکی 
شایستەی هەبێ. هیوادارم لەڕێی ئەم هەڤپەیڤینەوە، 
ئەم پرســە بگاتە الیەنی پەیوەندیدار و ئاوڕێک لەو 
پــرۆژە بدرێتەوە و رەنجی ئێوەش بەفیڕۆ نەچێت و 

کوردستان لەو بەرهەمە سوودمەند بێت.
زیائەدینی: منیش هیوادارم بەدواداچوون بۆ ئەو 
بابەتە بکرێت و جارێکی دیکە کێشەی وا روونەدات. 
بــەاڵم بەهەرحاڵ من ئەوەم قبووڵ کردووە و دەزانم 
کــە من خەڵکی جیهانی ســێهەمم.. من کوردم و.. 
ئیتر بیر لەوە ناکەمەوە کە هونەرمەند دڵی ناســکە 
و دەتۆرێ و مەیڕەنجێنن و ئەو شتانە.. ئێمە ئیدی 
لــە بەرامبەر ئەو شــتانەدا ســەخت و پتەو بووین. 
ئەمــەش تەنیــا تایبــەت بەودیو نییــە، لەمدیویش 
)رۆژهــەاڵت( لەو گرفتانەمان هەیە. کارێکی دیکەم 
کردووە بەرزییەکەی 15 مەترە، حەوت ساڵە کارەکە 

دواکەوتووە و دیسان من هۆکارەکەی نازانم. 
رووداو: دەکــرێ بزانیــن ئەو پرۆژەیە چییە و بۆ 

کوێیە؟
زیائەدینــی: کارێکــە بــە بۆنــەی کیمیابارانــی 
مەریوانەوە دروستمکرد، بەاڵم کاتێک بەرپرسەکان 

هاتن بینییان کــە زۆر کارێکی گەورەیە، گوتیان 
ئەمە با ناو و تەعبیرێکی بەرفراوانتری پێ بدرێ. 
ناویــان نــا "هێمــای خۆڕاگــری و لەخۆبوردەیی 
خەڵکی کوردستان" ئەم کارەش دیسان لە ئاستی 
ئێراندا کاری وا بەرزمان نییە کە 15 مەتر بەرزە. 
ئەوەش جگــە لە پایەکەی کە ٧ مەترە. واتە لە 
ئاستی زەوییەوە دەبێتە پەیکەرێکی ٢٢ مەتری. 
ئەگــەر ئەوەش ئومێد بەخــوا دابمەزرێت، رەنگە 
ببێتــە هۆکارێک کە بگوتــرێ کوردیش هونەری 

هەیە.
رووداو: وەک کەســێک کــە زۆرترین کارت لە 
بــواری پەیکەر و ئێلێمانە شــارییەکاندا کردووە، 
پێتوایــە بەرزکردنــەوەی ئاســتی تێگەیشــتن و 
سەلیقەی جەماوەر لە ئاستی هونەر و بەتایبەتی 
ئێلێمانــە شــارییەکاندا، زیاتــر ئەرکــی کێیــە؟ 
هونەرمەنــد یــان بەرپرســان و حکومــەت وەک 

پالندانەرانی شار؟
زیائەدینــی: ئــەم دووە الزم و مەلــزووم و 
تەواوکــەری یەکتریــن. ئەرکــی هونەرمەنــد لــە 
کارەکەیــدا دەردەکــەوێ کە دەبێ دەربەســتانە 
و هونەرمەندانــە و بــە رامانــەوە کارەکەی خۆی 
بەرهەم بێنێ. هەرچی هونەریتر بێ، کاریگەرترە. 
ئەمە پشکی هونەرمەندە. بەاڵم ئەگەر هونەرمەند 
بە باشترین شێوەش کارەکەی خۆی بکات، بەاڵم 
نەتوانــێ باڵوی بکاتــەوە، نەتوانــێ بیخاتە بەر 
دیــدی جەماوەر، لێرەدایە کە دەوری حکومەت و 
دەســەاڵت یان خاوەن میدیا و خاوەن ئیمکاناتی 

پەیوەندییە گشتییەکان دەردەکەوێ. 
رووداو: ئێوە جگە لە کوردســتان و ئێران، لە 
چەندیــن واڵتی وەک چین، ئەمریــکا، بەریتانیا، 
سویسرا، قێرخیزستان، کازاخستان، ئوزبەکستان، 

کوێــت و ... هەروەهــا لــە هەرێمی کوردســتان 
پێشــانگەتان کردووەتــەوە، بە بــەراورد لەگەڵ 
واڵتانی دیکە، پێشوازیی جەماوەری کوردستانتان 
لە پێشانگە و کارە هونەرییەکان چۆن بینیوە؟ 

زیائەدینی: بێ هیچ دەمارگیرییەکی ناوچەیی 
و نیشــتمانی ئەمە دەڵێــم، چێژێک کە بەردەنگ 
و بینــەری کورد بە منــی دەدا، قەت لە بینەری 

رۆژئاوایی و ئەوروپیدا ئەو چێژە وەرناگرم . 
لــە واڵتانــی رۆژئاوایی بەشــێوەیەکی ســەیر 
روانینی مادی زاڵە، واتە هەر بەرهەمێک دەبینن، 
الی خۆیــان دەڵێــن ئەمە بایی چەنــدە؟ چەندە 
دەهێنێ؟ بەاڵم ئێســتا لەم پێشــانگەیەدا چەند 
کەس هاتوون بە فرمێسکەوە سەیری کارەکانیان 
کــردووە و گریــاون. ئەمــە ئــەو شــتەیە کە من 
بــۆی دەگەڕێــم، ئەمە ئاواتی منــە، بۆ من ئەمە 
زۆر خۆشــتر و چێژبەخشترە تا ئەوەی کە خۆم 

هەڵکێشم بڵێم لە ئەمریکا پێشانگەم داناوە.

كارەكەی من بۆ 
ئەنفال 18 مەتر بەرزە 
و ساڵ و نیوێك پێوەی 
خەریك بووم

پەیکەری ئەنفال

هــادی زیائەدینــی )لەدایكبــووی -1956 ســنە( وەك 

نیگاركێش و پەیكەرتاش لەســەر ئاســتی كوردســتان و 

جیهانیش ناوێكی ئاشنایە؛ بەاڵم رەنگە تاكە هونەرمەندی 

شــێوەكاری كورد بێت كە كاتێك باسی بوارەكانی دیكەی 

وەك شــیعر و ئەدەبیات و مێژوو و سیاســەتیش دەكرێت، 

ناوی ئەومــان دێتەوە یــاد، زیائەدینی ئافرێنــەری دەیان 

پەیكــەری كەســایەتییە كوردســتانی و جیهانییەكانە لە 

زۆربەی شــارەكانی كوردســتان و ئێراندا، وەك پەیكەری 

قانیــع، مەولەوی، مەســتوورە، هێمــن، هــەژار، هەروەها 

پەیكــەری ئازادی كە بووەتە ســیمبولی شــاری ســنە و 

پەیكەری شێرەژنانی كۆبانی كە بووەتە سیمبولی كچانی 

قارەمان و نەبەردی كورد و لەم دواییەشدا پەیكەرێكی بە 

قەبارە و ناوەڕۆك مەزن، بە ناوی تابلۆی ئەنفال دروستكرد 

كە چارەنووسی هەر وەك قوربانیانی ئەنفال نادیارە.

تابلــۆی ئەنفــال نزیكــەی 10 ســاڵ لەمەوبــەر وەك 

مۆنۆمێنتێك بۆ یادی ئەنفــال لەالیەن حكومەتی هەرێمی 

كوردستان، بۆ یەكێك لە مەیدانە سەرەكییەكانی هەولێری 

پایتەخــت داوای كــرا، زیائەدینی بەوپەڕی دەروەســتیی 

هونەری و نیشــتمانیی خۆیەوە كارەكــەی كرد و رەوانەی 

هەولێــری كــرد، بەاڵم تا ئێســتا هیچ شــەقام و مەیدان و 

بینەرێكی كوردستانی پەیكەرەكەی نەبینیوە. 

بۆ ســازدانی ئــەم هەڤپەیڤینــە لەگــەڵ هونەرمەند 

زیائەدینــی و بەتایبەت ســۆراخكردنی تابلۆی ئەنفال، لە 

شــارە جوانەكەی سنە سەردانی هادی زیائەدینیمان كرد. 

بە ڕێكــەوت ســەردانەكەمان هاوكات بــوو لەگەڵ یادی 

كارەساتەكەی هەڵەبجە و كاتێك گەیشتینە الی، سەرقاڵی 

پێشانگای سااڵنەی بەرهەمە نیگاركێشییەكانی بوو. 

هادی زیائەدینی دڵخۆش و كەیفخۆش لە پێشــوازیی 

بەرچاوی خەڵك لە پێشــانگاكەی، زۆر بە گەرمی پێشوازی 

لە ئێمە كرد.

هەفپەیڤین: حەمید نیكخا

رووداو - سنە
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3500 كۆچبەر لەسەر سنووری یۆنان گیریان خواردووە
رووداو - هەولێر

نزیكەی 3500 كۆچبەر لە نێویاندا كورد، عەرەب و ئەفغانی لە كەمپێكی ســەر ســنوورەكانی یۆنان گیریان خواردووە و لە رەوشــێكی خراپدا ژیان 
بەسەردەبەن. كۆچبەرەكان لەسەر سنوورەكانی یۆنان - مەسەدۆنیا لە شاری سالۆنیك گردبوونەوە و داوای كردنەوەی رێگەكان دەكەن. بەهۆی داخرانی 

ســنوورەكانی مەســەدۆنیا و واڵتانی دیكەی ئەوروپا، كۆچبەرەكان بۆ چەند ســاڵێكە لەو ناوچەیە گیریان خواردووە و لە دۆخێكی خراپدا دەژین. بەدەر لە 
رێگەی وشكانییەكان، كۆچبەران بەتایبەتیش كۆچبەرە ئەفریقییەكان لە لیبیاوە لەڕێگەی ئاوی هەوڵدەدەن خۆیان بگەیێننە واڵتانی ئەوروپا. بەپێی ئامارەكان 

ئەمساڵ 12 هەزار كۆچبەر گەیشتوونەتە ئەوروپا.

تاراوگە

دوو كورد بەربژێری هەڵبژاردنی پەرلەمانی فینالندن

رووداو - هەولێر

ســەردەمانێك هەمــوو رۆژێك بــە كۆریدۆری 
بەشــی بیركاریی زانكۆی تاراندا پیاسەی دەكرد 
كــە بەســەر دیوارەكانیــەوە وێنــەی براوەكانی 
خەاڵتی فیڵدز هەڵواســرابوون، ئەو كات كۆچەر 
بیــركار لــە بیســتەكانی تەمەنیدا بــوو، هەموو 

جارێك لە دڵی خۆیدا دەیگوت "تۆ بڵێی رۆژێك 
چــاوم بەوانە بكەوێ!". نزیــك دوو دەیە دواتر، 
ئەو خۆی هاوشانە لەگەڵ ئەوانەی سەردەمانێك 
خەونی بە دیداریانەوە دەبینی. یەكەم مامۆستای 
ئەو لە بەریتانیا پێیوایە شتێك لە پشت هەموو 

رووداوەكانی ژیانی زانا كوردەكەوە هەن.
كۆچەر بیركار كە ئێســتا تەمەنی 41 ساڵە، 

خەاڵتــی فیڵــدزی 2018ی بەدەســتهێناوە كە 
بە نۆبڵــی بواری ماتماتیك و زانســتە وردەكان 
دادەنرێ، بــەاڵم ژیان هەموو كات ئاوها بە دڵی 
كۆچەر نەڕۆیشــتووە. وەك خــۆی بۆ رۆژنامەی 
)تایمــز(ی بەریتانــی بــاس دەكات، لــە كاتی 
پەناخوازیدا دەبوو كۆبوونی خواردنەكەی پیشانی 
كارمەندانی سوپەرماركێتەكانی نۆتینگهام بدات، 
ئەوانیش تێنەدەگەیشــتن مەســەلە چییە، بۆیە 
رایاندەگرت هەتا بەڕێوەبەری شوێنەكە دەهات و 

كێشەكەی چارەسەر دەكرد.
بەگوتــەی خــۆی ئەمە یەكێك لەو شــتانەی 
قۆغی پەناخوازی بوو كە زۆرترین ســووكایەتی 
بەدەستییەوە بینیبوو. لەو قۆناغەدا كۆچەر مافی 
كاركردن و دیاریكردنی شوێنی ژیانی خۆی نەبوو، 
هەر بە رێككەوتیش رەوانەی نۆتینگهام كرابوو. 
لەو قۆناغەدا تەنیا یەك شــتی گرنگ بەدەســت 
كۆچەرەوە مابوو كە ســنووری نەدەناسی، یاسا 
چاوی بەسەریەوە نەبوو، پێویستی بەوەش نەبوو 
زمانێكی باشی بۆ بزانێت، ئەویش بیركاری بوو.

ئــەوكات لەگــەڵ ســێ پەناخــوازی دیكە لە 
خانوویەكدا دەژیا، بێ ئەوەی بزانێ چارەنووسی 
چی بەســەردێ، یان چەند ساڵی دیكە دەتوانێ 
چاوی بە خێزانەكەی بكەوێتەوە. كۆچەر دەڵێ: 
"زۆر ســەخت بــوو. ئەو كات خەونــم ئەوە بوو 
لە ســكووڵێكی بەرزی بیــركاری بخوێنم". بەاڵم 
حكومەتــی بەریتانیا نە مافــی خوێندنی پێدەدا 
و نــە هی كاركردنیــش، تەنانەت ئەگــەر مافی 
خوێندنیشــی هەبووایە ئینگلیزییەكەی بەشــی 
نەدەكــرد. لــە مــاوەی ئــەو هەموو ســاڵەی لە 
بەریتانیایــە تەنیــا یەكجار توانیویەتــی دایكی 

بهێنێتە بەریتانیا و چاوی پێی بكەوێ.
كۆچەر زیاتر باســی دۆخی خۆی لە تەمەنی 
21 ساڵیدا دەكات و دەڵێ: "لەڕووی دەروونییەوە 
زۆر قــورس بــوو بــۆم، هەندێــك كــەس داوای 
پەنابەرێتییەكەیــان رەتدەكــراوە و دواجاریــش 
دیپۆرت دەكران. زۆر كەس دەناســم كە تەمەنی 

الوێتییان بەفیڕۆ چووە".
هــەر لەو ســەروبەندەدا كۆچــەر ئیمەیڵێكی 

بۆ بەشــی بیركاریی زانكۆی نۆتینگهام ناردبوو، 
داوای كردبوو لەگەڵ كەسێكی بواری هەندەسەی 
جەبریدا قســە بكات. زانكۆكە قەبووڵی كردبوو، 
پــاش ماوەیەكی كورتیش دەرفەتی دیدار لەگەڵ 
ئیڤان فیسینكۆ، مامۆستای زانكۆی نۆتینگهامی 
بــۆ هەڵكــەوت كــە كۆچــەر بــە ئینگلیزییەكی 

شكاوەوە دەستی بە گفتوگۆ كردبوو لەگەڵی.
ئەو دیدارە هیوایەكی بە كۆچەر بیركار بەخشی 
كــە مەرج نییە هەموو ئاواتەكانی بە ئاودا بچن. 
فیسینكۆ دەڵێ: "ئێمە ئەو بڕوایەمان هەیە شتە 
قووڵەكانــی بیركاری بەهۆی كۆمەڵە شــتێكەوە 
دیاری دەكرێ كە لەســەرووی ئێمەوەن. دڵنیام 
ئــەوە رێكەوت نەبــوو كە كۆچەر هاتــە ئێرە". 
چونكــە ئەویــش وەك زۆر لــە زانایانی بیركاری 
پێیوایە ژمارە و هاوكێشە بەراییەكانی ماتماتیك 
ئامــاژەن بۆ ئــەوەی شــتەكان رێكخســتنێكی 

دیكەشیان هەیە.
ئێستا 19 ساڵ بەسەر ئەو دیدارەدا تێپەڕیوە، 
كۆچەر ئێســتا لە زانكۆی كەیمبریجە. لە مانگی 
شــوباتی ئەمســاڵدا، زانكــۆی نۆتینگهــام بــە 
دەستپێشخەریی فیسینكۆ مەراسیمێكی رێزلێنانی 
بۆ ئەو زانا كوردە و خەاڵتەكەی رێكخست كە بە 
یەكێك لە گەورەترین دەرچووەكانی ئەو زانكۆیە 

لە بواری ماتماتیكدا لەقەڵەم دەدرێ.
كۆچەر ساڵێك پێش هاتنە سەركاری كۆماری 
ئیسالمیی ئێران و دوو ساڵ پێش شەڕی هەشت 
ساڵەی ئێران و عێراق لە گوندێكی نزیك مەریوان 

لە رۆژهەاڵتی كوردستان لەدایكبووە، هەر بۆیەش 
خۆی و خێزانەكەی شەڕ و تۆپباران و بۆردومانی 

شەڕەكەیان ئەزموون كردووە. 
ئەو بە رۆژنامــە بەریتانییەكە دەڵێ: "لە تاو 
گیانــی خۆمان لە پۆلی وانــەكان دەردەچووین، 
زۆر جــاران خــۆم فڕۆكــەم بینیــوە كــە بۆمب 
بەردەداتەوە". جەنگەكــە لەنێوان دوو واڵت بوو 
كــە هەردووكیان كێشــەیان لەگەڵ كورد هەبوو، 
بۆیــەش كۆچــەر جەنگەكەی بــە جەنگی خۆی 
نەدەزانــی، هــۆكاری دیكەی ئەو هەڵوێســتەش 
ئــەوە بوو كە ســااڵنێك پێش لە دایكبوونی ئەو 
حكومەتی پاشایەتی ئێران موڵك و زەویوزارێكی 
زۆری خێزانەكەی داگیر كردبوون، بە گوتەی خۆی 
"ئەمە وایكــرد خێزانەكەمان ببێتە جووتیارێكی 
زۆر ئاســایی". لەو دۆخە سەختەدا براكەی تاكە 
هاندەر و پاڵپشــتی بوو بۆ ئەوەی تینی حەزی 

خۆڕسكی كۆچەر بۆ بیركاریی گەرمتر بكات.
لە قۆناغی ئامادەییدا زانا كوردەكەی خەڵكی 
گونــدی نێ لە ناوچەی مەریوان هەوڵی دا خۆی 
قۆڵ لە بیركاری هەڵبكات و بیركارییەكی تایبەت 
بــە خۆی دابهێنــێ. كۆچەر بــە )تایمز( دەڵێ: 
"دەمویســت بــە مانایەكی قووڵتر لــە بیركاری 
تێبگەم، بۆیەش خۆم مەسەلەیەكی ماتماتیكیم 
هەڵدەگــرت، یان خۆم مەســەلەیەكم دادەهێنا". 
دواتر كە لە زانكۆی تاران وەرگیرا، بۆی دەركەوت 
ئەو مەسەلە و سەلماندنە ماتماتیكییانەی شانی 
دابووە بەریان شــتێكی نوێ نین و كەسانی دی 

پێش ئەو پێیانزانیبوون.
فیســینكۆ لە زانكۆی ســان پیتەرســبورگی 
رووســیا دەســتی بــە هەوڵەكانــی لــە بــواری 
ماتماتیك كردووە. لەوێ تاقیكردنەوەی بیركاری 
بەشــێوەی زارەكی بەڕێوەدەچێ، نەك نووسین، 
بۆیــەش دەڵێ: "بە حوكمــی ئەزموونی زۆرم لە 
ئیدارەكردنــی ئەو جۆرە تاقیكردنەوانە، تەنیا 5 
خولەك قسەكردن لەگەڵ كۆچەر بەس بوو بۆم، 

تاوەكو بزانم ئەو زۆر زۆر بەهرەمەندە". 
بە تایبەتیش كاتێك باسی ئیگۆر شافاریڤیچی 
كــرد كە زانایەكی ژمارە و هەندەســەی جەبریی 
رووســی بــوو، لەبــەر بەتواناییەكەی، ســتالین 

ئامادەبوو چاوی پێی بكەوێ.
فیســینكۆ دەڵــێ ناوی ئــەو كابرایــە "وەك 
پاســوۆردێك وابــوو، لەوێــوە زانیم ئــەم كوڕە 
جدییە، نازانم ئەگەر كۆچەر رێی لە شــوێنێكی 
دی كەوتبــا و لەگەڵ زانایەكــی بیركاریی دیكە 
قسەی كردبا چی بەسەر دەهات". بە تایبەتیش 
كــە خەاڵتی فیڵدز بە كەســێك نــادرێ تەمەنی 

لەسەرووی 40 ساڵەوە بێ.
 كۆچەر لە دوایین ساڵی خوێندنی دكتۆراكەی 
چاوی بە كچێكی تایلەندی كەوت كە خوێندكاری 
بەشــی ئابــووری بوو، ئــەو ئێســتا هاوژینێتی 
و منداڵێكــی تەمــەن پێنج سااڵنیشــیان هەیە. 
منداڵەكە هەر ســێ زمانی كــوردی، تایلەندی و 
ئینگلیــزی بــە رەوانی قســە دەكات. وەرگرتنی 
خەاڵتەكە جۆرێك لە سەربەستیشی لە كاركردن 
پێ بەخشــیوە، بۆ ئەوەی لە ماڵە سادەكەیدا و 

لەگەڵ خێزانەكەی بمێنێتەوە.
كۆچەر دەڵێ: "ئەگەر بێیتە ماڵەكەی من هیچ 
نیشــانەیەكی چاالكیی هزری نابینی، من مێزی 
كاركردنم نییە، شــوێنگۆڕین شتێكی گرنگە، بۆ 
ماوەی یەك كاژێر بێ وەستان پیاسە دەكەم، لە 
ژوورێكــەوە بۆ ژوورێكی دی. هەندێكجار بۆ یەك 
كاژێر لەســەر قەنەفەكە دادەنیشم. هەرچۆنێك 
بــێ من ئاوها ئاســوودەم، چونكە ئاوها دەتوانم 
فۆكــەس بكــەم و هەموو شــتێكی دیكــە لەبیر 

بكەم". 

ئیمەیڵێك ژیانی كۆچەر بیركاری گۆڕی
لە گوندێكی مەریوانەوە بۆ تاران و ژیانی پەناخوازی

پێنج خولەكەم بەس بوو بۆ 
زانینی ئەو بەهرە زۆرەی ئەو

مامۆستا بەریتانییەكەی كۆچەر

15 هەزار دەنگدەری كورد لە فینالند هەن

رۆژنامەیەكی فینالندی

لە نێو 
بەربژێرەكاندا 
كەسانی 
یاساشكێن و 
پیاوكوژ هەن

رووداو - هێلسینكی

 2019/4/14 داهاتــوو  یەكشــەممەی  رۆژی 
هەڵبژاردنی پەرلەمانیی فینالنــد بەڕێوەدەچێ و 
ئێستاش دەنگدانی پێشوەختە دەستیپێكردووە. 
بۆ جاری سێیەمیشە كە كورد لەنێو بەربژێرەكاندا 

هەن. 
هەڵبژاردنــی پەرلەمانیی فینالند لە كاتێكدایە 
كە نزیكــەی مانگێك بۆ هەڵبژاردنــی پەرلەمانی 
ئەوروپــا ماوە. هەر ئەمســاڵیش ســەرۆكایەتیی 
یەكێتی ئەوروپا دەكەوێتە دەســت فینالند. ئەمە 
و كۆمەڵێــك پرســی ناوخۆیــی، وا دەكەن وەكو 

هەڵبژاردنێكی گرنگ سەیر بكرێ.

دەنگدەری زۆر و بەربژێری كەم

لەگــەڵ زیادبوونی ژمــارەی دەنگدەرانی كورد 
بۆ نزیكــەی 15 هەزار دەنگدەر، بەاڵم بە بەراورد 
لەگەڵ هەڵبژاردنەكانی رابردوو ژمارەی بەربژێران 
كەمی كــردووە، لە 2468 بەربژێــر تەنیا دوویان 

كوردن.
"چەندین ساڵە لە ئەوروپاین، بەاڵم پێگەیەكی 
كۆمەاڵیەتی گرنگمــان لە ئەوروپا و فینالند نییە 
كە وەك رەســەن ســەیر بكرێین، یــان چ رۆڵێك 
دەبینیــن. لە كاتێكدا چەندین كوردی بەهێز و بە 
توانامان هەیە" ئەمە گوتەی سەعید مورادییە كە 
لە ناوچەی ئۆسیما لەسەر لیستی پارتی یەكێتی 

چەپ، خۆی پااڵوتووە.
ســەعید مــورادی كــە كــوردی رۆژهەاڵتــی 
كوردســتانە، نزیكەی 19 ساڵە لە فینالند دەژی، 
ئێســتا جێی ئومێــدی ژمارەیەكــی زۆری كوردی 
ئەو واڵتەیە. ئەو بۆ رادیۆی ســۆما كە رادیۆیەكی 
كوردیــی ناوخۆی فینالنــدە، لەبــارەی ئامانجی 
خۆپااڵوتنی گوتبووی: "ئەو الیەنانەی كارم لەگەڵ 
كردوون، پێشنیازی ئەوەیان كرد كە بتوانین ببینە 

دەنگی ئینسان و گەالنی ئازادیخواز لە فینالند".
لەگــەڵ ئــەوەی كەمیــی كورد لەنێو لیســتی 
بەربژێرەكاندا بووەتە مایەی نیگەرانیی كوردی ئەو 
واڵتە، بەاڵم چاودێرانی كورد لە فینالند، زۆربوونی 
بەربژێرانــی كــورد و نەبوونی بەرنامە بە هۆكاری 

نەگەیشتنی كورد بە پەرلەمان دەزانن.
ســەهەند كەمال چاالكڤانی سیاسی و كوردی 
دێرینی فینالند دەڵێت: "نیەتێك هەیە كە رێكخراو 
و پارتــە كوردییەكان لەســەر ئــەوە رێككەوتبن، 
بەربژێــرەكان كەم بن و هەموو دەنگی پێ بدەن. 
پەكەكە زیاتر لەســەر ئەمــە كاری كردووە، بەاڵم 
كادرانی پارتی و چەند پارتێكی دیكە دەنگی پێ 

نادەن".
بە بۆچوونی ســەهەند، لە فینالنــد دوو جۆر 
كورد هەیە "بەشێكیان توخنی سیاسەت ناكەون، 
بەشێكیشیان بەهۆی ئەو قەیرانە سیاسیانەی لە 
واڵتی خۆمان هەبووە، ئەوندە شتەكەیان ال ناشرین 
بووە، بڕیاریان داوە هیچ بەشدارییەكیان نەبێت، لە 
ئەنجامدا هیچ یەكیان بڕوایان بە سیاسەت نییە".

عەلــی مەحمــوود كادری پارتــی لــە شــاری 

هلسنكی بڕیاری دەنگنەدان بە بەربژێرێك لەالیەن 
حیزبەكەیــەوە رەتدەكاتــەوە و دەڵێــت: "ئەگەر 
شتێكمان بە ئەندام و الیەنگرانی خۆمان گوتبێ، 
تەنیــا ئەوە بووە كــە دەنگ بــە بەربژێری كورد 

بدەن، گرنگ نییە سەر بە چ الیەنێكە".
بەپێــی زانیاری نافەرمی، ئێســتا نزیكەی 25 
هەزار كورد لە فینالند دەژین كە زیاتر لە 14،500 
یــان مافی دەنگدانیان هەیە، بەاڵم پەرتوباڵوی و 
نەبوونی بەرنامەی گشــتگیر، هۆكاری ئەوە بووە 
كە لە هەڵبژاردنەكانی رابردوودا نەگەنە پەرلەمان.

 
كورد و بیانی 

پاشەكشەیان كردووە

بنــار مســتەفا چاالكڤانی سیاســی و كوردی 

دێرینی فینالند بــە )رووداو(ی گوت: "بەداخەوە 
بەپێی پێویســت بیانیانی ئەم واڵتە بەشدارییان 
نییە، چ وەك بەربژێر یان وەك دەنگدەر. پێشبینی 
دەكرێ تەنیا 20  % یان بەشداری دەنگدان بكەن".

بنار مستەفا كە كادری یەكێك لە حیزبەكانی 
فینالندە و پێشتریش بەربژێر بووە بۆ هەر یەك 
لــە هەڵبژاردنــی پەرلەمان و شــارەوانییەكان، 
سەبارەت بە خۆبەربژێرنەكردنی دەڵێت: "ئەگەر 
ئێســتا بەربژێریــش نیــم، بــەاڵم بەردەوامم و 
چاالكتریش بووم، بۆ نموونە كار بۆ بەربژێرێك 
یان بۆ بەرنامەی حیزبەكە دەكەین و كۆمەكیان 

دەكەین، یان چاودێری پرۆسەكە دەكەین".
لەبارەی كۆی پرۆسەكەش بنار جەخت لەوە 
دەكاتەوە كە ئەم هەڵبژاردنە گۆڕانكاری بەدوای 
خۆیــدا دێنێ "چــاوەڕوان دەكرێــت گۆڕانكاری 

رووبــدات. ئەو پارتانەی لە 4 ســاڵی رابردوودا 
لــە حكومــەت بــوون، بەشــێوەیەكی بەرچاو 
دەنگەكانیــان كەم دەكات، ئیمكان نییە ســێ 
حیزبی راست حكومەت بە تەنیا دروست بكەن. 
رەنگە سۆســیالدیموكرات، یان چەپ و سەوز، 
حكوومــەت پێكبهێنن و پێگەیەكــی بەهێزیان 

هەبێت".

راسیستەكان زیاد دەكەن 

لــە هەڵبژاردنــی رابــردوودا بەشــێوەیەكی 
چاوەڕواننەكراو پارتی )فینالندییە رەسەنەكان( 
كــە بــە پارتــی دژە كۆچبــەر و هەندێكجــار 
نەژادپەرســت نــاوی دەهێنــرا، بوونــە پارتی 

دووەم.
لەگەڵ گرتنە دەستی جومگە هەستیارەكانی 
حكوومــەت، لــە نێویانــدا پرســتی جێگــری 
ســەرۆكوەزیران و وەزارەتــی دەرەوە، بــەاڵم 
نەیانتوانی تینوێتی ئەنگێزەی نەژادپەرســتیی 
ئەو واڵتە بشــكێنن، بگرە لەالیەن بەشــێك لە 
ئەندامان و جەماوەری حیزبەكەوە تیمۆ سۆنی، 
جێگــری ســەرۆكوەزیرانیان بــە موجامەلــەی 
كۆچبــەر و پەنابەران، تۆمەتبــار كرد. دواجار 

پارتەكە ئینشیقاقی تێكەوت و بەرە توندەكەی 
حیــزب لــە حكومــەت هاتنــە دەرەوە و بوونە 
ئۆپۆزیســیۆن، بەرزبوونــەوەی دەنگــی ئــەو 
بەرە توندە كە ئێســتا لەالیەن )یوســی هالال 
ئاهۆ( ســەرۆكایەتی دەكرێت، رەنگە یەكێك لە 
ســوپرایزەكانی هەڵبژاردنی هەفتــەی داهاتوو 

بێ.
هەندێك سەرچاوە وا مەزەندە دەكەن كە لە 
هەر شــەش فینالندییەك یەكێكیان راسیستە. 
لــە هەڵبژاردنی رابردوودا بــۆ یەكەمجار پارتە 
راسیســتەكان بوونــە خاوەنــی 38 كورســیی 

پەرلەمان. 
 بنار مستەفا لەبارەی دەنگی راسیستەكانەوە 
دەڵێت: "ئەو الیەنەی بە راسیزم تۆمەتبار كرا، 
زۆرینەن و هاتنە دەرەوە و بوونە ئۆپۆزسیۆن، 
ئــەم حیزبە كار لەســەر راكێشــانی ســەرنجی 
كۆمەڵگە دەكات دژ بە بیانی و پەنابەر. بەپێی 
راپرســییەكان رێژەیان زۆر چووەتە ســەرەوە. 

پێدەچێت دەنگی دووەم یان سێیەم بن".
 گوتیشی: "ئەگەر نەچنە حكوومەتیشەوە، 
پێگەیەكــی بەهێزیــان لە پەرلەمــان دەبێت و 
بــە دەنگەكانیــان دەتوانن حكومــەت ناچاری 
هەندێك ریسا و یاسای دژ بە پەنابەران بكەن".
هەڵبژاردنی پەرلەمانی لە فینالند، هەر چوار 
ساڵ جارێك بەڕێوەدەچێ. رۆژی چوارشەممەی 
رابــردوو 2014/4/3، دەنگدانــی پێشــوەختە 
دەستیپێكرد و 900 بنكەی دەنگدان لە ناوەوە 
و دەرەوەی واڵت كرانەوە. پرۆســەی دەنگدانی 
پێشــوەختە لە 3 تــا 2019/4/6 بۆ دەرەوەی 
واڵت بەڕێوەچــوو، لــە 3 تــا 2019/4/9 بــۆ 
ناوخــۆی واڵت بــەردەوام دەبێــت، رۆژی 14ی 

مانگیش دەنگدانی گشتییە.
ژمارەی دانیشــتووانی فینالنــد 5.5 ملیۆن 
كەســە كە 371 هەزاریان بیانیــن. پەرلەمانی 
فینالند لە 200 كورسی پێكهاتووە، 19 حیزب 
بە 2468 بەربژێرەوە لە 15 بازنەی هەڵبژاردن 
پەرلەمــان  كورســییەكانی  لەســەر  كێبڕكــێ 
دەكەن. رۆژنامەیەكی فینالندی نووســیویەتی: 
"لەنێو بەربژێرەكاندا 125یان كەسانی پیاوكوژ 

و یاساشكێنن".

هەفتەی داهاتوو هەڵبژاردنە
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لە كۆیە ژنێك خۆی سووتاند

رووداو - هەولێر 
پۆلیسی كۆیە رایگەیاند شەوی 2019/4/7 ژنێك لە ماڵەكەی خۆیدا خۆی سووتاندووە و رێژەی سووتاوییەكەشی 100  %ە. عەلی عەبدوڵاڵ، بەڕێوەبەری پۆلیسی 

كۆیە رایگەیاند: "شەوی 2019/4/7 ژنێكی دانیشتووی قەزای كۆیە لە ماڵەكەی خۆیدا سووتاندووە، بەمەبەستی چارەسەر رەوانەی نەخۆشخانە لە هەولێر كراوە و 
ئێستا لەژێر چاودێری پزیشكیدایە". بەڕێوەبەری پۆلیسی كۆیە دەشڵێ: "ژنەكە تەمەنی 31 ساڵە و دایكی چوار منداڵە، بەگوتەی ژنەكە خۆی ئاگری لە خۆی بەرداوە، 

بەهۆی زۆری رێژەی سووتانەكەشی رەوشی تەندروستی باش نییە".

ژنان

تریسكە شێرزاد
رووداو – هەولێر

 كاتێــك هێزەكانــی پۆلیســی زاخــۆ خەریكی 
گەڕانی ئاســایی خۆیان دەبــن، تەرمی ئافرەتێك 
لە نێو شــارۆچكەكە دەدۆزنەوە. دوای دۆزینەوەی 
تەرمەكە، برایەكی ئافرەتەكە بە تۆمەتی كوشتنی 

دەستگیر دەكرێ.
ئــەو ئافرەتە كە ناوی )س.ز(ـــە، تەمەنی 20 
ســاڵ بووە و نزیكەی ساڵێك بوو شووی كردبوو.  
تەرمەكەی لەبەردەم باڵەخانەی عەباســییە لەنێو 

سەنتەری شارۆچكەی زاخۆ دۆزراوەتەوە.
عەقید ســەعد عومــەر، بەڕێوەبەری پۆلیســی 
قەزای زاخۆ بە )رووداو(ی راگەیاند :"هێزەكانمان 
بــوون،  خۆیــان  ئاســایی  گەڕانــی  ســەرقاڵی 
بەتانییەكیان لە تەنیشــت باڵەخانەیەك بینیبوو، 
كە تەماشایان كردبوو تەرمی ئافرەتێكی تێدابوو، 
یەكســەر تەرمەكەیان نارد بۆ پەیمانگەی پزیشكی 

دادوەری". 
بــە گوێرەی پشــكنینەكان دەركەوتووە تەرمی 

ئافرەتەكە شــوێنەواری زیاتــر لە گوللەیەكی پێوە 
بووە، دوای پشــكنین كەسوكارەكەی تەرمەكەیان 
وەرگرتووەتــەوە. عەقیــد ســەعد عومــەر گوتی: 
بــووە،  شــێخان  قــەزای  خەڵكــی  "ئافرەتەكــە 
تەرمەكەی لە بەردەم ئــەو باڵەخانەیە فڕێدرابوو، 
بەاڵم دانیشــتووانی باڵەخانەكە گوتیان گوێیان لە 
دەنگی تەقە نەبووە، بۆیە پێدەچێ لە شــوێنێكی 

دیكە كوژرابێ".
ســەبارەت بــە بكــوژی )ز( پۆلیــس دەڵێت: 
"برایەكــی )ز( بەنــاوی )س( كــە گومانــی لێكرا 
بكوژەكە بێ، فەرمانــی گرتنی بۆ دەرچوو، رۆژی 
2019/3/24 خۆی رادەستی پۆلیسی قەزای زاخۆ 
كــرد، ئیفادەمــان لێوەرگرتــووە، بەاڵم تا ئێســتا 

نكۆڵی لێ دەكات و دەڵێت من نەمكوشتووە". 
گوتیشی "چەند بەڵگەیەكمان هەن رەوانەی الی 
دادوەرمان كردووە لەســەر براكەی، بەاڵم ناتوانین 
لەوە زیاتر باس بكەین بۆ ئەوەی كاریگەری لەسەر 
رەوتــی لێكۆڵینــەوە نەبێــت، تاوەكــو بەتەواوی 

دەگەین بە راستی كوژرانی ئەو ئافرەتە".
 داوا لــە هاوژینــی ئافرەتەكە كراوە ســەردانی 

بنكەی پۆلیس بكات و ئیفادەی خۆی بدات، بەاڵم 
تا ئێســتا نەهاتووە. بەڕێوەبەری پۆلیســی قەزای 
زاخــۆ دەڵێت: "هیــچ بەڵگەیەك نییــە بۆ ئەوەی 
هاوســەری ئەو ئافرەتە تاوانبار بكرێت بەو كارە، 
ئێمــە تەنیــا داوامــان لێكــردووە بێت بــۆ ئەوەی 

ئیفادەكەی بدات".

كەســێك كــە )ز( دەناســێت و نایــەوێ ناوی 
باڵوبكرێتــەوە، دەڵێت: ")ز( ماوەی ســاڵێك بوو 
شــووی كردبوو، سەرەتا هیچ كێشــەیەكی لەگەڵ 
مێردەكەی نەبوو، بەاڵم دوای ماوەیەك وا دیار بوو 
زۆر ئاســوودە نەبوو، دەیویســت لێی جیاببێتەوە 
بەاڵم كەســوكارەكەی رازی نەدەبوون. چەندینجار 

)ز( ماڵــی مێردەكــەی بــێ هــۆكار جێدەهێشــت 
و دەڕۆیشــتەوە ماڵــی باوكــی، بــەاڵم هــەر زوو 
كەســوكاری دەیانگەڕانــدەوە ماڵــی مێردەكــەی، 

چونكە قبوڵیان نەبوو كچەكەیان جیاببێتەوە."
بــە گوتەی ئەو ســەرچاوەیە، )ز( دوو جار لە 
ماڵی مێردی هەاڵتووە، جاری دووەم نەگەڕاوەتەوە 

و كوژراوە. ئەو ســەرچاوەیە گوتــی: ")ز( جاری 
یەكەم هەفتەیەك لە ماڵ هەاڵت و دواتر گەڕایەوە 
الی هاوژینەكــەی، ئەویــش قبوڵی كردەوە، جاری 

دووەم نەگەڕایەوە و كوژرا".
 ســەرچاوەكە هەروەهــا دەڵێــت: "هاوژینــی 
)ز( هیــچ كێشــەی لەگەڵــی نەبــوو، زۆریشــی 
ئــەوی  )ز(  پێدەچــێ  بــەاڵم  خۆشدەویســت، 

خۆشنەویستبێ و بە زۆریش بەشوودرابێ".
ســەبارەت بە كوژرانی )ز(یش ئەو سەرچاوەیە 
گوتی: ")ز( ئەو رۆژە بە تەنیا لە شێخانەوە چووە 
بۆ زاخۆ، رەنگە براكەی ئەو هەلەی قۆســتبێتەوە 
و كوشــتبێتی". بــەاڵم تا ئێســتا كــەس نازانێت 
چــۆن )ز( كەوتووەتە دەســتی براكەی و لە كوێ 
كوژراوە؟ بۆچی تەرمەكەی لەو گەڕەكە فڕێدراوە".
قــەزای  پۆلیســی  بەڕێوەبــەری  گوتــەی  بــە 
زاخــۆ، ئەمــڕۆ 2019/4/8 دادوەر بڕیار لەبارەی 
دۆســیەی براكــەی )ز( دەدات كە ئایــا فەرمانی 
دەستبەسەركردنەكەی درێژ دەكرێتەوە، یان ئازاد 

دەكرێ.

هەڵشۆ عەبدولفەتاح

دییە عەلی، 30 ســاڵ، دەرچووی زانكۆیە، 
لەالیەن بەرپرســی كارەكەیەوە سەرەتا داوای 
پەیوەنــدی لێكرا، بەاڵم ئــەو رەتیكردبووەوە، 
گێچەڵــی  دوای  لــە  گێچــەڵ  بەرپرســەكەی 

پێكردووە، تا دواجار لە كارەكەی دەركراوە.
لــە هەرێمــی كوردســتان تادێــت پرســی 
گێچەڵــی سێكســی لــە دامــەزراوە گشــتی و 
تایبەتەكانــدا زیــاد دەكات. بكەرانیشــی بــێ 
لێپرســینەوە دەربــاز دەبن. ئەوانەی تووشــی 
گێچــەڵ هاتــوون، بــاس لــەوە دەكــەن كــە 
زیادبوونی گێچەڵی سێكســی هــۆكار بووە بۆ 

دووركەوتنەوەیان لەكاركردن. 
دییــە كە یەكێكــە لە قوربانیانــی گێچەڵی 
سێكســی دەڵێت: "ســەرەتا بــە ئارەزوویەكی 
زۆرەوە، بەهــۆی ئەوەی كە دەرچووی بەشــی 
دامەزراوەیەكــی  چوومــە  بــووم،  راگەیانــدن 
میدیایی لە هەرێمی كوردســتان تا بتوانم ئەو 
حەزەی خۆم پەرەپێبدەم، دەستم بەكاركردن 
كــرد، بــەاڵم بەداخــەوە بەهۆی ئــەو مامەڵە 

نەشــیاوەی بەرامبــەرم كــرا، ســاردبوومەوە 
لەكاركردن و دەركرام".

دامەزراوەكانــدا  لــە  سێكســی  گێچەڵــی 
بەشــێوەی جیــاواز هەیــە، لــە ئاســتێكدا لە 
كارمەندی پیاوەوە بەرامبەر هاوپیشە ژنەكەی 
دەكرێت، یان لە الیەن بەرپرس و بەڕێوەبەرەوە 
بەرامبەر كارمەنــد دەكرێت. ئەمەی دووەمیان 

زیاتر لە ڕێگەی بەكارهێنانی پۆستەوەیە.
النــە محەممەد كــە فەرمانبــەرە، یەكێكی 
دیكەیە لەوانەی بەرەوڕووی گێچەڵی سێكســی 
بووەتــەوە، دەڵێت رۆژێــك وەك هەر رۆژێكی 
ئاسایی لەســەر كارەكەی بووە، فەرمانبەرێك 
لە هاوپیشــەكانی فەرمانگەكەی بەشێوەیەكی 
نائاسایی دەستی بۆ سنگی بردووە، بەاڵم ئەو 

لە دەستی هەاڵتووە.
النــە دەڵێــت كەیســەكەی خســتە بەردەم 
بــەاڵم  دادگا،  و  فەرمانگەكــەی  بەرپرســانی 
دواتــر لەترســی قســەی كۆمەڵگــە و رۆتینی 
دادگا و لیژنــەی كارگێڕی، بەناچاری وازی لە 

كەیسەكەی هێنا.
رێكاری یاســایی بەرامبەر پرســی گێچەڵی 

سێكسی لە هەرێمی كوردستان لە چوارچێوەی 
یاســاكانی عێراق و هەرێمی كوردستاندایە كە 
بریتییە لە مادە )402( لە یاســای ســزادانی 
عێراقــی ژمارە 111ی ســاڵی 1969. ئەمەش 
تەنیا لەحاڵەتی بێزاركردن، ئەگەر قســەكردن 
بێزاركردنــی  و  دەســتبردن  یاخــود  بێــت 
جەســتەیی، بــەاڵم ئەگــەر كارەكــە بچێتــە 
خانەی )القەكردن( ئەوا دەچێتە چوارچێوەی 
مــاددە یاســاییەكانی 395 و 396، لەحاڵەتی 
بێزاركردنیش بە ئامێرەكانی پەیوەندی و تۆڕە 
كۆمەاڵیەتیەكان ئەوا بەپێی یاسای ژمارە )6(
ی ســاڵی 2008ی یاســای خراپ بەكارهێنانی 
ئامێرە پەیوەندییــەكان ماددەی )2(، مامەڵە 

لەگەڵ دۆسیەكە دەكرێت.
بەرپرســانی پۆلیــس ئاماژە بــەوە دەدەن 
كــە ئــەوان لەســەر بنەمــای داوای یاســایی 
كاردەكەن و هەر كەیسێك لەوبارەیەوە هەبێت 

بەدواداچوونی بۆ دەكەن.
گوتەبێژی پۆلیســی ســلێمانی لەوبارەیەوە 
دەڵێــت: "گێچەڵــی سێكســی هەیــە، پۆلیس 
لەچوارچێــوەی داوای یاســایی كاری لەســەر 

دەكات، بەشێكیشــی بەنهێنــی دەمێنێتــەوە 
چونكــە لەبەر كۆمەڵێك هۆكار، ئەو كەســەی 
كارەكەی بەرامبەر كراوە داوای یاســایی تۆمار 

ناكات".
پرســی گێچەڵــی سێكســی لە دامــەزراوە 
گشــتی و تایبەتەكاندا یەكێكە لەو پرســانەی 
كەمتــر بەرچــاوی میدیــاكان و ڕای گشــتی 
دەكەون، هەربۆیە بەشــێكی زۆریان بە نهێنی 
كولتــووری  بەهــۆی  ئەمــەش  دەمێننــەوە، 
كۆمەڵگە و رۆتینی دادگا و نەبوونی سزایەكی 

توند بۆ بكەرانی.
سێكســی  گێچەڵــی  پرســی  زیادبوونــی 
بەشــێوەیەكە كــە لــە یەكێــك لــە چاالكیــی 
رێكخراوەكانــدا وەكــو راســپاردەیەك هاتووە 
تــا بتوانرێــت كاری لەســەر بكرێــت و رێگری 

لێبكرێت.
هەردوو دامــەزراوەی رێكخــراوی چاودێری 
میدیای كوردی و دەزگای میدیایی )كەركووك 
نــاو( مێزگردێكیان بۆ بەشــێك لــە میدیاكارە 
مێیینەكان لە )هەولێر، ســلێمانی، گەرمیان، 
كەركووك( لەســلێمانی رێكخست، تێیدا چەند 

راســپاردەیەكیان ئامادەكــرد، لــە یەكێكیاندا 
هاتــووە: "ژمارەیــەك لــە میدیاكارانی مێیینە 
دەســتدرێژی  و  گێچەڵپێكــردن  رووبــەڕووی 
سێكســی دەبنــەوە لەالیەن بڕیاربەدەســت و 
بەرپرســانی دەزگاكانیان و ئەو ســەرچاوانەی 

كە زانیارییان لێوەردەگرن".
بەپێــی رێككەوتننامەكانــی مافــی مــرۆڤ 
و بەتایبەتیــش ئــەو پەیماننامانــەی لەبارەی 
پارێزراویی ژنانەوە هاتوون، گێچەڵی سێكسی 
بــە یەكێك لــە پێشــێلكارییەكان بەرامبەر بە 
ژنــان دادەنرێــت، بۆیە بــەردەوام راپۆرت لەم 
بــارەوە ئامــادە دەكرێت، ئەویــش بەئامانجی 

دانانی یاسای توند و رووبەڕووبوونەوەی.
كۆمەڵــی  رێكخراوەكانــی  لــە  بەشــێك 
مەدەنیش پرسی گێچەڵی سێكسی بە مەترسی 
دەزانن و بەپێویســتی دەزانــن كاری زیاتر بۆ 

رووبەڕووبوونەوەی بكرێت.
لــەو  هاریــكاری یاســایی ژنــان یەكێكــە 
رێكخراوانــەی كار بــۆ پرســی ژنــان دەكات، 
دادگاكان،  و  یاســا  كەیســی  بەتایبــەت 
بەرپرســانی دامەزراوەكەش دەڵێن ئامادەن بۆ 

هەر پرســێكی لەو شــێوەیە لەنــاو دادگا و لە 
دەرەوە، كاری مەدەنی و یاسایی بۆ بكەن.

بەڕێوەبــەری  حەمەڕەشــید،  شــۆخان 
رێكخراوی هاریكاری یاسایی ژنان دەربارەی ئەم 
كێشەیە دەڵێت: "گێچەڵی سێكسی تا دێت لە 
دامەزراوەكاندا زیاد دەكات، مەترسییەكەشــی 
چونكــە  دەمێنێتــەوە،  بەنهێنــی  لەوەدایــە 
قوربانییەكە بەهۆكاری ئابڕووچوون، بێدەنگی 
هەڵدەبژێرێــت، بۆیــە بكەری كارەكــە كەمتر 
ســزای یاســایی وەردەگرێت و زۆربەی جاران 

بەبێ سزا دەرباز دەبێت".
شــۆخان هەروەهــا دەڵێــت، لە رابــردوودا 
كەیسی لەو شێوەیان هەبووە، بەاڵم بەهۆكاری 
رۆتینی دادگا و نەبوونی ســەربەخۆیی بڕیاری 
دامەزراوەكان لەنێوان فەرمانبەر و بەرپرسەكە، 
قوربانییەكــە لــە مافی خۆی بێبــەش كراوە، 

نەتوانراوە بكەری كارەكە سزا بدرێت".

ئەم ستۆرییە بە هاوكاری و پشتیوانیی 
رێكخراوی “Internews” ئامادەكراوە.

لە زاخۆ تەرمی ژنێك دەدۆزرێتەوە

"تەسلیمی بەرپرسەكەم نەبووم، لە كارەكەم دەركرام"

ئافرەتێكی كەڕوالڵ
لە نێوان دوو وەزارەتدا گیری خواردووە 

برایەكی )ز( بە تۆمەتی كوشتنەكەی دەستگیركراوە

بەرپرسێكی وەزارەتی كار

ئەگەر وەزارەتی 
تەندروستی 
چارەسەری بكات 
وەریدەگرین

بەڕێوەبەری نەخۆشخانەی سۆزی 
دەروونی

ئەو ئافرەتە 
نەخۆشیی 
دەروونی نییە تا 
چارەسەری بكەین

شكار ئەحمەد
رووداو - هەولێر

ئافرەتێكــی كەڕوالڵ لەنێوان هەردوو وەزارەتی 
كاروبــاری  و  كار  وەزارەتــی  و  تەندروســتی 
كۆمەاڵیەتی گیرۆدە بووە، رۆژێك دەبرێتە خانەی 
بەســااڵچووان، رۆژێــك لە شــەڵتەرە و رۆژێكیش 
دەبرێتــە نەخۆشــخانەی دەروونــی. بەڕێوەبەری 
گشتی چاودێری و گەشەپێدانی كۆمەاڵیەتی دەڵێ 
دەبێت وەزارەتی تەندروستی كێشەكەی چارەسەر 
بــكات و بەڕێوەبــەری نەخۆشــخانەی دەروونــی 
سلێمانیش دەڵێ: "دەبێت لە خانەی بەسااڵچووان 

دابنرێ".

نەجیبــە ئافرەتێكی كەڕوالڵە، تەمەنی 39 
ساڵە و خەڵكی دەڤەری بیتوێنە. ئەو پێشتر 
بــە )رووداو(ی گوتبوو كە برایەك و ســێ 
خوشــكی هەن، بەاڵم ئامادەنین بەخێوی 

بكەن و دەریانكردووە.
زۆربــەی  ئافرەتــە  ئــەو 
كات لەســەر شــەقام و 
شــوێنە گشــتییەكانی 
دەبینــرێ،  هەولێــر 
ئەو بــە ئاماژەكانی 
ێ  بــڕ ە ید ر ە د
و  گێچــەڵ  كــە 
تی  یە كا و ســو
و  پێدەكرێــت 

هەندێكجاریش ئەشكەنجە دراوە.
كارمەنــدی  دوو   2019/3/28 رۆژی 
نەخۆشخانەی سۆزی دەروونی لە سلێمانی نەجیبە 
دێننــەوە هەولێر و لەبەردەم ماڵی بەســااڵچووانی 

هەولێر دایدەنێن و دەڕۆن.
ماڵــی  بەڕێوەبــەری  تۆفیــق،  كامــەران 
بەسااڵچووانی هەولێر بە )رووداو(ی گوت: "چەند 
كارمەندێكی نەخۆشــخانەی ســۆزی دەروونی ئەو 
كەیسەیان هێنابوو بۆ الی ئێمە و بەبێ ئەوەی ئێمە 
واژۆی وەرگرتنــی بكەین، لێرە بەجێیانهێشــتبوو، 
مامەڵەیەكی زۆر نامرۆڤانە و كارێكی زۆر خراپیان 
كردووە، چونكە چارەســەركردنی نەجیبە ئیشــی 
ئەوان بوو نەك ئێمە، بێجگە لەوەش ئەو كەیســە 
خەڵكی رانیەیە و لە سنووری ئەوانە نەك ئێمە".

كەیســی نەجیبە، وەك كامەران تۆفیق باســی 
دەكات، هیچ پەیوەندی بە خانەی بەسااڵچووانەوە 
نییــە، بەاڵم ئــەوان بۆ ئەوەی نەجیبە لەبەر باران 
نەمێنێتــەوە، بەشــێوەیەكی كاتی لــەالی خۆیان 

هێشتوویانەتەوە.
یوسف چاوشین، بەڕێوەبەری گشتی چاودێری 
و گەشــەپێدانی كۆمەاڵیەتی لە هەولێر، سەبارەت 
بە كەیسی ئەو ئافرەتە گوتی: "ئەگەر چارەسەری 
كەیسی نەجیبە لەالی ئێمە بووایە دەمانكرد، بەاڵم 
چارەســەرەكەی لــەالی وەزارەتی تەندروســتییە، 
هەركاتێــك چارەســەریان كــرد، ئێمــە ئامادەین 

بیبەین بۆ شەڵتەری ژنان".
بەپێی قســەی بەڕێوەبەری گشتی چاودێری و 
گەشــەپێدانی كۆمەاڵیەتی لە هەولێر، ئەو ئافرەتە 
مەترســییە بۆ ســەر ژیانی ئەوانی دیكە، یوســف 
چاوشین گوتی: "ئێمە پێشتر بردوومانە بۆ خانەی 
بەسااڵچووان و شــەڵتەری ژنانیش، بەاڵم بووەتە 
مەترســی بۆ ســەر ژیانــی ئــەوان، ئەوكاتەی لە 
شەڵتەر بووە هەوڵیداوە منداڵێك بخنكێنێ. كە لە 
خانەی بەســااڵچووانیش بووە لە بەسااڵچووەكانی 
داوە، شتی شكاندووە، بۆیە پێویستە ئەو ئافرەتە 

لەژێر چاودێریی وردی تەندروستیدا بێت".
لەبــارەی هێنانــەوەی نەجیبــەش بــۆ هەولێر، 
"كارمەندەكانــی  دەڵــێ:  چاوشــین  یوســف 
نەخۆشخانەی سۆزی دەروونی نەجیبەیان هێناوەتە 
بــەردەم ماڵی بەســااڵچووان و بەجێیانهێشــتووە 
بەبــێ ئەوەی ئێمە بە فەرمی وەریبگرین، نەدەبوو 

ئەو كارە بكەن".

بــەاڵم دكتــۆر الڤــە دارا عەلــی، بەڕێوەبەری 
نەخۆشــخانەی ســۆزی دەروونــی لە ســلێمانی و 
دەڵێــت:  دەروونییــەكان  نەخۆشــییە  پســپۆڕی 
"نەجیبــە بــە بڕیاری لیژنەیەكی حەوت كەســی و 
بە ئــاگاداری وەزیری تەندروســتی و بەڕێوەبەری 
گشــتی تەندروستی ســلێمانی گەڕێندراوەتەوە بۆ 
هەولێــر، چونكە دوای ئــەوەی لیژنەكە بینیویەتی 
و هەڵسەنگاندنی بۆ كراوە، ئەو خزمەتگوزاریانەی 
لە نەخۆشــخانەی ئێمە پێشكەشــی نەخۆشــەكان 

دەكرێ ئەم كەیسە ناگرێتەوە".
دكتۆرە الڤە گوتیشی: "نەجیبە نەخۆش نییە، 
بەڵكــو كێشــەكەی ئەوەیــە كەڕوالڵــە، بۆیە ئەم 
نەخۆشــە پێویستی بە ســەنتەرێكی تایبەت هەیە 
كە لــە زمانی جەســتە تێبگەن، چونكــە نەجیبە 
دەبێــت بە زمانی جەســتە قســەی لەگەڵ بكرێ، 
هەر بــۆ تاقیكردنەوەش لەســەر فەرمانی وەزیری 
تەندروســتی ماوەی 40 رۆژ لەالی ئێمە مایەوە و 
هەوڵــی زۆرمان لەگەڵدا و دەرمان و چارەســەری 
دەروونی پێدرا، بەاڵم ســوودی نەبــوو، بۆیە هەر 
گوناهیــش بــوو ژنێكــی گەنــج لەناو ئــەم هەموو 
نەخۆشــە دەرووییانــەدا بمێنێتــەوە، بۆیــە بــە 
فەرمانی لیژنەكە و ئاگاداری وەزیری تەندروســتی 

ناردمانەوە ئەو شوێنەی لێمان وەرگرتبوون".
نەجیبــە بــە ئاماژەكانی دەســتی دەیویســت 
بڵــێ كــە هــەردوو دەســتیان بەرزكردووەتەوە و 
هەڵیانواســیوە و ئەشكەنجەیان داوە، بەڕێوەبەری 
نەخۆشــخانەی ســۆزی دەروونی دەڵــێ: "كاتێك 
هێنایان بــۆ الی ئێمەش، ئــەو ئاماژانەی دەكرد، 

پێدەچێت كاتێك لەسەر شەقام بووبێت گێچەڵیان 
پێكردبێت و ئازاریان دابێت".

دەســتەی مافی مرۆڤ قسەیەكی دیكە دەكات. 
محەممەد گۆمەشــینی، گوتەبێژی دەستەی مافی 
مــرۆڤ بــە )رووداو(ی راگەیانــد: "حكومــەت و 
كاروبــاری  و  كار  و  تەندروســتی  وەزارەتەكانــی 
كۆمەاڵیەتــی و دەســتەی مافــی مــرۆڤ و دەزگا 
ئەمنییەكانیــش هیچ كەمتەرخەم نەبوون بەرامبەر 
ئەم ئافرەتــە، بەڵكو ئــەوەی كەمتەرخەمە خۆی 
و كەســوكاری خۆیەتــی، چونكە ئەو ئافرەتە هیچ 
كێشــەیەكی دەروونــی نییــە و تەنیــا كەڕوالڵــە، 
بۆیــە تەنیــا چارەســەر ئەوەیــە بچێتــەوە الی 

كەسوكارەكەی".
 )فۆتۆ: رووداو(نەجیبە لەالیەن کەسوکارەکەی لە ماڵ دەرکراوە

بكەرانی گێچەڵی سێكسی دەربازیان دەبێ
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لە هەولێر چوار كەس لەسەر ماددەی هۆشبەر دەستگیردەكرێنكۆمەاڵیەتی

رووداو - هەولێر
بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسی پارێزگای هەولێر دەستگیركردنی چواركەسی لەسەر ماددەی هۆشبەر راگەیاند. بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسی پارێزگای هەولێر، رایگەیاند: 

"شەوی رابردوو 2019/4/6 پۆلیسی نەهێشتنی تاوان، لەكاتی هەڵمەتێكی پشكنیندا، توانییان چوار كەس دەستگیر بكەن، كە لەو كاتەی كە سەرقاڵی بەكارهێنانی 
ماددەكە بوون". پۆلیسی هەولێر باسیشی لەوەكردووە :"پەڕاوی لێكۆڵینەوە بۆ دەستگیركراوەكان كراوەتەوە و دادوەری لێكۆڵینەوە بەپێی ماددەی 14ی ماددە هۆشبەرەكان 

بڕیاری بە بەندكردنی چواركەسەكەی دا."

       عومەر چاوشین
       رووداو - كۆیە

لــە پۆســتێكدا لــە ئەكاونتی 
ی  كە كە و یســبو فە
"باوكــە  نووســیبووی 
لەبــەر ئــەوەی ناوەكەی 
مــن لە پێش نــاوی تۆوە 
دێت، خوازیارم مەرگیشــم 
پێش مەرگــی تۆ بكەوێ". 
هێنا،  بــەدی  خۆزگەكــەی 
پــاش ئەوەی بــە چەكێكی 

تاپڕ خۆی كوشت.
 2019/3/28 رۆژی 
گەنجێكی تەمەن 18 ســاڵ 
بەنــاوی عەبدوڵــاڵ ســەمیع 
گەڕەكی  دانیشــتووی  خدر، 
حەمامــۆك لە قــەزای كۆیە، 
بە چەكــی تاپــڕ كۆتایی بە 

ژیانی خۆی هێنا. كەســوكارەكەی و پزیشــكی 
داد دەڵێــن خــۆی كوشــتووە، بــەاڵم كــەس 

هۆكارەكەی نازانێ.
عەقید عەلی عەبدوڵاڵ، بەڕێوەبەری پۆلیسی 
قــەزای كۆیــە بــە )رووداو(ی راگەیاند: "دوای 
ئــەوەی پۆلیس لە رووداوەكــە ئاگاداركرایەوە، 
رووداوەكــە،  شــوێنی  چوونــە  دەســتبەجێ 
دەركــەوت گەنجێكــی تەمــەن 18 ســاڵ بــە 
چەكــی تاپڕ خۆی كوشــتووە، ئــەو كوڕە هیچ 
نەخۆشــییەكی دەروونــی نەبــووە، پێدەچــێ 
بەهــۆی هەڵــە بەكارهێنانی چەكــەوە گوللەی 

بەركەوتبێ". 
گوتیشــی: "لەدوای خۆی هیــچ بەڵگەیەكی 
جێنەهێشــتووە كە بیســەلمێنێ بە مەبەســت 

خۆی كوشتووە".
هەر لەوبارەوە ستار سەعدوون، بەڕێوەبەری 
بەشی كارگێڕی لە پەیمانگای پزیشكی دادوەریی 
نەخۆشــخانەی قەزای كۆیە گوتی: "تەرمی ئەو 
گەنجە هێنرایە نەخۆشــخانەكەمان، پشــكنینی 

بــۆ كرا، بەپێــی زانیارییە ســەرەتاییەكان ئەو 
گەنجە خۆی كوشــتبوو، شوێنی فیشەكی تاپڕ 
بەســەر تەرمەكەوە بوو كە نێو دەم و لووت و 
چەناگــەی گرتبــوو، بەاڵم تــا ڕاپۆرتی كۆتایی 
دەرنەچــێ، جــۆری ڕووداوەكە ناســەلمێنرێت. 
شوێنی فیشــەكەكە دەریدەخات كە رووداوەكە 

خۆكوشتنە یان نا".
گــەورەی خێزانەكەیــان  كــوڕی  عەبدوڵــاڵ 
بــوو، باوكــی دەڵێت ئــەوان وەكــو هاوڕێیەك 
هەڵســوكەوتیان لەگــەڵ یەكدی دەكــرد، نەك 

باوك و كوڕ. 
ســەمیع خدر، باسی ژیانی كوڕەكەی كرد و 
گوتی: "كوڕەكەم هیچ كێشەی نەبوو، دوو ساڵ 
لەمەوبەر گوتی دەچمە ئەوروپا، منیش ناردم. 
سەرەتا چوو بۆ توركیا، پاشان بولگاریا، بەاڵم 

لەوێ دەرنەچوو، بۆیە گەڕایەوە".
ســەمیع دەڵێت كوڕەكــەی دوای گەڕانەوەی 
لە رێگەی كۆچ، تووشــی جۆرێك لە شــڵەژانی 
دەروونــی بووبوو "جاران كەســێكی زۆر هێمن 

و لەســەرخۆ بوو، بەاڵم كــە گەڕایەوە زوو زوو 
تووڕە دەبوو، زوو هەڵدەچوو".

عەبدوڵــاڵ لەگــەڵ خاڵــی ئیشــی تەختە و 
داری دەكــرد، خاڵــی چەند جارێــك بە باوكی 
عەبدوڵــاڵی گوتــووە كــە كوڕەكەی كەســێكی 
تووڕەیە، بۆ نموونە ئەگەر خواردنێك شــتێكی 

بەدڵ نەبێ، یەكسەر شەقی تێهەڵدەدات. 
ســەمیع دركی بــەوە كردبوو كــە كوڕەكەی 
پێویستی بە پزیشكی دەروونییە، بەاڵم دەترسا 
ئەگەر ئەو باســەی لەگــەڵ بكاتەوە لێی تووڕە 

بێ.
عەبدوڵــاڵ چەنــد خولەكێكــی كەم بــەر لە 
رووداوەكــە لەالی باوكی بــووە، بەاڵم لەپڕ ون 
دەبێ. ســەمیع گوتی: "عەبدوڵاڵ لەبەر ســۆبە 
دانیشــتبوو، لە ناكاو بزر بوو، دواتر گوێمان لە 
دەنگــی تەقە بوو، كە چووینە دەرەوە بینیمان 

عەبدوڵاڵ لەسەر زەوی كەوتووە".
ئەوەی لەســەر دڵی باوكی عەبدوڵاڵ بووەتە 
گــرێ، ئەوەیە كە نازانێ كوڕەكەی بۆچی خۆی 

كوشت. 
ســەمیع گوتی: "كوڕەكەم دوای خۆی هیچی 
جێنەهێشــتووە تا روونی بكاتەوە بۆچی خۆی 
كوشــت، نەمزانیوە كێشــەی لەگەڵ كەســیش 
هەبووبێ، بۆیە نازانین بۆچی خۆی كوشتووە".
بەاڵم ســەرچاوەیەكی ئاگادار كە نەیویســت 
رۆژە  "ئــەو  دەڵێــت:  باڵوبكرێتــەوە،  نــاوی 
خێزانەكــەی  نێــو  لــە  بچــووك  كێشــەیەكی 
عەبدوڵــاڵدا هەبــووە، دەمەقاڵەیــەك لە نێوان 
عەبدوڵــاڵ و باوكیــدا روویــداوە، پێدەچێ هەر 

لەبەر ئەو كێشە بچووكە خۆی كوشتبێ".
ســاتەوەختی  باســی  ســەرچاوەیە  ئــەو 
رووداوەكــەی كرد و گوتی: "ئەو رۆژە لە كاتی 
نانخواردنی نیوەڕۆ بووەتە دەنگەدەنگ لە ماڵی 
كاك ســەمیع، كوڕەكــەی لەســەر نانخــواردن 
هەســتاوە و رایكــردووە بــۆ نهۆمــی دووەمــی 
خانووەكەیــان، پاشــان هاتووەتە خــوارەوە و 
لەبــەردەرگا هاواری كردووە كە خۆی دەكوژێ. 

دواتر تاپڕەكەی تەقاندووە". 

تریسكە شێرزاد
رووداو – هەولێر

عومەر لە نێو گەراجی تاكسییەكانی هێڵی 
هەولێــر – مەخمــوور، لەنێو تاكســییەكەیدا 
چاوەڕێــی دەكــرد نۆرەی بێــت و چوار نەفەر 
لەگەڵ خۆی بباتەوە مەخموور، بەاڵم كەسێك 
لێــی هاتــە پێش و تەقەی لێكرد و كوشــتی. 
پۆلیــس تاوەكــو ئێســتا بكــوژی عومــەری 

نەدۆزیوەتەوە.
عومــەر محەممــەد، تەمەن 35 ســاڵ كە 
باوكــی چــوار منداڵــە و ماڵــی لــە ناحیەی 
دیبەگــەی ســەر بە قەزای مەخمــوور بوو، لە 
هێڵی نێوان هەولێر – مەخموور كاری دەكرد. 
عومەر ئێوارەی رۆژی 2019/3/29 لە نێو 

تاكسییەكەیدا كوژرا.
رائیــد هۆگر عەزیــز، گوتەبێژی پۆلیســی 
هەولێر بــە)رووداو(ی راگەیاند: "دوای ئەوەی 
شــوفێری تەكســییەك لە گەڕەكــی كوورانی 
شــاری هەولێر لەالیەن كەسێكی نەناسراوەوە 

تەقــەی لێكــرا، دەســتبەجێ مەفرەزەكانــی 
پۆلیس گەیشتنە شــوێنی رووداوەكە، دۆسیە 
بــۆ رووداوەكــە كراوەتــەوە، بــەاڵم بكوژەكە 

هەاڵتووە و تا ئێستا دەستگیر نەكراوە".
كوژراوەكــە  ئامــۆزای  قــادر،  هۆشــیار 
لەزاری شــۆفێرانی تێرمیناڵەكەوە كە لەكاتی 

رووداوەكە لەوێ بوون، دەڵێت 
دانیشــتووە،  تاكســییەكەیدا  لــە  عومــەر 
چــاوەڕێ بووە نۆرەی بێت، لەناكاو كەســێك 

لێی نزیكبووەتەوە و تەقەی لێكردووە. 
عومــەر  پشــكنینەكان،  گوێــرەی  بــە 
گوللەیەكــی دەمانچــە بەر ســەری كەوتووە، 
كەســوكارەكەی هێشــتا بــاوەڕ بــە مەرگــی 
لەنــاكاوی عومەر ناكەن، چونكە دەڵێن ئەوان 
كێشــەیان لەگــەڵ كەس نەبووە تــا چاوەڕێی 

رووداوێكی لەو شێوەیە بن.
دوو شــایەتحاڵ ســاتی كوژرانی عومەریان 
یەكێكیــان  كــە  گێڕایــەوە  )رووداو(  بــۆ 

هاوپیشەیەتی. 
)شــاكر.ح( كــە لــە هێڵــی مەخمــوور – 

هەولێــر كار دەكات، لــە كاتــی رووداوەكــە 
لــەوێ بووە، گوتــی "ســەعات نزیكەی یەكی 
نیوەڕۆ بوو، لە مزگــەوت دەهاتمەوە، چوومە 
نێــو ئۆتۆمبێلەكەم دانیشــتم، بینیم پیاوێكی 
كاڵوبەســەر، چووە الی تاكسییەكەی عومەر، 
مــن گومانم كــرد سەرنشــین بێــت و بیەوێ 
بچێتە دیبەگە. بەاڵم لە ناكاو گوێم لە دەنگی 
گوللەیەك بوو، بینیم پیاوە ســەر بە كاڵوەكە 
هــەاڵت. لــە ئۆتۆمبێلەكەم هاتمــە خوارەوە، 
بینیــم خوێــن لــە تاكســییەكەی كاك عومەر 
دەچــۆڕێ، ئەوكاتە زانیــم پیاوەكە تەقەی لە 

كاك عومەر كردووە".
زیاتــر لــە هەفتەیەك بەســەر رووداوەكەدا 
تێپەڕیوە، تاوەكو ئێستا هاوپیشەكانی عومەر 
نازانن ئەو پیاوە كێ بوو كە عومەری كوشــت 
و بۆچی كوشــتی. شــاكر لە وەسفی عومەردا 
دەڵێت: "كەســێكی بێ كێشــە بــوو، دەمێكە 
دەیناســین، نەمانزانیوە كێشەیەكی هەبووبێ، 

یان شەڕی لەگەڵ كەس كردبێ".
)ئە.ر( كە دووكانی لە نزیك گەراجەكەیە، 

دەڵێــت: "كە گوێم لە دەنگی تەقە بوو هاتمە 
دەرەوە، تەنیــا پشــتی ئــەو پیــاوەم بینــی 
رایكرد، كاڵوێكی لەســەر بــوو دەموچاوی بە 
كەمی دیار بوو، ســەری شــۆڕ كردبووەوە، لە 
كامێرای چاودێریش ســەیرمان كرد كەســمان 
نــاوە  لەســەر  كاڵوی  چونكــە  نەمانناســی، 
و ســەری شــۆڕ كردووەتــەوە، دەموچــاوی 

دەرنەچووە".
عومــەر نێژرا و پرسەكەشــی تــەواو بوو. 
خەمــی خێزانەكەی بوو بە دوو خەم، لەالیەك 
چوار منداڵ بێ باوك بوون، لەالیەكی دیكەش 
كەســیان نازانــن كــێ عومەری كوشــتووە و 

بۆچی كوژراوە.
رێبوار محەممــەد كە برا بچووكی عومەرە، 
بــە )رووداو(ی گــوت: "هێشــتا بــاوەڕ بەوە 
ناكەین براكەمان كوژراوە، چونكە ئەو كێشەی 
لەگەڵ كەس نەبوو، نازانین كێ كوشتوویەتی، 
عومــەر چ زیانێكی بۆ ئەو كەســە هەبووە؟". 
ئەوان چاوەڕێن پۆلیس بكوژەكە بدۆزێتەوە بۆ 
ئەوەی وەاڵمی ئەو پرسیارانەیان دەستبكەوێ.

تریسكە شێرزاد
رووداو – هەولێر

ســەبار ویســتی لەنێــوان باوكــی و براكەیــدا 
نێوبژیوانی بكات، لە ناكاو دوو گوللە لە دەمانچەی 
یەكێكیان دەرچوو و بەر سەبار كەوت. دوو رۆژ لە 
نەخۆشــخانە مایەوە و گیانی دەرچوو. تا ئێســتا 

كەس لەسەر ئەو رووداوە دەستگیر نەكراوە.
  رۆژی 2019/3/29 گەنجێكی تەمەن 20 ساڵ 
بەناوی )ســەبار،ع( دانیشــتووی قــەزای دوبز لە 
رۆژئــاوای كەركووك لە كاتــی نێوبژیوانی لەنێوان 
باوكــی و براكەیــدا كوژرا. لــە دوای رووداوەكەوە 

باوكی و براكەی هەاڵتوون.
ســەرچاوەیەك لە بنكەی پۆلیسی قەزای دوبز 
كە نەیوســیت ناوی باڵوبكرێتــەوە بە )رووداو(ی 
گــوت: "ئــەو رووداوە بەهــۆی دەمەقاڵێی نێوان 
باوك و برا گەورەكەی ســەبار بووە، وا دیارە برا 
گەورەی كوژراوەكە ویستوویەتی بچێتە دەرەوەی 
واڵت، بەاڵم باوكی رێگر بووە، ئیدی لەسەر ئەوە 

بووەتە دەمەقاڵەیان".
سەبارەت بەوەی كێ تەقەی لە سەبار كردووە، 
ســەرچاوەكەی پۆلیــس گوتــی: "دیــار نییە كێ 
تەقەكانــی كردووە، چونكە ســەبار تەنیا دوو رۆژ 

لە نەخۆشــخانە مایەوە و مــرد، نەتوانرا ئیفادەی 
لێوەربگیــرێ، بــاوك و براكــەی دوای تاوانەكــە 

هەاڵتوون و تا ئێستا دەستگیر نەكراون".
 كەســوكاری ســەبار ئامادەنین قســە لەسەر 
ئــەو بابەتە بكەن، برایەكی بەناوی ئیبراهیم تەنیا 
ئەوەندەی گــوت كە "ئەوە كێشــەیەكی خێزانیی 
خۆمانــە، ســكااڵ لەســەر كــەس تۆمــار ناكەین، 
خۆمــان بــە عەشــایری كێشــەكەمان چارەســەر 

دەكەین".
)ف.س( كــە ئاگاداری كێشــەی نێوان باوكی 
ســەبار و براكــەی بــووە، بــە )رووداو(ی گوت: 
"برایەكی ســەبار دەیویست بچێتە ئەوروپا، بەاڵم 
باوكی رێگەی پێنەدەدا و پێیدەگوت چیت دەوێت 
بۆت دەكەم، بەس مەڕۆ، بەاڵم كوڕەكە سوور بوو 
لەســەر بڕیاری خۆی، ئیدی لەســەر ئەمە بوو بە 

دەمەقاڵەیان". 
  بــە گوتــەی )ف( باوكــی ســەبار كوڕەكانی 
خــۆی زۆر خۆشدەویســتن، نەیدەویســت بە هیچ 
شــێوەیەك لێی دووربكەونەوە، بە تایبەتی كوڕە 

گەورەكەی كە داوای دەكرد بچێتە دەرەوە.
نازم كە برا گەورەی ســەبارە، ماوەیەك لەالی 
كەســوكارەكەی باســی چوونە ئەوروپا ناكات، تا 
وابزانن چیــدی بیر لە چوونــە دەرەوە ناكاتەوە، 

بــەاڵم رۆژێك پێش كوژرانی ســەبار، دووبارە ئەو 
بابەتە دێنێتەوە بەرباس.

)ف( گوتی "رۆژێك پێش رووداوەكە بە باوكی 
گوتبــوو، شــتەكانم كۆدەكەمــەوە و بەمنزیكانــە 
دەڕۆم، بــەاڵم باوكی پێیگوتبــوو هەرگیز رێگەت 

نادەم بڕۆی".
 

 )ف( كە خــۆی شــایەتحاڵی گفتوگۆی نێوان 
نازم و باوكی بووە، گوتی: "نازم داوای پارەیەكی 
زۆری لــە باوكــی كــرد و گوتــی كارم پێیەتــی، 
باوكیشــی پێیگــوت هەرگیــز ئــەو پــارە زۆرەت 
نادەمــێ، چونكــە دەزانــم دەتــەوێ پێــی بچیتە 
دەرەوە. مــن منداڵم بــۆ ئەوە گــەورە نەكردووە 
بچێتــە ئەوروپا، ئیدی كوڕەكــەی بە تووڕەییەوە 

چووە دەرەوە".
دوای هاتنــی داعش بــۆ ناوچەكەیان، زۆربەی 
هاوڕێكانی نازم ســەری خۆیان هەڵگرت و چوونە 
دەرەوەی واڵت، هــەر ئەوەش وای لە نازم كردبوو 

بیر لە چوونە دەرەوە بكاتەوە.
)ف( باســی رۆژی رووداوەكەی كرد و گوتی: 
"وا دیارە دوای ئەوەی نانی نیوەڕۆیان خواردووە، 
دیســان برای ســەبار كێشەی دروســت كردووە و 
باســی دەرەوەی واڵتــی كــردووە، گوتوویەتــی 

خــراپ  كارێكــی  یــان  دەرەوە  دەمنێرنــە  یــان 
دەكەم، لەوكاتەدا دەمانچــەی دەرهێناوە، باوكی 
ویســتوویەتی لێــی وەرگرێت، لەنــاكاو دوو گوللە 
لــە دەمانچەكە دەردەچن و بەر ســەبار دەكەون. 
ئەو كوڕە تەنیا دوو رۆژ لە نەخۆشخانە مایەوە و 

گیانی دەرچوو".
پزیشــكەكان هــەر زوو بــە باوكی ســەباریان 
گوتبــوو كە ئەگــەری زیندوومانــەوەی كوڕەكەت 
زۆر زۆر كەمە، بۆیە هەر ئەوكات لە نەخۆشــخانە 
چووەتە دەرەوە و كەس نازانێ لە كوێیە. هەروەها 
براكەشــی بەهەمانشــێوە خۆی شــاردووەتەوە و 
كەسیان بەشدارییان لە ناشتن و پرسەی سەباردا 

نەكردووە.
كەســوكاری ســەبار كێشــەكە بە كێشەیەكی 
نێوخۆیــی خێزانەكەیــان دەزانن، بۆیە ســكااڵیان 
لەســەر بــاوك و برای ســەبار تۆمــار نەكردووە، 
ئەوان دەیانەوێ كێشەكە لە نێوخۆیاندا چارەسەر 
بكەن، بەبێ ئەوەی باوك و برای سەبار دەستگیر 

بكرێن.
سەبار قوتابی دوا قۆناغی ئامادەیی بوو، خۆی 
ئامــادە دەكرد ئەو قۆناغە ببــڕێ و بگاتە زانكۆ، 
بەاڵم بەهۆی شــەڕی نێو خێزانەكەی، ئاواتەكەی 

لەگەڵ خۆی بردە ژێر گڵ.

گەنجێك لە شەڕی نێوان 
باوكی و براكەیدا دەكوژرێ

لە پێش چاوی دایكی،
بە چەكێكی تاپڕ خۆی كوشت

عومەر لەناو تەكسییەكەیدا كوژرا

)سەبار.ع(

عەبدوڵاڵ سەمیع خدر

عومەر محەممەد
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كورد لە باكووری كوردستان بوونە فریادەڕەسی 
وەك  )ئاكپارتــی(،  گەشــەپێدان  و  داد  پارتــی 
چــۆن پارتــی دیموكراتی گــەالن )هەدەپــە( بوو 
بــە فریادڕەســی پارتی گەلی كۆمــاری )جەهەپە( 
لــە شــارە گەورەكانی وەك ئیســتانبوڵ و ئانكەرە 
و ئیزمیــر. ئاخــر ئاكپارتــی بە دەنگی كــورد 31 
بــردەوە.  كوردســتان  باكــووری  لــە  شــارەوانی 
جەهەپــەش بــە پشــتگیریی هەدەپــە و لەســەر 
بنەمای دوژمنی دوژمنم دۆستمە، توانی شارەوانیی 
پایتەخــت و گەورە شــارێكی وەكو ئیســتانبوڵ لە 

دەستی پارتی دەسەاڵتدار دەربێنێ.
دوو رۆژ بــەر لــە هەڵبژاردنی شــارەوانییەكانی 
توركیا لە 2019/3/31 لەگەڵ هاوكارانم چووین بۆ 
ئامەد بە مەبەستی رووماڵكردنی هەڵبژاردن، تا دوو 
رۆژ دوای هەڵبژاردنــەكان ماینەوە. ئەو چوار رۆژە 
تابلۆكــەی بە تەواوی بــۆ روونكردینەوە كە بۆچی 
دەنگی هەدەپە لە شار و شارۆچكەكانی كوردستان 
كەمی كرد و كورد بۆچی دەنگی بە ئاكپارتی دا.  

خەڵكــی دڵپڕ زۆر بوون، بــەاڵم زۆربەیان لەبەر 
دوو هــۆكار رەتیاندەكردەوە قســە بۆ میدیا بكەن، 
بەشــێكیان دەیانگوت لە ترســی جەوانانی هەدەپە 
ناوێرن هیچ بڵێن، بەشێكیشیان كە پێدەچوو زۆرتر 
فەرمانبــەر و مووچەخــۆر بــن، لە ترســی نانبڕین 

لەالیەن ئاكپارتییەوە، بێدەنگییان پێ باشتر بوو.

كــورد لــە باكــووری كوردســتان تا ئێســتاش 
باجــی خەندەقی شــارەكان دەدات كــە پەكەكە لە 
رێگەی ئەو رێكخراوانەی بەناوی گەنجانی ســڤیل و 
ناوی دیكەوە لە شــارەكان دروســتی كردبوون، لە 
ساڵی 2016 شــەڕی بردە نێو شارەكانی باكووری 
كوردســتان. بــەالی خەڵكەوە ئەو شــەڕە جگە لە 
ماڵوێرانــی دەســتكەوتێكی بۆ ئــەوان نەبوو. بۆیە 
دەنگدەرانــی كورد بە تایبەتی ئەوانــەی پێیانوایە 
پەكەكــە و هەدەپــە دوو ڕووی یــەك دراون، لــە 
هەڵبژاردنەكــەی 31ی ئاداردا هەدەپەیان ســزا دا، 
بە جۆرێك هەدەپە شارەوانییەكانی وەكو شرنەخ و 

رۆبۆســكێی لەدەستدا كە كەم ماڵ لەو دوو شوێنە 
هەن، شەهیدێكی پەكەكەیان نەبێ. 

هەدەپــە چاوەڕێــی كەمبوونــەوەی دەنگەكانی 
دەكــرد، بــە تایبەتی دوای ئەوەی لــە بەرژەوەندی 
جەهەپە، كاندیدی بۆ چەند شــار و شارۆچكەیەك 
دانەنــا، بەاڵم چاوەڕێی ئــەوەی نەدەكرد ئاكپارتی 
31 شارەوانی لە باكووری كوردستان لێ بستێنێ.

ئەوەی بەشــێك لە كوردی باكووری كوردستانی 
لە هەدەپــە نیگەران كــردووە، ئەوەیە كە هەدەپە 
خۆی وەكو پارتێكی هەموو توركیا نیشانداوە، نەك 
پارتێكــی كوردی باكــووری، زۆر كــەس پێیانوایە 

هەدەپــە هێنــدەی گرنگی بە توركــەكان و هێنانە 
پێشــەوەیان لە پەرلەمان و سەركردایەتی هەدەپە 
دەدات، هێندە گرنگی بە كورد نادات. لە شــارێكی 
وەكو شــرنەخ كە تەنیا چەند كیلۆمەترێك لە زاخۆ 
دوورە، رەنگە ســەدان كەســی بەتەمەن هەبن هەر 
زمانی توركی نەزانن، بەاڵم لە بانگەشەی ئەمجارەی 
هەڵبژاردنــی شــارەوانییەكاندا ســەزایی تەمەلــی، 
هاوسەرۆكی گشتی هەدەپە كە بە رەچەڵەك توركە، 
بە زمانی توركی لەوێ گوتاری پێشــكەش دەكرد. 
لە هەڵبژاردنی تەمموزی 2018ی پەرلەمانی توركیا 
هەر لەو شــارە، بەربژێرێكی تورك بە دەنگی كورد 

گەیشتە پەرلەمان، بەاڵم ئەمجارە هەر بەو دەنگانە 
بەربژێری ئاكپارتی لە هەڵبژاردنی شــارەوانییەكان 

دەرچوو.
ئەو شەوەی ئەنجامەكان ئاشكرا دەكران، من لە 
بارەگای سەرەكی هەدەپە بووم لە ئامەد. هەریەك 
لە پەروین بوڵدان هاوســەرۆكی گشــتی هەدەپە و 
فەلەكناس ئوجا، پەرلەمانتاری هەدەپە و ژمارەیەك 
گــەورە بەرپرســی هەدەپــەش لە هۆڵێكــی گەورە 
چاوەڕێی ئەنجامەكانیان دەكرد، ئەوان ئەگەرچی بە 
كەمبوونەوەی دەنگەكانیان لە باكووری كوردستان 
نیگەران بوون، بەاڵم زۆرتر چاویان لەسەر ئەنجامی 

دەنگەكانی ئانكەرە و ئیستانبوڵ بوو.
لــە پەرویــن بوڵدانم پرســی: ئەنجامــەكان بە 
دڵــی ئێــوەن؟ "ئەنجامی دەنگەكان لە شــارەكانی 
كوردستان بە دڵی ئێمە نییە، بەاڵم سیاسەتی ئێمە 
كە شكســتهێنان بوو بە ئەردۆغــان و ئاكپارتی لە 
ئیســتانبوڵ، ئانكەرە و ئیزمیر ســەركەوت". ئەمە 

وەاڵمی پەروین بوڵدان بوو.
لــە هەڵبژاردنــی 2014دا هەدەپــە 10 پارێزگا 
)كە سێیان گەورە شــارەوانین(، هەروەها سەرۆك 
شارەوانیی 93 شــارۆچكەی بەدەستهێنابوو، بەاڵم 
لەو هەڵبژاردنەدا سەرۆك شارەوانی هەشت پارێزگا 
)كە سێیان گەورە شارەوانین( و سەرۆك شارەوانی 

60 شارۆچكەی بەدەستهێنا. 
باكــووری  لــە  ئاكپارتــی  ســەركەوتنی 
كوردســتان، رێژەیەكی كەمــی دەگەڕێتەوە بۆ ئەو 
خزمەتگوزارییانــەی لە مــاوەی رابردوودا لە رێگەی 
قەیومەكانــی شــارەوانییەوە پێشــكەش كــراون، 
زۆرینەكەشی پەیوەندی بە نیگەرانییەكانی كوردەوە 
هەیە لــە هەدەپە. بۆیە دەبێ سیاســەتی هەدەپە 
بۆ باكووری كوردســتان جیاواز بێ لەو سیاسەتەی 
بــۆ توركیــا هەیەتــی. خەڵك هەلــی كار و ئارامی 
و ئاوەدانــی بــەالوە گرنگــە، ئەگەرچی هێشــتاش 
خەڵكانێك هەن بە تاسەوە چاوەڕێی هەواڵی شەڕی 

پەكەكە و سوپای توركیا دەكەن. 
لــەو هەڵبژاردنــەدا دەركەوت كــە دەنگی كورد 
ســەنگی مەحەكە، بۆیە ئەگەر هەدەپە وەكو كورد 
دەڵێــن بەخۆیــدا نەچێتــەوە، چــاوەڕێ دەكرێ لە 
هەڵبژاردنی داهاتوودا دەنگەكانی كەمتریش ببنەوە. 
ئەمــەش بە جیاكردنەوەی ماڵی خۆی دەبێ لەگەڵ 
پەكەكە، هەوڵدان بۆ دەســتپێكردنەوەی پرۆســەی 
ئاشــتی لــە توركیــا. گۆڕینی سیاســەتی كاری لە 
باكووری كوردســتان. هەڵبژاردنی شــارەوانییەكان 
وانەیەكیــش بوو بۆ ئەردۆغان كــە ئەگەر تۆ كورد 
بە زەبروزەنگ و دانانی قەیوم و تێكدانی شارەكانی 
ســزا بدەی، ئەوە كورد لەسەر ســندوقی دەنگدان 
سزات دەدات، وەك ئەوەی لە ئیستانبوڵ و ئانكەرە 

و ئیزمیر كردی.

* بەرپرســی ئۆفیســی دهۆكی تۆڕی میدیایی 
رووداو

كورد هەدەپەی سزا دا، ئەویش ئاكپارتی تەزاند

ناسر عەلی*

پاش حەوت كاژێر گەشت بە فڕۆكە، لە كەناری 
زەریای هیندی لە ســریالنكا لە رێســتورانتێك 
دانیشتووم، ئێوارەیە، خۆر خەریكە وردە وردە 
لەنێو دەریادا ون دەبێت، كەشــێكی شــێدار و 
هەوایەكی خۆش. لە ئێوارەیەكی وادا چی لەوە 

خۆشترە خواردنێكی نوێ تاقیبكەیتەوە.
چەنــد گەنجێك كــە تەمەنیــان لەنێوان 18 
بۆ 25 ســاڵی دەبوو لە رێســتورانتەكە كاریان 
دەكــرد، منیــش لەگــەڵ شــیرینی هاوژینــم 
بــە لیســتی خواردنەكانــدا دەگەڕێیــن تاوەكو 
ژەمەكەمــان هەڵبژێرین، یەكێــك لەو گەنجانە، 
هاتە الی مێزەكەمان و بە ئینگلیزی لێی پرسین 
چــی دەخــۆن؟ پــاش وەرگرتنــی داواكەمان، 
تەماشــایەكی كردین و گوتــی: "بێ زەحمەت، 
ئێوە خەڵكی كوێن؟"، ئەمە سادەترین پرسیارە 
كە بەرەوڕووی هەر گەشتیارێك دەبێتەوە لە هەر 

واڵتێك، بەاڵم وەاڵمەكەی بۆ كوردێك قورسە.
"خەڵكی كوردســتانین" بەم شێوەیە وەاڵمی 
گەنجەكــەم دایەوە، كەمێك تێڕاما وەك ئەوەی 
شتێك لە خەیاڵیدا بێت و بە شوێنیدا بگەڕێت، 
گوتم: "كوردســتان دەكەوێتە باكووری عێراق و 
باشــووری تور.." قســەكەی پێ بڕیم و گوتی: 
"دەزانم كوردستان لەكوێیە". ئەم وەاڵمەی سەیر 
بوو بەالمەوە، گەنجێكی سینهالی لە دوورگەیەكی 
باشووری ئەم هەسارەیە لەنێو زەریای هیندی، 

چۆن لەبارەی كوردستانەوە زانیاری هەیە!
لــە گەنجەكەم پرســی چــۆن دەزانیت؟ "لە 
پەبجییەوە.. كورد لە پەبجی یاریزانی باشــن و 
زۆر بەتوانان، لەوێوە كوردستانم ناسیوە. ئێوە 
لە پەبجی زۆر باشــن، منیش یاریزانێكی باشم 

لە پەبجی".
هەرچەنــدە هیــچ لە یــاری پەبجــی نازانم، 
سوپاسی گەنجەكەم كرد و هیوای سەركەوتنم بۆ 
خواست لە یارییەكەیدا، بیرمكردەوە كە خەباتی 
ســەد ســاڵەی كورد، ماڵوێرانــی و دەربەدەری 
و قڕكردن و جینۆســاید، پاشــان دروستكردنی 
هەرێمی كوردستان و ئەم هەموو زانكۆ و میدیا 
و موفەكیــرە كوردە، هیچی تۆزقاڵێكی پەبجی 
رۆڵی نەبووە لەوەی گەنجێكی دوورەدەستی ئەم 

سەردەمە، بزانێت كورد كێن و لە كوێ دەژین.
نــەوەی  لــە  زۆر جیــاوازە  نــوێ  نــەوەی 
پێشوو. ئەوان ســەریان لەنێو ئەو ئامێرانەدایە 
كە بەدەســتیانەوەیە، ســەرچاوەی پاشــخانە 
مەعریفییەكەیان دیجیتاڵییە، هەر شتێك بچێتە 
نێو ئەو جیهانە دیجیتاڵییەوە ئەوان لەبارەیەوە 
دەزانــن، ئەگەر نا لەالی ئــەوان نییە، تەنانەت 
ئەگەر روویشیدابێت. كەواتە بۆ ئەوەی هەبیت، 
دەبێت ببیت بە بەشێك لەو جیهانە دیجیتاڵییە.
پاش چەند رۆژێك ســریالنكام جێهێشــت و 
چــووم بۆ ماڵدیڤــس و چەند رۆژێــك مامەوە. 
دووبــارە گەڕامەوە بۆ ســریالنكا، لە ســەرەی 
كۆنترۆڵی پاسپۆرتدا لە فڕۆكەخانەی باندارانایكە 
Bandaranaike لــە شــاری كۆڵۆمبــۆ كــە 
پایتەختی سریالنكایە وەستاوم، سەرەمان هات 
و دەچینە پێش ئەفسەری كۆنترۆڵی پاسپۆڕت. 
پیاوێكی رەشتاڵەی تەمەن 40 سااڵن، بەرگێكی 
سپی لەبەرە، ساڵوی لێدەكەم و پاسپۆرتەكانی 
دەخەمە بەردەست، تەماشایەكی پاسپۆرتەكانی 
كرد و تەماشایەكی ئێمەشی كرد، بە ئینگلیزی 
لێی پرسین: "عێراق كێشــەی زۆرە، وانییە؟"، 
زۆرە.  كێشــەی  هێشــتا  بەڵــێ،  پێمگــوت 
پێیگوتین خەڵكی كوێی عێراقن "ئێمە خەڵكی 
كوردستانین، هەرێمێكە لە عێراق، ئێمە كوردین، 
ناوچەكانی ئێمە ئارامتــرن وەك لە ناوچەكانی 
عێــراق". ئەفســەرەكە گوتــی "كوردســتان لە 

باكووری عێراقە، وانییە؟"، گوتم بەڵێ. 
"من مەســیحییەكی كاتۆلیكــم، دەزانم ئێوە 
پێشــوازیتان لــە ئــاوارە كریســتیانەكان كرد 
لە شــەڕی داعــش". ئەفســەرەكەی كۆنترۆڵی 
پاســپۆرت پێیگوتم "لێرە لە ســریالنكا بۆیان 
باس دەكرین كە چی بەســەر كریســتیانەكاندا 
هاتووە و چۆن چوونەتە هەرێمی كوردســتان و 
لەوێ پارێزراون، بەو شێوە هەرێمی كوردستان 

و كورد دەناسم".
لێكردیــن  زۆری  پرســیاری  ئەفســەرەكە 
لەبارەی رەوشی كریستیانەكان، هەروەها شەڕی 
داعش و ئایا هێشــتا داعش هەڕەشەیە یان نا، 
ئەفســەرەكە پێیگوتین: "من سەركردەكەشتان 
دەناســم، بــەردەوام بــە جلوبەرگــی نەریتــی 
خۆتانەوە دەردەكەوێت، ئــەو زۆر بەناوبانگە". 
ئەفسەرەكە نەیدەزانی ئەو پیاوەی باسی دەكات 
مەسعوود بارزانییە: "مەبەستت بارزانییە؟" لێم 
پرسی، "بەڵێ بەڵێ، ناویم بیرچووبووەوە، بەاڵم 

دەیناسم".
ئەفسەرەكەی فڕۆكەخانە، پێچەوانەی گەنجە 
تەمەن 18 ســاڵەكە، بە پێناســەیەكی جیاواز، 
كورد دەناســێتەوە. چونكە ئــەو كەمتر چاوی 
لەســەر مۆبایلەكەیەتــی و تاكــە ســەرچاوەی 

زانیارییەكانی نییــە، جەنگ و داڵدەدانی ئاوارە 
مەسیحییەكان وێنای كوردی ال دروستكردووە، 
بەاڵم ئەمە بەالی گەنجە تەمەن 18 ســاڵەكەوە 
گرنــگ نییــە، ئــەو دەزانێت كورد لــە پەبجی 

یاریزانی باشن و ئەمە بەسە بۆ ئەو.
ئەم نەوە نوێیە كە ئێستا تەمەنیان لە نێوان 
16 بۆ 20 ساڵە، تاوەكو 20 ساڵی دیكە دەبنە 
فەرمانبەر و ئەفســەر و بەڕێوەبەری گشــتی و 
دامەزراوەكانــی جیهــان بەڕێوەدەبــەن، واڵتــە 
پێشــكەوتووەكان لە ئێســتاوە هەستیان بەمە 
كــردووە، دەزانــن رێگە كۆنەكان بۆ ناســاندنی 
واڵت و گەلەكەیان چیتر كارا نییە، بۆیە ئێستا 
كارێك دەكەن پێی دەگوترێت :"دیبلۆماسییەتی 

دیجیتاڵی".
كاری دیبلۆماســییەتی دیجیتاڵی ناساندنی 
واڵت و گەل و دروستكردنی كاریگەریی سیاسی 
و پەیوەنــدی میللی و كۆكردنــەوەی لۆبییە لە 
رێگــەی دیجیتاڵــەوە، نزیكبوونەوەیە لە واڵتان 
بەبــێ ئەوەی پێویســت بە ســەردانی واڵتەكە 

بكات.

ئیســرائیل لەو بوارەدا پێشــەنگە، بەشێكی 
هەیــە لەنێــو وەزارەتــی دەرەوە كاریــان تەنیا 
رێگــەی  لــە  دیجیتاڵییــە،  دیبلۆماســییەتی 
سۆشــیالمیدیاوە پەیامی واڵتەكەیان بە جیهان 
دەگەیەنــن و هەوڵی دروســتكردنی پەیوەندی 
دەدەن، بەتایبەتــی لەگــەڵ هاوواڵتییانی واڵتە 
عەرەبییەكان، چونكە پەیوەندی فەرمی لەنێوان 

زۆرینەی واڵتانی عەرەبی و ئیسرائیلدا نییە.
ئیسرائیل لە تۆڕە كۆمەاڵیەتییە جیاوازەكاندا 
چەندیــن پەیجــی هەیە بە زمانــی عەرەبی، لە 
رێگەیەوە پەیوەندی لەگــەڵ وەرگری عەرەبیدا 
دروســتدەكات، ئەو وێنەیە لەبــارەی واڵتەكەوە 

دەگەیەنێت كە ئیسرائیل خۆی دەیەوێت.
یوفــال روتــم كــە بەڕێوەبەری گشــتییە لە 
وەزارەتــی دەرەوەی ئیســرائیل، لــە وتارێكــدا 
لــە رۆژنامــەی جەروســەلیم پۆســت، باســی 
دیبلۆماســییەتی دیجیتاڵی واڵتەكەی دەكات و 
دەڵێت: "ئیسرائیل سوودمەند بووە لە نوێترین 
داهێنانــەكان، پەیوەنــدی لەگــەڵ خەڵكانێكی 
نوێ دروســتدەكات بەشێوەیەك ئەو سنوورەی 

تێپەڕاندووە كە پێشتر مەحاڵ بوو تێیپەڕێنین، 
تاكەكەســیی  پەیوەنــدی  كەناڵــی  هەروەهــا 
وامان دروســتكردووە كە دەتوانین ئایندەیەكی 

هاوئاهەنگی و شەراكەتمان پێكەوە هەبێت".
یوفــال روتــم هەروەهــا دەڵێت، ئیســرائیل 
دەزانێــت چۆن ســوود لــەو هەلــە بێكۆتایانە 
وەربگرێت كە سەردەمی دیجیتاڵی پێشكەشیان 
دەكات: "دیبلۆماســییەتی دیجیتاڵــی ناتوانێت 
جێی دیبلۆماسییەتی كالسیكی بگرێتەوە، بەاڵم 
بەكارهێنانی دیبلۆماسییەتی دیجیتاڵی هاوشانی 
دیبلۆماسییەتی كالسیكی، هەلی گەورەی تێدایە 
بۆ لەنێوبردنــی ناكۆكییەكان و دروســتكردنی 

پەیوەندی نوێ".
لە ســاڵی 2018، ئیسرائیل لە رێگەی پێگە 
عەرەبییەكانیەوە لە سۆشیال میدیا 220 ملیۆن 
كۆمێنتی بــۆ هاتووە، لە فەیســبووكیش یەك 
ملیــۆن و 600 هەزار كەس الیكی پەیجەكەیانی 
كردووە. لەو رێگەیەشەوە پەیوەندی راستەوخۆ 
لەگەڵ خەڵكدا دروســتدەكات. لەم روانگەیەوە 
تەماشــا بكەین، دەزانیــن چ هەڵەیەكە كاتێك 

دەگوترێت كوردستان دەبێتە ئیسرائیلی دووەم، 
ئەوە جگە لە قســەیەكی بێ بنەما هیچی دیكە 

نییە.
لــەو واڵتانــەی دیكــە كــە لــەم بــوارەدا 
پێشــكەوتوون، فەڕەنسا و ئەمریكان. هەروەها 
ئێرانیــش كاری لــە بــواری دیبلۆماســییەتی 
دیجیتاڵیــدا كــردووە كە هاوســنووری هەرێمی 

كوردستانە.
لەبارەی ئەمریكاوە، خوێندنەوەی كتێبەكەی 
هیالری كلینتن، وەزیری پێشــووتری دەرەوەی 
ئەمریكا )بژارە ســەختەكان( بەســە بۆ ئەوەی 
تێبگەیــن لەبــارەی كاریگەریی ئــەو ئامرازە و 

چۆنیەتی بەكارهێنانی لەالیەن ئەمریكاوە.
لە جیهانــدا، تەنانــەت ملمالنێكانیش وردە 
وردە شــێوەیەكی دیجیتاڵی وەردەگرن، جەنگ 
لەجیاتــی ئەوەی لــە مەیداندا بە تۆپ و تەیارە 

بكرێت، لە رێگەی ئینتەرنێتەوە دەكرێت.
ناوەنــدی  ســااڵنەی  راپۆرتــی  بەگوێــرەی 
پڕۆژەكانــی ســایبەر ســكیوریتی "ئاسایشــی 
ســایبەری"، ئەو تاوانانەی لە رێگەی سایبەری 
و ئینتەرنێتــەوە دەكرێــن زیادیــان كــردووە. 
لەســاڵی 2015 تێچــوو و زیانەكانــی هێرشــە 
ئەلیكترۆنییــەكان لە جیهانــدا 3 تریلیۆن دۆالر 
بــووە، پێشــبینیش دەكات قەبارەكەی تاوەكو 
ساڵی 2021 بگاتە 6 تریلیۆن دۆالر لە ساڵێكدا. 
هەروەها خەرجییەكانی جیهان لەســەر بەرهەم 
و خزمەتگوزارییەكانی خۆپاراســتن لە هێرشــە 
ئەلیكترۆنییەكان لە نێوان ساڵەكانی 2017 بۆ 

2021 دەگاتە یەك تریلیۆن دۆالر.
دەگەڕێمەوە كوردستان، بیردەكەمەوە بۆچی 
فەرمانگەی پەیوەندییەكانی دەرەوەی حكومەتی 
هەرێمــی كوردســتان بەشــێكی نییــە بەناوی 
دیبلۆماسییەتی دیجیتاڵی، دەڕوانمە وێبسایتی 
فەرمی فەرمانگەكە كە دەبێ سەرچاوەی زانیاری 
بێ بۆ دەرەوە، تەواو نائومێد دەبم. لەوێ هێشتا 
هەرێمی كوردستان لە سێ پارێزگا پێكهاتووە. 
لە كاتێكدا پێنج ســاڵە بە بڕیــاری حكومەتی 
هەرێمی كوردســتان هەڵەبجە بووە بە پارێزگا. 
دوایین پۆســتی پەیجەكەشــیان لە فەیسبووك 
578 رۆژ پێش ئێستا بووە كە تەنیا 15 الیكی 

هەبووە.

* بەڕێوەبــەری پالندانان لە تۆڕی میدیایی 
رووداو

بارزانی لە سریالنكا
نوێنەر فاتیح*

ئیسرائیل لە بواری دیبلۆماسییەتی دیجیتاڵی پێشەنگە

ئاكپارتی بە دەنگی كورد 31 شارەوانی لە باكووری كوردستان بردەوە
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2800 منداڵی ئۆتیزم لە كوردستان هەن
ئاراس برادۆستی 
رووداو - هەولێر

بــوو، هەمــوو رەنگــەكان  رۆژێكــی تایبــەت 
هاوشــێوەی  بڕیارمــدا  منیــش  تێكەڵكرابــوون، 
بەشداربووانی بۆنەكە، روخسارم رەنگاوڕەنگ بكەم، 
لەڕاستیدا ویستم تێكەڵی بۆنەی تووشبووانی ئۆتیزم 
ببم، بەاڵم بیریشــم الی ئەوە بوو كە دایك و باوك 
چۆن بزانن نیشانەكانی ئۆتیزم لەسەر منداڵەكەیان 
دەركەوتــوون، ئاخر بەر لەوەش گرنگە بزانن چۆن 

منداڵەكەیان لە تووشبوون بە ئۆتیزم دەپارێزن.
بەبۆنــەی رۆژی جیهانیــی ئۆتیــزم، هەمــووان 
دەیانویست بزەیەك بخەنە سەر لێوی تووشبووانی 
ئۆتیــزم لــە ســەنتەرێكی تایبەتــی راهێنــان و 

شیاندنەوە.
ئۆتیزم بەهــۆی گرفت لە گەشــەی دەمارەكان 
روودەدات و تێیدا منداڵ لە ســێ رووەوە نائاسایی 
دەبێــت و گرفتــی دەبێــت: الیەنــی كۆمەاڵیەتــی 
و تێكەڵبــوون لەگــەڵ كەســانی دیكــە، الیەنــی 
پەیوەنــدی بە چواردەور و گەیاندنی هەســتەكانی 
و تێگەیشتن لە هەســتی كەسانی دیكە. هەروەها 
هەندێك هەڵسوكەوتی سنووردار و دووبارە. راددەی 
توندییەكەشــیان جیاوازە، لە منداڵێكەوە كە تەنیا 
هەســتدەكرێ لەوانی دیكە جیاوازە و پێویستی بە 
هەندێك چاودێرییە، بۆ یەكێك كە تەواو تواناكانی 
سنووردارن و بەبێ پشتیوانی ئەوانی دیكە تووشی 

چەندین سەختی دەبێتەوە، جیاوازی هەیە.
چوومە ماڵی تووشــبوویەكی ئۆتیزم، دەركەوت 
ئەو ماڵە ســێ تووشبووی ئۆتیزمی تێدایە، یوسف 
ئەو منداڵە پڕ جووڵەیە بوو كە ئۆتیزم نەیدەهێشت 
بۆ ســاتێكیش بحەسێتەوە. باوكی یوسف لەنێوان 
هەرسێك منداڵەكانی قسەی دەكرد، ئەو پێیوابوو 
كۆمەڵگە هۆشیارییەكی باشی لەبارەی ئۆتیزمەوە 

نییە.
و  پەروەردەكــردن  دەڵێــت  یوســف  باوكــی 
كۆنترۆڵكردنی تووشبووانی ئۆتیزم یەكجار سەختە 
"چجای ســێ تووشــبووی ئۆتیزم لە هەمان ماڵدا 
بژین، ئەركەكە تاوەكو راددەی ئەســتەم ســەخت 

دەكات".
لــە ســەنتەری هانــای خێرخــوازی، مندااڵنــی 
ئۆتیــزم بــە بــڕە پارەیەكــی كــەم وەردەگیرێن و 

خزمەت دەكرێن، یوســف دەچێتە ئەو ســەنتەرە، 
مامۆســتاكانی ســەنتەرەكە گوتیان یوسف رۆژانە 
چەند ســەعاتێك دەمێنێتەوە، بە بــەراورد بە دوو 

ساڵ بەر لە ئێستا یوسف مرۆڤێكی دیكەیە.
پێشــتر چیرۆكی تووشبوویەكی ئۆتیزم بەناوی 
دلۆڤان لەالیەن )رووداو(ـــەوە درایە بەر گوێچكەی 
كۆمەڵگە و بەرپرسان، ئێستا هانای بۆ سەنتەری هانا 
بردووە و لەوێ خراوەتە بەر پەروەردە و شیاندنەوە. 
لەڕاستیدا تێكەڵبوونی مندااڵنی ئۆتیزم لەم سەنتەرە 
و چاودێرییان لەالیەن مامۆســتاكانیانەوە هاوكاری 
باشیان دەكات بۆ ئەوەی وردە وردە بگەڕێندرێنەوە 
نێو ئەو كۆمەڵگەیەی كە ئەوان بە چاو و هەســتی 

جیاوازەوە دەیبینن.
لــە ماڵێكــدا دلۆڤــان كاتەكانی دیكــەی ژیانی 

بەســەردەبات كە كەمترین یاری مندااڵنەی تێدایە، 
بەاڵم دایكی دڵخۆشــە كە منداڵەكەی بەرەو باشتر 

چووە.
سەرۆكی كۆمەڵەی ئۆتیزمی كوردستان لە رۆژی 
جیهانیی ئۆتیزمدا دڵی خۆش نییە، چونكە دەڵێت 
"ژمارەی تووشبووانی ئۆتیزم لە بەرزبوونەوەدایە و 

تواناكانی ئێمەش سنووردارن".
 كەمال جەباری، كە خۆی منداڵێكی تووشبووی 
ئۆتیزمی هەیە، دەڵێت تەنیا من لە نەهامەتییەكانی 

ژیانی دایك و باوكی منداڵی ئۆتیزم تێدەگەم.
لــە رۆژی جیهانــی ئۆتیزمــدا كــە رۆژی دووی 
نیســانە، چەندین چاالكی لە ســەنتەرە حكومی و 
ئەهلییــەكان بەڕێوەچوون. لــە هەموویاندا جەخت 
لەوە دەكرایەوە كە تووشبووانی ئۆتیزم پێویستیان 

بە یارمەتی و چاودێریی پترە.
بۆنەكە لە ســەنتەرێك كە ســینا چارەســەری 
تێدا وەردەگرێ، كەشەكەی بە جۆرێكی دیكە بوو. 
هەمووان هەڵدەپەڕین و ســەمایان دەكرد.. ســینا 
لەگەڵ مامۆستاكەی بووەتە هاوڕێی گیانی بە گیانی، 
گفتوگــۆی لەگەڵ دەكات و تێكەڵ دەبێت لەگەڵی، 
بەاڵم پێش ســێ ســاڵ كە هاتبووە سەنتەرەكە وا 
نەبوو، ســینا رۆژانــە گوێڕایەڵییەكی تــەواوی بۆ 
هەمــوو وانە جیاوازەكان هەیە و تێكەاڵویی تەواوی 

لەگەڵیان دروستكردووە.
باوكی سینا دەڵێت جیاوازییەكی گەورە لەنێوان 
ئێســتا و پێش دوو ســاڵی هەیە، ئێســتا ســینا 

كەسێكی دیكەیە.
چیرۆكی منداڵێكی جیاواز هەیە، چوومە ماڵی 

یەكێــك لەو مندااڵنەی كە ئۆتیزم یەخەی خۆی و 
خانەوادەكەشــی گرتووە، ئەوان لە كەالوەیەكدا لە 
یەكێك لە كۆاڵنەكانی شاری هەولێر دەژین، دایكی 
ئــەو منداڵە، جگەرگۆشــەكەی بەجێهێشــتووە و 
بەرگەی سەختیی مامەڵەكردن لەگەڵ منداڵەكەی 
نەگرتــووە كە تووشــبووی حاڵەتەكەیــە. باوكی 
دەڵێــت لەڕووی دەروونییــەوە خەریكە تێكدەچم، 
داوا دەكات شوێنێكی تایبەت بۆ منداڵەكەی دابین 

بكرێت.
ئێســتا لــە ماڵێكــی ســارد و ســڕدا، تەنیــا 
تووشبووەكەی ئۆتیزم و باوكی ژیان بەسەردەبەن، 
بەاڵم وەك باوكە بریندارە دەروونشەكەتەكە دەڵێت 
"ئەمــە نە ژیانە نە مردن". هاوار و داواكارییەكانی 

ئەم پیاوە ماندووە دەگەیشتنە ئاسمان، بەاڵم ئایا 
وەاڵمدەرەوەیەك هەیە؟

لەمیانــی دیبەیتێكی پێنج كاژێریدا لە هەرێمی 
مۆرڤان لە رۆژئاوای فەڕەنســا، لــە پێش هەزاران 
كەس كە تێیدا ژنی گەنج هەبوون، سەرۆكی فەرەنسا 
ئیمانویــل ماكرۆن باســی ئۆتیزمی كــرد. یەكێك 
لــە بەشــداربووانی دیبەیتەكە بە ماكــرۆن دەڵێت 
پێویستە كتیبی زیاتر لەبارەی ئۆتیزم بخوێنیتەوە، 
دەبێت گرنگی زیاتر بە ژیانی تووشــبووان بدەیت. 
ماكرۆنیــش گــوێ لــە داواكارییەكانــی دەگرێت و 
دەڵێت لــە دۆخی ئەوان تێــدەگات، دەبێت كاری 
زۆرتریان بۆ بكرێت. كوردســتان پێویستی بەوەیە 

ماكرۆنەكانی باشتر لە ئۆتیزم تێبگەن.

ئۆتیزم بە ئامار
- 2800 منداڵی ئۆتیزم لە كوردستان هەن

- 4 سەنتەری ئۆتیزمی حكومی لە كوردستان هەن

- 26 سەنتەری ئۆتیزمی ئەهلی لە كوردستان هەن.

- 15%ی تووشبووانی ئۆتیزم لە سەنتەرەكان سوودمەند بوون

- 35%ی مندااڵنی ئۆتیزم مووچەیان هەیە

هەندێك لە نیشانەكانی ئۆتیزم

- منداڵەكە لە 14 مانگی یەكەمی تەمەنییەوە سەرنجی زۆر دەخاتە سەر شتە جوواڵوەكان

- سەیری ناو چاوی بەرامبەر ناكات

- زۆر دەجووڵێت

- وەاڵمی بانگكردنی ناداتەوە

- وڕكی ۆر دەگرێت و هەمیشە السارە

- وشەكان فێرنابێت و قسەكردنی دوادەكەوێت

رووداو - هەولێر

هەر حاڵەتێكی زیانپێگەیشــتن و مردن بە 
هۆكارێــك كە دەكرا رێ لــە روودانی بگیرێ، 
بە هەڵەی پزیشــكی دادەنرێ، جا هۆكارەكە 
پەیوەنــدی بــە دەستنیشــانی نەخۆشــی و 

حاڵەتێكەوە هەبێ یان چارەسەركردنی.
لە راپۆرتــی ســاڵی 2000ی ئەكادیمیای 
نیشــتیمانی بۆ تەندروســتی لــە ئەمریكا كە 
تایبەت بوو بە هەڵە پزیشــكییەكان، هاتووە 
كە "روودانی هەڵەی پزیشكی مانای ئەوە نییە 
خەڵكانێكی خراپ بوونەتە پزیشــك، بەڵكو 
مانای ئەوەیە خەڵكێكی باش لە سیستمێكی 
خراپــدا كاردەكــەن و دەبــێ هەوڵمــان بــۆ 

چاككردنی سیستم بێ".
راپۆرتی ســااڵنەی كۆمیسیۆنی هاوبەشی 
نێوەنــدە تەندروســتییەكانی ئەمریــكا دەڵێ 
و  نەخــۆش  نێــوان  پەیوەنــدی  خراپیــی 
ئەندامانــی خێزانەكــەی لەالیــەك و نێوەندە 
تەندروســتییەكان لەالیەكــی دی، هــۆكاری 
بنەڕەتیــی نیــوەی هەڵە پزیشــكییەكانە لە 

ئەمریكا.
هەرچەنــدە وەها خەمڵێنرابوو كە ســاڵی 
2013 لەســەر ئاســتی جیهــان 142 هــەزار 

كــەس بە هەڵەی پزیشــكی مــردوون، بەاڵم 
توێژینەوەیەكــی ســاڵی 2016ی پســپۆڕانی 
دامــەزراوەی بەنێوبانگــی جــۆن هۆپكینز لە 
ئەمریكا دەریخستووە تەنیا لە ئەمریكا سااڵنە 
250 هەزار كەس بە هەڵەی پزیشكی دەمرن.
پســپۆڕانی جۆن هۆپكینــز دەڵێن ئەگەر 
ســەنتەری كۆنترۆڵكــردن و پێشــگیری لــە 
نەخۆشییەكان لە ئەمریكا، هەڵە پزیشكییەكان 
بخاتــە ریزبەنــدی هۆكارەكانی مــردن، ئەوە 
هەڵە پزیشكییەكان لە ئەمریكا دەبنە سێیەم 

هۆكاری مردن لەو واڵتە.
لــە بەریتانیــاش توێژینەوەیەكی ســاڵی 
2000 دەریخســتووە ســااڵنە لەو واڵتە 850 
هــەزار هەڵەی پزیشــكی روودەدەن كە زیانی 

دوو ملیار پاوەند لەو واڵتە دەدەن.
ســاڵی 2006 لــە بەدواداچوونێكــدا بــۆ 
توێژینەوەكانــی ئەكادیمیای نیشــتیمانی بۆ 
تەندروستی لە ئەمریكا دەركەوتووە، هەڵەی 
پەیوەســت بە دەرمان لە باڵوترین هۆیەكانی 
هەڵــەی پزیشــكییە لــەو واڵتە، بــە جۆرێك 
ســااڵنە ملیۆنێك و 200 هەزار كەس تووشی 
زیانی تەندروســتی دەبن كــە 400 هەزاریان 
هەزاریــان  و 800  نەخۆشــخانەكان  لەنێــو 
لە چارەســەری نەخۆشــییە درێژخایەنەكان 

روودەدەن.
توێژینەوەیەكی دیكە دەریخستووە لەسەر 
ئاســتی جیهان لە چارەســەركردنی هەر 10 
نەخۆشدا، یەكێكیان بە جۆرێك لە جۆرەكان 

هەڵە لە چارەسەركردنیدا دەبێ.

لە ئەمریكا سااڵنە 250 
هەزار كەس بە هەڵەی 

پزیشكی دەمرن

پالنی بەر لە دووگیانبوون

هەڵەی پزیشكی و 

كەمتەرخەمیی پزیشكی

هەڵەی پزیشكی

بریتییە لە هەر هەڵەیەك كە لەالیەن 

ستافی كەرتی تەندروستییەوە بكرێ
- دەستنیشانكردنی هەڵە

- دەرمانی هەڵە
- نەشتەرگەریی هەڵە

- بەكارهێنانی ئامێر بە هەڵە

- لێكدانەوەی هەڵەی تێستی تاقیگەیی

كەمتەرخەمیی پزیشكی

ئەمیش هەڵەی پزیشكییە لە ئەنجامی 

كەمتەرخەمی ستافی پزیشكی، 

پشتگوێخستنی ئەركەكانیان یان هەڵەی 
بە مەبەست.

رووداو - هەولێر

خانمانــی دووگیــان دەبێت پێشــوەختە 
پالنێكی باش بۆ ماوەی دووگیانی دابنێن و 
هەندێك رێكاری تەندروســتی بگرنەبەر. بۆ 

ئــەوەی لەڕووی جەســتەیی و دەروونییەوە 
ئامــادە بــن، هەمیش بــۆ ئــەوەی لەكاتی 
دووگیانــی تووشــی هیچ گرفتێــك نەبن و 
كۆرپەكەیــان بەبــێ كێشــە گەشــە بكات. 
ســەنتەری كۆنترۆڵكــردن و پێشــگیری لە 

نەخۆشــییەكان لــە ئەمریــكا هەندێك لەو 
پالنانەی خســتووەتەڕوو كە دەبێت خانمان 
النیكــەم 1-3 مانــگ بەر لــە دووگیانبوون 

پەیڕەوی بكەن، لەوانە:

 سەردانی پزیشك:
دەبێت سێ مانگ بەر لە دووگیانبوون، خانمەكە راوێژ بە پزیشكی پسپۆڕی خانمان 
و منداڵبوون بكات، بۆ ئەوەی پزیشكەكە دڵنیابێتەوە لە تەندروستی خانمەكە بەوەی 

هەڵگری هیچ نەخۆشییەك نییە و هەندێك پشكنینی تایبەتی بۆ بكات.

 وەرگرتنی فۆلیك ئەسید:
خانمان بەر لە دووگیانی دەبێت لەژێر چاودێریی پزیشكەكەیان 

رۆژانە 400 مایكرۆگرام فۆلیك ئەسید بەكاربهێنن، فۆلیك ئەسید 
بریتییــە لە ڤیتامیــن B6، دەبێت مانگێك بــەر لە دووگیانی 
وەربگیرێت، چونكە رێگە لە مردنی كۆرپە و تووشبوونی بە 

نەخۆشییە سكماكییەكان دەگرێت.

نازانستیانەی دەرمان دووربكەوێتەوە.وەك جگەرەكێشان، خواردنەوەی كحول، بەكارهێنانی بەتایبەتی، دەبێت خانمەكە لە خووە نادروســتەكانی كۆرپە، منداڵبوونی پێشوەختە و گرفتە سكماكییەكان بۆ دووربوون لە گرفتەكانی دووگیانی بەگشتی و مردنی    وازهێنان لە خووە نادروستەكان:

      رێكخستنی كێش:
ئــەو خانمانــەی قەڵــەون زیاتــر تووشــی گرفتەكانــی 
پەیوەست بە دووگیانی دەبنەوە، لەوانە: نەخۆشیی شەكرە، 

بەرزەپەســتانی خوێن و لەدایكبوونی كۆرپەكانیان بە كێشی 
زۆرەوە، بۆیە خانمان دەبێت بایەخێكی زیاتر بە وەرزش بدەن 
و النیكەم رۆژانە سەعاتێك وەرزش و چاالكی جەستەیی بكەن.

 كواڵێتی خۆراكەكەت باشتر بكە.

ئەگــەر پالنت هەیە بۆ دووگیانبوون، دەبێت لە هەموو ئەو خۆراكانە 

دوور بكەویتەوە كە رێژەیەكی زۆر شــەكر و چەورییان تێدایە، پێویســتە 

خواردنی سەوزە، میوە، بەرهەمە شیرەمەنییەكان و سەرچاوە پرۆتینییەكان 

زیاتر بكرێت. هەروەها بەپێی پێویست ئاو بخورێتەوە. 

 كوتان:

هەندێك جۆری كوتان پێویستە مانگێك بەر لە دووگیانبوون بۆ خانمەكە 

بكرێــن، ئــەوەش بــە راوێژ لەگەڵ پزیشــكەكەی دەبێــت، وەك كوتان دژی 
ئەنفلەوەنزا، سورێژە و روبێال.

 دەرووندروستی

زۆر گرنگە خانمان لە هەموو ئەو هۆكارانە دووربكەونەوە كە گوشاری دەروونی بۆ دروستدەكەن، 

دەبێت خانمەكە نەك تەنیا لەڕووی جەستەییەوە بەڵكو لەڕووی دەروونیشەوە ئامادەبێت بۆ 

بوونە دایك، چونكە ئەگەر دەروونی خانمەكە دروســت نەبێت، دواتر مەترســیی 

خەمۆكی لەكاتی دووگیانی یان تەنانەت دوای دووگیانبوون زیاد دەكات.
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رووداو - هەولێر

لە ناوەڕاستی شوباتی ئەمساڵ، سەرۆكوەزیرانی 
ئیســرائیل لە كۆنگرەی ئەمنی لە وارشــۆ لەگەڵ 
وەزیرانی دەرەوەی چوار واڵتی كەنداو كۆبووەوە، 
ماوەیەك دواتریش ڤیدیۆی كۆبوونەوەكان لەالیەن 
ئۆفیســی ســەرۆكوەزیرانی ئیســرائیلەوە دزەی 
پێكرا، بەرپرســانی كەنداو بەمە دڵخۆش نەبوون 
كــە ســەرۆكوەزیرانی ئیســرائیل پڕوپاگەندە بۆ 
نزیكبوونەوەی خۆی و چــوار لە دەوڵەمەندترین 
دەســەاڵتەكانی كەنداو بكات، لــە كاتێكدا دۆزی 

فەڵەستین لە خراپترین دۆخی خۆیدایە. 
لە حەوت دەیــەی رابردوودا ملمالنێی عەرەب 
و ئیسرائیل یەكێك لە سەرەكیترین فاكتەرەكانی 
پەرەســەندنە جیۆپۆلیتیكییەكانــی رۆژهەاڵتــی 
نێوەڕاســت بــووە، هەرچەنــدە بەرەبــەرە لــە 
قورساییەكەشــی كەمبووەتــەوە، لەبــەر ئەوەی 
هەســت و سۆزە پان عەرەبییەكە كەمی كردووە، 
ژمارەیــەك رێككەوتنی ئاشــتی لە نێوان واڵتانی 
ناوچەكــە و دەوڵەتــی ئیســرائیلدا واژۆ كــراوە، 
هەڵكشانی دەسەاڵتی ئێران لە ناوچەكە لە سەنگی 
كێشەی فەڵەستین و ئیسرائیلی كەمكردووەتەوە 
و دواجاریــش رووداوەكانی بەهاری عەرەبیش بۆ 
ماوەی هەشت ساڵە فۆكەسی واڵتانی ناوچەكەی 

لەسەر ئەو كێشەیە الداوە. 
نزیكبوونــەوەی كەنــداو و ئیســرائیل دوایین 
پەرەســەندنە لە زنجیرەی ئەو رووداوانەی لە 71 
ساڵی رابردوودا روویانداوە. بەگوێرەی راپۆرتێكی 
رۆژنامەی )گاردیەن(ی بەریتانی، یەكەم پاڵنەری 
حكومەتــی  و  كەنداوییەكانــی  نزیكبوونــەوەی 

ئیســرائیل بێ متمانەیی هــەردوو الیەن بە باراك 
ئۆباما، سەرۆكی پێشووی ئەمریكا بووە كە ساڵی 
2011 حوســنی موبارەكی پشتگوێخســت و لە 
2015 ش رێككەوتنی ئەتۆمی لەگەڵ ئێران واژۆ 
كرد. هەردوو هەنگاوەكە تەلەبیب و پایتەختەكانی 

كەنداوی نیگەران كرد. 
كاربەدەستێكی بااڵی حكومەتی سعوودیە بە 
رۆژنامــە بەریتانییەكەی راگەیاندووە "ئیســرائیل 
و ســعوودیەش رقیــان لە ئیــدارەی ئۆباما بوو، 
چونكــە هەردووكیانــی پشــتگوێ خســتبوو". 
بەرپرســێكی كۆنەكاری حكومەتی ئیسرائیلیش 
وێڕای پشتڕاســتكردنەوەی ئەو بۆچوونە دەڵێ: 
"هەســتدەكرا بــۆ یەكەمجار لەگــەڵ ئیدارەیەكی 
ئەمریكیــدا ســەروكارمان هەیــە كــە پابەنــدی 
هاوپەیمانــە دێرینەكانــی ئەمریكا نییــە. ئۆباما 
بــێ ئــەوەی خۆیشــی بزانێ رۆڵی ســەرەكی لە 
دروســتبوونی پەیوەندیی نێوان ئێمە و ئیماراتی 

و سعوودیەكاندا هەبووە".
بنیامین نتانیاهو، سەرۆكوەزیرانی ئیسرائیل، 

ئاماژەی بۆ ئەوە كردووە "هاوكارییەكان بەشێواز 
و ئاســتە جیاوازەكانــی هــەن، مــەرج نییــە لە 
رووكەشــدا دیاربن، بەاڵم لە ژێر ئەو رووكەشەوە 
هاوكارییەكمــان هەیــە كــە لە هیــچ قۆناغێكدا 
نەمانبــووە". بــەاڵم پاڵنــەری هاوكارییەكان لە 

ئیسرائیلەوە بۆ واڵتانی كەنداو جیاوازە. 
زلهێزەكانــی كەنــداو ئێران بە مەترســییەكی 
حەیاتــی دەزانــن، لەكاتێكدا ئــەو واڵتە لە چوار 
دەیــەی رابــردوودا قۆناغ بە قۆناغ شــوێن پێی 
خــۆی لــە لوبنــان، ســووریا، عێــراق و یەمەن 
بەهێزكردووە، كە مەترســی لەســەر ئاسایشــی 
شــرۆڤەكارێكی  دروســتدەكات.  ئیســرائیلیش 
ئیماراتــی بە )گاردیــەن( دەڵێ "راســتییەكەی 
ئەوەیــە پێمانخۆش بێ یان نا ئیســرائیل هەیە. 
ئێمە بەرژەوەندیی هاوبەشــمان هەیە لەگەڵیان، 
مەســەلەكەش ئێرانــە، واتــە بەرژەوەندییە نەك 
هەســت و ســۆز كە كەنداوییەكان و ئیســرائیلی 

كۆكردووەتەوە". 
پەیوەندیــی كەنداوییەكان لەگەڵ ئیســرائیل 

دەستی ئەو واڵتانە لە واشنتنیش بەهێزتر دەكات، 
ئێــران لێرمــەن، جێگری بەرپرســی پێشــووی 
ئاسایشــی نیشتمانیی ئیســرائیل، گومانی هەیە 
لــەوەی ئەمریكا بەو قەبارەیە هــاوكاری واڵتانی 
كەنداوی كردبایە، ئەگەر لۆبییەكانی ئیســرائیل 
و رێكخراوە جووەكان پشــتگیرییان لێنەكردبان. 
ئەمــەش بە تایبەتی بۆ ئیــدارەی دۆناڵد ترەمپ 
راســتە، كە خۆی بە پشــتگیرێكی سەرسەختی 
ئیســرائیل و دژبەرێكــی گەورەی ئێــران دەزانێ 
و لە دوو ســاڵی رابردوو یەكەمجار ئورشــەلیمی 
بە پایتەختی ئیســرائیل ناســاندووە و دواتریش 
بەرزاییەكانــی جۆالنی وەك بەشــێك لە خاك و 

سەروەری ئیسرائیل هەژمار كردووە. 
كۆبوونــەوەی نتانیاهو و وەزیرانــی دەرەوەی 
چــوار واڵتەكەی كەنــداو، دیداری راســتەوخۆی 
نێوان بەرپرسانی دەوڵەتی جوو و كاربەدەستانی 
بــااڵی واڵتانــی ئەندامی ئەنجوومەنــی هاوكاریی 
كەنــداو نییــە. ئۆكتۆبــەری رابــردوو، نتانیاهو 
چووە مەسقەتی پایتەختی سەڵتەنەتی عوممان 
و لەگەڵ ســوڵتان قابوس بن سەعید كۆبووەوە، 
رۆژێك دواتر میری ریگیڤ، وەزیری رۆشــنبیری 
و وەرزشــی ئیسرائیل ســەردانی ئەبوزەبی كرد، 
لە كاتێكدا هەمان رۆژ وەرزشــوانانی ئیســرائیلی 
لــە دەوحــە بوون و كێبڕكێیــان دەكرد كە تێیدا 
ســرودی نیشــتمانیی ئیســرائیل لێدرا و ریگیڤ 

فرمێسكەكانی پاكدەكردەوە. 
نتانیاهــو یەكەم ســەرۆكوەزیرانی ئیســرائیل 
نییە ســەردانی عوممانی كردبێ، پێشتر هەردوو 
سەرۆكوەزیرانی پێشووی ئیسرائیل ئیسحاق رابین 
و شــیمۆن پێرێــز لەگەڵ قابــووس كۆببوونەوە، 

بەاڵم ئەو كۆبوونەوانە لە نەوەتەكان بوون و ئەو 
كات پڕۆســەی چارەسەری ئۆسلۆ بە نێوبژیوانی 
ئیدارەی بیل كڵینتن لەئارادابوو، بەاڵم ئێستا هیچ 
هەوڵێكــی لــەو جۆرە لە ئارادا نییە و لە ســاڵی 
2014ەوە هیــچ گفتوگۆیــەك لەنێوان حكومەتی 
ئیســرائیل و دەســەاڵتی فەڵەســتینیدا لەئارادا 

نەبووە. 
بەگوێرەی راپۆرتەكــەی )گاردیەن(، ئیمارات 
لــە هەموو واڵتانــی كەنداو بە ئاشــكراتر لەگەڵ 
ئیسرائیل پەیوەندی دروســتكردووە. حكومەتی 
ئیسرائیل دیپلۆماتی لە بارەگا نێودەوڵەتییەكانی 
وزەی پاك لە ئەبوزەبی هەیە. بەرپرسانی هەردوو 
واڵتیــش لــە چەندین بۆنــەدا یەكدیــان بینیوە، 
بــەاڵم قەتەر لــە هەموو واڵتانی دیكــەی كەنداو 
ســەربەخۆتر مامەڵە لەگەڵ ئیســرائیل دەكات و 
رۆڵی نێوانگیری بۆ حەماس و ئیسرائیل گێڕاوە. 
ئێــران و ئەجێنــدای باڵوكردنەوەی شۆڕشــی 
ئیســالمی لــە ناوچەكــە هــەر لــە ســەرەتای 
هەشــتاكانەوە مایەی نیگەرانیی كەنداوییەكان و 
ئیســرائیلیش بووە. رووخانــی رژێمی بەعس لە 
عێراق و رووداوەكانی بەهاری عەرەبی دەسەاڵتی 
تارانــی هێندەی دیكــە پەرەپێــدا. راپۆرتەكەی 
)گاردیەن( ســاڵی 2006 و شەڕی یەك مانگەی 
نێوان حیزبوڵاڵ و ئیسرائیل بە خاڵی وەرچەرخان 
لــە پەیوەندییەكانــی كەنــداو و دەوڵەتــی جوو 
دەزانــێ. ســعودیە هێرشــی حیزبوڵــاڵ بــۆ ناو 
خاكی ئیســرائیلی ئیدانە كرد. لەو كاتە بەدواوە 
پەیوەندییــە نهێنییەكانــی كەنداو و ئیســرائیل 

گوڕوتینیان تێكەوت. 
دیپلۆماتێكــی پێشــووی ئیمــارات پێیوایــە 

هەڕەشــەی ئێســتای ئێران هێندەی هێرشەكەی 
ســەدام حوســێن بۆ ســەر كوەیــت فاكتەرێكی 
یەكخەرەوەیــە. دیپلۆماتەكە دەڵێ "ئەگەر لەبەر 
پرسی فەڵەستین نەبووایە ئەوە پەیوەندییەكانمان 
زۆر ئاشــكرا دەبــوون و زۆریــش پێشــوازیمان 
لێدەكرد، چونكە ئێمە پێویستمان بە كەرستە و 

رووداو - هەولێر

هەفتەی رابردوو پارتی داد و گەشەپێدان 
)ئاكپارتــی( تووشــی شــۆكی دەیــە بوو، 
كاتێك ســەرەڕای بردنەوەی زیاتر لە ٪44ی 
دەنگەكان لە هەڵبژاردنە لۆكاڵییەكان، كەچی 
نەیتوانی شارە گەورەكان مسۆگەر بكات. بەو 
حاڵەشەوە پارتی دەسەاڵتداری توركیا هەتا 
ئێســتاش لە رێگەی دەسەاڵتەكانی سەرۆك 
كۆمــار و پەرلەمانەوە توانــای یاریكردنێكی 
گــەورەی لــە گۆڕەپانی سیاســیی توركیادا 

هەیە. 
بەپێی ئەنجامــە بەراییەكان پارتی گەلی 
كۆماریــی توركیــا )جەهەپە( لــە ئەنقەرە، 
ئیســتەنبوڵ و ئیزمیر زۆرینــەی دەنگەكانی 
بەدەســتهێناوە. ســەرۆك شــارەوانییەكانی 
ئاكپارتی لە ســاڵی 1994وە دەســەاڵتداری 
هــەردوو گەورە شــارەوانیی ئیســتەنبوڵ و 
ئەنقەرە بوون، بۆیەش شكستەكەی هەفتەی 
رابــردوو )ئەگــەر پشتڕاســت بكرێتــەوە(، 

گورزێكی گەورەیە لە هەیمەنەی ئاكپارتی.

لــە  شــارەوانییەكاندا  هەڵبژاردنــی  لــە 
دەنگەكانــی  ٪44.8ی  ئاكەپــە   ،  2014
ئەنقەرەی بەدەستهێنابوو لەبەرامبەر 43.8٪ 
بــۆ جەهەپــە. لــە هەڵبژاردنی ئەمجــارەدا 
پارتــی دەســەاڵتدار ٪47.1ی دەنگەكانــی 
٪50.9ی  جەهەپــە  و  بەدەســتهێناوە 
دەنگەكانی پایتەختی بردووە. لە هەڵبژاردنی 
دەنگەكانــی  ٪48ی  ئاكپارتــی  2014دا 

ئەردۆگان قەرەبووی شكستەكەی ئەنقــەرە و ئیستانبوڵ دەكاتەوە؟

 )فۆتۆ: AFP(لەدەستدانی دەسەاڵتی لۆكاڵی لە ئیستانبوڵ و ئەنقەرە، زیانی گەورە بە دارایی ئاكپارتی دەگەیەنێ

ئێران؛ فاكتەری نزیكبوونەوەی ئیسرائیل و كــەنداو
دۆزی فەڵەستین چیدی لە ریزی پێشەوەی 
بەرژەوەندییەكانی عەرەب نییە

شرۆڤەكارێكی ئیماراتی

رووداو - هەولێر

هەفتەی رابردوو 70 ســاڵ بەســەر دامەزراندنی 
رێكخــراوی پەیماننامەی ئەتڵەســی باكوور )ناتۆ(
دا تێپەڕی كە ســەرۆكی ئەمریكا بە دامەزراوەیەكی 
"لەكاركەوتوو" نــاوی دەبات و ئەوروپییەكانیش بە 
"بەهێزتریــن هاوپەیمانێتــی مێــژووی مرۆڤایەتی" 
دەزانن، بەاڵم ناتۆ لە جیهانێكی جیاواز لەوەی ئێستا 
دروســتبووە و گەشــەی كردووە، بــۆ مامەڵەكردن 
لەگــەڵ دۆخــی ئێســتای جیهانیش پێویســتی بە 

هەنگاوی نوێیە.
لە نیســانی 1949، نوێنەرانی ئەمریكا، كەنەدا 
و 10 واڵتــی ئەوروپــی لە واشــنتن كۆبوونەوە، بۆ 
ئەوەی پەیماننامەی ئەتڵەســیی باكوور واژۆ بكەن 
كە لە بنەڕەتــدا پەیماننامەیەكی بەرگریكارانە بوو 
لەالیــەن فەرەنســا و بەریتانیــاوە پێشــنیاز كــرا. 
ئامانجی پێكهێنانی هاوپەیمانێتییەكە لەو قۆناغەدا 
دوورڕاگرتنی ســۆڤیەت لە ســنوورەكانی ئەوروپای 
رۆژئــاوا و الواز راگرتنــی ئەڵمانیــای دوای جەنگی 
جیهانیــی دووەم و راكێشــانی هێــزی ئەمریــكا بۆ 

ملمالنێكان بوو.
لە كاتی دروستبوونی ناتۆدا، هەیمەنەی سەربازی 
و ئایدیۆلۆژی یەكێتیی سۆڤیەت هەتا ناو جەرگەی 
ئەوروپــای ناوەنــدی هاتبــوو، واڵتانــی رۆژئــاوای 
ئەوروپاش هێشــتا بەدەست ئاسەوارەكانی جەنگی 
جیهانیــی دووەم بەســەر ژێرخانــی واڵتەكانیانەوە 

دەیاننااڵنــد، بەاڵم ئەمریكییەكان هەر لەســەرەتای 
دامەزراندنــی ناتۆوە جەختیان لــەوە دەكردەوە كە 

مەرج نییە ئەمریكا بۆ هەتاهەتایە ئەركی پاراستنی 
ئاسایشی ئەندامانی ناتۆ بگرنە ئەستۆ.

هەڵوەشــانەوەی پەیمانــی وارشــۆ و رووخانی 
یەكێتیــی ســۆڤیەت لــە ســەرەتای نــەوەدەكان 

نیشانەی پرســیاری گەورەی لەسەر مانەوەی ناتۆ 
دروستكرد. دوگ بەندۆ، لیكۆڵەر لە پەیمانگەی كاتۆ 
و یاریدەدەری تایبەتی رۆناڵد رەیگان، لە گوتارێك 
لە گۆڤاری )فۆرین پۆڵسی( ئاماژە بۆ ئەوە دەكات 
كە ناتۆ دوای كۆتاییهاتنی جەنگی سارد دوو ئەركی 
نوێــی بۆ خــۆی دانا، كــە یەكەمیــان فراوانكردنی 
ریزەكانــی و وەرگرتنــی واڵتانی پێشــووی بەرەی 
ســۆڤیەت و دووەمیان چاالكی ســەربازیی بوو لەو 
ناوچانــەی ناكەونە ناو واڵتانــی ئەندامەوە. ناتۆ لە 
ساڵی 1999ەوە دەستی بە جێبەجێكردنی هەردوو 

ئەركەكە كرد.
بەنــدۆ پێیوایــە ئەركــی یەكەمیان شــكاندنی 
ئــەو بەڵێنانە بــوو كە ناتۆ لــە 1990 و 1991 بە 
رووســیای دابــوو، لــە ســاڵی 1999ەوە ناتــۆ 14 
ئەندامی نوێی وەرگرتووە كە زۆرینەیان پێشــتر لە 
بلۆكی كۆمۆنیزمدا بــوون و هەندێك لەو واڵتانەش 
كە وەرگیراون نە هیچ هەڕەشەیەكیان لەسەرە و نە 
دەشتوانن بەشــدارییەكی ئەوتۆیان لە بەهێزكردنی 
لەوانــەش  هەبــێ،  ناتــۆدا  ســەربازیی  توانــای 
ماســێدۆنیای باكوور و مۆنتینێگرۆ. لە ســەرەتای 
رووخانــی یەكێتیی ســۆڤییەتدا ئیــدارەی ئەمریكا 
بەڵێنی بە میخایل گۆرباچۆڤ، ســەرۆكی ئەوكاتی 
سۆڤیەت، دابوو كە تەنانەت یەك مەتریش سنووری 

پەیماننامە بەرەو رۆژهەاڵت فراوان نەكەنەوە.
ئەركی دووەمی ناتۆش گۆڕینی رێكخراوكە بوو لە 
هێزێكی بەرگریكارەوە بۆ هێزێكی هێرشبەر، یەكەم 

دەركەوتەی ئەو هەنگاوەش لە كاتی هەڵوەشانەوەی 
یۆگســالڤیای پێشوو و كوشــتاری بۆسنییەكان و 
كرواتییەكان لەسەر دەستی سڕبەكان بوو كە دواتر 

شەڕی ئەفغانستان و لیبیاشی هاتەسەر.
خاڵێــك كــە لــە نزیك ســێ دەیەی رابــردوودا 
جێگەی نیگەرانی ئیدارەكانی ئەمریكا بووە ئەوەیە 
ســەرەڕای نەمانی جەنگی ســارد، گۆڕانی ئەڵمانیا 
لە مەترســییەوە بۆ هاوپەیمــان و فراوانبوونەوەی 
بەرچاوی ریزەكانی ناتۆ، كەچی تاوەكو ئێســتاش 
ئەمریــكا بەشــی زۆری خەرجییــە ســەربازی و 
تەكنەلۆژییەكانــی ناتــۆی لــە ئەســتۆیە. بــاراك 
ئۆباما، ســەرۆكی پێشــووی ئەمریــكا، هاوپەیمانە 
ئەوروپییەكانی بە "ســەرەڕۆ" وەســفدەكرد، لەبەر 
ئەوەی ئامادەنین بودجەی ســەربازیی واڵتەكانیان 

بەرز بكەنەوە.
هیــچ ســەرۆكێكی ئەمریكــی هێنــدەی دۆناڵد 
ترەمپ، ســەرۆكی ئێســتای ئەمریكا، لەســەر ئەو 
خاڵــە توند نەبــووە. ترەمــپ لــە كۆبوونەوەكەی 
تەمووزی 2018، بە راشــكاوانە داوای لە ئەندامانی 
بــۆ  زیاتــر  پــارەی  كردبــوو  هاوپەیمانێتییەكــە 
خەرجییەكانی ناوتــۆ دابینبكەن، ئەگینا "ئەمریكا 

رێگەی خۆی جیادەكاتەوە".
كیــرۆن ســكینەر، بەڕێوەبــەری نووســینگەی 
پالندانانی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریكا، لە گوتارێك 
بۆ ئەنجوومەنی ئەتاڵنتیك پێیوایە "ترەمپ باســی 
ئــەو تەحەدایانــە دەكات كە لە ســااڵنی رابردوودا 

ناتۆ لە جیهانێكی گۆڕاودا

 )فۆتۆ: AFP(هەفتەی رابردوو تەمەنی ناتۆ بوو بە 70 ساڵ

ستراتفۆر

ئۆپۆزیسیۆن نابێ 
ئەردۆغان 
بە كەم وەربگرێ
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ئیســتانبوڵی بەدەســتهێنا و شكســتی بــە 
جەهەپەی خاوەن ٪40.1ی دەنگەكان هێنا، 
بەاڵم لــە هەڵبژاردنەكەی هەفتەی رابردوودا 
ئاكپارتــی بــە ٪48.5ی دەنگەكان بەرامبەر 
پارتــی كۆماریی توركیــا دۆڕا كە ٪48.8ی 

دەنگەكانی برد.
مــاوەی دەیە و نیوێك بــوو دەنگدەرانی 
گەورە شارەوانییە توركنشینەكانی توركیا بە 
زۆرینەی دەنگ متمانەیان بە ئاكپارتی دەدا، 
چونكە وادیــار بوو كاندیداكانــی ئەو پارتە 
لــە هەمــوو ركابەرەكانیان باشــتر دەتوانن 
شــار و شــارۆچكەكان ئیدارە بكــەن، بەاڵم 
بەرزبوونەوەی ئاســتی هەاڵوســان و رێژەی 
بێــكاری و الوازبوونــی بەرچــاوی ئابووریی 

توركیا بۆچوونی دەنگدەرانی گۆڕی.
لەدەستدانی گەورە شارەوانییەكان كێشەی 
گەورە بۆ رەجەب تەیب ئەردۆغان، ســەرۆك 
كۆماری توركیا و پارتەكەی دروســتدەكات، 
لەبەر ئەوەی سەرۆك شارەوانییەكان مۆڵەتی 
دروستكردنی باڵەخانە، دەستپێكردنی بزنس 
و مۆڵەتی كاركردنی كۆمپانیاكان دەردەكەن. 
هەر بۆیەش پــڕۆژەی ئابووریی ئاكپارتی لە 

گەورە شارەكان بەو دامەزراوانەدا تێدەپەڕێ 
كــە بەپێــی ئەنجامــە بەراییــەكان چاوەڕێ 
دەكرێ بكەونە دەست پارتی ئۆپۆزیسیۆن. 
ناوەنــدی  راپۆرتێكــی  بەگوێــرەی 
ئاكپارتــی  ئەمریكــی،  )ســتراتفۆر(ی 
شــارەوانییەكانی بۆ دابەشكردنی سەرچاوە 
خــۆی  دەنگدەرەكانــی  بــۆ  دەســەاڵت  و 
بەكارهێنــاوە و هەر ئەمــەش یارمەتیدەری 
بــووە بــۆ ئــەوەی بنكەیەكــی جەماوەریی 
بەهێز دروستبكات، ئەم دیاردەیەش ئەوەندە 
بەهێز بــووە كە "سیاســییەكان ملمالنێیان 
بــوو خۆیــان بۆ ســەرۆكی شــارەوانییەكان 
بپاڵێــون، چونكــە ئــەو جــۆرە پۆســتانە 
قازانجــی زیاتریان پێوە بوو هەتا ئەندامێتی 
پەرلەمان". بۆیەش لەدەســتدانی دەسەاڵتی 
لۆكاڵــی لــە ئیســتانبوڵ و ئەنقــەرە زیانی 
گــەورە بــە تــۆڕی هاوكارییــە داراییەكانی 
ئەردۆغان بــۆ دەنگدەرانی دەگەیەنێ، ئەوە 
جگــە لەوەی پارتــی ئۆپۆزیســیۆن دەكرێ 
مەلەفەكانــی شــارەوانییەكان هەڵبداتەوە و 
بــۆ تۆمەتباركردنــی ئاكپارتی بــە گەندەڵی 

بەكاریان بهێنێ. 

ســەركەوتنە یــەك لــە دوای یەكەكانــی 
ئــەو  بــەدواوە   2002 لــە  ئاكپارتــی 
بیركردنەوەیــەی گەاڵڵــە كردبــوو كــە ئەو 
هێزەی بتوانێ شكســت بە ئاكپارتی بهێنێ، 
هێشــتا دروســت نەبووە. بۆیــەش ناوەندی 
)ستراتفۆر( پێیوایە سەركەوتنەكەی پارتی 
ئۆپۆزیســیۆن لە گەورە شارەوانییەكان ئەو 
هیوایــەی بــە پارتەكانــی دیكە بەخشــیوە 
كــە پارتــی دەســەاڵتداریش خاڵــی الوازی 
هەیە، جیا لەمە "ئەردۆغان بەشــی ئەوەندە 
زیرەكــە كە بزانــێ رێگەی شكســتی پارتە 
حوكمڕانــەكان بە شكســتیان لە هەڵبژاردنە 
لۆكاڵییەكان دەســتیپێكردووە". وەك چۆن 
پارتی نیشتمانی دایك لە هەشتاكان و پارتی 
سۆسیال دیموكراتی گەالن لە نەوەدەكان بە 

هەمانشێوە بەرەبەرە لێكەوتن. 
راســتییە  ئــەو  بەراییــەكان  ئەنجامــە 
و  كــە جومگــە پیشەســازی  دەردەخــەن 
ئابوورییەكانی توركیا متمانەیان بە ئاكپارتی 
نەمــاوە، هەروەها خەڵكــی توركیا لە كاتی 
دەنگــدان ئەوەنــدەی بایــەخ بــە كاریگەری 
تێكچوونــی دۆخی ئابووری لەســەر ژیانیان 

دەدەن، ئەوەنــدە مــان و نەمانــی "كۆماری 
كێشــەیەكی  وەك  بەهاكانــی"  و  توركیــا 
هەنووكەیــی نابینــن، بۆیــەش سیاســەتی 
هەڵبژاردنی ئاكپارتی كە لەســەر پیشاندانی 
جەهەپــە و هەدەپــە وەك الیەنگــری تیرۆر 
و مەترســی لەســەر ئاسایشــی نیشــتمانی 
دامەزرابــوو، ســەركەوتوو نەبــوو. جەهەپە 
لــە بەرامبــەردا فۆكەســی لەســەر كێشــە 
كۆمەاڵیەتی و ئابوورییەكانی ئێستای توركیا 

بوو.
بــااڵی  دەســتەی  ئێســتاش  هەتــا 
ئەنجامــی  توركیــا  هەڵبژاردنەكانــی 
ئــاداری  31ی  هەڵبژاردنەكانــی  فەرمیــی 
زۆربــەی  بــەاڵم  باڵونەكردووەتــەوە، 
ســەرچاوەكان لەســەر ئــەوە كۆكــن كــە 
ئەكرەم ئیمامئۆغڵــو، بەربژێری جەهەپە لە 
ئیستانبوڵ ســەركەوتنی بەدەســتهێناوە و 
ناڕەزاییەكانی ئاكپارتی لەبارەی ئەنجامەكان 
هیچ ئاكامێكی نابێ. ناوەندی )ســتراتفۆر( 
پێیوایە تەنانەت وەاڵمی ئەو پرسیارەش كە 
ئاخۆ مەنسوور یاڤاشــیش دەبێتە سەرۆكی 
بــە  بەســتراوەتەوە  ئەنقــەرە  شــارەوانی 

هەڵوێستی ئەردۆغانەوە. ناوەندەكە پێیوایە 
ئەگــەر ئەردۆغــان ئەنجامەكانــی ئەنقەرە و 
ئیســتانبوڵ لــە قازانجــی جەهەپــە قەبوڵ 
بــكات، ئەوە بە مانای ئەوەیە كە دەترســێ 
لــەوەی رەوایەتیــی خۆیشــی بكەوێتــە ژێر 
مەترســییەوە، لە كاتێكــدا نیگەرانە لەوەی 
پارتێكی ئۆپۆزیسیۆنی نوێ بە سەركردایەتی 
دوو هاوحیزبی پێشووی خۆی دروست ببێ، 

واتە ئەحمەد داودئوغڵو و عەلی باباجان.
بەپێی راپۆرتەكە، ئەگەرێكی دیكە ئەوەیە 
كە ئەردۆغان ئەنجامی ئیستانبوڵ و ئەنقەرە 
ســفر بكاتەوە، لە كاتێكدا ئۆپۆزیســیۆنیش 
نیگەرانــە لــەوەی ئاكپارتی ئەگــەر رێگەی 
بەدەستەوەگرتنی ســەرۆك شارەوانییەكانی 
ئــەو دوو شــارە گرنگەشــی پێبــدات، ئەوە 
دەكرێ لە رێگەی پەرلەمانەوە دەسەاڵتەكانی 

سەرۆك شارەوانییەكان كەم بكاتەوە.
لــە چەنــد ســاڵی رابــردوودا حكومەتی 
توركیا بە پێشــێلكردنی مافەكانی مرۆڤ و 
پشتگوێخســتنی دامەزراوە دیموكراتیكەكان 
تۆمەتبــار كراوە. ئەنجامــی هەڵبژاردنەكانی 
هەفتەی رابــردوو ئەو راســتییە دەردەخەن 

توركیــا  لــە  هەڵبــژاردن  پڕۆســەی  كــە 
تاوەكو ئێســتاش ســیما دیموكراسییەكەی 
بەبــەرەوە ماوە، بۆیەش ســتراتفۆر پێیوایە 
هەڵوەشاندنەوەی بەزۆری ئەنجامی دەنگدان 
لــە ئیســتانبوڵ و ئەنقەرە گومــان دەخاتە 
ســەر سیستەمی سیاسی و ئیداریی توركیا، 
لــە كاتێكــدا ئەردۆغــان دەتوانــێ ئەنجامی 
هەڵبژاردنــەكان وەك ئــەوەی ئێســتا هەن 
وەك بەڵگەیــەك بۆ زیندوویی دیموكراســی 
لە توركیا پیشانی ئەوروپییەكان و ئەمریكا 

بدات.
لــە  وە   2017 ســاڵی  لــە  توركیــا 
بڕیــاری  گشتپرســییەكدا  چوارچێــوەی 
گۆڕینی سیســتەمی سیاســی لە پەرلەمانی 
بۆ ســەرۆكایەتی داوە، ئــەو گۆڕانكارییە لە 
 2018 حوزەیرانــی  هەڵبژاردنەكــەی  دوای 
كەوتووەتە بواری جێبەجێكردنەوە. بۆیەش 
ناوەندە ئەمریكییەكە پێیوایە ئۆپۆزیســیۆن 
هەڵە دەكات ئەگەر بە چاوێكی كەم سەیری 
ئەردۆغــان بكات، چونكە ســەرۆكی توركیا 
هەتــا ئێســتاش ســەرۆكە و جومگەكانــی 

دەوڵەتی لەدەستە.

ئێران؛ فاكتەری نزیكبوونەوەی ئیسرائیل و كــەنداو

پرسی فەلەستین سەنگە ستراتیژییەكەی جارانی لەالی واڵتانی كەنداو نەماوە

تەكنەلۆژیای سەربازیی ئەوانە".. 
ناوەنــدی  دامەزرێنــەی  ســویدی،  جەمــال 
لێكۆڵینــەوەی ســتراتیژی ئیماراتیــش دەڵێــت 
"دۆزی فەڵەســتین چیــدی لە ریزی پێشــەوەی 
بەرژەوەندییەكانــی عەرەبــدا نییــە، ئــەو دۆزە 
ئەولەوییەتی خۆی لەدەستداوە، چونكە تەحەدا و 

هەڕەشە و كێشە هەیە رووبەڕووی واڵتانی ناوچەكە 
بووەتەوە". هەمــوو كەس لەگەڵ ئەو بۆچوونەدا 
نییە، بەاڵم هەموو بۆچوونەكان لەسەر ئەوە كۆكن 
كە دۆزی فەڵەستین سەنگە ستراتیژییەكەی خۆی 
لەدەســتداوە و بۆ مەسەلەیەكی هەست و سۆزی 

قەومی گۆڕاوە.

داعشێكی نوێ 
لە باكووری سووریا 

رووبــەڕووی ناتــۆ بوونەتــەوە. پرســەكە ئەوەیە 
چۆن ناتۆ وەها لێبكەین كە گوزارشــت لە ئەرك و 

بەرژەوەندییەكانی هەموو الیەنەكان بكات".
رێكخــراوە  زۆربــەی  وەكــو  ناتــۆش  بــەاڵم 
فرەنەتەوەكان رووبەڕووی كێشــەی دروســتكردنی 
بااڵنــس لــە نێــوان بەرژەوەندیــی نیشــتمانیی و 
بەرژەوەندیی هاوبەشی هەموو ئەندامان بووەتەوە. 
ئەمــە لــە الیەكــەوە لــە پەیوەندیــی هەندێك لە 
هاوبەشــەكان لەگــەڵ رووســیادا دەردەكەوێ، بۆ 
نموونــە ئەڵمانیــا و توركیــا، كە یەكەمیــان كار 
لەســەر بۆڕی غازی ســتریم2 لە رووسیاوە دەكات 
و توركیاش نزیكە لەوەی سیستەمی دژەمووشەكی 
ئێس 400 لە رووســیا بكڕێ، هەردوو كەیسەكەش 

كێشەی گەورەی بۆ یەكڕیزی ناتۆ دروستكردووە.
بەگشتی پرسیارەكە ئەوەیە ناتۆ چۆن مامەڵە 
لەگــەڵ جیهانێكدا دەكات كە تێیــدا بەرژەوەندیی 
ئابــووری هەندێك لە ئەندامان وەك ئەڵمانیا پێش 
بەرژەوەندییە ســەربازیی و ئەمنییەكان دەكەوێ، 
یانیش یەكێك لە ئەندامان وەكو توركیا بەشێك لە 
بەرژەوەندییە ئەمنی و جیۆپۆلیتیكییەكانی خۆی لە 
دەرەوەی ناتۆدا دەبینێتەوە. ئەم پرسیارە لە دەیەی 
داهاتوودا زیاتر بەرۆكــی هاوپەیمانان دەگرێتەوە، 
بەتایبەتیش لە سەردەمێكدا كە پۆپۆلیستەكان و 
گروپە راســتڕەوەكان داوای گەڕانەوەی سەرەوەری 

زیاتر بۆ واڵتەكانیان دەكەن.
لە الیەكــی دیكەوە هەمان كێشــە لە چۆنێتی 
مامەڵەكردنــی ناتۆ لەگەڵ نەزمــی نوێی جیهانیدا 
دەردەكــەوێ. ناتــۆ خــۆی بەرهەمــی جیهانێكی 
دوو جەمســەرە، ئامانجیــش لــە دروســتكردنی و 
میكانیزمەكانی كاركردنی رێكخراوەكە بۆ جیهانێكی 
دوو جەمسەر دانرابوون، بەاڵم لە دەیەی رابردوودا 

جیهان وردەوردە بەرەو نەزمێكی نوێ هەنگاو دەنێ 
كە تێیدا كۆمەڵێك جەمســەری نوێ كاریگەرییان 
لەسەر شێوەگیربوونی نزمەكە هەیە كە گرنگترینیان 

چینە.
لــە پانێڵێكــی تایبەتــی  هەفتــەی رابــردوو 
ئەنجوومەنــی ئەتاڵنتیك لە پەراوێزی كۆبوونەوەی 
ناتۆدا، جاســیك چوابۆتۆڤیچ، وەزیــری دەرەوەی 
پۆڵەند رایگەیاند "بۆ ئەوەی یەكڕیز بین پێویستمان 
بە هەڕەشــەیەكی دەرەكییە، كاتێك باسەكە دێتە 
سەرە هەڕەشەی رووسیا ئەندامانی هاوپەیمانێتییەكە 
هەتا رادەیەكی زۆر یەكڕیزن، بەاڵم لەبارەی چینەوە 
بۆچوونە جیاوازەكان زیاترن". ئەوەش بە تایبەتی 
پەیوەندیی بە بەشداریی ئەندامانی ناتۆ لە پڕۆژەی 
"یەك كەمەربەنــد، یەك رێگا"ی چینەوە هەیە كە 
ئامانج لێی پێكــەوە بەســتنەوەی كەناوئاوەكانی 
رۆژهەاڵتی چینە بە كەناوئاوەكانی هەرە رۆژئاوا و 

باشووری ئەوروپا.
پەیمانی ئەتڵەسی لە ســەردەمێكدا دامەزراوە 
كە هێز و ژێرخانی ســەربازیی ئامرازی ســەرەكیی 
دروستكردنی گوشاری سیاسی لەسەر جەمسەری 
بەرامبــەر بــوو، بــەاڵم ناتــۆ لــە كاتێكــدا یادی 
دەكاتــەوە  دامەزرانــی  ســاڵیادی  حەفتایەمیــن 
ئامرازە دیجیتاڵییەكان بەشــێوەیەكی ســەرەكیی 
شــوێنی چەك دەگرنەوە. ئەم جۆرە چەكە نوێیە 
قەرەبوویەكــی گەورەیە بۆ ئــەو واڵت و الیەنانەی 
هێزی مرۆیی یان تەكنەلۆژیای سەربازیی بەرچاویان 
نییــە، خۆگونجاندنــی ناتۆ لەگەڵ ئەم ســەردەمە 
دیجیتاڵییەدا تەنیا پێویستی بە دانانی ژێرخانێكی 
نوێــی دیجیتاڵــی نییــە، بەڵكــو گۆڕانكارییەكی 
گەورەش لە رەوانگەی هاوپەیمانێتییەكە بۆ ملمالنێ 

دەخوازێ.

رووداو - هەولێر

دوای چــوار ســاڵ لــە شــەڕ و كاولــكاری، 
خەالفەتەكــەی داعــش كــەوت، بــەاڵم گروپێكی 
تەكفیــری كە وەك داعــش بەرهەمی ئەلقاعیدەیە، 
خەریكــە لــە باكــووری ســووریا رەگ دادەكوتێ 
و حوكمــی زیاتــر لە ســێ ملیۆن كــەس دەكات، 
چاوەڕێش دەكرێ هەڕەشــەی درێژخایەن لەســەر 
باكووری ســووریا و هەموو رۆژهەاڵتی نێوەڕاســت 

دروست بكات.
لە سەرەتای ئەمساڵەوە، هەیئەی تەحریری شام 
كە ئێستاش الی زۆر خەڵك هەر بە بەرەی نوسرە 
ناوزەد دەكرێ، گروپەكانی دیكەی ئۆپۆزیســیۆنی 
چەكداری سوننەی ســووریای لە پارێزگای ئیدلب 
دەركرد. ئەو گروپە ئێســتا دەستی بەسەر هەموو 
دامەزراوەكانــی پارێزگاكــەدا گرتــووە، لەوانــەش 
زانكــۆی پارێــزگای ئیدلب كــە 6000 خوێندكاری 

هەیە.
ئەحمەد، خوێندكارێكی زانكۆی حەلەبی ئازاد، 
لەوبارەوە بە رۆژنامەی ئەلیكترۆنی )ئیندیپێندنت(
ی بەریتانــی راگەیانــدووە "ئێمە لەنــاو جەرگەی 
تاقیكردنەوەكانــدا بوویــن، كەچی ئــەوان هاتن و 

دەستیان بەسەر زانكۆكەدا گرت". 
بەگوێــرەی رۆژنامەكــە، زانكۆكــە دوو هەفتــە 
لەمەوبــەر لەالیــەن ئیــدارەی هەیئــەی تەحریری 

شامەوە داخراوە.
كاتێك یەكەمجار چەكدارانی هەیئە دەســتیان 
بەســەر زانكــۆی حەلەبی ئازاددا گرت، مامۆســتا 
و خوێندكارانــی زانكۆ بــۆ دەربڕینــی ناڕەزایەتی 
لــە دەرەوەی باڵەخانــەی زانكۆكــە درێژەیــان بە 
وانــەكان دا، بــەاڵم دوو هەفتــە لەمەوبەر زانكۆكە 
بــە تەواوەتی داخــرا. ئەحمەدیش دەڵــێ: "ئێمە 
چەندینجــار خۆپیشــاندانمان كــرد، ئــەوان زۆر 
مامۆســتایان دەســتگیركرد بۆ ئەوەی گوشارمان 

لەسەر دروستبكەن و زانكۆكە جێبهێڵین".
هەیئەی تەحریری شــام وەكو داعش خەون بە 
دروســتكردنی دەوڵەتی ئیســالمی لەسەر بنەمای 
شــەریعەوە دەبینــێ، هــەردوو گروپــەش وەچەی 
رێكخــراوی ئەلقاعیــدەن. داعــش بــە ماوەیەكــی 
كورت لە نێوان 2014 هەتا 2015 دەســتی بەسەر 
ناوچەیەكــی زۆر لە ســووریا و عێراقــدا گرت و لە 
ماوەی سێ ساڵیشدا زۆرینەی ناوچەكانی لەدەست 
دا. بەاڵم هەیئەی تەحریری شــام كە پێنج ســاڵە 
بــە نــاوی جیــاوازەوە درێــژە بــە خــۆی دەدات، 
پراگماتیكیتــر مامەڵە لە دۆخەكــەدا دەكات. ئەو 
گروپە لەكاتی پێویســتدا لەگەڵ گروپەكانی دیكە 
ســازاوە و لە هەمووشــی گرنگتــر وازی لە تموحە 

نێودەوڵەتییەكانی قاعیدە هێناوە.
نیكۆالس هێراس، لێكۆڵەر لە ناوەندی ئاسایشی 
نوێی ئەمریكا، ئاماژە بۆ ئەوە دەكات كە ستراتیژی 
هەیئــە ئــەوە بــووە "رێگە بــە گروپەكانــی دیكە 
بــدات لە ناوچەكە هەبن، بــەاڵم وەك گروپە مافیا 
بەهێزەكانیش توانای ئەوەی بۆ خۆی هێشتووەتەوە 
كە بەشێوەیەكی یەكجار بەهێز لە هەموو ئەو گروپە 
ناڕازییانە بدات كە سەر دەردەهێنن". جیا لەمە ئەو 
گروپە دەســتی بەسەر هەموو خاڵە سنوورییەكان 
و شــاررێگاكانی پارێزگاكەدا گرتووە". ئەمەش لە 
پــاڵ هێزە چەكدارییەكــەی فاكتەرێكی دیكەیە بۆ 
ئەو هەیئە قسەكەری یەكەم بێ لەسەر چارەنووسی 

پارێزگای ئیدلب.
بــە  زانكۆكــە  مامۆســتاكانی  لــە  یەكێــك 
)ئیندیپێندت(ی گوت: "هەندێك لە مامۆســتاكان، 
خوێنــدكاران  و  ئەكادیمییــەكان  كەســایەتییە 
دەســتگیركراون، ئەمە بۆ پەروەردە و خوێندكاران 
مەترسیدارە، ئێستا زۆر مامۆستا بیر لە جێهێشتنی 
ســووریا دەكەنــەوە. ئــەم هەڵمەتــە خەونی زۆر 
خوێندكاری تێكداوە، كە هیوایان ئەوە بوو خوێندن 

تەواو بكەن".

بەاڵم كێشــەی زانكۆی حەلەبی ئازاد بەشــێكە 
باڵەكــەی  كــە  بەرفراوانتــر  ســتراتیژێكی  لــە 
قاعیــدە لە ســووریا پیــادەی دەكات و دەكرێ لە 
داهاتوودا كێشــەی گەورەتر بــۆ هەموو رۆژهەاڵتی 
نێوەڕاســت دروســتبكات. ســاڵی 2017، برێــت 
مەكگۆرك، نێردەی پێشــووی سەرۆكی ئەمریكا لە 
هاوپەیمانێتیی نێودەوڵەتی دژی داعش، رایگەیاند 
"ئیدلــب گەورەترین حەشــارگەیە قاعیدە لە دوای 

هێرشەكانی 11ی سێپتەمبەرەوە دەستیكەوتبێ".
هەیئەی تەحریری شــام لــە 2017 دامەزراوە، 
لەالیەن دەســتەی پێشووی سەركردایەتیی بەرەی 
نوســڕەوە ئاراستە دەكرێ، كە لە ساڵی 2012 بە 
دەستپێشخەری دەوڵەتی ئیسالمی عێراق )داع( بۆ 
بەشداریی لە شەڕی دژی رژێمی ئەسەد پێكهێنرا. 
نوســڕە هەر لە ســەرەتای دروســتبوونیەوە خۆی 
وەكــو یەكێك لــە بەهێزترین گروپەكانی بەشــدار 
لە شــەڕی نێوخۆی سووریا پیشاندا، هەر ئەمەش 
وایكرد خەڵكێكی زۆری ســوننەی ســووریا روو لە 

ریزەكانی ئەو هێزە بكەن.
ســاڵی رابــردوو هێزەكانی رژێم بــە هاوكاریی 
هێزی ئاســمانیی رووسیا لەسەر لێواری هێرشێكی 
هەمەالیەنە بۆ ســەر پارێزگای ئیدلب بوون، بەاڵم 
رێككەوتنێكی نێوان حكومەتی توركیا و رووســیا 
لــە مانگی ئەیلوولی 2018 ســەبارەت بە ناوچەی 
چەكداماڵــڕاو ئۆپەراســیۆنەكەی راگرت. لە ســێ 
مانگــی رێككەوتنەكە چەند جارێك پێشــێلكراوە، 
بەگوێرەی راپۆرتێكی نەتەوە یەكگرتووەكان تەنیا 
لە مانگی شوبات و ئادار زیاتر لە 86 هەزار كەس لە 
ناوچە سنوورییەكانی نێوان هێزەكانی رژێم و بەرەی 
نوســڕە لە پارێزگای ئیدلب ئاوارە بوون و سەدانی 
دیكەش كوژراون. ئێســتاش هێرشە هەمەالیەنەكە 

جارێكی دیكە لە ئان و سات دایە.
رێكخــراوە مرۆییــە نێودەوڵەتییــەكان باس لە 
پێشــێلكاریی بەرفراوانی مافەكانی مرۆڤ لەالیەن 

هەیئــەی تەحریری شــامەوە دەكــەن، بەجۆرێك 
 )HRW( رێكخــراوی چاودێــری مافەكانی مــرۆڤ
هەیئــە تۆمەتبار دەكات بــەوەی ئەو گروپە كەڵك 
لــە تەكتیكەكانــی رژێمــی ســووریا وەردەگــرێ 
دەســەاڵتی  ژێــر  خەڵكــی  كۆنتڕۆڵكردنــی  بــۆ 
خــۆی، لەوانــەش دەســتگیركردنی هەڕەمەكی و 
ئەشــكەنجەدان. لەالیەكــی دیكەشــەوە لە رێگەی 
زەقكردنەوەی مەترســیی هێرشــی هێزەكانی رژێم 
ناڕەزایەتییەكانــی خەڵــك لەدژی خــۆی كۆنتڕۆڵ 

دەكات.
چارڵز لیستەر، شــارەزای گروپە جیهادییەكان 
لە پەیمانگەی رۆژهەاڵتی نێوەڕاست )MEI(دەڵێت 
:"ســتراتیژی هەیئەی تەحری شــام ئەوە بووە كە 
هێرشــبكاتە ســەر هەموو شــێوە بەرەنگارییەك، 
بەداخــەوە هاوواڵتیانــی مەدەنــی قوربانــی ئــەم 
یارییــەن". لــە كاتێكــدا هەیئــە نایــەوێ بەهۆی 
زۆربوونــی هەڕەشــە دەرەكییەكانــەوە لە ناوخۆی 

ئیدلب بە الواز دەربكەوێ.
هەیئــەی تەحریــر لــە الیــەن توركیــا و هێزە 
ســوورییەكانی ســەر بەو واڵتە، رژێمی ســووریا و 
هاوپەیمانەكانی و گروپە چەكدارییەكانی دیكەی ناو 
پارێزگای ئیدلبەوە هەڕەشەی لەسەرە. لیستەریش 
پێیوایە "الی هەیئە هەموو شتێك بەستراوەتەوە بە 
راگرتنی هاوسەنگییەكانەوە، واتە هاوسەنگی لەگەڵ 
خەڵكی مەدەنیی پارێزگاكە، لەگەڵ توركیا، لەگەڵ 
رووســیا و رژێمی ســووریا. هەیئە ناتوانێ هەموو 
پردەكانی نێوان خۆی و خەڵكی مەدەنی بڕوخێنێ، 
بەاڵم ناشــیهەوێ الی هیچكام لە الیەنە دژبەرەكان 
وەكو الواز دەربكەوێ، لەوانەش الی مەدەنییەكان".
نیكۆاڵس هێراســیش جەخت دەكاتەوە لەوەی 
"هەیئەی تەحریر وەها لە ئدلیب پەلی هاویشتووە 
كــە تاكە رێــگای كۆتاییهێنان بە دەســەاڵتەكەی 
دەركردنێتــی لــەو پارێزگایە، ئەمەش كوشــتار و 

ئاوارەبوونێكی زۆری لێدەكەوێتەوە".

هەیئەش وەكو داعش خەون بە دروستكردنی دەوڵەتی ئیسالمی لەسەر بنەمای شەریعەوە دەبینێ
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ئەم وتارانە گوزارشت لە رای نووسەرەكانیان دەكەن و بەهیچ شێوەیەك دەربڕی بۆچوونی تۆڕی میدیایی رووداو نین.

شرۆڤە و بۆچوون

مامەند رۆژە
 Mamend.roje@rudaw.net

مامەند رۆژە
 Mamend.roje@rudaw.net

لــە چەنــد رۆژی رابــردوودا هەنــدێ 
میدیــای عێراقــی بەبایەخــەوە هەواڵــی 
ئەوەیان باڵوكردەوە كە پرۆژە یاســایەك 
لەالیەن ســەرۆكایەتی كۆمارەوە لە 17ی 
ئــاداری رابردوو ئامادەكراوە و لە رۆژی 4 
ی نیســان نێردراوە بۆ پەرلەمانی عێراق 
و تایبەتــە بە كۆمەڵكوژیی ســپایكەر كە 
لەســەر دەســتی داعش لە 2014/6/12 
لە بنكەی مەشــقی سپایكەر لە پارێزگای 
ســەاڵحەدین روویدا و تێیدا 1700 كەس 
كــوژران، بەو ئامانجەی پەرلەمانی عێراق 
یاسایەكی تایبەت بەو تاوانە دەربكات. 

پــرۆژە  لــە  كۆمــار  ســەرۆكایەتی 
كــردووە  داوای  پێشــنیازكراوەكەیدا 
پەرلەمان بە یاسایەكی تایبەت كوژراوانی 
ســپایكەر وەك شــەهید هەژمــار بكات. 
گۆڕەبەكۆمەڵەكان لە ماوەی شەش مانگدا 
هەڵبدرێنەوە و روفاتەكان بۆ خاوەنەكانیان 
بگەڕێندرێنــەوە. ئەنجامدەرانــی تاوانەكە 
سزابدرێن. مۆنۆمێنتیان بۆ دروستبكرێت 
تا كارەســاتەكە بە زیندوویی بمێنێتەوە. 
قەرەبووی مادیی كەسوكاریان بكرێتەوە. 
دەرەوە،  وەزارەتــی  لــە  داوا  هەروەهــا 
دامەزراوەی شەهیدان، كۆمیسیۆنی بااڵی 
مافەكانــی مــرۆڤ كــراوە هەوڵەكانیــان 
چــڕ بكەنــەوە بۆ ئــەوەی ئــەم تاوانە لە 

كۆمەڵگــەی نێودەوڵەتیــدا بەجینۆســاید 
بناسرێت و دانی پێدابنرێت.

هەرچەنــدە بەشــێك لــەو داواكارییانە 
لەناوخــۆی عێراق لە كابینەكەی عەبادیدا 
تایبــەت  بڕیــاری  و  كــراون  جێبەجــێ 
لەبارەیانەوە دەرچــووە و تەنانەت چەند 
وەجبەیەك لــە دەســتگیركراوانی داعش 
ئیعدام كران بە هۆكاری ئەوەی دەستیان 
لــە كۆمەڵكوژیــی ســپایكەردا هەبــووە. 
نەمزانــی ئامانج لە دووبارە داواكردنەوەی 
ئــەو داخوازیانــە چیــن، بــەاڵم بینینــی 
پرۆژەكــە رایكێشــام بــۆ ئــەوەی چەنــد 

سەرنجێك بخەمەڕوو. 
پێــش هەرشــتیش لێرەوە سوپاســی 
دكتۆر بەرهەم دەكەم كە لە نزیك بە دوو 
دەیەی رابردوودا، ئەو ســەردەمانەی ئەو 
لە عێراق و لە كوردســتان بەشێك بوو لە 
دەســەاڵتی جێبەجێكردن، هەر بیرۆكە و 
پێشنیاز و پرۆژە و داواكارییەكم دەربارەی 
پرسی ئەنفال و گۆڕی بەكۆمەڵ پێشكەش 
نەگەڕاندووەتــەوە  هیچــی  كردبێــت، 
وەك  كــردووە.  جێبەجــێ  هەمــووی  و 
ئەمانەتێكــی مێژوویــی هەمووشــیم بــە 
تۆمــار و بەڵگــە الی خــۆم پاراســتووە. 
هەر لە پێشــنیازی بڕینــەوەی مووچە بۆ 
وارســی قوربانیانی جینۆساید، ئیمتیازی 

تــری جۆراوجۆر بۆ منــداڵ و خوێندكاری 
نــەوەی ئەنفالكــراوان و دامەزراندنیان لە 
دامــەزراوە دەوڵەتییەكانــی كوردســتان. 
لە پێش و ســەروبەندی كەوتنی ســەدام 
لە دروســتكردنی لیژنەی گــەڕان بەدوای 
چارەنووســی ئەنفالكــراوان و دۆزینەوەی 
گۆڕەبەكۆمەڵــەكان، لــە هەڵدانەوەیان و 
هێنانەوەی روفاتەكانیان بۆ كوردســتان، 
لــە  مۆنۆمێنــت،  دروســتكردنی  لــە 
بەســەركردنەوەی كەسوكاریان لە خۆشی 
تریــش  ناخۆشــییەكانیاندا. جارێكــی  و 
جێگەی سوپاسە كە لەو رووەوە پیاوێكی 
بە ئینســاف بووە و لە دەیان دانیشــتنی 
جیاوازدا گوتوویەتــی من قەرزاری عارفم 
ئــەو خزمەتانــەی پێ كردووم كە ئێســتا 

بۆم بوون بە شانازی.
ســەرباری ئــەو كارانە كــە زۆرجار بۆ 
من و بــۆ دكتۆر بەرهەمیــش دەبوون بە 
سەرئێشە و رووبەڕووی رەخنە دەكراینەوە 
كە فەزڵی ئەنفالمان داوە بەســەر پرس و 
بابەتەكانی تردا، بەاڵم خۆم بە شایستەی 
لۆمەكردن دەزانم لەبەر ئەوەی زوو باوەڕم 
الدروســت بــوو كــە ئیتــر ئــەو رێچكەی 
خزمەتــە الی دكتــۆر بەرهــەم بــووە بە 
قەناعــەت و لە داهاتــووی ژیانیدا لە هەر 
ئاســت و پێگەیەكــدا بێــت، خزمەتكردن 
بــە كەیســی جینۆســایدی میللەتەكەی، 
كاری لەپێشینەی دەبێ. بەاڵم ئەزموونی 
ئەم شــەش مانگەی لە پۆســتی سەرۆك 
كۆماریــدا كــە پێگەیەكــی زۆر گرنگ بوو 
بــۆ برەودان بەو خزمەتانەی پێشــتری و 
دەیتوانی ئەو دۆزە لە ناوخۆ و لە ئاستی 
نێودەوڵەتی بگەیەنێت بە ئاســتێكی زۆر 
لەپێشــتر، هەروەها پێشكەشــكردنی ئەم 
پــرۆژە یاســایە لەبــارەی ســپایكەرەوە 
پێش ئەوەی بۆ شــنگالی بــكات، ئەوەی 
بــۆ ســەلماندم كــە یان من هەڵــە بووم، 
یــان وەك چۆن پێشــتر نزیكیــی ئێمە و 
خەمــی ئێمــە یارمەتیــدەری بــووە لــەو 
سەروەرییانەی بۆ خۆی تۆماری كردووە، 
ئێستاش نزیكەكانی و خەم و ئەولەویەتی 

بازنەكــەی دەورێتــی كە ئەو پرســەی ال 
فەرامۆش كردووە.

ئێمــە لــە دكتــۆر بەرهــەم چاوەڕوانی 
ئــەوە بووین كــە بەهەمان شــێوەی ئەو 
داخوازیانەی بۆ ســپایكەری كردووە، لەو 
شــەش مانگەی رابردوودا بۆ كەســوكاری 
بكردایــە.  كوردستانیشــی  قوربانیانــی 
روفاتــی  زۆری  هــەرە  بەشــی  هێشــتا 
ئەنفالــەكان لە ســەماوە و لــە عەرعەر و 
زۆر ناوچــەی تری عێراقــدان و زانیاری و 
شــایەتحاڵی زۆر هەن تایبەت بەشــوێنی 
گۆڕەبەكۆمەڵەكان، كەسوكاریان زۆربەیان 
لە چاوەڕوانیدا ســەریان نایەوە، ئومێدی 
من ئەوە بوو ســەرۆك كۆمار هاوشێوەی 
جارانی یارمەتیدەر بێت لەوەی ئەو ئێسك 

و پروسكانەش بهێنرێنەوە بۆ كوردستان. 
دادگای بــااڵی تاوانەكانــی عێراق بڕیاری 
كەســوكاری  قەرەبووكردنــەوەی  لــە 
و  داوە  كوردســتان  كۆمەڵكوژییەكانــی 
بەغدا پابەند نابێت بەو ئیلتیزامە ئەخالقی 
و یاســاییەوە، بەهیوا بــووم ئەولەویەتی 
كارەكانــی فەخامەتــی ســەرۆك كۆمــار 
ئەوە بێت كەســوكاری جینۆسایدكراوانی 
كوردیش قەرەبــوو بكرێنەوە، وەك چۆن 
دەیەوێ بۆ قوربانیانی سپایكەری بكات. 
ئەو شــەش مانگەی جەنابیان بوون بە 
ســەرۆك كۆمــار یادی دوو جینۆســایدی 

كورد تێپەڕین )هەڵەبجە و جینۆســایدی 
فەیلییــەكان(، ســەرۆكایەتی كۆمار هیچ 
حزورێكی نەبوو. لە ساڵڕۆژی هەڵەبجەدا 
لە ســلێمانی بوو، تووشــی شــۆك بووم 
كــە نەهاتــە هەڵەبجە. ئەو پێشــتر تاكە 
كــەس بــوو جەژنــی لەنــاو كەســوكاری 
ئەنفالكراوان دەكرد، لــە كاتێكدا چوونی 
ئێستای وەك ســەرۆك كۆمار بایەخی بۆ 
كەڵەكەبوونــی خزمەتەكانی پێشــووتری 
زۆرتر دەبوو بــۆ خۆی و بۆ هەڵەبجەش. 
كەچــی لــەو هەفتەیەدا بردیانە مووســڵ 
و ئەنجامەكەیمــان بینــی چــی چنییەوە. 
كــوردە  و  شــنگال  پێــش  ئێســتاش 
فەیلییەكان پرۆژە بۆ سپایكەر پێشكەش 
دەكات. راســتە ئــەو ســەرۆك كۆمارە و 

ئەركەكــەی وای لێدەخوازێــت بە دیدێكی 
عێراقیانەوە مامەڵە لەگەڵ هەموو پرس و 
بابەتەكان بكات، بەاڵم ئەی ئێمەش گوایە 

عێراقی نین؟ 
بــە  بــەردەم  گــەورەی  كێشــەی 
داعــش  تاوانەكانــی  جینۆسایدناســینی 
لــە شــنگال و ناوچەكانــی تر كــە چەند 
هێندەی ژمارەی قوربانییەكانی ســپایكەر 
ژن و منداڵیــان كوشــتووە، ئەوەیــە كە 
عێــراق وەك دەوڵــەت نەچووەتــە نــاو 
ئــەو پەیمانــە نێودەوڵەتییــەی تایبەتــە 
بــە )دادگای تاوانــی نێودەوڵەتــی( و تا 

عێراق نەبێتە ئەندام، ئەو كۆمەڵكوژیانەی 
لــە عێــراق كــراون، كارێكی ســەختە لە 
ئاســتی نێودەوڵەتیدا بناسێنرێن. یەكێك 
لــەو هۆكارانــەی هەڵەبجــە و ئەنفــال و 
كۆمەڵكوژیــی فەیلــی و بارزانییــەكان و 
پاكتــاوی رەگەزی لە كەركووك، هەروەها 
تاوانەكانی داعش لە شــنگال لە ئاســتی 
نێودەوڵەتیدا بەجینۆســاید ناناســێنرێن، 
ئەو گرفتەیە كە عێراق پەیوەســت نابێت 

بەو رێكار و یاسا نێودەوڵەتیانەوە.
دەســەاڵتە  ئــەو  كۆمــار  ســەرۆك   
دەســتوورییەی هەیەتــی كە لــە ناوەندە 
نێودەوڵەتییەكانــدا نوێنەرایەتــی عێــراق 
دەكات، دەتوانێ و ئەركەكەشــی ئەوەیە 
بەڕێگەیەكــی دیكــە خزمەتی گــەورە بە 
ناســاندنی ســەرجەم ئەو كۆمەڵكوژییانە 
بــكات كــە لەالیەن ســەدام و داعشــەوە 
لــە  رێگــە  بــەوەش  و  دراون  ئەنجــام 
دووبارەبوونەوەیــان بگرێــت. ئەویــش بە 
پابەندكردنی عێراق بەو رێكارە یاســاییە 
نێودەوڵەتیانەی لەبارەی كۆمەڵكوژییەوە 
دەركراون. سەرۆك كۆمار بەوە دەتوانێت 
خزمەتی گەورە بە كۆمەڵكوژیی سپایكەر 
تــری  كۆمەڵكوژییەكانــی  و  شــنگال  و 

دەستی سەدام بكات. 
هیواخــوازم ئەوانــەی كــە ئێســتا بە 
دەوری ســەرۆك كۆمــارەوەن، یــان ئەو 
راوێژیــان لــێ وەردەگرێــت، وەك یــادی 
جینۆســایدی  دەســتپێكی  و  هەڵەبجــە 
كــوردە فەیلییــەكان تێپەڕیــن و هیچیان 
نەكــرد، هیــوادارم كەڵك لەم ســەرنجانە 
و  ئەنفــال  یادەكانــی  بــۆ  وەرگــرن 
بارزانییــەكان و پاكتــاوی  كۆمەڵكــوژی 
رەگــەزی لە كەركووك و شــنگال، ئەگەر 
تەنهــا بە رووكەشــیش بێت قســەیەكیان 
هەبێــت. چونكــە چاوەڕوانیــی ئێمــە و 
خەڵكی كوردســتان لە د.بەرهەم زۆر لەو 
رۆڵــەی ئێســتای زیاتــرە، بەتایبەتی بۆ 

پرسی جینۆساید.

عارف قوربانی
 arifqurbany@yahoo.com

دروســتدەكرێت  تــازە  كابینەیەكــی 
كــە میراتــی )پــاش جەنــگ( و )پاش 
قەیــران( وەردەگرێت. ئەم كابینە تازەیە 
هــەر لــە ســەرەتاوە لەگــەڵ كۆمەڵێك 
قەڵشــی ناوخۆیی و هەڕەشەی دەرەكی 
خەوتوو بــەرەوڕوو بووەتــەوە. هەرێمی 
كوردستان لەناو هاوكێشەیەكی ناوخۆیی 
ناوچەیــی  هاوكێشــەیەكی  و  ئاڵــۆز 
ســەختدایە. لەالیــەك دەبــێ بارودۆخی 
نالەبــاری ناخۆیی خــۆی رێكبخاتەوە و 
لەالیەكیش دەبێ خۆی لەگەڵ رەەوشــی 
ئاڵــۆزی ناوچەیی و عێراقیدا بگونجێنێ. 
كــە  ئاوایــە  فۆرموولەكــە  لەڕاســتیدا 
پەیوەندییەكــی قــووڵ لەنێــوان هێــزی 
نیشــتمانی كوردســتان و پێگــەی ئــەم 
واڵتــە لە هاوســەنگیی هێــزی عێراقی و 

ناوچەییدا بەدی دەكرێت.
هەرێمــی كوردســتان بــۆ ئــەم چوار 
ســاڵە هەلی لەبەردەســتە و هەروەهاش 
هەڕەشــە. لەالیەك دەتوانێ دەرفەتەكان 
بقۆزێتەوە و نەرمەهێزی خۆی پێشبخات. 
لەالیەكیش دەتوانێ ســەختەهێزی خۆی 
یەكبخــات و دۆكتۆرینــی بەرگریی خۆی 
بەگوێرەی ســتراتیژی گلۆبــاڵ بەتایبەت 
بەپێی ئامادەیی ســەربازی هاوپەیمانانی 
كوردســتان  رێكبخاتــەوە.  ئەتڵەســی 
ناچــارە خۆی بەپێی هەڕەشــەی زیندوو 
)عێراق – ئێران - توركیا( و هەڕەشەی 
خەوتــوو )داعش – قاعیدە- حەشــدی 

شەعبی و تاد( ئامادە بكات.
هەرێمــی  گەلــۆ  دەپرســین:  ئێســتا 
كوردســتان چــۆن دەتوانێ سیاســەتی 
ناوخۆیی خۆی وا دابڕێژێ كەوا هەڕەشە 
و قەڵشــە ناوخۆییەكانــی پینــە بكات؟ 

سیاسەتی دەرەوەی خۆی چۆن دابڕێژێت 
كەوا پێگەی خۆی لە هاوكێشــەی هێزی 
ناوچەییدا بپارێزێــت و هێزی خۆی زیاد 

بكات؟
لە خــوارەوە لەســەر وەاڵمەكانی ئەم 

پرسیارانە كار دەكەین.

پەڕینەوە  كوردستان:  هەرێمی 
لەسەر پردی سیرات

هەرێمی كوردستان ناوچەیەكی فەرمی 
تامپۆنییە كەوا چوار دەوڵەتی دراوسێی 
مامەڵــەی  پەرژیــن"  "ناوچــەی  وەك 
لەگــەڵ دەكــەن . خــۆ ئەگــەر بڕیــاری 
نێودەوڵەتــی بۆ پاراســتنی ئەم یەكەیە 
نەبــێ، ئــەوا دەوڵەتانــی ناوچەكــە بە 
"هەڕەشــەی متبــوو"ی لەقەڵەم دەدەن. 
بۆیە هەرێمی كوردســتان لەگەڵ ئەوەی 
یەكــەی  لەگــەڵ  باشــی  دانوســتاندنی 
دەوڵەتی هەیە، بەتایبەت دراوسێیەكانی 
واتــە عێــراق، ئێــران و توركیــا، بەاڵم 
ژینگەیــە  ئــەم  كــە  دەزانــێ  ئــەوەش 
هەمیشە ســەرچاوەی هەڕەشەی تێدایە. 
لەبەرئــەوە دانوســتاندنی لەگــەڵ یەكە 
نادەوڵەتییەكانی ناوچەكەش هەیە وەك: 
پەیوەندی لەگەڵ هێزە كوردستانییەكانی 
ســوننە  گرووپــە  دیكــە،  پارچەكانــی 
میانڕۆكان، گرووپە شیعییەكان و ..تاد.

هەڕەشــە جــا چ هەڕەشــەی دەرەكی 
ناسراو )عێراق – ئێران - توركیا( بێت و 
چ هەڕەشــەی دەرەكی نەناسراو )داعش 
- قاعیــدە(، یاخود هەڕەشــەی ناوخۆیی 
ناســراو )دووئیدارەیی شــاراوە لەنێوان 
هەڕەشــەی  چ  و  ی.ن.ك(   – پ.د.ك 

نائارامیــی  وەك  نەناســراو  ناوخۆیــی 
كتوپڕی شەقام، تەقینەوەی كۆمەاڵیەتی 
و سەرهەڵدانی خۆپیشاندانی چەكدارانە، 
ئەوە پێویســتە هەولێر بــە وردی كاری 
و  بــكات  پۆلێنیــان  بــكات،  لەســەر 

سیاسەتی بەدیلیان بۆ دابنێت.
بۆ ئــەم بابەتــە هەرێمی كوردســتان 
دەبــێ لــە كابینەی تــازەدا دوو بنەمای 
دەرەكــی  سیاســەتی  لــە  ســەرەكی 
خۆیــدا یەكالیــی بكاتــەوە: یەكــەم – 
بنەمــای بنیاتنانــی هێــزی نیشــتمانیی 
تۆكمــە. دووەم – بنەمــای بەهێزكردنی 
مامەڵەكردن لەگەڵ ژینگەی جیۆسیاسی 
خۆی، واتە بەهێزكردنی هاوكاری عێراقی 
و ناوچەیی. لەگەڵ ئەوەی بەدرێژایی 28 
ســاڵی رابردوو هەوڵیــداوە مامەڵەیەكی 
ناســك لەگەڵ ژینگــەی ناوچەیی خۆیدا 
بــكات، بــەاڵم لەگــەڵ بنیاتنانــی هێزی 
نێشــتمانی خــۆی ســەركەوتوو نەبووە. 
هەروەهــا لە چەند بڕگەیەكیشــدا الوازی 
بەپێــی  ناوخۆیــی  دووكەرتبوونــی  و 
ناوچەیــی  شــاراوەی  جەمســەرگیری 
دابەشــكردووە و هەرێمــی كوردســتانی 
كردووەتــە تەواوكــەری جیۆســتراتیژی 

هاوسێیەكانی.
كابینــە  ئــەم  ســەختە  لەڕاســتیدا 
تازەیــە بتوانــێ هــەم هێزی نیشــتمانی 
تۆكمــە بنیاتبنێ و هــەم لەگەڵ ژینگەی 
جیۆسیاسی عێراقی و ناوچەییدا دەرگیر 
نەبێت. ئەمەش وامان لێدەكات دۆخەكە 
بــە پەڕینــەوە لەســەر پــردی ســیرات 
بشــوبهێنین . بەتایبەت ملمالنێ لەنێوان 
ئەمریكا و ئێران درەنگ یان زوو هەرێمی 
كوردســتان و تەنانەت عێراقیش دەخاتە 

نێوان بژارەی یەكالكەرەوە:
1 - لەگــەڵ هەردووكیــان هەڵپەڕێ و 

هاوسەنگی رابگرێت
2 -  خــۆی بــە ســوودی یەكێکیــان 

یەكالیی بكاتەوە؟ 
لە دووەمیاندا هــەر یەكالبوونەوەیەک 
دەرگا لەبەردەم زەقبوونەوەی هەڕەشــە 
ناوخۆییەكانــی دەكاتــەوە كــە ئەویــش 
ســەرهەڵدانەوەی ناكۆكــی و ملمالنێــی 
تەنانــەت  و  دووئیدارەیــی  ناوخۆیــی، 

جەنگی ناوخۆییە.
لە ماوەی ســاڵ و نیــوی رابردوودا بە 
جوانــی دوومەڵــی هەڕەشــەی ناوخۆیی 
دەمــی كردەوە كە دەســتبەجێ قوواڵیی 

لــە  یەكیــان  قۆســتییەوە:  ناوچەیــی 
ســەردەمی گشتپرســی و رووداوەكانــی 
دووەمیشــیان  و  ئۆكتۆبــەردا  16ی 
لەســەردەمی گفتوگۆكانــی پێكهێنانــی 
كابینــەی نۆیەمــدا خــۆی نوانــد كە بە 
ئاســانی پێــی ســەلماندین چ دۆخێكــی 
هەڕەشــەباری ناوخۆیی شپرزەمان هەیە 
و هەرساتێك بۆی هەیە كۆی سیستەمی 
سیاســی هەرێمی كوردســتان ســەروژێر 
بــكات! كەوابــوو بە پلــەی یەكەم دەبێ 
دۆخــی ناوخۆیــی تیمار بكرێــت . گەلۆ 

ئەمە چۆن دەكرێت؟ 
بە پیادەكردنی ستراتیژی كوردستانی 

بەهێز.

ستراتیژی  پیادەكردنی  هەولێر: 
كوردستانی بەهێز

كوردســتان  هەرێمــی  كاتێــك  هــەر 
فاكتــەری  )بەپشــتیوانی  توانیبێتــی 
ناوخۆیی بێت یاخــود فاكتەری گلۆباڵ( 
رێژەیــی  یەكێتییەكــی  و  یەكپارچەیــی 
ناوخۆیی دەستەبەر بكات، هاوسێیەكانی 
ئەمەیان بە هەڕەشەی متبوو و تەنانەت 
زینــدوو وەســفكردووە. لەبەرئــەوە لــە 
ســتراتیژی كــوردی خۆیانــدا هەمیشــە 
دووبەرەكــی  فاكتــەری  هەوڵــدەدەن 
سســت بــۆ دووبەرەكــی رەق وەگوێزن 
ئاسایشــی  سیاســەتی  لــە  بۆیــە   .
نیشــتمانی هاوســێیەكاندا نابێ هەرێمی 
كوردســتان بەتــەواوی یەكێتی ناوخۆیی 
دەستەبەربكات. ئەگەر ئەمە بكات ئەوە 
مەیلــی جوداخــوازی لەنێــوان كوردانی 
ناوچەكــەدا بەهێزدەكات و هێزی راكردن 
لەناوەند قایم دەكات . بۆیە دەبێ هێزی 
راكردن لــە ناوەند لەنێو خودی هەرێمی 

كوردستاندا هەمیشە ئامادەبێت!
هەرێمــی  كــەوا  تێدەگەیــن  لێــرە 
كوردســتان پێویســتی بــە سیاســەتی 
دەرەكی فرە رهەنــد و فرە الیەن هەیە. 
دەبــێ لەالیــەك ســوود لە "سیاســەتی 
بەرپەرچدانــەوەی نــەرم" وەربگرێــت و 
لەالیەكیش "سیاسەتی بەرپەرچدانەوەی 
رەق". مانــای ئەمــە چییــە؟ پێویســتە 
لەالیەك سوود لە هێزی سەربازی كوردی 
و تەنانەت ناكوردی لە پارچەكانی دیكە 
وەربگرێــت و هەمیشــە وەك ئامــرازی 
هەڕەشــەی متبــوو كە قابیلــی بەهێزی 

بۆ گواســتنەوە بــەرەو هەڕەشــەی كارا 
هەیــە كەڵكیان لێوەربگرێــت . هەروەها 
دەبــێ بەزوویــی هێــزە چەكدارەكانــی 
بەدامــەزراوە  یەكبخرێــن،  كوردســتان 
بكرێن و بەنیشتمانی بكرێن و دۆكتۆرینی 
بەرگــری بەپێــی جەنگی ئەســیمەتریك 
و جەنگــی پارتیزانــی – پێشــمەرگانە 
رێكبخرێــت. ئەمە پێیدەڵێن سیاســەتی 

بەرپەرچدانەوەی رەق.
لەالی دیكــەش دەبێ بــە بەرفراوانی 
نــەرم  بەرپەرچدانــەوەی  سیاســەتی 
بخاتــەكارەوە. واتــە پێویســتە لەگــەڵ 
هێزە سیاســییەكانی عێــراق و ناوچەكە 
 . دروســتبكات  بەرفــراوان  ئیئتیالفــی 
یەكێك لە رێكارەكانی دەســتەبەركردنی 
ئاسایشــی نیشــتمانی ئەوەیــە لەجیاتی 
سیاســەتی بەرەگیری و جەمســەرگیری 
راســتەوخۆی  ســەرچاوەی  لــەدژی 
هەڕەشــە، رووبكاتە خودی سەرچاوەكە 
و خۆی لەگەڵی بگونجێنێت . بۆ نموونە 
ئێمە خۆمان لــەدوای رووداوەكانی 16ی 
ئۆكتۆبــەر كاتێــك كەریــم نووریمان بۆ 
هەرێمی كوردستان بانگ كرد، بەپێی ئەم 
لۆژیكە كارمــان كرد. ئەو دیدارانە بوون 
كەوا بەســتەڵەكی پاش 16ئۆكتۆبەریان 

رەواندەوە.
ســااڵنە پێویســتە دەیان كۆنفرانس و 
كۆڕبەنــدی سیاســی، فكــری و ئابووری 
لــە  دەبــێ  رێكبخەیــن.  فەرهەنگــی  و 
چوارچێوەی سیاسەتی بەرپەرچدانەوەی 
نەرمــدا نوخبــەی فكــری، سیاســی و 
ئابــووری ناوچەكــە بەتایبــەت عێــراق 
بــە  بكەیــن.  كوردســتان  بانگهێشــتی 
هاتووچۆی بەردەوام بەســتەڵەكی نێوان 
كوردســتان و هاوســێیەكان دەتوێتەوە. 
ئەمە خۆی بازاڕسازی سیاسی )تسویق( 
بۆ هەرێمی كوردســتان دەرەخســێنێ و 
كاتێك بیرمەنــد یاخود لێكۆلینڤانێك لە 
پاش گەڕانەوە بابەتێكی ئەرێنی لەســەر 
هەرێمــی كوردســتان دەنووســێ یاخود 
و  ســتراتیژی  شــرۆڤەكارێكی  كاتێــك 
سیاسی لەپاش گەڕانەوە لە ماسمیدیا و 
سۆشیالمیدیا بەدیدێكی ئەرێنی باس لە 
هەرێمی كوردســتان دەكات، ئەمە خۆی 
دەبێتە رەهەندی بازاڕســازی سیاســی و 
ئەندازیاریكردنــی رای گشــتی ناوچەكە. 
ئەمە سیاسەتی بەرپەرچدانەوەی نەرمە. 
دەبوو پێش گشتپرســی دەیان كۆنگرە، 

كۆنفرانــس و كۆڕبەنــدی جۆربەجۆرمان 
رێكبخستایە.

لەالیەكی دیكەوە دەبێ لەم كابینەیەدا 
بۆ پیادەكردنی ســتراتیژی "كوردستانی 
بەهێز" بەكردەوە هێزی نەرم بنیاتبنێین. 
هێزی نەرم چییە؟ بریتییە لە سیاسەتی 
گۆڕینــی بیروبۆچــوون بەرامبــەر بەبێ 
بەكارهێنانــی هێــزی زبر. دەبــێ تێز و 
تیۆری سیاســی وا دابڕێژین كەوا هەموو 
عێــراق بگرێتــەوە. پێویســتە قەناعەتی 
عێــراق  فكــری  و  سیاســی  نوخبــەی 
بەرامبــەر هەرێمی كوردســتان بگۆڕین. 
بۆ نموونە باس لە دروشــمی ســتراتیژی 
"دوو كیــان و یــەك دەوڵــەت" بكەیــن. 
تێزێــك دابهێنیــن كــە: ئەگــەر عێــراق 
لەگــەڵ هەرێمی كوردســتان رێكبكەوێت 
ناوچەیــی.  زلهێزێكــی  دەبێتــە  ئــەوە 
پێویســتە عێــراق قەڵشــە ناوخۆییەكان 
تیمار بكات كە یەكیان پرسەكان لەگەڵ 
هەرێمی كوردســتان و یەكیشیان پرسی 
سوننەكان و یەكیشیان خواستی سیاسی 

پارێزگاكان بۆ بە هەرێمبوون.
 هەروەهــا پێویســتە لــەم كابینەیەدا 
ئابــووری،  گەشــەپیدانی  سیاســەتی 
سیاســی و كولتووری پێشبخرێت. دەبێ 
لەم كابینەیەدا كەرتەكانی گەشتوگوزار، 
پیشەســازی  و  كشــتوكاڵ  بازرگانــی، 
ببووژێندرێنــەوە. دەبــێ بــازاڕی عێراق 
بكرێتە ئامانج و لە هەرێمی كوردستانەوە 
عێــراق  لەســەر  ئابــووری  كاریگــەری 
دروســتبكرێت. دەبێ كەرتی گەشتیاری 
ســااڵنە پێنج ملیۆن گەشــتیار لە عێراق 
بكاتە ئامانج. هەروەها دەبێ ســااڵنە دە 
هەزار خوێندكار لە عێراقەوە بۆ هەرێمی 
كوردستان رابكێشــین كە لێرە بخوێنن. 
دەبــێ كوردســتان بــۆ گەشــتوگوزاری 
پزیشــكی ئامادەبكەین و ســااڵنە دەیان 
هەزار نەخۆش بۆ كوردستان رابكێشین. 
پیویستە كااڵی پیشەسازی، كشتوكاڵی 
و كولتــووری رەوانــەی عێــراق بكەیــن. 
بەكورتــی دەبــێ هەرێمــی كوردســتان 
هێــز".  راكێشــانی  "ناوەنــدی  بكەینــە 
بەمــەش دەتوانیــن كاریگــەری لەســەر 
عێــراق دابنێیــن و كوردســتانی بەهێــز 

بەكردەوە بەدیبێنین.

ستراتیژی كابینەی تازە

"لە دكتۆر بەرهەم چاوەڕوانی ئەوە بووین 
كە بەهەمان شێوەی ئەو داخوازیانەی بۆ 
سپایكەری كردووە، لەو شەش مانگەی 

رابردوودا بۆ كەسوكاری قوربانیانی 
كوردستانیشی بكردایە"

سەرۆك كۆمار و پرسی 
جینۆساید
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زۆربەی كات، بە تایبەتیش كە باسی كۆسرەت 
رەســوڵ دەكرێــت، هەندێك كەس خێــرا دەڵێن 
بــۆ كوڕەكانــی خۆی هــەوڵ دەدات! وەك ئەوەی 
ســەركردەكانی دیكــەی كوردســتان بــۆ كــوڕی 

خەڵــك هەوڵ بدەن و پێگەیــان قایم بكەن! كام 
سەركردە هەیە لە كوردستان بۆ كوڕ، نەوە، برازا 
و ئامــۆزای خۆی هەوڵی نەدابێت؟ بۆ ئەوە وەكو 
كەمایەسییەك تەنها رووبەڕووی كۆسرەت رەسوڵ 

ئەردۆغان نەیدۆڕاندووە

یەكێك هەیە بارزانی 
گۆڕان قبوڵ ده كات؟تەلەفۆنی بۆ بكات

پارتی و یه كێتی جارێكی دیكه ش رێككه وتن و تا كاتی نووســینی ئه م گۆشــه یه ش دیار 
نییه  به  كۆنكرێتی له ســه ر چی رێككه وتوون. هه ر له ســه ره تاوه  تاكتیكێكی یه كێتییه كان له  
دانوســتاندندا ئه وه  بوو كه  وابكه ن ئه و نێوانه  خۆشــه ی گۆڕان و پارتی دروســتیانكردووه،  
له به ریــه ك بترازێنــن. چونكه  ده زانــن تا پارتی و گۆڕان لێك نزیك بــن، له الیه كه وه  قوتدان 
و الوازكردنی گۆڕان بۆ یه كێتی مه حاڵ ده بێ  و له الیه كی دیكه شــه وه  پارتی تووشــی ئه مری 
واقیع نابێ و ناچارنییه  به  هه موو سازێكی یه كێتی بكه وێته  سه ما. جا خۆشییه كه ی ئه وه یه  
ئێستا بۆ به  كۆنكرێتی رێككه وتن له گه ڵ پارتی، تۆپی یه كێتی كه وتووه ته  گۆڕه پانی گۆڕان و 

ده مێنێته وه  سه ر ئه وه ی كه  گۆڕان چی قبوڵ ده كات و چیش قبوڵ ناكات.
هه فتــه ی رابردوو شــاندێكی پارتی چوونه  گــردی زه رگه ته  بۆئه وه ی رای گۆڕان له ســه ر 
داواكارییه كــی دیكــه ی یه كێتی وه ربگرن. ئه ویــش داوای زیادكردنــی جێگرێكی دیكه یه  بۆ 
سه رۆكی هه رێمی كوردستان و چه سپاندنی ئه مه یه  له و پڕۆژه  یاسایه دا كه  ئێستا له  په رله مان 
خوێندنه وه ی یه كه م و دووه می بۆ كراوه . یه كێتی هه مان شتی بۆ حكومه ت قبوڵ نه ده كرد و 
ده یویست سه رۆكی حكومه ت یه ك جێگری هه بێت، بۆیه  پارتی له گه ڵ گۆڕان هه ر له سه ره تاوه  
له ســه ر دانانی یاریده ده رێكی ســه رۆكی حكومه ت، نه ك جێگرێك، بۆ كاروباری چاكســازی 
له سه ر پشكی گۆڕان رێككه وت. پارتی له گه ڵ گۆڕان ئه وه شی بڕانده وه  كه  جێگری سه رۆكی 
هه رێمی كوردستان له وان ده بێت. ئێستا یه كێتی داوای ئه و پۆسته  ده كات و وه كچۆن پارتی 
بۆ موراعاتی یه كێتی جێگری سه رۆكی حكومه تی نه كرده  دوو، ئاواش ناچاره  بۆ خاتری گۆڕان 
جێگری سه رۆكی هه رێمی كوردستانیش نه كاته  دوو. گۆڕانیش مافی خۆیه تی پێداگیری له سه ر 
ئه مه  بكات و ده شزانێت پارتی له مه دا پشت ناكاته  رێككه وتنه كه ی له گه ڵ ئه و بزووتنه وه یه  
و قبوڵكردنی ئه وان یان ره تكردنه وه یان بۆ زیادكردنی جێگرێكی دیكه ی ســه رۆكی هه رێمی 
كوردستان به  هه ند وه رده گرێت. بۆیه  هه رچه نده  له  یه كه م به شداریی فراكسیۆنی سه وزدا له  
كۆبوونه وه ی په رله ماندا بۆ خوێندنه وه ی دووه می پڕۆژه  یاســاكه ی تایبه ت به  سه رۆكایه تیی 
هه رێمی كوردستان، یه كێك له  ئه ندامه كانیان باسی زیادكردنی جێگره كه ی جوواڵندووه  و به  
ده نگی هاوفراكســیۆنه كانی ده توانێ وابكات بخرێته  ده نگدانه وه ، به اڵم پێده چێ چاره سه ری 
مامناوه ند بۆ ئه م گرێكوێره  نوێیه ی یه كێتی دروستیكردووه  ئه وه  بێت كه  گۆڕان قبوڵ بكات 
له جیاتــی جێگر، بۆ ســه رۆكی هه رێمی كوردســتانیش یاریده ده رێك زیــاد بكرێ و نوێنه ری 
باڵێكی یه كێتیی پێ رازی بكرێ. به مشێوه یه  وه ك له  كورده واریدا ده ڵێن نه  شیش ده سووتێ 

نه  كه باب.
قسه یه كی دیكه ی سه رنجڕاكێش له سه ر پێكهێنانی كابینه ی نوێ و دروستكردنه وه ی ته بایی 
نێوخۆیی كه  ئه م هه فته یه  له  رووداو كرا و كه متر بایه خی پێدرا، قسه ی مامۆستا عه لی باپیر، 
ئه میری كۆمه ڵی ئیسالمی بوو. راستییه كه ی له  ماوه ی رابردوودا یه كێتی چه ند جارێك هه وڵیدا 
كۆمه ڵ بكاته  كارتێكی گوشار و چیرۆكی گیسكه كه ی هه یاسی به رامبه ر پارتی پێ دووباره  
بكاته وه . به اڵم قسه كانی ئه میری كۆمه ڵ ده ریده خات كه  هه رچه نده  گۆڕانكارییه  سیاسییه كانی 
ئه م سێ ساڵه ی دوایی هه ندێك شتیان وه ك خۆیان نه هێشته وه ، به اڵم عه لی باپیر هه ر له سه ر 
بۆچوونه كه ی نیوه ی دووه می ســااڵنی هه شــتا و رۆژانی شــه ڕی ناوخۆیه  له باره ی ته ڤگه ری 
جه اللــی و متمانه كــردن پێیان. پێشــده چێ په تای ئه و ئیرهابه  فیكرییه ی له م ســااڵنه دا له  
ســلێمانی له دژی پارتی كۆمه ڵیشــی گرتبووه وه  و بۆ زیادكردنی ده نگ خۆیان لێ كردبووه  
سووری به رله شكر، به ریدابن و حه زبكه ن ئاوه كان بگه ڕێنه وه  سه ر رێچكه ی ئاسایی خۆیان. 
جا بۆ پارتی و كوردســتانه  به هێزه كه شــی وا باشــتره  كه  كۆمه ڵ په راوێز نه خرێ و به زوویی 

سه المو عه له یكێكی شایسته یان لێبكرێ.

بكرێتەوە، لە كاتێكدا تاكە داواكاریی تاڵەبانی لە 
بارزانی، پێش ئەوەی بمرێت، پاراستنی پێگەی 

دوو كوڕەكەی بووە؟
فازڵ میرانی ئەوە دووەمجارە لەو سۆنگەیەوە 
كە كوڕەكانی تاڵەبانی ئەمانەتی ماڵی بارزانین، 
ئــەوە دووپــات دەكاتــەوە كــە كــوڕە بچووكی 
تاڵەبانــی )قوباد تاڵەبانی( نیوەی هی پارتییە. 
میرانی دەزانێ ئەو قسەیە لە كوێوە دەكات، بەاڵم 
جــاری یەكەم قوباد تاڵەبانی دیار بوو ئاگای لە 
مەســەلەكە نەبوو، بۆیە كاردانەوەی نیشــان دا. 
پێدەچێ ئەمجارە پێویستی بەو نیوە پارتییە و 
مسۆگەركردنی نیوەی جێگری سەرۆكی حكومەتی 

داهاتوو هەبووبێت، بۆیە دەنگی نەكرد.

ئــەوەی لەو پڕۆســەیەدا جێگەی ســەرنجە، 
ئەوەیــە كە قوباد تاڵەبانی لە مــاوەی رابردوودا 
واجیهەی یەكێتی بووە لە حوكمڕانیدا و تەنانەت 
لەڕووی نێودەوڵەتیشــەوە پشــتیوانیی لێكراوە، 
بــەاڵم وەك چۆن لە 16ی ئۆكتۆبەردا بێدەنگیی 
هەڵبژارد، ئەمجارەش لەكاتێكدا هەموو شــەڕی 
یەكێتــی بۆ ئــەوە بوو ئەو وەكــو تاكە جێگری 
ســەرۆكی حكومــەت و وەك خاوەنــی زۆرترین 
دەنگــی هەڵبژاردنــەكان نوێنەرایەتیــی یەكێتی 
بكات لە حوكمڕانیدا، دیسان بێدەنگیی هەڵبژارد. 
دوو قســەی خێری بــۆ حكومەتێــك نەكرد كە 
یەكالبووەتــەوە جەنابیــان دەبێتــەوە جێگــری 

سەرۆكی حكومەت!

جارێ دیار نییە ئاخۆ ئەردۆغان وا بە ئاســانی 
شــارەوانییەكانی  گــەورە  دۆڕاندنــی  ئەنجامــی 
ئیستانبوڵ و ئانكارا بە ئۆپۆزیسیۆن قەبوڵ دەكات 
یــان نا؟ بەاڵم ئەگەر بەســەرێكدا ئــەو ئەنجامانە 

قەبوڵیش بكات، وەك خۆی لە شەوی هەڵبژاردندا 
گوتــی، هێشــتا براوەیە. رادەســتكردنی ئەو دوو 
شــارەوانییەی توركیا بە ئۆپۆزیســیۆن، راســتە 
لەڕووی دەروونییەوە بە شكستێكی گەورە هەژمار 

دەكرێت، بەاڵم ئەو مەســەلەیە دیوێكی دیكەشی 
هەیە كە جارێ تا چوار ســاڵ و نیوی دیكە هیچ 
هەڵبژاردن و ریفراندۆمێك لە توركیا لەئارادا نییە 
و ئەو ســەركەوتنەی ئۆپۆزیســیۆن تا راددەیەك 
دەبێتــە هۆی ئــەوەی كــە گوشــارە ناوخۆیی و 
دەرەكییەكان لەسەر پڕۆسەی حوكمڕانی لە توركیا 
كەم ببنەوە. بە شێوەیەك كە ئەوە پێشانی دنیا 
بدرێت ئەردۆغان پیاوێكە باوەڕی بە دیموكراســی 
و ئەنجامــی هەڵبــژاردن هەیە ئەگــەر لە قازانجی 

خۆیشی نەبێت.
ئینجــا بــە دەردی فــارس دەڵێــن، ئەردۆغان 

ئاردەكــەی بێژاوە و هێڵگەكەشــی هەڵواســیوە؛ 
گۆڕانكارییــەكان لە دەســتووری توركیــادا، ئەو 
دەسەاڵتە دەداتە سەرۆك كۆمار كە هەر كاتێك بە 
پێویستی بزانێت، سەرۆك شارەوانییەكان لەسەر 
كار البدات و لە جێگەی ئەوان قەیوم دابنێت وەكو 
لە رابردوودا دەرهەق بە 97 ســەرۆك شــارەوانی 
كــردی. هــاوكات لەگــەڵ ئــەوەدا، لە ئانــكارا و 
ئیستانبوڵ تەنانەت ئەگەر سەرۆك شارەوانییەكان 
لەســەر كاریــش النەدرێــن، دیســان وەك قــازی 
شــەل رێ دەكەن، چونكە زۆرینــەی ئەنجومەنی 

شارەوانییەكان هەر لەدەست ئاكەپەدا دەبێ.

ئەگەرچــی لــە دواییــن ســاڵەكانی تەمەنــی 
سیاســیی تاڵەبانی )پێش نەخۆشــكەوتنەكەی( 
كێشە و ئاستەنگەكانی نێوان پارتی و یەكێتی بە 
تەلەفۆنێكی نێوان بارزانی و تاڵەبانی چارەســەر 
نەدەبوو، بەاڵم النیكەم دوا بڕیار هەر الی خۆیان 

بوو. لە شەش مانگی رابردوودا، یەكێتی و پارتی 
پتر لەوەی شەڕی ئیرادەی یەكتری بكەن، شەڕی 
سەرخســتنی ئیرادەی ناوخۆیی خۆشیان كردووە 
و هەر گەڕێكی دانوســتاندن بــە تیمێكی جیاواز 
رووبــەڕووی یەكتــری بوونەتــەوە. هەر بۆیەشــە 

بەشــی زۆری كۆبوونــەوەكان بێ ئەنجــام بوون. 
سەرباری ئەوەی كە هەردووال پێداگر بوون لەسەر 
ئەوەی بەبێ یەكتری حكومەتێكی سەرتاســەری 
دروســت ناكرێت، بەاڵم دیسانیش )بە تایبەتیش 
لەنــاو یەكێتــی( داواكاریــی جیاجیــای باڵەكان 
بە پڕۆســەكەوە رەنگــی دایەوە كــە هەندێكیان 
لە توانــای پارتیدا نەبــوون، بەتایبەتیش دانانی 
پارێزگارێكــی ئۆكتۆبەرچــی بــۆ كەركــووك كە 
مەبەستیان سپیكردنەوەی رابردووی خۆیان بوو تا 

دانانی پارێزگارێكی كورد بۆ كەركووك.
 ئــەو داواكارییانەی كە یەكێتــی لە پەڕاوێزی 
مەسەلەكانی سەرۆكایەتیی هەرێم و حكومەتدا لە 
پارتیی هەبوو، بەشێكیان لە دەرەوەی یەكێتییەوە 
بەشێكیشــیان خواســتی  و  كرابــوون  هــاوردە 
سەركردایەتیی خۆگیڤكەرەوە بوون كە وایاندەزانی 
یان چۆك بە پارتی دادەدەن و یانیش پڕۆســەكە 
پەكدەخــەن! هەر لە رۆژی یەكەمەوە كۆســرەت 
رەســوڵ پێیوابــوو كــە داواكارییەكانــی یەكێتی 
هەندێكیان پێویســتیان بە كاتی زیاتر و زیاتر لە 
الیەنێكە، بە تایبەتیش لە مەسەلەی كەركووكدا. 
بــەاڵم نە سازشــی لــە داواكارییەكانــی یەكێتی 

كرد و نە لەگەڵ پارتیشــدا دەرگاكانی داخســت. 
پەیوەندییــە تەلەفۆنییەكانــی نێــوان بارزانــی و 
كۆسرەت رەســوڵ دوای چاوەڕوانیی بە بنبەست 
گەیشــتنی دانوســتاندنەكان، دەرگایەكــی نوێی 
دەكردەوە و رێگر بوو لەوەی هەرزە سیاسییەكانی 
ناو یەكێتی پڕۆســەكە بە ئاقارێكی دیكەی وەك 

دووئیدارەیی و تەنانەت ئاژاوەدا ببەن.
ئەمــڕۆ كۆســرەت رەســوڵ ســەرباری بــاری 
نالەبــاری تەندروستیشــی، بــە هــەق تەجاوزی 
لەناوخــۆی  كــردووە،  تاڵەبانیشــی  ســەردەمی 
حزبەكەیــدا لــە ســەردەمی ئــەودا جیابوونــەوە 
درووســت بوو، بــەاڵم بەری پێگرت و ســەرۆكی 
حزبەكەی هێنایەوە ناو یەكێتی، ملمالنێی پارتیی 
كرد و كردی بە سەرۆك كۆمار، دەستكەوتەكانی 
یەكێتی بەبێ هیچ رێككەوتنێكی نووسراوی وەك 
رێككەوتننامەی ســتراتیژی لە جاران و تەنانەت 
لە حەجمی ئێستای یەكێتی لە رووی كورسییەوە 
زیاترە، بەرژەوەندیی هەموو باڵەكانی ناو یەكێتی 
دابین كردووە و رێككەوتننامەی سیاسیشی لەگەڵ 
پارتیدا ئیمزا كردووە. هەم پارتی و هەم یەكێتی 

دەبێ ئەوە ببینن.

ئاراستەی سێیەم لە 
سیستەمی سیاسی 

كوردستاندا
لە ســێ دەیەی ڕابردوودا، پارتی و یەکێتی وەک 
دوو حیزبی بااڵدەست سیستەمێکی دوو جەمسەریی 
حیزبییــان لە هەرێمی کوردســتاندا دروســتکردووە. 
لــەم ماوەیەدا، ئەم دوو حیزبە زۆربەی جومگەکان و 
بەڕێوەبردنی سیاسی، ئابووری، سەربازی، کۆمەاڵیەتی 
و ڕۆشنبیریی کوردستانیان لەدەستدابووە، بەاڵم بەو 
حاڵــەش نەیانتوانیــوە وەک پێویســت دادپەروەریی 
کۆمەاڵیەتی و خۆشگوزەرانی لەم کۆمەڵگەیەدا بەدی 
بهێنن و پالن و تێڕوانینێکی ستراتیژییان هەبێت بۆ 
بەدیهێنانــی ئایندەیەکی گەش لە کوردســتاندا. ئەو 
دۆخە سیاســییەی کە لە کوردستان هەیە ڕەنگە لە 
هیچ شــوێنێکی جیهاندا نموونەی نەبێت. هەرچەندە 
ئەم دوو حیزبە بە شــێوەی تیۆری و ڕواڵەتی ملیان 
داوەتــە بــەر هەڵبژاردن و ڕێســاکانی دیموکراســی، 
بەاڵم ســەرەڕای چەندین خولــی هەڵبژاردن هیچکام 
لــەم دوو حیزبە ئامــادە نەبوون بە کــردەوە ملکەچ 
بــن بــۆ ڕیســاکانی دیموکراســی ڕاســتەقینە و بۆ 
ســاتێکیش بێت ببنە ئۆپۆزیســیۆن و هەمیشە و بە 
هــەر نرخێک بێت، مانــەوە لە لووتکەی دەســەاڵت 
ئامانجی ســەرەکی هەردووالیان بووە. بۆ نموونە، لە 
دواهەڵبژاردندا کە لە 30/ئەیلوول/2018 ئەنجامدرا، 
یەکێتیی هەرچەندە 21 کورسی هێناوە، بەاڵم ئامادە 
نییە ئۆپۆزیســیۆنبوون قبووڵ بکات و بە جۆرێک لە 
جۆرەکان پرۆسەی سیاسی و خەڵکی کوردستانی بە 
بارمتە گرتووە، نە ئامادەیە بێتە ناو دەســەاڵت و نە 

ئامادەشە ببێتە ئۆپۆزیسیۆن. 
دوو  سیاســییە  سیســتەمە  ســەیری  ئەگــەر 
جەمســەرییەکانی دیکــە بکەیــن لە جیهانــدا وەک 
ئەمەریــکا و بەریتانیــا، دەبینیــن لــەو واڵتانە هەر 
حزبێــک هەڵبژاردنــی بــردەوە، ئــەوا دەســەاڵت بە 
دەســتەوە دەگرێــت و الیەنەکەی دیکە بە ئاســایی 
دەبێتە ئۆپۆزیســیۆن و دەستاودەســتی دەســەاڵت 
بە شــێوازێکی ئاشــتیانە و هێمنانە بەڕێوە دەچێت 
و کەســیش باس لە ڕێســای نالۆژیکی و پێچەوانەی 
بنەماکانی دیموکراسی ناکات بۆ مانەوە لە دەسەاڵت و 

دەست بەسەرداگرتنی دەسەاڵت. سیستەمی سیاسی 
لە کوردســتان وەک شەقامێکی یەک ساید وایە، کە 
تەنیا ســایدی ڕۆیشتن بۆ کورسی دەسەاڵت کراوەیە 
و ســایدی دابەزین لە کورســی دەســەاڵت داخراوە، 
هەربۆیە دەبینین جۆرێک لە قۆرخکاری لە سیستەمی 
سیاســی واڵتــدا هەیە، کە ئــەم دۆخە بــە درێژایی 
ســێ دەیەی ڕابردوو وەک خــۆی ماوەتەوە و گۆڕانی 
جەوهەریی بەســەردا نەهاتووە. ئەمە لە کاتێکدایە، 
لەم 30 ساڵەدا چەندین وەچەی نوێ بە دید و ئایدیا و 
بۆچوون و ئامانج و ستراتیژی نوێ و جیاوازەوە پێی 
ناوەتە ناو کۆمەڵگەوە و، دەیانەوێت دنیایەکی تر بە 
گوێرەی تێڕوانین و خواستەکانی خۆیان بنیات بنێن و 
سیستەمی دوو جەمسەریی زاڵ ناتوانێ وەاڵمدەرەوەی 

خواست و ئایدیا و ئامانجەکانی ئەوان بێت. 
ئەوەی کە دەتوانێ گۆڕانێک لە سیستەمی سیاسی 
کوردستاندا دروست بکات، ســەرهەڵدانی ئاراستەی 
ســێیەمی سیاســییە کە تەکان و گوڕێکــی نوێ بە 
پرۆسەی سیاسی بدات و دۆخەکە لە چەقبەستوویی 
و قۆرخکاری دووربخاتەوە. سەرهەڵدانی بزووتنەوەی 
گۆڕان لە ســاڵی 2009 یەک لەو هەواڵنە بوو کە بە 
مەبەســتی دروستکردنی ئاراستەیەکی نوێی سیاسی 
پێــی نایە نــاو گۆڕەپانی سیاســی کوردســتانەوە. 
هەرچەنــدە بزووتنــەوەی گــۆڕان ســەرەتا بە تین و 
گوڕێکی نوێ و دروشــمی جیــاوازەوە هاتە مەیدان، 
بــەاڵم بــە چەندیــن هــۆکاری جۆراوجــۆر نەیتوانی 
بگاتە ئامانجەکانی خۆی، لەوانەش هەناســەکورتیی 
بزووتنەوەکــە لــە ســەرەتای کارکردنــی خــۆی و 
توندڕەویی هەندێ لە کاراکتەرەکانی، بەرزکردنەوەی 
ئاســتی چاوەڕوانییەکانــی خەڵک بــەدەر لە توانای 
بزووتنەوەکــە، پشتئەســتووریی پارتــی و یەکێتــی 
بــە هێــزی چەکــدار و قۆرخکاریی دارایــی و الوازیی 
بنەماکانی کاری مەدەنی لەناو کۆمەڵگەی کوردستان 
و هتد. شکستی بزووتنەوەی گۆڕان و الیەنەکانی تر 
کە خۆیان بە ئۆپۆزیسیۆن لە قەڵەم دەدا، وایکرد کە 
هاوواڵتیانی کوردستان کەمترین متمانەیان بە حیزب 

و الیەنە سیاسییەکانی کوردستان بمێنێ، بۆ ئەوەی 
بتوانن وەک ئاراســتەی ســێیەم ڕۆڵ بگێڕن و دۆخی 
سیاســی لە چەقبەســتوویی ڕزگار بکەن. هەربۆیە، 
لــە دواهەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردســتاندا بینیمان 
الیەنەکانی دەســەاڵت و دەرەوەی دەســەاڵت لەالیەن 
جەماوەرێکــی بەرفراوانــەوە بایکۆت کــران و ڕێژەی 

دەنگدان بە شێوەیەکی بەرچاو دابەزی.
پرســیارە  ئــەم  وەهــادا،  هەلومەرجێکــی  لــە 
جەوهەرییە دێتە پێشەوە کە ئاخۆ چارەسەر چییە؟ 
ئایــا دەبێــت خەڵک هــەر ئەو دۆخە چەقبەســتووە 
و پرۆســە سیاســییە قۆرخکــراوە قبــووڵ بکەن یا 
چارەســەرێکی تــر لە ئاســۆدا بــەدی دەکرێت؟ لە 
جیهانی ئەمڕۆدا تیۆرییەک هەیە بە ناوی ئاراســتەی 
ســێیەم کە ئەویش ئاراســتەی هاوواڵتیبوونە لەسەر 
میحــوەری هاوواڵتیان و لەســەر بنەمای مافی مرۆڤ 
و هاوواڵتیبوون و قبووڵکردنی بەرپرسیارێتی لەالیەن 
تاکە تاکە هاوواڵتیان لە بەرامبەر چارەنووسی خۆیان 
و هاوواڵتیانی تر و بەرژەوەندی و ســامانی گشــتیی 
واڵت، کە بۆ بەدیهاتنی مافەکانی خۆیان تێدەکۆشن. 
هاوواڵتی هۆشــیار و بە ئاگا دەبێتە هۆی لەقاڵبدانی 
بەرپرســانی حکومی و کەرتی گشتی لە چوارچێوەی 
یاســا و، ڕێگــە دەگرێــت لە هــەر جــۆرە جیاکاری 
و گەندەڵــی و ڕەفتارێکــی نایاســایی. لــە دۆخێکی 
لەمجۆرەدا، کە الیەنە سیاسییەکانی کوردستان پتر بە 
شەڕی پۆست و بەرژەوەندییەکانی خۆیانەوە خەریکن 
و بەرژەوەندیی گشتی فەرامۆشکراوە، ئەمە هاوواڵتی 
بەرپرسە کە جڵەوی کاروبارەکان لە ئەستۆ دەگرێت 
و زەمینە بۆ پرۆسەی نوێکردنەوە و چاکسازی لە بیر 
و بۆچوونەکان و گەشەکردنی بەردەوام دەڕەخسێنێ 
و هاوواڵتیان لە ماف و ئەرکەکانیان ئاگادار دەکاتەوە 
و هۆشــیاریان دەکاتــەوە لــە بری ئــەوەی کە ببنە 
هاوواڵتییەکی پاسیڤ، ببنە هاوواڵتییەکی ئەکتیڤ و 

بەرگریکار لە مافەکانیان. 
ئاراستەی ســێیەمی هاوواڵتیبوون هەموو ڕێکارە 
یاســاییەکان دەگرێتە بەر بۆ بەدیهێنانی مافەکانی، 
یاســا و  هەربۆیــە سیاســەت دەخاتــە خزمەتــی 
مافــەکان و دەســەاڵتدارێتی بــە مافــی هاوواڵتیــان 
دەزانێت، کە دەبێ ئەم مافە بگەڕێتەوە بۆ هاوواڵتی 
هەتــا لە ڕێگــەی بەشــداریی پتریان لە دەســەاڵت، 
دابەشــکردنی ئاوەزمەندانــەی هێز، ســامان، هەل و 
خزمەتگوزارییەکان و پیادەکردنی یاسا بەدی بێت. لە 
جیهانی ئەمڕۆدا، بە پاڵپشتیی تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان، 
ئامێرە دیجیتاڵییــەکان و تەقینــەوەی زانیارییەکان 
و هتــد، چەندین هەڵی گۆڕینی ســەرکەوتوو لەالیەن 
هاوواڵتیانــەوە بەدیهاتوون وەک ئــەوەی لە تونس و 
میسر بینران. ئاراستەی سێیەمی ڕاستەقینە هەمان 
ئاراســتەی هاوواڵتیانە کە لــە ئەنجامی بێمتمانەیی 
هاوواڵتیان بە حیزب و الیەنە سیاسییەکان، دەتوانێ 

ڕۆڵ بگێڕێت. 

ئازاد وەڵەدبەگی

كوردایەتی لە ئیستەنبوڵ! 

خاڵێکــی گەش کــە بزووتنــەوەی ئازادیخوازیی 
کــورد لە باکوور لە پارچەکانی دیکە جیادەکاتەوە، 
شانبەشانی خەباتی چەکداری، خەباتی ئاشتیانە و 
مەدەنیانەیە بۆ گەیشتن بە ئامانجەکان بەتایبەتی لە 
رێگای دەنگدانەوە، هەڵبەت ئەو مەجالە سیاسی و 
یاساییەی لە تورکیا بۆ ئەو جۆرە خەباتە دەستەبەر 
بووە لە عێراق و ئێران و ســووریا دەســتەبەر نین. 
بۆیــە نیشــتیمانپەروەرانی کــورد لــە باکــوور، لە 
دوای گەڕانەوەیان لە کۆنفرانســی پاریس لە ساڵی 
1989 دەســتیان بە خەباتی لێــگاڵ و دامەزراندنی 
پارتی سیاســی کرد، ئەگەرچی ســەرەتا دووچاری 
ئاســتەنگی زۆر بوونــەوە کــە لەالیــەن دەوڵەتەوە 
دەخرایە پێشیان. پەکەکەش ئەوکاتە هیچ بڕوایەکی 
بە خەباتی سیاسی نەبوو، ئازادی تەنیا لە لوولەی 
چەکــی دەســتی گەریالدا دەبینــی، بۆیە ئەوانیش 
بەنۆرەی خۆیان کێشــەیان بۆ ئەو خەباتە دروست 
دەکرد. بەاڵم کاتێک بۆی دەرکەوت کە نە دەتوانێ 
بەشــەڕ کۆتایی بــە دەوڵەتی تورکیــا بهێنێ و نە 
دەتوانێ رێ لە نیشتمانپەروەرانی کوردی دەرەوەی 
خۆی بگرێ، ئاراســتەکەی گۆڕی، ئیدی لە ســاڵی 
1992 بەدواوە، هەمیشە تارمایی سیاسەتی پەکەکە 
بەســەر پارتــە کوردییــە لێگاڵەکانەوە بەئاشــکرا 
دەبینرێت، ئەگەرچی ئەو پارتانە بەئاشكرا ناڕەزایی 
خۆیــان لــە هەژموونی پەکەکــە دەرنابــڕن، بەاڵم 
بەشێکیان کە بە باڵی کۆترەکان و کۆنسێرڤەتیڤ 
و کوردچێتــی ناســراون، لێرە و لــەوێ ناڕەزایەتی 
دەردەبڕن و دەیانەوێت سیاسەتێکی سەربەخۆیانەی 
خۆیان پەیڕەوبکــەن بەبێ ئەوەی دژایەتی پەکەکە 
بکەن. پارســاڵ کە لــە تورکیا بــووم، لە چەندین 
دانیشــتنی تایبەتدا بەئاشــکرا گوێم لە ناڕەزایەتی 
خەڵکانی نێو هەدەپە دەبوو کە رایان لە سیاسەتی 
پەکەکە و خەباتی چەکداری نەبوو بەو شــێوەیەی 
ئێستا هەیە، بەاڵم بەهیچ شێوەیەک نەیاندەویست 

بە ئاشکرا ئەو بۆچوونە دەرببڕن.
هەرچۆنێک بێت، ئێســتا تەنیــا پارتێک کە بە 

ناوی کوردەوە ناســراوە و خەبات دەکات هەدەپەیە 
)پارتــی دیکەی کوردیش هــەن بەاڵم کاریگەرییان 
نییــە(، هەدەپــە خــۆی بــە پارتێکــی تورکیایی 
دەناســێنێ. لە ســاڵی 1992 بەدواوە و هەتاوەکو 
ئێستا چەندین جار پارتە کوردییەکان قەدەغەکراون، 
بەاڵم بە ناوێکی دیکە و ئااڵیەکی دیکە و بە هەمان 
سیاســەت و ئایدیۆلۆژیــاوە دەســتیان بە خەباتی 
سیاســی کردووەتــەوە. ئەم شــێوە خەباتە کە لە 
لەالیەن باسکەکان و ئێرلەندیەکانەوە تاقیکراوەتەوە 
و سەرکەوتنیشــی بەدەســتهێناوە، لــە باکــووری 
کوردســتانیش وەکــو کردنەوەی دەرگایــەک بووە 
بۆ گەیشــتن بــە ئامانجەکانی گەلی کــورد، بەاڵم 
ناکرێــت بەریتانیا و ئیســپانیا لەگــەڵ تورکیایەک 
کە ناســیۆنالیزم و ئاین تێیدا تێکەڵکراوە و بەدژی 
هەمــوو شــتێکی کــورد بەکاردەهێنرێت، بــەراورد 

بکەین، ئەگەرچی داگیرکاری هەر داگیرکارییە. 
ئــەوەی کە هەدەپە و پارتــە قەدەغەکراوەکانی 
پێش خۆی چەندین ساڵە لە بازنەیەکدا دەخولێنەوە 
و ناتوانــن ببــن بــە دەنگی هەموو کــورد، جێگای 
رەخنەیــە و دەبێت بــۆ رزگاربوون لەو بازنەیە پەنا 
بۆ ستراتیژییەکی نوێ ببردرێت و خەباتی چینایەتی 
و چەپگەرایی نەکرێتە بنەمای ســتراتیژی داهاتوو، 
بەڵکو سیاســەتێکی گشــتگیری کوردانە بکرێت و 
مافەکانی کورد بە ئەساس بگیرێت، خزمەتگوزاری و 
بوژانەوەی فەرهەنگ و زمانی کوردی پشکی شێریان 
بەربکەوێــت لــە خەباتــی هەدەپەدا، ئێســتا ئەوە 
نابینرێــت، کوردانی ئەنادۆڵ کە 300 ســاڵە نەفی 
کراون بــۆ دەوروبەری کۆنیا و ئەنکارا، لە کوردانی 
دیاربەکر زیاتر زمان و فەرهەنگی خۆیان پاراستووە، 
ئاخــر ئەگەر نەزانیــت دیاربەکر کوێیە، بە کوچە و 
کۆاڵنەکانیدا بگەڕێیت، وا هەست دەکەی ناوجەرگەی 
تورکیایە، چونکە زمانی تورکی باڵی بەسەر خەڵکی 

شارەکەدا کێشاوە. 
هەدەپــە و پەکەکە دەبێت وەاڵمیــان بۆ ئەوە 
هەبێت بۆچی شرناخ و دێرسیم و هەندێک ناوەندی 

دیکە کە بــە درێژایی مێژوو ناوەنــدی کوردایەتی 
بــوون، دەنگیان بە خۆیان نــەداوە و دەنگیان بە 

بێگانە داوە؟ 
خۆ ئەگەربڵێن دەوڵەت دەستی لە هەڵبژاردنەکان 
وەرداوە، ئەوە راســتە، بەاڵم خۆ سااڵنی پێشووش 
دەوڵەت هەر ئەو گەمەیەی کردووە، کەچی هەدەپە 
زۆرترین دەنگی لەو ناوچانە دەهێنا، کەواتە بەشێکی 
خەتای سیاســەتی پەکەکەیــە و خەڵک دوای چل 
ســاڵ خوێنــدان و نەگەیشــتنە هیــچ ئامانجێــک، 
دەیانەوێت ناڕەزایی دەربڕن، هەرچەندە هەڵوێستەی 
دەنگدەران هەڵەش بێت، دەبێت بە جددی حسابی 
بــۆ بکرێت. ناکرێــت هەموو شکســتێکی کورد بە 
تیۆریە نەزۆکەکانەوە شەتەک بدرێت: دوژمن بەهێزە 
و گەلەکۆمەی نێودەوڵەتی و هەرێمیمان لەســەرە! 
ئاخــر ئــەو ناوچانە لە گەرمەی شــەڕی چەکداریدا 
دەنگیان بە پارتە تورکیەکان نەدەدا، خێرە ئێســتا 
بەشێکیان روو لە ئاکەپە دەکەن کە ددانی خێر بە 

کورددا نانێت!
“پەڵــە  رۆمانــی  ئێســتا  پێــش  ماوەیــەک 
خوێناوییەکانی ســەر بەفر”م دەخوێندەوە کە باس 
لە ژیانــی گەریالکانی پەکەکــە دەکات لە هەرێمی 
دێرســم. ئــەوەی لــەو رۆمانــەدا دەیخوێنیتــەوە و 
گیانفیدایی و خۆڕاگریی گەریالکان لەبەردەم هێرشی 
ســوپای تورکیا و هێرشــی زریان و بەفر و رەشەبا 
و بــەراوردی دەکەی بەو دەنگانەی کە لەم دواییەدا 
کورد لە دێرســم هێنای، هەموو هاوکێشەکان قڵپ 
دەبنــەوە، وەکــو ئەوە وایە بە شــاخێکی هەزار بە 
هــەزاردا ســەربکەویت و زۆرت نەمابێــت بگەیتــە 
لووتکە، لەپڕ خۆت لە دامێنی چیاکەدا ببینیتەوە و 
نەپرسیت چۆن و چی تۆی گەیاندەوە دامێنی چیا، 

ئەمە دروست لە پەکەکە قەوماوە.
هەدەپە کارێکی باشی کرد کە دەنگدەرانی خۆی 
سەرپشــک کرد لە ئیســتەنبوڵ و ئەنکارا دەنگ بە 
کــێ بــدەن، چونکە بەو سیاســەتە توانرا پێش بە 
سیاســەتی تاکالیەنەی ئاکەپە و مەهەپە بگرن کە 
لەســەر حســابی کورد دەنگیان کۆدەکردەوە و بە 

بەردەوامی تورکەکانیان لە کورد تیژ دەکردەوە. 
هەرچۆنێــک بێت ئــەوەی روویداوە تــازە بووە 
بــە مێــژوو، بەاڵم دەبێــت بە چاوخشــاندنەوە بەو 
مێژووە، سیاســەتێکی نوێ بۆ باکووری کوردستان 
دابڕێژرێتەوە کە لەوەی پێشوو نەچێت، ئەوە بەمانای 
چەکدانان ناڵێم، بەاڵم ناشکرێت و نەگونجاوە لەژێر 
لوولەی چەکدا سیاســەت بکەیت کە بیســت ساڵە 
تاقیدەکرێتــەوە و زۆرجــار بــووە بــە بارگرانی بۆ 
باکووری کوردستان. ئێستا کە ئاکەپە بە دۆڕاندنی 
ئانکەرە و ئیستەنبوڵ لە باڵندەیەک دەچێت هەردوو 
باڵی پێکرابێــت، دەبێت کورد هەموو هەوڵی خۆی 
بخاتەگەڕ بۆ چوونە سەر رێگای ئاشتی، رەنگە ئەو 
خەباتە لە خەباتی چەکداری زەحمەتتر بێت، بەاڵم 
بەدڵنیاییەوە ئەوە تەنیــا رێگایەکە کوردی باکوور 

بتوانێت بەشێک لە ئامانجەکانی بهێنێتەدی!

كاوە ئەمین
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ساڵی داهاتوو فێستیڤاڵی رەنگەكان 
دەكرێتە خێزانی

شكار ئەحمەد
رووداو – هەولێر

رێكخەرانی فێستیڤاڵی رەنگەكان لە 
هەولێر دەڵێن بەهۆی ئەو كاردانەوانەی 
فێســتیڤاڵەكە  بەڕێوەچوونــی  دوای 
دروســتبوون، ســاڵی داهاتوو ناهێڵن 
زگورتــی )ســینگڵ( بەشــداری بكەن 
دەبێــت.  خێزانــی  فێســتیڤاڵەكە  و 
ئەمســاڵیش بەرنامەیــان نییە لە هیچ 

شارێكی دیكە فێستیڤاڵەكە بكەن. 
رۆژانی 5 و 2019/4/6 ســێیەمین 
فیســتیڤاڵی رەنگەكان لە شارۆچكەی 
عەنكاوەی شــاری هەولێر بەڕێوەچوو. 
فێستیڤاڵەكە لە تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكاندا 
قسەی زۆری لەبارەوە كرا، بەشێك لە 
كۆمەاڵیەتییەكان  تۆڕە  بەكارهێنەرانی 
رووی  فێســتیڤاڵەكە  پێیانوابــوو 
پێشــكەوتن و مۆدێرنی شاری هەولێر 
نیشان دەدات، بەشێكیشیان بە تایبەتی 

ئیســالمییەكان و كەســانی نەریتپارێز 
ســەر  كــردە  توندیــان  هێرشــی 

فێستیڤاڵەكە.
و  گوتەبێــژ  ئەحمــەد،  هێشــوو 
هاوڕێكخــەری فێســتیڤاڵی رەنگەكان 
"لــە دوو  راگەیانــد:  بــە )رووداو(ی 
رۆژی بەڕێوەچوونــی فیســتیڤاڵەكەدا 
تەنیا حەوت كەس كە بەشــدارییان لە 
فێســتیڤاڵەكەدا كــردووە، لەالی ئێمە 
سكااڵیان كردووە. ئەوەش دوو هۆكاری 
هەبووە، هەندێك لەو كێشــانە لەالیەن 
بەمەبەســتی  ئاراســتەكراو  كەســانی 
فێســتیڤاڵەكە  ناشــیرینكردنی 
دروســتدەكران بۆ ئەوەی رێگە نەدەن 
ئیشــی جوان بكرێ. بەشێكیشــی ئەو 
كەســە نەخۆشــانە بوون كە لەڕێگەی 

بــۆ  بردن و و گێچەڵكردن دەســت 
كاری  و 
و  نەشیاو 

ســیمایەكی  خەڵــك،  وێنەگرتنــی 
ناشیرینیان بە بۆنەكە دا".

بۆ دووبارەنەبوونەوەی ئەو كێشانەی 
هێشوو ئاماژەی پێدان، ساڵی داهاتوو 
بەشــداری لە فێســتیڤاڵەكە سنووردار 
دەكــرێ. هێشــوو ئەحمــەد دەڵێــت: 
"بــۆ دووبارەنەبوونەوەی ئەو كێشــانە 
داهاتــوو  ســاڵی  كۆنترۆڵكردنــی،  و 
فێستیڤاڵی رەنگەكان خێزانی دەبێت و 
هیچ گەنجێك بۆی نییە بەشداری بكات، 
لەبەرئەوەی ئەمجارە هەندێك حاڵەتی 
دەســتبازی و هەوڵی دەستدرێژیكردنە 
سەر ئافرەتان و كێشەنانەوە هەبوو".

ئەم فێســتیڤاڵە ســێ ســاڵە تەنیا 
بەڕێوەدەچــێ،  هەولێــر  شــاری  لــە 
ئەمســاڵ  فێســتیڤاڵەكە  رێكخەرانــی 
هیچ بەرنامەیەكیان نییە لە شــوێنێكی 
دیكە بیكەن. هێشوو ئەحمەد دەڵێت: 
"ســاڵی رابــردوو زۆر هەوڵمــان دا و 
ئامــادەش بوویــن لە پاركــی هەواری 
شــار لە ســلێمانی هەمان فێســتیڤاڵ 
بكەیــن، خەڵكێكــی زۆریــش داوایــان 
كردبــوو، بــەاڵم پارێزگاری ســلێمانی 
مۆڵەتــی نەدا، بەبیانــووی ئەوەی كە 

ژینگــەی پاركەكــە تێكدەچــێ، بۆیە 
ئەمســاڵ داوای مۆڵەتمــان لێنەكردن، 
زۆری  بودجەیەكــی  دهۆكیــش  لــە 
دەویســت و ئــەو بــڕە پارەیەشــمان 
لەبەردەســت نەبوو بۆیــە نەكرا، بەاڵم 
لــە ســاڵی داهاتــوو ئەگەر ئیــدارەی 
شارەكان رێگەمان پێبدەن، ئامانجمانە 
لــە ســلێمانی و دهۆك و شــوێنەكانی 

دیكەش فێستیڤاڵەكە بكەین".
ژمــارەی  ســاڵ  لــەدوای  ســاڵ 
بەشــداربووانی ئەم فێســتیڤاڵە زۆرتر 
دەبێت، هێشوو ئەحمەد دەڵێ: "ساڵی 
2017 كــە فێســتیڤاڵەكە لــە پاركــی 
ســامی عەبدولڕەحمــان بەڕێوەچــوو، 
6 هەزار كەس بەشــدار بوون، ســاڵی 
رابردوو لــە پاركی گڵكەند بەڕێوەچوو 
12 هەزار كەس بەشدار بوون. ئەمساڵ 
18 هەزار كەس لەماوەی دوو رۆژەكەدا 

بەشدارییان كرد".
و  فێســتیڤاڵ  تێچــووی  لەبــارەی 
هێشــوو  فێســتیڤاڵەكەش،  داهاتــی 
ئەحمەد گوتی: "فێستیڤاڵی رەنگەكان 
بــە هاوبەشــی لەگــەڵ دوو كۆمپانیــا 
بەڕێوەچوو، 6 كۆمپانیا سپۆنســەریان 

كــرد، لەمــاوەی دوو رۆژدا 18 هــەزار 
كــەس بەشــدار بــوون، رۆژی یەكــەم 
10 هــەزار كەس و رۆژی دووەمیش 8 
هەزار كەس، نرخی بلیتەكان 10 دۆالر 
بــوو، بــەاڵم دیســكاونت بــۆ هەندێك 
كەس و شــوێن كرابــوو، هەروەها دوو 
هــەزار دیناریــش دەدرا بــەو كافێ و 
شــوێنەی پلیتەكانیان دەفرۆشت، 10 
هەزار دینار بۆ فێستیڤاڵ دەگەڕایەوە، 
تێچووی هــەر كارتۆنێك كــە بۆ یەك 
كــەس بــوو، بە رەنــگ و برۆشــێر و 
رێنمایــی و شــتەكانی نــاوی 8 هەزار 

دینار لەسەر ئێمە كەوتووە".
هێشــوو دەشــڵێ: "ئەمســاڵ هیــچ 
خۆبەخشــێك بەشــدار نەبــوو، بەاڵم 
تیمێكی 300 كەسی كاری رێكخستنی 
فێستیڤاڵەكەیان دەكرد و هەمووشیان 
حكومەتیــش  وەرگرتــووە،  پارەیــان 
یەك ســەنتی بۆ خــەرج نەكردووین و 
ئــەو پاركەش كــە ئیڤێنتەكــەی تێدا 
بەڕێوەچوو بەكرێمان گرتبوو، بەگشتی 
تێچووەكــەی 250 هــەزار دۆالر بووە، 
هــەزار دۆالر  لــە 20  قازانجەكەشــی 

تێپەڕی نەكردووە".

رەنگــەكان  فێســتیڤاڵی  ئەمســاڵ 
بە بەشــداریی گەشــتیار و بیانییەكی 
ئەحمــەد  هێشــوو  بەڕێوەچــوو.  زۆر 
بەشــداربووی  هــەزار  "دوو  گوتــی: 
فێستیڤاڵەكە خەڵكی بیانی و گەشتیار 
بوون، عەرەبی شــارەكانی باشــوور و 
ناوەڕاســتی عێراق، تــورك، ئێرانی و 
ئەوروپیشــی تێدابــوو، بەگشــتی 20   
فێســتیڤاڵەكە  بەشــداربووانی  %ی 

خەڵكی دەرەوەی هەرێمی كوردســتان 
بــوون، ئەمــەش هاوكارێكــی باشــی 
گەشــتیاریی  كەرتــی  و  حكومــەت 
هەرێمی كوردستانە، هەروەها 60   %ی 

بەشداربووان ئافرەت بوون".
لەبارەی ئــەو وێنانەش كە لە تۆڕە 
باڵوكراونەتــەوە  كۆمەاڵیەتییــەكان 
لەســەر فێستیڤاڵەكە، هێشوو دەڵێت: 
"زۆربــەی ئــەو وێنــە نەشــیاوانە هی 
واڵتانــی دیكــەن و بۆ ناشــیرینكردنی 
دایاننــاوە،  ئێمــە  فێســتیڤاڵەكەی 
بەداخــەوە بەشــێك لــە میدیــاكان و 
ماڵپەڕەكانیــش كەوتبوونــە هەڵــە و 

وێنەكانیان باڵوكردبووەوە".

رێكخەری فێستیڤاڵەكە:

تێچووی فێستیڤاڵە 250 هەزار دۆالر بووە و 

قازانجەكەشی 20 هەزار دۆالر بوو


