
بڕیار نامیق

نەخۆشی  مانگێكە  ماوەی 
هەرێمی  لە  باڵندە  ئەنفلۆنزای 
كوردستان باڵوبووەتەوە و لە سلێمانی 
گیانیان  كەس  شەش  بەهۆیەوە 
دیكەش  ژمارەیەكی  لەدەستداوە و 

چارەسەر وەردەگرن.
وەزارەتی  لە  سەرچاوەیەك 
بۆ  كوردستان،  هەرێمی  تەندروستی 
“زەمەن” ئاشكرای كرد، ماوەیەكە لە 
نەخۆشی  دهۆك  سلێمانی و  هەولێر و 
ئەنفلۆنزای باڵندە باڵوبووەتەوە، بەاڵم 
بەرپرسانی تەندروستی شاردویانەتەوە 

بۆ ئەوەی خەڵك نەترسێت.
تەندروستی  لە  سەرچاوەیەك 
ناوی  نەیویست  كە  سلێمانی، 
)زەمەن(ی  بە  ئاشكرابكرێت، 
مانگی  )15(ی  رۆژی  راگەیاند: 
گەیەندراوەتەوە  نەخۆشێك  رابردوو، 
دواتر  فریاكەوتن و  نەخۆشخانەی 
ڕەوانەی نەخۆشخانەی هەناوی كراوە و 
دەركەوتووە  كراوە و  بۆ  پشكنینی 

نەخۆشیەكی ترسناكی هەیە. 
“ئەنجامی  وتی:  سەرچاوەكە، 
تاقیگەی  ڕەوانەی  پشكنینەكە 

ناوەندیی كراوە لە بەغدا و تەندروستی 
كە  ئاگاداركراوەتەوە،  سلێمانی 
نەخۆشەكە تووشی ئەنفلۆنزای باڵندە 

بووە”.
)زەمەن(،  زانیارییەكانی  بەپێی 
سلێمانی  تەندروستی  ئەوە  دوای 
ئەندامێتی  بە  عەمەلیاتی  ژوورێكی 
لەناو  پێكهێناوەو  پزیشكێك  چەند 
هەناویی  گشتی  نەخۆشخانەی 
)جمهورییەكە( و هۆڵێكی تایبەت بەو 
رێگە  بەتەنها  كراوەتەوەو  نەخۆشییە 
بە نەخۆشەكان و پزیشكەكان دەدرێت 

بچنە ئەو بەشە.
ئاشكرای  )زەمەن(  سەرچاوەكەی 
كەس   )20( لە  زیاتر  تائێستا  كرد: 
شەش  بوون و  نەخۆشیەكە  تووشی 
لەدەستداوە و )15(  گیانیان  كەسیان 
رزگاركراون و  مردن  لە  كەسیش 
ماڵەوە  ڕەوانەی  بەشێكیان 
لەژێر  تریشیان  بەشێكی  كراونەتەوە و 

چاودێرییدا هێڵراونەتەوە.
بەپێی زانیارییەكان، ئەوكەسانەی 
تووشی ئەنفلۆنزا بوون، تەمەنیان لە 
سەروو )20( تا )45( ساڵەوەیەو بۆ 
نەخۆشیەكەش  ڕووبەڕووبوونەوەی 
تەندروستی  گشتی  بەڕێوەبەرایەتی 
سلێمانی داوای )48( ملیۆن دیناری 

لە وەزارەتی دارایی كردووە.

ئەزموونەكانی  رایگەیاند:  جەوهەر  جەالل 
هەرێم  ئاستی  لە  پارتی  لەگەڵ  گۆڕان  رابردووی 
عێراقدا،  و  هەرێم  ئاستی  لە  یەكێتی  لەگەڵ  و 
تاڵن و داوایان ئەوە دەبێت، كە بۆ ئەنجامدانی 
لە كابینەی نوێ  “دەبێت  چاكسازیی هەمەالیەن 
“بۆ  وتیشی:  بكرێت”.  دیاری  زەمەنی  سەقفی 

پێكهێنانی كابینەی وەزاری و دەسەاڵتەكانی تر، 
الیەنەكانی  هەموو  بەرنامەی  كۆكراوەی  دەبێت 

كابینەكە بێت”.

لە ال 5 دا دەقی چاوپێكەوتنێک 
باڵوكراوەتەوە.

میدیایی  تۆڕی  سیاسی  شیكاری  دیسكی 
رۆژی   )100( بۆ  بەدواداچوونێكدا  لە  زەمەن 
سەرۆكایەتی  لە  ساڵح  بەرهەم  سەرۆكایەتی 

و  سەركەوتوو  الیەنە  عێراقدا،  كۆماری 
كەموكورتیەكانی دەخاتەڕوو.

بەپێی شیكارییەكە بەرهەم ساڵح لە پێنج 
بواردا كورتیهێناوەو سەركەوتوو نەبووە.

لە ال 3 دا، دەقی بابەتەكە باڵوكراوەتەوە.

   سەرنووسەر

ئەمڕۆ یەكەم ژمارەی “زەمەن”مان خستە بازاڕەوە.
دەرچوونی ئەم رۆژنامەیە لە زەمەن و سەردەمێكدایە، 
كە میدیای كوردی بە هەر چوار بوارەكەیەوە )نوسراو، 
بینراو، بیستراو، ئەلكترۆنی( لەوپەڕی زۆری و بۆری دایە، 
كە هیوادارین ئێمە ئیزافەو پەنجەرەیەكی نوێ  بین بە ڕووی 

نیشاندان و باڵوكردنەوەی زانیاری دروستدا.
بە  كە  بەخۆمانە،  تەواوەتیشمان  متمانەی  هەڵبەت، 

نیەت و ئیرادەیەكەوە دەستمان پێكردووە، جیاواز بین.
بەاڵم  بخولقێنین!  موعجیزە  ناتوانین  ئێمە  بێگومان 
لەو  بین،  تایبەتمەندی  خاوەنی  كە  داناوە،  پالنمان 
جەنجاڵییەی ئەمڕۆی میدیای كوردی پێیدا گوزەر دەكات.

لە  دەبێت  بریتی  بوونیشمان  جیاوازی  سیمای 
كوردیدا.  رۆژنامەگەریی  لە  نوێ   نەریتێكی  داهێنانی 
بەرجەستەكردنی چەمكی  لە  پارادایمەش،  و  مۆدێل  ئەم 
“رۆژنامەگەریی زانیاری، Data journalism“ خۆی 
بەرهەمە  تەواوەتی  بوونی  بارگاوی  بەمانای  دەبینێتەوە، 

رۆژنامەوانیەكانمان بە )داتا، زانیاری، ژمارە(. 
ئەمە ستراتیژی ئیشكردنی رۆژنامەوانی زەمەن دەبێت. 
رەنگە وەاڵمی  نوێیە،  رۆژنامە  ئەم  راستە دەرچوونی 
دەرخستنی هەموو پێویستیەكان نەداتەوە، بەاڵم هەنگاوێك 
دەبێت لەسەر رێگای تێگەیشتن لە واقیعی حاڵی ئەمڕۆی 

دۆخی حكومڕانی و كۆمەاڵیەتی خەڵكی كوردستان.
ئێمە الفی ئەوە لێنادەین كە دەرەقەتی هەموو ئەركە 
قورسەكان دەبینەوە!، بەاڵم بە دڵنیایی دەمانەوێت رۆڵمان 

هەبێت لە ڕوونكردنەوەی بەرچاوی خوێنەرانمان.
دەبێت  رەخنەیی  هەڵوێستێكی  خاوەنی  “زەمەن” 
هێزە  و  گروپ  دەستەو  و  شەخس  ئەو  كۆی  بەرامبەر 
سیاسیانەی كاریگەرییان بەسەر كۆمەڵگەكەمانەوە هەیە. 
ئەمە جگە لەوەی ئامانجمان ئەوەیە ببینە سەرچاوەیەكی 
سەر راست و دروستی پێدانی هەواڵ و زانیاری باوەڕپێكراو.
رۆژنامە، دواجار ئاوێنەیەكی ئەخالقیە، كە كۆمەڵگاو 
رۆشنبیرەكانیشی تێیدا مەودایی بوێری خۆیان تاقیبكەنەوە.
هەندێك  لە  قسە  كە  دەبین  ئازا  ئەوەندە  بایی  ئێمە 
ئازامان  رۆژنامەیەكی  گرنگە  چەند  بەاڵم  بكەین.  دیاردە 
ئەو  هەبێت،  كۆمەڵگایەكمان  گرنگە  هێندەش  هەبێت، 
كێشەو مەسەلەو گرفتانە وەك كێشەیەكی كۆمەاڵیەتی و 

گشتی تەماشا بكات.
بەكورتی و بەكوردی” زەمەن” دەیەوێت رۆڵێك بگێڕێ  
لە گەشەپێدان و پێشخستنی ئەو پەراوێزە دیموكراسی و 

ئازادییە رۆژنامەوانیەی لە هەرێمدا هەیە.
متمانەو  جێگای  ببێتە  رۆژنامەیە  ئەم  هیوایەین  بەو 
باوەڕی خەڵك و لەگەڵ هەست و ویژدانیاندا بژی و، جێگای 
دیالۆگی عەقڵ و مەعریفە بێت و، خوێندەوارانی گەلەكەمان 

لەسەر الپەڕەكانی تاوتوێی بۆچوونەكانیان بكەن.
ناوی رۆژنامەكەشمان “زەمەن”، ناوێكی تەواو كوردییە 
فەرهەنگە  بەپێی  یەكەم:  دەكرێ ؛  راڤە  مانا  بەدوو  و 
بەناوبانگەكانی زمانی كوردی؛ فەرهەنگی )خاڵ(ی شێخ 
هەژار،  بۆرینە(ی  )هەنبانە  فەرهەنگی  خاڵ،  محەمەدی 
بەواتای  موكریانی،  گیوی  )كوردستان(ی  فەرهەنگی 
دووەم:  تێدایە.  گیاو سەوزایی  كە چڕی  دێت،  شوێنێك 
بە زمانی باوی ئاخاوتنی رۆژانەی خۆشمان زەمەن وەك 
ئاماژەدان بە؛ )سەردەم، كات، چەرخ، قۆناغ( بەكاردێ . 
دوو  لەم  كام  هەر  بە  سەرپشكن  بەڕێزیش  خوێنەرانی 

گوزارشتە لێمان قبوڵبكەن. 

لە  ئاگادار  سەرچاوەیەكی 
و  یەكێتی  دوێنێی  كۆبوونەوەی 
راگەیاند:  “زەمەن”ی  بە  پارتی 
یەكێتی جیاواز لە هەڵوێستەكانی 

داواكانی  لە  سازشی  پێشووی، 
بەرامبەر پارتی كردووە.

زانیارییەكانی  بەگوێرەی 
سەرچاوەكەی “زەمەن”، یەكێتی 
رێككەوتنی  داوای  پێشتر 
لەو  بەاڵم  دەكرد،  پێشوەختی 
لەگەڵ  نواندووەو  نەرمی  داوایە 

داهاتوودا  لە  رێككەوتوون  پارتی 
رێككەوتنی سیاسی بكەن، بەبێ 
بە  بكرێت  پەیوەست  ئەوەی 

كابینەو پلەو پۆستەوە”.
سەرچاوەكەی  بەگوێرەی 
مەسەلەی  لە  یەكێتی  “زەمەن” 
كردووەو  تەنازولی  كەركوكیش 

شت  هەموو  دەیویست  پێشتر 
بەپێچەوانەوە  بێت،  بۆخۆی 
لەگەڵ  كۆبوونەوەكە  لە  دوێنێ  
هەموو  كە  رێككەوتوون،  پارتی 
حزبەكانی  لەگەڵ  پێكەوە 
مەسەلەی  بۆ  بەغدا  بچنە  دیكە 

كەركوك”.

زانیاریەكانی  بەگوێرەی 
كۆبوونەوەكەی  لە  “زەمەن” 
دوێنێدا، باسی وردەكاریی “پلەو 
بۆ  جێهێڵراوە  نەكراوەو  پۆست 
حكومەت،  پێكهێنانی  لیژنەی 
بە  ئەوەی  ئاماژەی  پارتی  بەاڵم 
یەكێتی داوە كە رازییان دەكەن”.

جەالل جەوهەر: ئەزموونی تاڵمان هەیەو
داوای دیاریكردنی سەقفی زەمەنی دەكەین

هەڵسەنگاندنی )100( رۆژی بەرهەم 
ساڵح لە سەرۆكایەتی كۆماردا 

بەرەو نەریتی نوێ  لە 
رۆژنامەگەریی كوردیدا

یەكێتی لە بەرامبەر پارتی، سازشی لە داواكارییەكانی كردووە

20 الپەڕەژمارە )1( سێشەممە 2019/1/15       نرخ 500 دیناررۆژنامەیەکی سیاسیی گشتییە

w w w . z a m e n p r e s s . c o m

لە هەرێم باڵوبۆتەوەو بەرپرسان دەیشارنەوە 

شەش كەس بە ئەنفلۆنزای باڵندە گیان لەدەستدەدەن

دۆسێی

ژمارە )1( سێشەممە 2019/1/15

تایبەتە بە جەمال نەبەز
w w w . z a m a n p r e s s . c o m

حەفتا ساڵ نەبەزی
ژمارەی ئەمجارە تایبەتە بە چلەی پرۆفیسۆر جەمال نەبەز

لەگەڵ ئەم ژمارەیەدا
دۆسێی زەمەن

10 هۆکاری ئابووری لە سودی ڕێککەوتنی هەرێم لەگەڵ بەغدا

گۆڕان بە دەسەاڵتەوە بەشداریی حكومەت دەكات، یان بە بێدەسەاڵتی؟

ل 11 

ل 4  

٧3% دەنگی پیاو

2٧% دەنگی ژن

19% دەنگی ژن

٨1% دەنگی پیاو

٨٨% دەنگی پیاو

12% دەنگی ژن

٨٧% دەنگی پیاو

13% دەنگی ژن

9٧% دەنگی پیاو

3% دەنگی ژن

95% دەنگی پیاو

5% دەنگی ژن

بەئینگلیزیکردنی رێژەی دەنگی ژن لە لیستەکانی پەرلەمان
خوێندن گەورەترین 

هەڵە بوو
ل 12 

عەبدوڵاڵ سوور، دانەری ئەلفبێی كوردی:

ل 14 



ئا: دیسكی شیكاری سیاسی زەمەن

سەد رۆژی تەواو تێدەپەڕێت بەسەر 
لە  ساڵح  بەرهەم  دەستبەكاربوونی 
عێراقدا،  كۆماری  سەرۆكایەتی  پۆستی 
كە شەوی دووی مانگی تشرینی یەكەمی 
نوێنەرانی  ئەنجومەنی   )2018( ساڵی 
عێراق  كۆماری  سەرۆكی  وەك  عێراق 
لە  دواتریش  رۆژی  بۆ  كردو  پەسەندی 

كۆشكی سەالم دەستبەكار بوو.
یەكەم  رۆژی   )100( هەڵسەنگاندنی 
سەرۆك  یان  واڵت،  سەرۆكی  ئەدای  لە 
كەلتوری  لە  بەشێك  بووەتە  وەزیران، 
سیاسی جیهانی و لە عێراق و ناوچەكەشدا 
و  بەدواداچوون  میدیاكان  رۆژنامەو 

هەڵسەنگاندنی بۆ دەكەن.
“زەمەن”  سیاسی  شیکاری  دیسکی 
 )100( بۆ  هەڵسەنگاندن  راپۆرتەدا  لەم 
ساڵح  بەرهەم  سەرۆكایەتی  رۆژی 
دەكات، كە بەشێكی گرنگە لە دەزگای 
بڕیاردانی سیاسی عێراق و بەشێكیشە لە 

دەسەاڵتی جێبەجێكردن.

دەسەاڵتەكانی سەرۆكی واڵت لە 
سیستمی پەرلەمانیدا

بەشێوەیەكی  پەرلەمانی  سیستمی 
گشتی لەسەر دوو كۆڵەكە بەندە:

یەكەم/ هەماهەنگی و هاوسەنگی لە 
و  یاسادانان  دەسەاڵتی  هەردوو  نێوان 

جێبەجێكردن.
دەسەاڵتی  دوانەیی  دووەم/ 
و  واڵت  )سەرۆكی  جێبەجێكردن 
دوانەیی  واتە  وەزیران(،  ئەنجومەنی 
لە  یەكێكە  جێبەجێكردن  دەسەاڵتی 
پەرلەمانی،  سیستمی  مەرجەكانی 
پەرلەمانی  سیستمەكەی  واڵتێك  هەر 
)سەرۆك  جا  واڵت  سەرۆكی  ئەوا  بێت 
بوونی  دەبێ   بێت  شا(  یان  كۆمار 
بەپێی  هەر  لەبەرئەوەی  بەاڵم  هەبێت، 
پەرلەمانی،  سیستمی  رێساكانی 
سیاسی  بەرپرسیارێتی  كۆمار  سەرۆكی 
لەبەردەم  نییە  بەرپرسیاری  واتا  نییە 
حاڵەتی  هەندێ   لە  تەنها  پەرلەماندا 
)خیانەتی  وەك  نەبێت  دەگمەندا  زۆر 
پێشێلكردنی  و  نیشتیمانیی  گەورەی 
دەستور(، بۆیە دەسەاڵتەكانی هەمیشە 
رووكەشین  و  تەشریفاتی  دەسەاڵتی 
سەرۆكی  الی  راستەقینە  دەسەاڵتی  و 
سەرۆكی  چونكە  وەزیرانە،  ئەنجومەنی 
هەیە  سیاسی  بەرپرسیارێتی  وەزیران 
پەرلەمان  واتا  پەرلەماندا،  لەبەردەم 
دەسەاڵتی  دەكات  كارەكانی  چاودێریی 
لێپرسینەوەو پرساندن و تەنانەت متمانە 

لێسەندنەوەشی هەیە.
هەر لەسەر ئەو بنەمایە سەرۆك كۆمار 
و  تەشریفاتی  دەسەاڵتەكانی  لەعێراقدا 
ئاماژەی  خوارەوە  لە  وەك  رووكەشین 

بۆ دەكەین، بەاڵم ئەمە مانای ئەوەنییە 
نەتوانێت ڕۆڵی هەبێت لە ئاڕاستەكردنی 
پڕۆسەی  خزمەتكردنی  و  رووداوەكان 

سیاسی لەعێراقدا.

دەسەاڵتەكانی سەرۆك كۆماری عێراق 
بەپێی دەستوری عێراق ساڵی )2005(

دەستوری عێراق كە ساڵی )2005( 
پەسەندكراوە،  گشتیدا  راپرسی  لە 
سیستمی پەرلەمانی وەرگرتووە، بەپێی 
سەبارەت  دەستور،  یەكی  ماددەی 
لە  كۆمار  سەرۆك  دەسەاڵتەكانی  بە 
كە  هاتووە  ماددەی )67(ی دەستوردا 
دەوڵەتە  سەرۆكی  كۆمار،  )سەرۆك 
نیشتیمانە،  یەكپارچەیی  رەمزی 
دەكات  واڵت  سەروەری  نوێنەرایەتی 
زامنكردنی  لەسەر  بەرپرسیارە  و 
پاراستنی  بەدەستوورو  پابەندبوون 
و  و سەروەریەكەی  عێراق  سەربەخۆیی 
یەكپارچەییەكەی و سەالمەتی خاكەكەی 

بەگوێرەی حوكمەكانی دەستوور(.
پێگەی  و  شوێن  ماددەیە  ئەم 
واڵتدا  لەناو  دەردەخات  كۆمار  سەرۆك 
ماددەیە  ئەم  كە  پێگەیەی  هەرئەم 
بۆی دیاریكردوە دەتوانێت مومارەسەی 
لە  پێبكات،  دەسەاڵتی  چەندین 
هەر  لەسەر  دەنگ  هاتنە  گرنگترینیان 
پێشێلكاریەكی دەستووری لەالیەن هەر 
دەزگا یان دامەزراوە یان الیەن و كەسێك 
ڕێكاری  وەرگرتنی  هەروەها  وە  بێت، 
یاسایی و دەستووری لەكاتی شكاندنی 
لە  ئەوەی  وەك  عێراقدا  سەروەری 
بۆردومانكردنی خاكی عێراق لە هەرێمی 
یان  توركیا،  واڵتی  لەالیەن  كوردستان 
دەستوەردانی واڵتانی دراوسێ و بێگانە 

لە كاروباری ناوخۆیی عێراق.
كە  تر  دەسەاڵتەكانی  بە  سەبارەت 
دەستوورو  )73(ی  یەكی  ماددەی  لە 
دیاریكراوە،  تر  ماددەیەكی  چەند 
بەاڵم  رووكەش،  دەسەاڵتی  هەرچەند 
دەسەاڵتی  جۆر  سێ  بڵێین  دەتوانین 
هەیە، هەندێكیان تایبەت بە دەسەاڵتی 
یاسادانان هەندێكی تریان بە دەسەاڵتی 
تریان  هەندێكی  وە  جێبەجێكردن 

پەیوەندیدارن بە دەسەاڵتی دادوەریی.

یەكەم/ ئەو دەسەاڵتانەی كە تایبەت بە 
دەسەاڵتی یاسادانان.

دەستوور،  )54(ی  مادەی  1-بەپێی 
ئەنجومەنی  بانگهێشتی  كۆمار  سەرۆك 
یەكەم  گرێدانی  بۆ  دەكات  نوێنەران 
لە  كۆماری  مەرسومێكی  بە  دانیشتن 
ماوەی )15( رۆژ لە بەرواری راستاندنی 

ئەنجامی هەڵبژاردنەكان.
ماددەی  لە  یەكەم  بڕگەی  2-بەپێی 
كۆمار  سەرۆك  دەستوور،  )58(ی 
دانیشتنی  داوای  هەیە  دەسەاڵتی 

بابەتێكی  بۆ  بكات  پەرلەمان  نائاسایی 
هەیە  دەسەاڵتی  هەروەها  دیاریكراو، 
گرێدانی  خولی  درێژكردنەوەی  داوای 
ئەنجومەنی نوێنەران بكات لە )30( رۆژ 

زیاتر نەبێت.
ماددەی  لە  یەكەم  بڕگەی  3-بەپێی 
)64(ی دەستوور دەسەاڵتی هەیە داوای 
نوێنەران  ئەنجومەنی  هەڵوەشاندنەوەی 
بۆ  دەگەڕێتەوە  بڕیارەكە  بەاڵم  بكات، 
خودی ئەندامانی ئەنجومەن بە زۆرینەی 
رەهای ئەندامەكانی، بەپێی بڕگەی دووەم 
لەهەمان ماددەدا لەكاتی هەڵوەشاندنەوە 
داوای  ئەوەی  دەسەاڵتی  پەرلەماندا 
لەماوەی  بكات،  هەڵبژاردن  ئەنجامدانی 
)60( رۆژ لە بەرواری هەڵوەشاندنەوەی 

پەرلەمان. 
ئەگەر لەو سێ دەسەاڵتە وردبینەوە، 
كۆمارەو  سەرۆكی  بۆ  داواكە  تەنها 
نوێنەران  ئەنجومەنی  بۆ  بڕیارەكە 
ئەوەیە  مانای  ئەمە  دەگەڕێتەوە  خۆی 

دەسەاڵتەكە شكڵییە.
سەرۆك   )73( ماددەی  4-بەپێی 
و  راستاندن  دەسەاڵتی  كۆماری 
كە  هەیە  یاسایانەی  ئەو  دەركردنی 
ئەگەر  دایاندەنێت  نوێنەران  ئەنجومەنی 
بە  دەرینەكردن  رۆژدا   )15( لەماوەی 
دەركراو هەژماردەكرێن واتا دەسەاڵتەكە 
هەر  نەكات  كارەش  ئەو  رووكەشییە، 

بەدەركراو هەژمار دەكرێت.
بڕگەی   )126( ماددەی  5-بەپێی 
ئەنجومەنی  كۆمارو  سەرۆك  یەكەم 
پێشنیازی  دەتوانن  بەیەكەوە  وەزیران 
هەمواری دەستوور بكەن، واتا سەرۆك 
دەسەاڵتەی  ئەو  تەنها  بە  كۆماریی 
نییە، بەڵكو لەگەڵ ئەنجومەنی وەزیران 
هەموارەكە  وە  دەكەن،  پێشنیازە  ئەو 
سێی  لەسەر  دوو  بەدەنگی  پێویستی 
هەیە،  نوێنەران  ئەنجومەنی  ئەندامانی 
گشتییەوە  راپرسی  دەخرێتە  دواتر 
لەسەر  كۆتایی  بڕیاری  گەل  لەالیەن 

دەدرێت.

دووەم/ ئەو دەسەاڵتانەی پەیوەندیدارن 
بە دەسەاڵتی جێبەجێكردن.

لە   )76( ماددەی  1-بەپێی 
بەربژێری  كۆمار  سەرۆك  دەستووری 
پەرلەمانی  فراكسیۆنی  گەورەترین 
حكومەت،  پێكهێنانی  بۆ  رادەسپێرێت 
ئەم دەسەاڵتەش شكڵییە چونكە تەنها 

ڕاسپاردنەكە دەسەاڵتی ئەوە.
پەیماننامەو  2-ڕاستاندنی 
بڕگەی  بەپێی  ڕێككەوتننامەكان، 
دەستوور  )73(ی  ماددەی  لە  دووەم 
سەرۆك كۆمار ڕاستاندنی پەیماننامەوە 
دەكات  نێودەوڵەتییەكان  رێككەوتننامە 
سەرۆكی  لەالیەن  واژۆكردنیان  دوای 
ئەنجومەنی وەزیران و پەسەندكردنیان لە 

ئەم دەسەاڵتەش  نوینەران،  ئەنجومەنی 
هەر شكڵیە، چونكە دوای )15( ڕۆژ لە 
تەسلیم كردنیان بۆ سەرۆكایەتی كۆمار 
بە  نەكات  بۆ  ڕاستاندنیشیان  ئەگەر 

راستێنراو دادەنرێن.
3- بەپێی بڕگەی نۆیەم لە ماددەی 
كۆماریی  سەرۆك  دەستوور  )73(ی 
سەرۆكی تەشریفاتی هێزە چەكدارەكانە، 
هێزە  راستەقینەی  سەرۆكی  بەاڵم 
ئەنجومەنی  سەرۆكی  چەكدارەكان 

وەزیرانە.
نیشانە  مەدالیاو  4-بەخشینی 
لەسەر ڕاسپاردەی سەرۆكی ئەنجومەنی 
وەزیران و بەپێی یاسا، ئەمەش بەپێی 
ئەم  ماددەی )73(  لە  پێنجەم  بڕگەی 
تەنها  چونكە  شكڵییە،  دەسەاڵتەش 
دەبێت  ئەوە  دەسەاڵتی  بەخشینەكە 
بێت  وەزیران  ئەنجومەنی  ڕاسپاردەی 

بەپێی یاسا كارپێكراوەكان.
واڵتانی  باڵیۆزی  5-پەسەندكردنی 

دەرەوە.
6-دەركردنی مەرسوومە كۆماریەكان 
كۆماری  مەرسومی  ئاشكرایە  وەك 

هەمووی بڕیاری كاشفە.

سێیەم/ دەسەاڵتەكانی پەیوەند بە 
دەسەاڵتی دادوەری 

ماددەی  لە  یەكەم  بڕگەی  1-بەپێی 
كۆماری  سەرۆك  لەدەستوور،   )73(
لێبوردنی  دەركردنی  دەسەاڵتی  عێراق 
تایبەتی هەیە، بە راسپاردەی سەرۆكی 
بابەتی  جگەلە  وەزیران،  ئەنجومەنی 
و  تایبەت  مافی  بە  پەیوەندیدار 
نێودەوڵەتیەكان  تاوانە  بە  حكومدراوان 

ئیرهاب و گەندەڵی كارگێڕی و دارایی.
2-بەپێی بڕگەی هەشتەم لە ماددەی 
لەسەر  راستاندنی  دەسەاڵتی   )73(
حوكمی لەسێدارەدان هەیە كە لە دادگا 

تایبەتمەندەكانەوە دەردەكرێت.
ئەم دوو دەسەاڵتەش بەهەمان شێوە 

شكڵین.

هەڵسەنگاندنی كارەكانی ئێستای 
سەرۆك كۆماری عێراق لە ماوەی )100( 

ڕۆژدا
كۆمار  سەرۆك  دەسەاڵتەكانی 
و  شكڵین  و  تەشریفاتی  زۆربەیان 
بكات،  پیادەی  ناتوانێت  بەتەنها  خۆی 
بەستراوە  دەسەاڵتەكان  زۆربەی  بەڵكو 
پێگەكەی  بەاڵم  ترەوە،  دەزگاكانی  بە 
 )67( ماددەی  كە  كۆمار  سەرۆك 
زۆر  دەدات  ڕێگەی  پێیداوە  دەستوور 
لەوبارەیەوە  بكات،  هەڵویست  كارو 
سەرۆك كۆماری ئێستای عێراق و بەپێی 
و رەمزی سیادیە جوڵەی  رەمزی واڵت 
باشی هەیە، بەراورد بە سەرۆك كۆماری 
پەیوەندی  دروستكردنی  بۆ  پێشوو 

سەرچین ساڵح

بە  پارتی  بە  سەر  ئەفسەری  سێ 
دەگەڕێنەوە  بااڵ  پۆستی  وەرگرتنی 
حیزبە  ئەو  لەكاتێكدا  كەركوك، 
بەبێ  كە  دەكات  ئەوە  بانگەشەی 
شارەكەو  دۆخی  ئاساییكردنەوەی 
شەعبی  حەشدی  سوپاو  دەرچوونی 

ئامادە نییە بگەڕێتەوە كەركوك.
دوای ڕووداوەكانی 16ی ئۆكتۆبەری 
كوردستان،  دیموكراتی  پارتی   ،2017
زۆربەی بارەگاكانی داخست و پارێزگای 
لە  بەشێك  بەجێهێشت،  كەركوكی 
ئەفسەرانی دەزگا ئەمنیەكانی كەركوكی 
هەولێر،  چوونە  پارتیش  بە  سەر 
پۆستەكانیان  لە  مانەوە  كە  ئەوانەشی 
رۆژی  چەند  لە  بەاڵم  دوورخرانەوە، 
ژمێریاری  بەشی  بەڕێوەبەری  ڕابردوودا 
یاریدەدەری  و  كەركوك  پۆلیسی 
فەرماندەی پۆلیس بۆ كاروباری ژێرخان و 
بەڕێوەبەری پۆلیسی بەرەنگاربوونەوەی 
كە  دەستبەكاربوون،  هۆشبەر  مادەی 
ئەو ئەفسەرانە سەر بە پارتین و پێشتر 

لە پۆستەكانیان دوورخرابوونەوە.
ئەندامی  كەركوكی،  عەدنان 
كەركوك- سەركردایەتی  ئەنجومەنی 
كوردستان  دیموكراتی  پارتی  گەرمیانی 
بە”زەمەن”ی وت: “لە دوای ڕووداوەكانی 
16 ئۆكتۆبەر ئەو ئەفسەرانەی ئەندامی 
بەجێهێشت،  كەركوكیان  بوون  پارتی 
تەنها  و  بوون  زۆر  ژمارەیەكی  كە 
لەبەرئەوەی پارتی بوون لە كارەكانیان 

دوورخرانەوە”.

وتیشی: “بەشێك لەو ئەفسەرانە بە 
ناوخۆی  وەزارەتی  نێوان  هەماهەنگی 
عێراق  ناوخۆی  وەزارەتی  و  هەرێم 
گەڕانەوە بۆ كەركوك، دیارە توانایەكیان 

تێدا بینیون بۆیە پۆستیان پێداون”.
داوای  پارتی  رەتیشیكردەوە 
كردبێت  ئەفسەرانەی  ئەو  گەڕانەوەی 
“پێدانی  وتی:  پێدراوەو  پۆستیان  كە 
پەیوەندی  هیچ  ئەفسەرانە  بەو  پۆست 
بە گەڕانەوە یان نەگەڕانەوەی پارتیەوە 

نییە بۆ كەركوك”.
بااڵی  بەرپرسیارێتی  وەرگرتنی سێ 
كەركوك  لە  پارتییەوە  لەالیەن  ئەمنی 
ئامادەنیە  حیزبە  ئەو  لەكاتێكدایە 
لەسەر  ئەندامەكانی  و  بارەگاكانی 
بگەڕێتەوە  كەركوك  برایەتی  لیستی 
دەرەوەی  چوونە  داوای  و  كەركوك 
هێزە سەربازییەكانی ئەو شارە دەكات، 
بە  پارتی  هەوڵەی  ئەو  یەكێتیش 
ڕێگەخۆشكردن بۆ گەڕانەوەیان دەزانن.

جێگری  مەحمود،  مەال  ڕەوەند 
یەكێتی  مەڵبەندی  لێپرسراوی 
كەركوك  لە  كوردستان  نیشتیمانی 
“كارمەندەكانی  وت:  بە”زەمەن”ی 
دەوڵەتی عێراق، كە تێیاندایە كارگێڕی 
لق و ئەندام لقە، ڕۆژانە دەوامی خۆیان 
ئەفسەری   300 جگەلەوەش  دەكەن 
كە  كەركوك  پۆلیسی  بەڕێوەبەرایەتی 
ڕۆژانەی  دەوامی  لە  بەردەوامن  پارتین 

خۆیان كەسیان دوورنەخراونەتەوە”.
پێدانی  لەپشت  “پارتی  وتیشی: 
پۆست بووە بەو ئەفسەرانەو دەیانەوێت 
كەركوك،   بگەڕێنەوە  هێواش  هێواش 
بۆ  هەوڵەكان  لە  بەشێكە  ئەوەش 

گەڕانەوەیان”.
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هەڵسەنگاندنی )100( رۆژی بەرهـــــــــــەم ساڵح لە سەرۆکایەتی کۆماردا

هێندەی  نیە،  وەزیریی  پۆستی  داواكردنی  بۆ  ناونیشانە  ئەم 
دەرخستنی بیركردنەوەی خودی خۆمە دەربارەی پۆستی وەزیریی 

لەم كابینە نوێیەی كە باس لە پێكهێنانی دەكرێت.
خەونی بوونە وەزیریی بۆ هەمووان ئاساییە، گەر كار بكرێت بۆ 

تێزە باوەكە، كە ئەویش كەسی شیاوە بۆ شوێنی شیاو.
جێبەجێكردنی  بۆ  كاردەكات  سیاسییە،  مەنسەبێكی  وەزیر 
بەدیهێنانی  بۆ  كار  وەزارەتێكدا  لە  و  حكومەت  گشتی  كارنامەی 

خزمەتی گشتی دەكات.
دەسەاڵتی  بااڵترین  كە  وەزیران  ئەنجومەنی  لە  بەشێكە  وەزیر 

جێبەجێكارەو خاوەن كارنامەی خۆیەتی بۆماوەی چوار ساڵ .
الی  باوو  بۆتە  ئێمەدا  واڵتی  لە  ئەوەی  باوەكانە،  تێزە  ئەمە 
خەڵكەوە دەبینرێت، پۆستی وەزیریی بەشێكە لە خەونی تاكەكان بۆ 
مووچەیەكی بااڵ، بۆ خانەنشینێك، كە سەرچاوەی ژیانی هەمیشەیی 

بۆ دروست بكات ئەم بۆچوونە بۆ سەراپا نیە .
بۆ  كەسێك  چ  پرسیار  دەبێتە  ئەوەی  ئێستادا  بارودۆخی  لە 

وەزیری باشە ؟؟
كلیلی  خۆی  تەنها  وەزیر  ئایا  پرسیار  دەبێتە  ئێستا  ئەوەی 

چارەسەری گرفتەكانە یان كۆی كابینەكە ؟؟
كابینە  گشتی  كارنامەی  كە  پرسیار:  دەبێتە  ئێستا  ئەوەی 
دەتوانێت وەاڵمی گشتی چارەسەر بێت بۆ دواكاری هاواڵتیان یان 

كاكی وەزیر؟؟؟
ئەوەی ئێستا بۆتە پرسیار: كابینەی نوێ فریادڕەسە یان وەك 
جێ  خۆی  دوای  كابینەی  بۆ  قەرز  كۆمەڵێك  پێشوو  كابینەكانی 

دێڵێت؟؟؟
نوێ  كابینەی  بەشداربووی  الیەنەكانی  پرسیار:  بۆتە  ئەوەی 
كارنامەكەیان كارە بۆ خزمەتگوزاری گشتی یان كابینەی رێكکە وتن 

بۆ بەشكردنی داهات و بااڵبوونی بەرژەوەندی حیزب؟؟
گەر ببمە وەزیر:

كاردەكەم بۆ بەجێگەیاندنی كارنامەی گشتی حكومەت كە كارا 
بێت بۆ پرۆسەی چاكسازی وە كارا بێت بۆ خزمەتگوزاری گشتی 

بۆ هاوواڵتیان .
چەسپاندنی  كە  گشتیەكان،  پرەنسیپە  بۆ  شەفافانە  كاردەكەم 

حكومەتی هاوواڵتیبوونە
پارێزگا  ئەنجومەنی  و  پەرلەمان  چوونە  بۆ  كاندیدەكان  چۆن 
حكومیەكان  پۆستە  بۆ  بەربژێرەكان  وایە  حەق  دەكەن،  بانگەشە 

خۆیان ئەجەندەی بەشداربوونیان لە حكومەتدا بخەنە روو .
مەكتەبی  حكومییەكان  پۆستە  دانانی  بۆ  باو  ریتمی  تائێستا 

سیاسی یان ئۆرگانی بااڵی حیزب دایدەنێت . 
هەندێ جار لێژنەیەك ئەو كارە دەكات و دەرناچێت لە ویستی 

ئەم تەكەتول و ئەو تەكەتول .
لە باشترین حاڵە تدا پێوەر دادەنرێت بۆ بەربژێرەكان . 

ریتمێكی نوێ ئەوەیە كە بەربژێرەكان سیڤی پێشكەش دەكەن، 
بە  زۆرینە خۆی  كە  داخە  بەس جێی  نوێیە  رەوتێكی  ئەمەش  كە 

شایستەی كۆی پۆستەكان دەزانێت ؟؟
بە  گەیشتن  بۆ  خەونە  وابەستەی  ئەوەندەی  سیڤیەكان  وە 
ئیمتیازاتی پۆست، ئەوەندە وابەستەی ئەرك نیە بۆ خزمەتی گشتی 

؟؟
گەر ببمە وەزیر:

بۆ  گشتگیر  بەرنامەیەكی  دەدەم  هەوڵ  كارەبادا  بواری  لە 
مانگانەی  نرخی  كەمكردنەوەی  و  نیشتیمانی  كارەبای  زیادكردنی 

ئەمپێری ما اڵن و دوكاندارەكان جێبەجێ بكەم . 
و  گەیاندن  و  تەولید  كە  سێكتەرەكەیەوە  چوار  هەر  بە  كارەبا 
دابەشكردن و جبایەی پارەی كارەبایە، لە رێگەی كەرتی تایبەتەوە 
بە گرێبەستی ئاشكراو شەفاف دوور لە قۆرخكاری بۆ كۆمپانیاكانی 
حیزب و هێنانەدی منافەسە تا ئاستی خزمەتگوزاری باش و نرخی 
بە  ئەوەش   . بهێنم  بەدی  هاوواڵتیان  و  حكومەت  لەسەر  كەمتر 
پرۆژەیەكی تەواو و خاوەن خشتەی زەمەنی بە كەڵك وەرگرتن لە 
ئەزموونی ناوخۆو دەرەوەو خستنە كاری گەنجانی واڵت لە رێگەی 
كەرتی تایبەت و كەرتی هاوبەشی نێوان حكومەت و كەرتی تایبەت .

گەر ببمە وەزیری دارایی:
لەنێوان  بۆ دابەشكردنی داهات بە شێوازی عەدالەت  كاردەكەم 
پارێزگایەك  و  ناوچەیەك  لە سزای  بەدەر  ناوچەكان  و  پارێزگاكان 
داهاتی گشتی  پێكەوە  وەزارەتەكان كە  لەگەڵ كۆی  كاردەكە م   ،
زیاد بكرێت كە بارگرانی دروست نەكات بۆ سەر شانی هاوواڵتیان 
بەڵكو دابەزینی مەسرەفی حكومەت و زیادكردنی بودجە بۆ خزمەتی 

هاوواڵتیان .
كاردەكەم بۆ دروستبوونی متمانە بە بانقەكان و جارێكی تر بانق 
پالنی  دانانی  بۆ  كاردەكەم  بكات،  جێبەجێ  كارەكان  متمانەوە  بە 

ستراتیجی لەگەڵ وەزارەتی پالندانان .
گەر من و هاوڕێكانم لە هەر شوێنێكدا ببینە وەزیر یان بەرپرسی 
دەستە، كار بۆ پرۆژەكانی گۆران دەكەین كە پرۆژەی چاكسازییە .

من كە جێگری پارێزگار بووم دواتریش كە پارێز گار بووم بە 
كە  هیوا،  خەستەخانەی  و  گۆڕان  بە  دەدا  مووچەكەم  وەكالەت، 
وازیشم هێنا خانەنشینیم وەرنەگرت، ئێستاش هەمان بەرنامەم هەیە 
چونكە من بەهۆی بنەماڵەكەمەوە باری ئابووریم باشە دەزانم زۆرێك 
باش  ئابووریان  باری  بەاڵم  هەیە،  بۆچوونیان  هەمان  هاوڕێكانم  لە 

نیە .
من نامەوێت وەزیر بم تەنها گۆشەنیگایە بۆئەوەی كێ ببێت بە 

وەزیر وە دەبێت چۆن كاربكات.

گەر ببمە 
وەزیر

سێ ئەفسەری پارتی بە پۆستی بااڵوە دەگەڕێنەوە كەركوك

سەردار قادر 



هەولێر

راوێژكاری   )55( لە  زیاتر  كۆی  لە 
ئەنجومەنی وەزیران تەنها )11( راوێژكاریان 
رێكخستنەوەی  بۆ  دەكەن،  دەوام 
ئاسایی  كاری  ئەنجامدانی  و  كارەكانیان 
و  دەوام  پابەندی  كە  ئەوانەشی  خۆیان، 
كارن، پڕۆژەیەك دەدەنە نێچیرڤان بارزانی 
و قوباد تاڵەبانی بۆ رێكخستنەوەی كارو 

ئەركەكانیان.
لە  )زەمەن(  زانیارییانەی  ئەو  بەپێی 
سەرچاوەیەكی تایبەتی ئەنجومەنی وەزیرانی 
لە  دەستیكەوتووە،  كوردستان  هەرێمی 
كۆی )55( راوێژكاری ئەنجومەنی وەزیرانی 
)راوێژكار،  جیاوازەكانی  پلە  لە  هەرێم 
راوێژكاری پێشكەوتوو.. هتد( تەنها )11( 
دەوامی  و  كاركردن  پابەندی  كەسیان 
حكومەت  سەرۆكایەتی  لە  بوون  خۆیان 
زۆرینەیان  كە  دیكەش  ژمارەیەی  ئەو  و 
دامەزراون  پارتییەوە  و  یەكێتی  لەالیەن 

كە  وەرگرتووە،  خۆیان  موچەی  مانگانە 
هەندێكیان زیاتر لە )6.000.000( شەش 
بەبێئەوەی  بووە،  مانگانە  دیناری  ملیۆن 
لە  بەشێكیشیان  و  كاربكەن  یان  دەوام 

واڵتانی دەرەوەن.
كاری  پێناسی  رێكخستنەوەو  بۆ 
حكومەت  سەرۆكایەتی  لە  راوێژكارەكان 
شارەزاییان  و  ئەزمون  لە  سودوەرگرتن 
بەتایبەت لەوكاتەی وەزیرەكانی بزوتنەوەی 
حكومەتی  كابینەی  بەشداری  گۆڕان 
پێش  ساڵێكداو  لە  كەمتر  لەماوە  هەرێم 
ساڵی  ئۆكتۆبەری  )12(ی  رووداوەكانی 
گەڕانەوەی  لە  كردن  رێگریی  و   )2015(
لە  خۆیان  كارەكانی  سەر  بۆ  وەزیرەكان 
پسپۆڕییە  لە  راوێژكار   )11( هەولێر، 
جیاوازەكان پڕۆژە پێشنیازێكیان ئاڕاستەی 
هەریەك لە سەرۆك و جێگری سەرۆك و 
سەرۆكی دیوانی سەرۆكایەتی ئەنجومەنی 
وەزیران كردووە، بۆئەوەی سود لە تواناو 
و  وەربگیرێت  راوێژكارانە  ئەو  شارەزایی 
بەگەڕبخرێنەوە، بەاڵم دوای زیاتر لە دوو 
ساڵ هیچ پێشنیازەكانی وەاڵم نەدراوەتەوە.

راوێژكارانە  ئەو  پێشنیازەكەیاندا،  لە 
داوایان لە سەرۆكایەتی ئەنجومەنی وەزیران 
رێكخستنەوەی  پێناسەو  كە  كردووە، 
پەیكەری  لە  بكرێت  راوێژكارەكان  كاری 
بە  وەزیرانداو  ئەنجومەنی  سەرۆكایەتی 
زانیاری  بەپێی  بكرێت،  دیاری  ڕوونی 
سودیان  پسپۆڕییان  و  ئەزمون  و 

لێوەربگیرێت.
راوێژكارەكان  كردووە؛  داواشیان 
بۆ  بكەن  دروست  بۆردێك  خۆیاندا  لەناو 
تاوتوێكردنی كێشەو قەیرانەكان، لەكاتێكدا 
چەندین  رووبەڕووی  كوردستان  هەرێمی 
سیاسی  و  ئابووری  و  دارایی  قەیرانی 
كێشە  هەمووشییەوە  لەسەروو  بووەتەوە، 
ناوخۆییەكانی ناوماڵی كورد كە كاریگەریی 
راستەوخۆی كردوەتە سەر ژیانی رۆژانەی 

هاواڵتیان.
كۆبوونەوەیەكیاندا  لە  پێشتریش 
سەرۆكی  جێگری  تاڵەبانی  قوباد  لەگەڵ 
حكومەت، ئەو راوێژكارانە داوایان كردبوو، 
كە ژمارەی تەواوی راوێژكاران، لەگەڵ ئەو 
راوێژكارانەی كە رۆژانە دەوامی فەرمی لە 

لیستێكدا  لە  دەكەن  وەزیران  ئەنجومەنی 
ئامادە بكرێت و لەگەڵ جۆری پسپۆڕێتی و 
شارەزاییان و لەكاتی پێویستیدا بەشداریی 
كۆبوونەوەكانی ئەنجومەنی وەزیران بكەن، 
حكومەتیش بەشێوەیەكی رۆتینی مانگانە 
دۆخی  لە  كۆببنەوە  راوێژكارەكان  لەگەڵ 
كۆبونەوەی  پێویست  بەپێی  نائاساییدا 
ناو  راوێژكارەكانیش  بكرێت،  راوێژكاریی 
شارەزاییان  و  پسپۆِری  بەپێی  بەناو 
سیمیناری تایبەتی لەسەر پرسەكانی رۆژ 

و گرفت و قەیرانەكان پێشكەش بكەن.
د. رەعد رەفعەت، مامۆستای زانكۆ بە 
ژمارەو  دیاریكردنی  راگەیاند:  )زەمەن(ی 
رێژەو پێداویستی و مەرجەكانی راوێژكاران، 
دیارینەكردنی  گرنگە،  پێویستییەكی 
خەڵكانێكی  رازیكردنی  دڵ  بۆ  ئەمانە 
كە  راوێژكار  بەناوی  حیزبەكانە  زۆری 
لەناو  دەمامكدار  بێكاریی  مایەی  بونەتە 
جێبەجێكردن  دەسەاڵتی  بەرزترین  دووەم 
لەهەرێمی كوردستان، كە بێگومان ئەمەش 
و  كارگێڕیی  گەندەڵی  جۆری  ناشرینترین 

داراییە لە هەرێمی كوردستان.
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هەڵسەنگاندنی )100( رۆژی بەرهـــــــــــەم ساڵح لە سەرۆکایەتی کۆماردا

بابەكر دڕەیی

کوردستان  په رله مانی  هه ڵبژاردنی  مانگه   چه ند  ماوه ی 
ئه نجامدراوه ، به اڵم تائێستا کابینه ی حکومه ت پێکنه هاتووه ، 
به جۆرێک که  دواکه وتن له  پێکهێنانی کابینه  بوه ته  جێگای 

گله یی و سه رنجی خه ڵک و به شێک له  میدیاکان.
بۆیه   له به رچاوی هه مووان روونه  که  خه ڵکی ئه م واڵته  
و  نوێ  په رله مانێکی  تا  ده نگدان  سندوقی  سه ر  چوونه ته  
له  ژیانی  تر  هه نگاوێکی  بکه نه وه و  تاقی  نوێ  کابینه یه کی 

خۆش و سه قامگیرتر نزیک ببنه وه .
له  رۆژ روونتره  له  ئێستای کوردستاندا کۆمه ڵێک کێشه ی 
کێشه   هه ن سه رباری  کارگێڕی  و  ئابوری  ریشه یی  گه وره و 

سیاسی و هه نوکه ییه کان .
له باری ئابوورییه وه  تائێستاش کێشه ی نه وت یه کێکه  له 
حزبه   له ناو  چ  واڵت،  سه ره کییه کانی  هه ره   گرفته    کێشه و 
ده سه اڵتداره کانی پێشوودا، چ  له نێوان ئه وان و ئۆپۆزسیۆندا، 
گرفته که ش له وه دایه  ئاخۆ ئه و داهاته  سه ره کییه ی واڵت: چۆن 
ده رئه هێنرێ، چۆن ده فرۆشرێ و چۆن چۆنیش داهاته که ی 

هه ڵئه گیرێ و ده خرێته  خزمه تی خه ڵکه وه ؟ 
به کوێ  دیارنیه   نه وتییه کان  داهاته   سندوقی  تائێستا 
و  ده سه اڵت  میدیاییه کانی  ده زگا  زۆربه ی  گه یشتووه ، 
ئۆپۆزسیۆن باس له  هه بوونی )300( بیری نه وت ده که ن که  

به قاچاغ و ناقانونی کاریان تێدا ده کرێ.
له  ده ره وه ی  نه وت  بیری   )300( هه بونی  خودی  هه ر 
ده سه اڵتی حکومه ت یاخود له  ده ره وه ی بازنه ی بایه خپێدانی 
ژێر  ده خاته   حکومه ت  قورسایی  و  شه رعیه ت  حکومه ت 
کوردستان،  هه رێمی  حکومه تی  نه ک  جدیه وه ،  پرسیاری 
دنیادا  کونجێکی  له هه ر  کارگێڕی  ده زگایه کی  هه ر  به ڵکو 
کاتێک چاوپۆشی له  داهاتێکی وا زه به الحی میلله ت بکات 

ناتوانێ ناو له  خۆی بنێ حکومه ت و ده زگای جێبه جێکار.
و  قایم  و  تۆڵ  توندو  ئه وپه ڕی  هه نگاوی  رووه وه   له م 
خه ڵکی  و  میدیاکان  له به رچاوی  به جۆرێک  پێویستن  روون 
کوردستانه وه  سزای توند بسه پێنرێ به سه ر که للـە شه ق و 
به سه را  عادیالنه یان  و  تۆکمه   یاسایه کی  و  قاچاخچیه کاندا 

بسه پێنرێت.
له باری کارگێڕیه وه  گه نده ڵی یان به واتایه کی تر ناکارایی 
و ته وه زه لی و ته پلۆسی ده زگاکانی ده وڵه ت بونه ته  قسه ی 
سه رزاری خودی ئه وانه ش که  خۆیان به شێکن له گه نده ڵی و 
ته وه زه لی و ناکارایی و ته پلۆسیه که ، ئه سڵه ن وادێته  به رچاو 
که  کۆی مناڵه  الساره کان چاوه ڕێی باوکێکی توندو عادلن 
بێنێته وه   تایبه ته کان هه موان  و ده زگا  یاسا  زه بری  که  به  
سه ر رێگای راست و ئه م بازاڕی ته وه زه لی و که مته رخه مییه  

کۆتایی پێبهێنێ.
که مته رخه می و ته وه زه لیه ک که  هه موو قورسایی حکومه ت 
و ده وڵه تی هێناوه ته  سه ر سفر و هیچ که س )ته قریبه ن هیچ 
که س( شک نابه ی بتوانێ و بوێرێ دانێکی خێر به  حکومه تی 

هه رێمی کوردستان و ده زگاکانیدا بنێ.
و  به عه سکه ری  ناهه قی  خانه نشینی  هه زاران  هه بوونی 
مه ده نی، هه بوونی هه زاران مووچه خۆری حزبیی ساخته و درۆ، 
هه بوونی هه زاران کارمه ندی بێ که ڵک و ته وه زه لی دارزاو ئه م 

واڵته ی خستۆته  سه ر لیواری هه ڵوه شان و داڕزان .
ئێمه  حکومه تێکمان ده وێ ئه م داڕزان و داته پین و وێرانیه  
به ده ستێکی پۆاڵینی عاقاڵنه ، به  گفتوگۆی جدی له گه ڵ ژن 
و پیاوه  کارامه کان به به رچاو روونییه کی ئه کادیمیه وه  به ره و 
پێشڕه وی  یاسا  و  قانون  سنوری  و  شارستانیه ت  که ناری 

پێبکات.
کردۆته   سه رکرده ییان  و  ره هبه ری  شێوازه کانی  زاناکان 
حه وت به ش: هه لپه رست، سیاسه تپیشه ، پسپۆڕ، ئه نجامگه را، 

تاکگه را، ستراتیژیست، و کیمیاگه ر .
زۆربەی  کوردستانیدا  و  عراقی  ئاستی  لە  ئێمە  گەلی 

جۆرەکانی سەرکردەیی و ڕەهبەریان تاقیکردەوە:
هەڵبەتەکاسەو هەلپەرستمان بینی کە هەموو هاوڕێکانی 
ئەهاڕێ بۆ گەیشتن بە دەسەاڵت، سیاسەتپیشەمان دی کە 
لە  ئەکات،   ڕازی  هەموان  دڵی  دەسەاڵت  لە  مانەوەی  بۆ 
هەنێ جۆری تری ڕەهبەریش بێبەشبوین و شانسمان نەیهێنا 

بەچاوی خۆمان پێشکەوتنی گەلەکەمان ببینین...
ئێستا پێویستیمان بە کابینەیەکی کیمیاگەرە... کیمیاگەر 
خواستەکانی  ناو  بچێتە  ڕوح  و  بەدڵ  بتوانێ  واتایەی  بەو 
گەلەوەو ڕوحە تێکشکاوەکان و ئومێدە نوستوەکان خەبەر 

کاتەوە...
تەنەکە  و  مس  بتوانێ  ڕەهبەریەک  و  کابینەیەک 
ژەنگاویەکان بگۆڕێ بۆ ئاڵتون و لە مرۆڤە تەمبەڵ و ناکاراکان 

مرۆڤی پڕئومێد و ئازاو خاوێن و بەرچاوڕون دروستبکات...
برینە  سەر  بحاتە  دەست  کە  کیمیاگەر  کابینەیەکی 
قوڵەکان و لە ڕێگای نوشدارویەکی پێشوەختەوە ڕێ نەدا 
گەلی قوربانیدەرو ماندوی ئێمە لەوە زیاتر بناڵێنێ و پەنا بۆ 

کڕوزانەوەو ئاوارەیی بەرێت.

کابینه ی کیمیاگه ر

دەیان راوێژکاری سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران، 
مووچە وەردەگرن و دەوام ناکەن

كە  ئیقلیمی  و  دراوسێ  واڵتانی  لەگەڵ 
عێراق پێویستی بەو جۆرە پەیوەندیانەیە، 
واڵتانی  بۆ  دیپلۆماسی  سەردانی  چەندین 
ئەمە  كە  ئەنجامداوە،  ئیقلیمی  و  دراوسێ 
لە  یەكێك  هەروەها  ئەژماردەكرێت،  بۆی 
بۆ  وەزیران  سەرۆك  راسپاردنی  كارەكانی 
پێكهێنانی كابینەی حكومەت لەكاتی خۆیدا 

ئەمە وەك پێویست ئەنجامدرا.
لە  روویاندا  بابەت  هەندێ  بەاڵم 
سەرۆك  دەكرا  )100(رۆژەدا  ئەم  ماوەی 
لەهەندێك  كە  هەبێت،  هەڵوێستی  كۆمار 
هەندێك  لە  وە  نەبووە،  هەڵوێستی  كاتدا 

هەڵوێستی وەك پێویست نەبووە.

نموونەی ئەو كارانەی تێیدا بێهەڵوێست یان 
سەركەوتوو نەبووە:
1. هاتنی سەرۆكی ئەمەریكا

پارێزەری  كۆمار  سەرۆك  بەوپێیەی 
هاتنی  لەكاتی  دەبوایە  سیادەیە  رەمزو 
بۆ  ترەمپ(  )دۆناڵد  ئەمەریكا  سەرۆكی 
عێراق بەبێ ئاگاداركردنی دەزگاو دامەزراوە 
رەسمییەكان دەبوایە هەڵوێستێكی ناڕەزایی 

دەرببریایە، بەاڵم بێ دەنگ بوو..
هەرێمی  بۆ  توركیا  2.بۆردومانكردنی 

كوردستان- عێراق
بەشێك  بۆ  توركیا  بۆردومانكردنی 
سنوری  لەناو  بوونیان  و  عێراق  خاكی  لە 
عێراقە  سیادەی  شكاندنی  واڵتەدا  ئەم 
عورفی  و  نێودەوڵەتی  ڕێساكانی  بەپێی 
هیچ  كۆمار  سەرۆك  بەاڵم  دیبلۆماسی، 

كاردانەوەیەكی نەنواند.
3. پرۆژەیاسای بودجە

هەندێك  بودجە  پڕۆژەیاسای  لەناو 
نموونە  بۆ  تیابوو،  نادەستوریی  بابەتی 
پارێزگا  بە  كوردستان  هەرێمی  ناوهێنانی 
دەستورە،  )117(ی  ماددەی  پێچەوانەی 
دەستورە  پارێزەری  ناوبراو  بەوپێیەی 
دەبوایە هەڵویستی هەبوایە، هەروەها بەپێی 
ئەو پێگەیەی كە دەستور پێیداوە دەبوایە 
بۆ  هەنگاونان  لە  هەبوایە  باشتری  ڕۆڵی 
چارەسەركردنی كێشە هەڵپەسێردراوەكانی 
جۆ رە  هیچ  بەاڵم  هەولێر،  بەغداو  نێوان 
دەستپێشخەرییەكی لەو جۆرەی نەكردوە. 

4. پەككەوتنی پێكهێنانی حكومەت
پێكهێنانی حكومەتی عێراق تائێستاش 
یاساییەوە  رووی  لە  راستە  تەواونەبووە 
كە  دەستووریدایە  لەماوەی  حكومەتەكە 
نێوەی  راسپاردنەوە  رۆژی  لە  رۆژە   )30(
بۆ  بەاڵم  وەرگرت،  متمانەی  زیاتری 
مانەوە،  وەزارەت  هەشت  زۆر  ماوەیەكی 
چەند  تائێستاش  حیزبی  ملمالنێی  لەبەر 
لەوبارەیەوە  پڕنەكراونەتەوە،  وەزارەتێك 
و  پێگەكەی  بەهۆی  كۆمار  سەرۆك 
)عادل  خۆی  خودی  كە  ئەوەی  بەهۆی 
پێكهێنانی  بۆ  راسپاردووە  عەبدولمەهدی( 
حكومەت، دەبوایە هەنگاوو دەستپێشخەریی 
بۆ رەواندنەوەو چارەسەركردنی رێگریەكانی 

پێكهێنانی حكومەت هەبوایە.
5.ناردنی پڕۆژەیاسا

مافی  دەستوور  بەپێی  كۆمار  سەرۆك 

ئەنجومەنی  بۆ  هەیە  پڕۆژەیاسای  ناردنی 
نوێنەران زۆر پڕۆژەیاسای گرنگ هەیە كە 
بینێرێت  و  بێت  دەستپێشخەر  ئەو  دەكرا 

بۆ ئەنجومەنی نوێنەران بۆ پەسەندكردنی، 
بەاڵم تا ئەم كاتە هیچ پڕۆژەیەكی نەبووەو 

نەیناردووە.

بەرهەم ساڵح
لەم بوارانەدا سەرکەوتوو نەبووە

بێهەڵوێست بووە لە بۆردومانی توركیا بۆ سەر خاكی هەرێم.

بێهەڵوێست بووە لە ناو هێنانی هەرێمی كوردستان
بە پارێزگا لە پرۆژەیاسای بودجەدا

بێهەڵوێست بووە لە جۆری هاتنی دۆناڵد 
ترەمپ، بەبێ  ئاگاداركردنەوەی دەزگا 

فەرمیەكانی عێراق، كە هاتنەكەی 
مایەی حسابنەكردن بوو بۆ سیادەی 

واڵت

بێهەڵوێست بووە لە پەككەوتنی پێكهێنانی 
حكومەت، لەكاتێكدا خۆی 

عادل عەبدولمەهدی راسپاردووە

بەپێی دەستوور مافی ناردنی پڕۆژە یاسای 
هەیە بۆ پەرلەمان

زۆر پڕۆژەیاسای گرنگ هەیە كە دەكرا 
دەستپێشخەربێت و بینێرێت،

بەاڵم نەیكردووە.



عەبدولڕەحمان ئەبوبەكر

بۆچوونیان  گۆڕان  هەڵسوڕاوانی 
جیاوازە لەسەر پرسی بەشداریكردنی 
حیزبەكەیان لە چوونە دەسەاڵتەوەو 
ئەگەر  كە  ئەوەدەكەن،  بۆ  ئاماژە 
كابینەی نوێ  پاكێجە چاكسازییەكانی 
و  بەشداردەبن  جێبەجێبكات  گۆڕان 
هەندێكیشیان پێیانوایە خوێندنەوەی 
حكومڕانی  واقیعی  بۆ  دروست 
كوردستان ئەوەیە، كە بزوتنەوەكەیان 

نەچێتە حكومەتەوە.
گۆڕان  بزوتنەوەی  هەڵسوڕاوانی 
سورن  كە  دەكەنەوە،  جەخت 
و  پاكێج  ئەو  جێبەجێكردنی  لەسەر 
چاكسازیی  بۆ  پێشتر  كە  پڕۆژانەی 
پێشكەشیان  واڵت  بەڕێوەبردنی  و 
باشكردنی  ئەوەشدا  لەگەڵ  كردووە، 
ژیان و گوزەرانی خەڵكی كوردستان 
و  دارایی  قەیرانی  و چارەسەركردنی 
فەرمانبەران  مووچەی  پاشەكەوتی 
گفتوگۆو  لە  دادەنێت  ئەولەویەت  بە 
پێكهێنانی  بۆ  دانوستانەكانیان 

كابینەی نوێی حكومەتی هەرێم.
بزوتنەوەی گۆڕان لە هەڵبژاردنی 
پەرلەمانی  پێنجەمی  خولی 
ژمارەی  ئەگەرچی  كوردستان، 
كورسییەكانی كەمیكرد، بەاڵم الیەنی 
بەشداریكردنی  هەڵبژاردن  براوەی 
بزوتنەوەی گۆڕان بە گرنگ دەزانێت 
هێزەو  ئەو  قورسایی  بەهۆی 

دەنگدەرانی لە كوردستان.  
پەرلەمانتاری  محەمەد،  كوێستان 
گشتی  جڤاتی  ئەندامی  و  پێشوو 
ئاشكرایكرد؛  گۆڕان،  بزوتنەوەی 
بۆ  هەیە،  خۆیان  تایبەتی  پڕۆژەی 
نوێی  كابینەی  لە  بەشداریكردن 
و  “چاكسازی  هەرێم،  حكومەتی 
گوزەرانی  و  ژیان  و  شەفافیەت 

خەڵك، ئەولەویەتی ئێمەیە”.

وتیشی :”بەالی گۆڕانەوە گرنگە 
كارنامەی  و  حكومەت  كارنامەی 
دەبێت  بزانین،  حیزبەكانیش 
بەرنامەی  حكومەت  كارنامەی 
كە  تیدابێت،  گۆڕانی  بزوتنەوەی 
بانگەشەی  هەڵبژاردنەكاندا  لە 
دەمانەوێت  چونكە  كردووە،  بۆ 
هاوبەشی راستەقینە بین و لە پرسە 
ئاگاداربین،  چارەنوسسازەكاندا 
و  دارایی  و  نەوت  بەتایبەت 

پەیوەندییەكانی دەرەوە”.
لە  بەشداریكردنی  لەكاتی 
حكومەتی  هەشتەمی  كابینەی 
بزوتنەوەی  كوردستان،  هەرێمی 
كە  هەبوو،  مەرجی  هەمان  گۆڕان 
بەاڵم  بن،  راستەقینە  بەشداریی 
سەرۆكایەتی  پرسی  لەسەر  دواتر 
رێگریی  پارتی  كوردستان،  هەرێمی 
لە سەرۆكی پەرلەمان و وەزیرەكانی 
سەر  بچنەوە  كرد  بزوتنەوەیە  ئەو 

كارەكانیان لە هەولێر.
“پارتی  وتی:  محەمەد  كوێستان 
رێككەوتنەكەی  پێشوو  جاری 
بەشێوەی  نامانەوێت  ئێمە  شكاند، 
وابێت  ئەگەر  بەشداربین  شكڵی 
ئێمە  چونكە  باشترە،  بەشدارنەبین 
ئامانجمانە ژیان و گوزەرانی خەڵك 
باش بكەین، ئەگەر پارتیش بیەوێت 
الیەنەكان  پێشوو  كابینەكانی  وەك 
شێوە  بەهەمان  پێبكات  بەشداریی 

كابینەكەی شكست دەهێنێت”.
خولی  پەرلەمانتارەی  ئەو 
پێشووی بزوتنەوەی گۆڕان بۆچوونی 
ئەگەر  دەكات  هەڵە  پارتی  وایە؛ 
بەردەم  كێشەكانی  كۆی  بیەوێت 
حكومەتەكەی لە رابردوودا هەیبووە 
قەیرانی  چونكە  بكات،  چارەسەر 
لە  بەتایبەت  ئاراوە  دێتە  نوێ 
دۆسیەی  و  نەوت  دۆسیەی  بواری 
پەیوەندییەكان، بەتایبەتیش بەهۆی 
ئۆكتۆبەرەوە  )16(ی  رووداوەكانی 
رووبەری جوگرافی كەمی بەدەستەوە 

ماوە، بۆیە خۆشی بچووك دەبێت و 
وەك جاران ئەو قەبارەیەی نەماوەو 
لەگەڵ  بەغدا جۆرێكی دیكە مامەڵە 

هەرێم دەكات.
رابردوودا،  هەڵبژاردنی  دوو  لە 
پارتی  كورسییەكانی  ژمارەی 
بە  بەراورد  كوردستان  دیموكراتی 
بەاڵم  زیادیكردووە،  دیكە  هێزەكانی 
ئەو هێزانەی لەگەڵ پارتی بەشداریی 
بەپێچەوانەوە  كردووە،  حكومەتیان 
ژمارەی كورسییەكانیان كەمیكردووە.
محەمەد  كوێستان  لەوبارەیەوە 
هێزانەی  ئەو  من  “بەڕای  وتی: 
ئەمجارە  كردو،ە  كەمی  دەنگیان 
زۆر  دەنگەكانیان  حكومەتەوە  بچنە 
بایكۆت  زیاتر كەمدەكات، خەڵكیش 
پێشووی  هێزەكانی  دەكات،  زیاتر 
هۆكاری  بزانن  دەبێت  ئۆپۆزسیۆن 
بایكۆتی خەڵك لە هەڵبژاردن چیە، 
ئەگەر خوێندنەوەیان بۆ ئەمە نەبێت 
ئەوە هەڵەیەكی گەورەیان كردووە”.

سیاسی  چاودێرانی  و  شارەزایان 
بزوتنەوەی  دەزانن  پێویستی  بە 
رابردووی  لە  ئەزموون  گۆڕان، 
وەربگرێت، بەتایبەتی بەشداریكردنی 

حكومەتی  هەشتەمی  كابینەی  لە 
لە  رێگریكردن  دواتر  و  هەرێم 
سەرۆكی پەرلەمان و وەزیرەكانی و 
بەڕێوەبەرە گشتییەكانی، بۆ ئەوەش 

گرەنتی لە پارتی وەربگرێت.
جڤاتی  ئەندامی  وەلی،  ئاراس 
گۆڕان  بزوتنەوەی  نیشتیمانی 
لە  بەشداربن  ئەگەر  پێیوایە؛ 
بەشداریی  بێگومان  حكومەتدا 
چونكە  دەبێت،  راستەقینە 
پاكێجەكانیان نەگۆڕاوە بۆ حكومڕانی 

لە هەرێمدا.
دوان  و  وەزارەتێك  “بۆ  وتیشی: 
ئامانجمان  حكومەتەوە،  ناچینە 
چاككردنی ژیان و گوزەرانی خەڵكە، 
دەبێت بزانین دەسەاڵتەكانمان چیەو 
تاچەند دەتوانین جێبەجێیان بكەین، 
و  داهات  و  بودجە  كۆی  ئاگاداری 
ئەگەر  بین،  حكومەت  و  خەرجی 
ناچینە  نەبێت  روون  ال  ئەمانەمان 

حكومەتەوە”.
نیشتیمانی  جڤاتی  ئەندامەكەی 
بڕیاری  تائێستا  كردەوە؛  جەختی 
نەداوە،  حكومەتیان  ناو  چوونە 
دەیانەوێت پەرلەمان لێپرسینەوە لە 

وەزارەتەكان  بكات هەموو  حكومەت 
بن،  پەرلەمان  بەردەم  ملكەچی 
بكرێت  دامەزراوەیی  بە  حكومەت 

نەك حكومەتی حیزب بێت.
بەوەكرد؛  ئاماژەی  وەلی  ئاراس 
لە  جیاوازە  هەڵبژاردن  پڕۆسەی 
دەبێت  حكومڕانی  حكومڕانی،  
جێبەجێكاری ئەو دروشمانە بێت كە 
لە هەڵبژاردندا هەیبووە، دەمانەوێت 
ئەو بەستەڵەكە بشكێنین كە حیزب 
زاڵ بێت بەسەر حكومەتدا، بەڕاستی 
حكومەت دەبێت حكومەتی هاواڵتی 

بێت نەك بەدەستی حزبەوە بێت.
ژمارەیەك  لەبەرامبەردا 
بەتایبەتی  و  هەڵسوڕاوان  لە 
پێشوو،  خولی  پەرلەمانتارانی 
بەپێویستی دەزانن گۆڕان بەشداریی 
پاساوەكەشیان  نەكات،  حكومەت 
رابردوو  ئەزموونی  ئەوەیە 
سەلماندویەتی بەشداریكردنی گۆڕان 
هیچ لە پڕۆسەی حكومڕانی ناگۆڕێت.
ئەندامی  حەمەئەمین،  د.شێركۆ 
خولی پێشووی پەرلەمانی كوردستان 
باش  پێی  گۆڕان،  فراكسیۆنی  لە 
لەم  بێت  بەشدار  گۆڕان  نییە 

حكومەتە نوێیەداو پێی باشە گۆڕان 
ئۆپۆزسیۆن  هێزێكی  سەركردایەتی 
بكات، كە خۆی ئەزموونی باشی لەو 

بوارەدا هەیە.
وتیشی: “با حكومەت بۆ پارتی 
حكومڕانی  ئەوان  بێت،  یەكێتی  و 
كابینەیەش  ئەم  چونكە  بكەن، 
ناكات،  ئەوتۆ  گۆڕانكارییەكی  هیچ 
لەسەر  سوورە  هەر  گۆڕان  ئەگەر 
بكات  حكومەت  بەشداریی  ئەوەی 
بێت،  بەشدار  بەشێوەیەك  دەبێت 
و  هەبێت  تەواوی  دەسەاڵتی  كە 
یاریی  رێگەش نەدات جارێكی دیكە 

بە دەنگدەرانی بكرێت”.
ئەو پەرلەمانتارەی خولی پێشوو 
بۆچوونی وایە، ئەگەر چونكە چوونە 
ئەوا  بێت،  پۆست  بۆ  حكومەت  ناو 
ئەگەریش  نەیكات،  گۆڕان  پێویستە 
كاری  بەرنامەو  جێبەجێكردنی  بۆ 
خۆیەتی پێویستە بزوتنەوەی گۆڕان 
بیر لەوە بكاتەوە گرەنتی وەربگرێت 
چۆن دەتوانێت بەرنامەی هەڵبژاردنی 
خۆی جێبەجێ بكات، لەگەڵئەوەشدا 
كاتێك دیاری بكرێت، بۆ ئەو پڕۆژە 
گۆڕان  بزوتنەوەی  چاكسازییەی 
حاڵی  ئەوا  وانەكات  ئەگەر  هەیەتی 

لە كابینەی هەشتەم باشتر نابێت.
بزوتنەوەی گۆڕان لەساڵی )2009( 
هەڵبژاردنی  پڕۆسەی  بەشداریی 
لە  و  دەكات  كوردستان  پەرلەمانی 
بەشداریكردنیدا  ئەزموونی  یەكەم 
پەرلەمانی  كورسی   )25(
ئەزموونی  دووەم  لە  بەدەستهێنا، 
بەشداریكردنی لە هەڵبژاردنی خولی 
لە  كوردستان  پەرلەمانی  چوارەمی 
ساڵی )2013(، توانی )24( كورسی 
بەدەستبهێنێت و بووە هێزی دووەمی 
گۆڕەپانی سیاسی كوردستان، بەاڵم 
پێنجەمدا،  خولی  هەڵبژاردنی  لە 
رابردوو  ساڵی  ئەیلولی  مانگی  كە 
كورسییەكانی  ژمارەی  بەڕێوەچوو، 

بوو بە )12( كورسی.

سەرچین ساڵح

ناوچەی  لە  یەكێتی  كردارەكانی 
ئەو  پێچەوانەی  قەڵەمڕەوییەكەیدا 
خەڵكیدا  گوێی  بە  كە  دروشمانەیە 
نیگەرانییەكی  ئەوەش  دەیدات، 
گەورەی الی ڕۆشنبیران و دەزگاكانی 
ڕاگەیاندن دروستكردووەو بە هەوڵێكی 
بەرتەسككردنەوەی  بۆ  دەزانن 

ئازادییەكان لەناوچەكەدا.
تەڤگەری  بارەگاكانی  داخستنی 
سالم”  “سینەما  داخستنی  و  ئازادی 
فلمی  نمایشكردنی  بە  نەدان  ڕێگە  و 
ساڵی  كۆتایی  لە  جانسز”  “ساكینە 
ڕابردوو و سەرەتای ئەمساڵدا ئەوەی 
دەرخست، كە یەكێتی لە دروشمەكانیدا 
كردەوەدا  لە  و  دەڵێت  شتێك 
پەیڕەو  دروشمەكانی  پێچەوانەی 
رۆشنبیران  و  رۆژنامەنوسان  دەكات، 
بەوە  یەكێتی  هەرچەندە  پێیانوایە: 
كە  جیاكردۆتەوە،  پارتی  لە  خۆی 
لە  ئازادی  بەرفراوانی  مەودایەكی 
بەاڵم  هەیە،  دەسەاڵتیدا  سنوری 
حیزبیەكانیان  بەرژەوەندیە  هەركات 
هەموو  مەترسیەوە  دەكەوێتە 
ڕێگایەك دەگرنەبەر بۆ كۆتایی هێنان 
ئەوەش دەرخەری  بە مەترسییەكان، 
ڕاستیەیە كە هیچ جیاوازیەكیان  ئەو 

لەگەڵ پارتیدا نییە.
ڕێكخەری  غەریب  ڕەحمان 
لە  داكۆكیكردن  بۆ  میترۆ  سەنتەری 

“زەمەن”ی  بە  رۆژنامەنوسان  مافی 
فەزای  تاڕادەیەك  “یەكێتی  وت: 
مەدەنی دەكاتەوە، كە فشاری ئابووری 
یان سیاسی لەسەربوو ناتوانێت چیتر 
ئێستا  فشارانەی  ئەو  بكات،  قبوڵی 
یەكسانە  پێكردووە  دەستی  یەكێتی 
ئابوورییەكانی  بەرژەوەندییە  بە 
ئەوەی  سلێمانییە  فڕۆكەخانەی  كە 
لەالیەن  فشارێكە  دەگوزەرێت 
گاڵتەیان  كە  یەكێتیەكان  توركیاوە، 
لەسەر  دەكرد  هەولێر  حوكمڕانی  بە 
ئازادییەكان خۆ ئەوانیش هەر ئەوەیان 

دەكرد كە ئێستا یەكێتی دەیكات”.
بەرامبەر  بەوەكرد،  ئاماژەی 
ناڕازی  دەنگی  یەكێتی  ڕفتارەكانی 
ڕەوا  ناكرێت  جدیی  شتی  و  نابینین 
بەدەستەوە  خۆی  گشتی  ڕای  نییە 

دابێت لە سنوری سلێمانیدا.
كە  ڤیدیۆییدا  گرتەیەكی  لە 
چەند  بۆ  دەگەڕێتەوە  مێژووەكەی 
تاڵەبانی  جەالل  لەمەوبەر،  ساڵێك 
یەكێتی  كۆچكردووی  سكرتێری 
دەڵێت:  كوردستان  نیشتیمانی 
ئازادی  پاركی  لە  “سەكۆیەكمان 
دروستكردووە بۆئەوەی ڕۆژانی هەینی 
كێ قسە دەكات و چی دەڵێت بابچێت 
ڕۆژی  بەاڵم  ئازادانە”،  بە  بیڵێت 
ئەندامان  مانگە  ئەم  )11(ی  هەینی 
لە  ئازادی  تەڤگەری  الیەنگرانی  و 
سەكۆی پاركی ئازادی ویستیان یادی 
تیرۆركردنی سەركردەی تیرۆر كراوی 
بكەنەوە،  جانسز”  “ساكینە  پەكەكە 
ئاسایشی سلێمانییەوە  لەالیەن  بەاڵم 

زیاتر لە )50( كەسیان لێدەستگیركرا 
ڕێگە نەدرا یادەكە بكەنەوە.

ڕۆژنامەنوس نیاز عەبدوڵاڵ پێیوایە 
دەستی  یەكێتی  هەڵمەتەی  ئەو 
پێشینەی  پێدەچێت  پێكردووە 
دەوڵەتی  لەگەڵ  بێت  ڕێككەوتنێك 
نوێنەرایەتی  ئەوەی  دوای  توركیا 
دەركردو  ئەنكەرە  لە  یەكێتی 
گەشتەكانی فڕۆكەخانەی سلێمانی بۆ 

توركیا ڕاگرت.
نیاز عەبدوڵاڵ بە “زەمەن”ی وت: 
پەیوەندیەكانی  دەیەوێت  “یەكێتی 
بنەمای  پێشێلكردنی  بنەمای  لەسەر 
ڕادەربڕین  ئازادی  مافەكانی مرۆڤ و 
مەدەنییەكان  و  سیاسی  ئازادییە  و 
بنیاد بنێت، كاتێك ژن و منداڵی سێ 

ئەمانەش  دەكات  دەستگیر  سااڵن 
سیاسیانەیە  بنەما  ئەو  پێچەوانەی 
پێشتر بانگەشەی بۆ كردووە، یەكێتی 
شانازی  پارتیدا  بەرامبەر  لە  پێشتر 
ئازادییەكان  پانتایی  دەكرد  بەوەوە 
لەژێر قەڵەمڕەویدا زۆر زیاترە، بەاڵم 

ئێستا بابەتەكە پێچەوانەیە”.
لەالیەكی ترەوە د.كامەران مەنتك 
لە  سیاسیەكان  زانستە  مامۆستای 
فەیسبووكی  لە  سەاڵحەدین  زانكۆی 
“فیلمەكان  نوسیویەتی:  خۆی 
سەدان  شەهیدەكان  بكەن،  قەدەغە 
فەرموون  بكەنەوە،  شەهید  جار 
نەك  و  زیندان  بكەنە  ئازادی  پاركی 
پەنجاو دوو كەس هەزاران هەزاری تیا 
بئاخنن، پێش سوپای تورك بكەون و 

بنكەكانی كوردی هەر چوار پارچەیان 
هەرگیز  بەاڵم  بدەن،  نیشان  پێ 

توركیاتان پێ ڕازی ناكرێت”.
نوسیویشێتی:”ئیوە  نوسەرە  ئەو 
كوردبوون و تەنانەت مرۆڤ بوونتان 
هەرگیز  ناتوانن  دەستداوە،  لە 
توركەكان رازی بكەن، چونكە ئەوان 
و  فرۆشێك  واڵت  و  چاوساغێك  لە 
واڵتەكەی خۆتان  و  بەگەل  خائینێك 
دەزانن  ئەوان  نابینن  ئێوە  زیاتر 
كێشەی راستەقینەی كورد الی گەلی 

كورد خۆیەتی”.
دەستگیركردنی  بە  سەبارەت 
الیەنگرانی  و  ئەندامان  لە  ژمارەیەك 
عەبدوڵاڵ  محەمەد  پارتەكەی، 
ئازادی  تەڤگەری  گشتی  هاوسەرۆكی 
لە  “یەكێتی  وت:  “زەمەن”ی  بە 
ترسیان  و  دەكات  ژیان  قەیرانێكدا 
بۆیە  هەیە،  دەسەاڵتیان  نەمانی  لە 
دەهاوێژن  شتێك  هەموو  بۆ  پەل 
پەرتوكی  چۆن  وەك  مانەوەیان،  بۆ 
عەبدوڵاڵ ئۆجەالن قەدەغە دەكەن و 
سەر  كردوەتە  ناڕەوایان  هێرشێكی 

خۆمان و بارەگاكانمان”.
خەڵكی  لە  ”بانگەواز  وتیشی: 
لە  بەردەوامین  و  دەكەین  كوردستان 
سیاسیەكانمان  چاالكە  و  ناڕەزایی 
داخستووین  بارەگاكانیان  ئەوان 
ئێمە لە دەرەوەی بارەگاكان درێژەی 
یەكێتی  لەوەی  ڕێگری  بۆ  پێدەدین 
توركیا  زیاتری  لەوە  تەسلیمی 

نەبێت”.
هەر لە كاردانەوەی دەستگیركردنی 

الیەنە  الیەنگرانی  و  ئەندامان 
سینەماو  داخستنی  و  سیاسییەكان 
كتێب  فرۆشتنی  لە  كردن  رێگریی 
لە  فیلمێك  چەند  نمایشكردنی  و 
فراكسیۆنی  سلێمانی،  سینەماكانی 
كوردستان  پەرلەمانی  لە  گۆڕان 
ئاماژەی  روونكردنەوەیەكدا  لە 
هێزە  لەالیەن  ماوەیەكە  بەوەكردوە، 
لە  سلێمانی  هەولێرو  ئەمنیەكانی 
لە  و  حیزبی  بەرگی  چوارچێوەی 
چەندین  دادوەر  بڕیاری  دەرەوەی 

كەس دەستگیركراوە. 
دوایەمین  بەوەكردوە:  ئاماژەی 
دەستگیركردنی  نایاسایی  هەنگاوی 
و  سیاسی  چاالكوانێكی  چەند 
هاواڵتی بوو لە ساڵیادی تیرۆركردنی 
لە  هاوڕێكانیدا  جانسزو  ساكینە 
ئەم  سلێمانی،  ئازادی  پاركی 
پرۆسەی دەستگیركردنە جگە لەوەی 
پێچەوانەی یاسایە، پێچەوانەی هەموو 
بەرنامەی  لە  كە  بانگەشانەیە  ئەو 

حیزبە سیاسیەكاندا هەیە.
دەكات  داوا  گۆڕان  فراكسیۆنی 
ئەو  سەرجەمی  سلێمانی  ئاسایشی 
كە  ئازادبكات  هاونیشتیمانیانە 
ساڵیادی  لە  كردون  دەستگیری 
تیرۆری ساكینە جانسزو هاوڕێكانی و 
بەپێویستی دەزانێت: پارتی و یەكێتی 
دەستێوەردانە  ئەو  دەستبەرداری 
خراپانە ببن لە دامەزراوە ئەمنیەكان 
و  مەرام  بۆ  بەكارهێنانیان  و 
و  یاساشكێنی  و  حیزبی  ملمالنێی 
بەرتەسككردنەوەی ئازادی ڕادەربڕین.

گۆڕان بە دەسەاڵتەوە بەشداریی حكومەت دەكات،
یان بە بێدەسەاڵتی؟

یەكێتی كردارەكانی پێچەوانەی دروشمەكانیەتی
zemen.press2019@gmail.comژمارە )1( سێشەممە 2019/1/15        4



سازدان: بەهادین یوسف
 

خانەی  ئەندامی  جەوهەر،  جەالل 
راپەڕاندنی بزوتنەوەی گۆڕان، لە دیمانەیەکی 
رایگەیاند:  )زەمەن(  لەگەڵ  تایبەتدا 
نوێ  کابینەی  ئەوەیە،  گۆڕان  داواکاریی 
بەرنامەی تەواوی خۆی هەبێت و کۆکراوەی 
بەرنامەی هەموو الیەنەکانی کابینەکە بێت، 
پرسی چاکسازیی راستەقینەی هەمەالیەنەی 
و  کارگێڕی  دارایی،  و  ئابووری  سیاسی، 

یاسایی لەخۆ بگرێت.
بەرنامەکەیان  ناوەڕۆکی  بە  سەبارەت 
حکومەتی  پێکهێنانی  دانوستانەکانی  بۆ 
بەرنامەی  ناوەڕۆکی  رایگەیاند:  هەرێم، 
دانوستانەکانی ئێمە، پێداگیری و سوربوونە 
و  سیاسی  پەیوەندی  چاککردنی  لەسەر 
ئابووری و داراییەکان لەگەڵ بەغدا، لەپێناو 
بەدەستهێنانی مافە ئابووری و داراییەکان و 
مووچە و کۆتاییهێنان بە کێشەی کەرکوک 
و ناوچە کێشە لەسەرەکان، لەسەر ئاستی 
بۆ  دەکات  دانوستاندن  گۆڕان  هەرێمیش 
هەمەالیەنە  چاکسازیی  پرسی  چەسپاندنی 
لە هەموو جومگەکانی هەرێمی کوردستان.

زەمەن: بڕیارە لە چەند رۆژی داهاتوودا 
کابینەی  پێکهێنانی  دانوستانەکانی 
هیچ  پێبکرێتەوە  دەست  حکومەت  نوێی 

پێشهاتێکی نوێ لە ئارادایە؟ 
جەالل جەوهەر: ناکۆکی و ملمالنێی نێوان 
زلهێزەکانی دونیا )ئەمەریکا و روسیا،...( و 
ناوچەکە )ئێران و تورکیا( لە پەرەسەندن و 
هەڵکشاندایە، کەم و زۆر توندبوونی ناکۆکی 
کاریگەریی  هێزانە  ئەو  نێوان  ملمالنێی  و 
زۆری دەبێت بۆ سەر دۆخی سیاسی عێراق و 
هەرێمی کوردستان، هەر بەوپێیە کاریگەریی 

دەبێت لەسەر دانوستاندنەکان.
و  عێراق  الیەنەکانی  گرنگە  بۆیە 
بۆ  بکەن  دەستپێشخەری  خۆیان  هەرێم 
نێوان  کێشەکانی  و  قەیران  چارەسەرکردنی 
بەتایبەتی  فیدڕاڵی،  حکومەتی  و  هەرێم 
کێشە  ناوچە  کردنەوەی  ئاسایی  پرسی 
بەتایبەتی،  کەرکوک  و  لەسەرەکان 
و  پارتی  بەتایبەتی  هەرێمیش،  الیەنەکانی 
هێز  تەرازووی  گۆڕینی  چاوەڕێی  یەکێتی 
لە  بکەن  پەلە  هەرێم،  و  عێراق  لە  نەکەن 

پێکهێنانی دەسەاڵتەکانی هەرێم.
زەمەن: جڤاتی نیشتیمانی، ئێوەی وەک 
کردووە  سەرپشک  دانوستانکار  لیژنەی 
پێکهێنانی  گفتوگۆی  بە  بەردەوامیدان  بۆ 
حکومەت لەگەڵ پارتی دیموکراتی کوردستان، 
پڕۆژەو  ناوەڕۆکی  بزانێت  دەیەوێت  خەڵک 

کارنامەکەتان بۆ دانوستانەکان چییە؟
بزوتنەوەی گۆڕان وەک  جەالل جەوهەر: 
بۆیە  ئاراوە،  هاتە  ئیساڵحخواز  هێزێکی 
کە  بزانن،  گۆڕانخوازان  و  خەڵک  دەبێت 
بزوتنەوەی گۆڕان سوورە لەسەر بەرنامەکەی 
گۆڕانکاریی  و  چاکسازیی  لەپێناو  خۆی 
ئیجابی لە هەرێم، داواکانی بزوتنەوەی گۆڕان 
لەم دانوستاندنە لەگەڵ پارتی و الیەنەکانی 
چاکسازیی  و  نیشتیمانی  پرسی  بۆ  تریش، 
و  عێراق  ئاستی  لە  دەبێت،  گۆڕانکاریی  و 

هەرێمی کوردستان.
دانوستانەکانی  بەرنامەی  ناوەڕۆکی 
لەسەر  سووربوونە  و  پێداگیری  ئێمە، 
و  ئابووری  و  پەیوەندی سیاسی  چاککردنی 
دارایی لەگەڵ بەغدا، لەپێناو بەدەستهێنانی 
لە  میللەتەکەمان،  دەستورییەکانی  مافە 
کۆتایی  مووچە،  و  دارایی  و  ئابووری  مافی 
کێشە  ناوچە  و  کەرکوک  کێشەی  بە  هێنان 
سەرجەم  پێشمەرگەو  کێشەی  لەسەرەکان، 

کێشە هەڵپەسێردراوەکانی دیکە.
گۆڕان  هەرێمیش  ئاستی  لەسەر 
پرسی  چەسپاندنی  بۆ  دەکات  دانوستاندن 
یاسایی،  سیاسی،  هەمەالیەنەی  چاکسازیی 
هەموو  لە  کارگێڕی  و  دارایی  و  ئابووری 

جومگەکانی هەرێمی کوردستان.
لە  بەشداریتان  دەتانەوێت  زەمەن: 
حکومەت چۆن و لەسەر چ بنەمایەک بێت؟ 
چاکسازیی  پڕۆژەکانی  جێبەجێکردنی  بۆ 
دووبارە  و  حکومەت  لە  گۆڕان  بزوتنەوەی 
پێشووی  کابینەی  ئەزموونی  نەبوونەوەی 

حکومەت؟
جەالل جەوهەر: داوای بزوتنەوەی گۆڕان 
ئاستی  هەرسێ  لەسەر  رێککەوتن  ئەوەیە 
بکرێت،  پەیوەندییەکان  و  هەرێم  و  عێراق 
چونکە ئەمانە هەموو پەیوەندییان بەیەکەوە 

هەیەو بەیەکەوە بەستراون .
و  وەزاری  کابینەی  پێکهێنانی  بۆ 
ئەوەیە،  گۆڕان  داوای  تر،  دەسەاڵتەکانی 
خۆی  تەواوی  بەرنامەی  وەزاریی  کابینەی 
هەموو  بەرنامەی  کۆکراوەی  و  هەبێت 
الیەنەکانی کابینەکە بێت، پرسی چاکسازیی 
راستەقینەی هەمەالیەنەی سیاسی، ئابووری 
لەخۆی  یاسایی  و  کارگێڕی  دارایی،  و 
بەرنامەیە  ئەو  گرنگی  هەرە  بەشی  بگرێت، 
بۆ  هەرێم،  جومگەکانی  لەسەرجەم  بێت 
دڵنیایی و پابەندبوون بە پرسی چاکسازیی، 
بۆ  بکرێت  دیاری  زەمەنی  سەقفی  دەبێت 
جێبەجێکردنی بەرنامەی چاکسازیی لەهەموو 

سێکتەرە جیاوازەکان.

و  رابردوو  ئەزموونەکانی  دوای  زەمەن: 
گۆڕان،  لەگەڵ  یەکێتی  و  پارتی  مامەڵەی 
بەشێک لە دەنگدەرانی گۆڕان، متمانەیان بە 
یەکێتی و پارتی نەماوە، بەچی میکانزمێک 
متمانە دروست دەبێت و دڵنیایی دەدەن بە 
خەڵک و دەنگدەرانتان، کە بەشداریکردنتان 
و  گۆڕانکاریی  و  چاکسازیی  لەپێناو 

بەرژەوەندییەکانی خەڵکی کوردستانە؟
جەالل جەوهەر: ئەزموونەکانی رابردووی 
و  هەرێم  ئاستی  لە  پارتی  لەگەڵ  گۆڕان 
عێراقدا  و  هەرێم  ئاستی  لە  یەکێتی  لەگەڵ 
تاڵن، چونکە هەڵەکانیان زەرەرو زیانی زۆری 
و  نەتەوەیی  و  نیشتیمانی  پرسی  لە  داوە 
ژیان و گوزەرانی کۆمەڵ و پرۆسەی سیاسی 
و  گۆڕان  دیارە  کوردستان،  هەرێمی  لە 
الیەنەکانی تریش بێ کەموکوڕی نین، بەاڵم 
هەرگیز کەموکوڕییەکانی گۆڕان و الیەنەکانی 
پارتی  هەڵەکانی  لەگەڵ  ناکرێت  بەراورد  تر 

و یەکێتی.
کە  دەبێت،  دروست  بەوە  متمانەش 
پێداچوونەوە  راستگۆیانە  الیەنەکان  هەموو 
بەرژەوەندی  بکەن،  خۆیاندا  رابردووی  بە 
بەئامانج،  بکەن  میللەتەکە  و  نیشتیمانی 
رای  هاوبەش،  ئامانجی  بە  پابەندبوون 
پابەندبوونیش  دروستدەکات،  هاوبەش 
هاوبەش،  بەرنامەی  جێبەجێکردنی  بە 
لێدەکەوێتەوە،  هاوبەشی  کردەوەی 
بەیەکتر  متمانە  بڕواو  هاوبەشیش  کردەوەی 
وا  قۆناغەکە  من  بەڕای  دروستدەکات، 
بەیەکەوە  ناسکە  ماوە  لەم  کە  دەخوازێ 
پێویست  راستەقینەی  شەراکەتی  گەر  بین 

هەبێت.
دانوستانەکانی  سەروبەندی  لە  زەمەن: 
ئاڕاستە  دوو  وەزاریدا  نوێی  کابینەی 
و  هەرێم  پۆستەکانی  ئاڕاستەیەکیان  هەیە، 

دەبینێت،  پاکێج  یەک  بە  کەرکوک  بەغداو 
ئاڕاستەکەی دیکە تەنیا پێکهێنانی کابینەی 
تەوەرەکی  و  ئەولەویەت  بە  هەرێم  وەزاریە 
بۆچوونی  دادەنێت،  دانوستان  سەرەکی 

گۆڕان لەوبارەیەوە چییە؟
گۆڕان  بزوتنەوەی  جەوهەر:  جەالل 
بەپێویستی دەزانێت، هەموو الیەنەکان یەک 
لەسەر  هەبێ  هاوبەشیان  سیاسی  بەرنامەی 
ئاستەکانی عێراق و کەرکوک و ناوچە کێشە 
پەیوەندییەکان،  و  هەرێم  و  لەسەرەکان 
پەیوەندییان  ئاستانە  ئەو  هەموو  چونکە 
الی  گرێدراوە،  بەیەکەوە  هەیە،  بەیەکەوە 
نیشتیمانی  بەرنامەی  بۆ  ئەولەویەت  گۆڕان 
و چاکسازیی هەمەالیەنەو جێبەجێکردنیانە، 
نەک پۆستەکانی هەرێم و بەغداو کەرکوک و 
جیاکردنەوەی پاکێجەکان لەیەکتر، رێککەوتن 
ئێمە  بەڕای  جیا،  بە  هەریەکێکیان  لەسەر 
چونکە  نییە،  واقعی  و  مەنتقی  کارێکی 
دروستدەکات،  ئیزدیواجیەت  لە  جۆرێک 
مامەڵەکردنمان  بنەمای  دەبێت  ئێمە  بەڕای 
بێت،  سیاسی  بنەمای  یەک  یەکتر،  لەگەڵ 

نەک بانێک و دوو هەوا .
دانوستانەکانی  بە  سەبارەت  زەمەن: 
و  دەرەکی  پەیوەندییە  ناوەندو  و  هەرێم 
لەسەر  هێشتا  کە  دیپلۆماسییەکانیش، 
ئاستی تاک و حیزب بەڕێوەدەچێت؟ گۆڕان 
کردنی  دامەزراوەیی  بە  لەسەر  پێداگریی 
واڵتانی  بەغداو  هەولێرو  پەیوەندییەکانی 
دیکە  جارێکی  پرسە  ئەم  دەکات؟  دەرەوە 
دانوستانی  پاکێجەکانی  ناو  ناخەنەوە 

پێکهێنانی حکومەتی هەرێمەوە؟
جەالل جەوهەر: چاکسازیی لە پەیوەندییە 
بڕگە  لە  یەکێکە  بەگشتی،  سیاسییەکان 
گرنگەکانی پرۆژەی چاکسازیی لە بەرنامەی 
دەکات  خەبات  گۆڕان  گۆڕان،  بزوتنەوەی 
پەیوەندییەکان بەگشتی لەژێر دەستی حیزب 
دەربکرێت، بکرێت بە پەیوەندی نیشتیمانی، 
ناوەڕۆکی پڕۆژەکە ئەوەیە، پەیوەندییەکانی 
بە  دەرەوە  دونیای  بەغداو  لەگەڵ  هەرێم 
دیپلۆماسی  و  سیاسی  و  پیشەیی  یاسایی، 
بکرێت و لە چوارچێوەی یاسادا رێکبخرێت.

پەرلەمانی  خولەی  لەم  زەمەن: 
و  پۆست  هیچ  گۆڕان  بزوتنەوەی  عێراقدا، 
بەرپرسیارێتییەکی لە پەرلەمان و حکومەت 
وەرنەگرت، هەرچەندە وەرگرتنی وەزارەتێک 
دەزانرا،  گۆڕان  هەڵبژاردنی  بەرکەوتەی  بە 

هۆکارەکەی چییە؟
هۆکاری  دیارە  وەک  جەوهەر:  جەالل 
لە  هەر  کابینەیە،  لەم  گۆڕان  بێبەشکردنی 
موئامەرەیەیە  ئەو  درێژکراوەی  چوارچێوەو 
هەڵبژاردنەکانی  لە  کرا  گۆڕان  لە  کە 
)٢٠١٨/٥/١٢( لەالیەن دەسەاڵتدارانی عێراق 
و هەرێمی کوردستان، بە هاوکاری و یارمەتی 
بەیارمەتی  بیانی(،  کۆمپانیای  )هەندێ 
شکاندنی  بۆ  هەڵبژاردنەکان  دەزگاکانی 
پرسە  لە  گۆڕان  هەڵوێستی  بەهۆی  گۆڕان، 
و  هەرێم  لە  گەندەڵی  پرسی  و  نیشتیمانی 

عێراق .
و  یەکێتی  رێکنەکەوتنی  بەهۆی  زەمەن: 
پارێزگارێک  نەتوانراوە  تائێستا  پارتییەوە، 
تائێستاش  و  هەڵبژێردرێت  کەرکوک  بۆ 
ئۆکتۆبەر  )16(ی  رووداوەکانی  لێکەوتەی 
پرسە  ئەو  بۆچی  ئێوە  بەڕای  بەردەوامە، 
پرسی  بۆ  زیانەکانی  دواخرا؟  ئەوەندە 
ئەو  دانیشتوانی  و  کەرکوک  کوردستانیەتی 

پارێزگایە چییە؟  

هەر  ناوەند  حکومەتی  جەوهەر:  جەالل 
عێراق  لە  گۆڕانکاریەکانەوە  سەرەتای  لە 
سەرەکی  رۆڵی  کورد  کە  بوون،  ناڕەحەت 
کەرکوک،  پارێزگای  بەڕێوەبردنی  لە  هەبوو 
لەسەر  )دەسەاڵتداران(  لە  پڕبوون  زۆریش 
کەرکوک،  پارێزگای  بەڕێوەبردنی  شێوازی 
حکومەتی عێراق لە بیانوو دەگەڕا، پارێزگای 
دەسەاڵتی  ژێر  بۆ  بگەڕێنێتەوە  کەرکوک 
خۆی، دواجار بەهۆی سیاسەتی ناواقیعیانەی 
بۆ  کەرکوک  و  هەرێم  لە  یەکێتی  و  پارتی 
پارێزگای  گێڕانەوەی  زەمینەی  ئەمڕۆ، 
دەسەاڵتی  ژێر  بۆ  رەخساند  کەرکوکیان 

حکومەتی مەرکەزی .
وایە،  ئێستاش  وابوو،  من  قەناعەتی 
پارێزگای  ئەنجومەنی  ناو  الیەنەکانی  گەر 
هەڵبژاردنی  لەسەر  بکەون  رێکیش  کەرکوک 
پارێزگارێکی کورد، حکومەتی ناوەند قبوڵی 

نەدەکردو قبوڵی ناکات . 
لە  هێز  هاوسەنگی  هەتا  من  بەڕای 
نادات  رێگە  بەغدا  بێت،  بەغدا  بەرژەوەندی 
زۆرینەی  بە  کەرکوک  پارێزگای  ئەنجومەنی 
هەڵبژێردرێت،  کورد  پارێزگارێکی  دەنگ 
خۆ ئەگەر ئەوەش قبوڵکرا لەم کاتەدا، کە 
بەغدایە،  بەرژەوەندی  لە  هێز  هاوسەنگی 
هەڵبژێرن  کوردێک  بکرێت،  هەڵبژاردنیش 
دەبێت،  پارێزگارە شکڵی  ئەو  پارێزگار،  بۆ 
چونکە لە ئێستادا هێزی چەکدارو دەستەیەک 
ئیدارەی  و  دەکات  حوکم  پشتەوە  لە  هەیە 
ئەو  بێگومان  دەدات.  کەرکوک  پارێزگای 
پرسی  بەڕێوەبردندا  و  لە سیاسەت  شێوازە 

کەرکوکی گەیاندە ئەمڕۆ .
گۆڕان  بزوتنەوەی  بۆچوونی  زەمەن: 
و  کوردستان  رۆژئاوای  پرسی  لەسەر 
بەشەی  لەو  ئەمەریکا  سوپای  کشانەوەی 
چییە؟  تورکیا  هەڕەشەکانی  و  کوردستان 
ئەزموونی  ئەوەی  بۆ  بکرێت  پێویستە  چی 
کەرکوک و عەفرین جارێکی دیکە لە رۆژئاوای 

کوردستان دووبارە نەبێتەوە؟ 
کۆکردنەوەی  هەڕەشەو  جەوهەر:  جەالل 
و  کوشتن  پەالمارو  شەڕو  چەکدارو  هێزی 
گرتن و سوتان و وێرانکردن و تااڵنکردن و 
هیچ  داگیرکردن،  و  دەربەدەرکردن  و  ئاوارە 
نەکردووە  چارەسەر  واڵتانە  لەم  کێشەیەکی 
خۆی،  خاکی  لەسەر  دەژی  تێیدا  کورد  کە 
ئەزموونی کۆن )عوسمانی و سەفەویەکان( 
قوڵ  کێشەکانی  هەمیشە  نوێ  ئەزموونی  و 
دەوڵەتانە  ئەو  راستە  کردۆتەوە،  ئاڵۆزتر  و 
ئامانجەکانی  بە  بگات  کورد  نەیانهێشتووە 
جوواڵنەوەی  بەرامبەریشدا  لە  بەاڵم  خۆی، 
ناسەقامگیری،  بەهۆی  بووە  کورد  سیاسی 
نەزیفی  توشی  دەوڵەتانە  ئەو  بەهۆیەوە  کە 
قەیرانی  و  ئابووری  و  گیانی  هەمیشەیی 
جۆراوجۆر بوون، سەرئەنجام ئەو واڵتانە کە 
دەوڵەمەندترین  و  بوون  شارستانی  النکەی 
و  میللەت  لە  ئێستا  بوون،  دونیا  واڵتانی 
چارەسەر  دونیان،  دواکەوتووەکانی  واڵتە 
سەلماندنی  ئاشتیانەیە،  گفتوگۆی  تەنیا 
مافە رەواکانی سیاسی، ئابووری، رۆشنبیری 
هاوتای  کوردستانە،  خەڵکی  کۆمەاڵیەتی  و 

هاواڵتیانی ئەو چوار واڵتە .
ئەوکاتە نە کورد پێویستی بە بەرگری و 
نێودەوڵەتی  کۆمەڵگای  هاوکاری  و  کۆمەک 
پێویستیان  دەوڵەتانەش  ئەو  نە  دەبێت، 
ببەن  چەکدار  هێزی  بۆ  پەنا  دەبێت  بەوە 
داگیرکردنی  کوردو  سەرکوتکردنی  بۆ 

کوردستان..

مەجید ساڵح

)١(
عێراق،  شای  بە  کرا  كە  فەیسەڵ،  مەلیک 
بنەماڵەکەی خۆی لە گرتنەدەستی پۆستەکانی 
حکومەت دوورخستەوە، لە رێگەی دامەزراندنی 
ئەعیانەوە،  مەجلیسی  و  نواب  مەجلیسی 
سەرۆک  و  خانەدانەکان  بنەماڵە  زۆربەی 
پێکردو  بەشداری  عیراقی  هۆزەکانی  و  خێڵ 
حکومەتیشی سپارد بە منەوەرو تەکنۆکراتەکان 
و  پاسەوان  سوپاو  لە  ئەفسەرەکانیشی  و 
توانایەکیەوە  هەموو  بە  جێکردەوە.  پۆلیسدا 
حکومەتێکی  دامەزراندنی  بۆ  دەکرد  کاری 
مەملەکەتەکەی  خزمەتگوزار..  و  تەکنۆکرات 
بنەماڵی هاشمی ٣٧ ساڵ درێژەی کێشا.. دواتر 
بە هەندێ فاکتەری دەرەکی و ناوخۆیی و بەزۆری 
عەسکەر، بنەماڵەکەیان ریشەکێش کرا. کەچی 
باوباپیرانیان  بە  خۆزگە  عێراقییەکان  ئێستا 
مەلیک  ژیاون..  سەردەمەدا  لەو  کە  دەخوازن، 
واڵتێکی  خۆی  لەدوای  بەاڵم  رۆیشت،  فەیسەڵ 
چۆن  خۆی  دوای  عێراقە،  ناوی  هێشت  بەجێ 

بەڕێوەدەبرێ ئەوە خەتای ئەو نییە...
)٢(

و  خزم  هەموو  خۆمان،  مەلیکەکەی  بەاڵم 
کاربەدەست،  و  وەزیر  بە  بوون  کەسوکارەکەی 
مامێکی  و  شەرع  دەزگای  مەسئولی  مامێک 
و  جەنەراڵ  هەموو  لەو  ناوخۆ،  وەزیری  دیکە 
ئەفسەرانەی کە لە سوپای عوسمانیدا هاتبوونەوە 
خزمەتی کوردستان بکەن، برا کرا بە قۆماندانی 
خێڵەکانی  نەیتوانی  سوپاساالر..  عەسکەرو 
کام  هیچ  لە  دەسەاڵتدارێتیەکەی  چوارچێوەی 
 ١٩١٨-١٩٢٣ لەنێوان  کە  حکومەتەی  سێ  لەو 
دروستی کردن بەشداری پێ بکات، جگە لەوە 
گوێی لەو دەنگانە نەگرت کە لەناو منەوەرەکاندا 
سیاسی  بناغەیەکی  دانانی  بۆ  دەبوونەوە  بەرز 
و ئابوری و کۆمەاڵیەتی و کولتووری هاوچەرخ، 
خواردنەوە  عەرەق  بیانووی  بە  بەپێچەوانەوە 
و  خستن  پشتگوێ  بەهۆی  راونران.  هەموویان 
ئامادە  زۆربەیان  خێڵەکانەوە،  نەکردنی  ئیحتوا 
نەبوون بچنە ناو چوارچێوەی دەسەاڵتەکەیەوە؛ 
نەبوون.  فەرمانەکانی  ملکەچی  کەم  النی  یان 
زەمینەی  دیکە،  فاکتەرێکی  چەند  ئەمەو 
دروستکردنی مەملەکەتی کوردستانی لەبار برد. 

)٣(
دیسانەوە  وا  ساڵ،  سەد  نزیکەی  دوای 
جنوبی  کوردی  بۆ  لەبار  دیکەی  هەلێکی 
ئەمجارە  بەاڵم  ئاراوە،  هاتووەتە  کوردستان 
کابینە  گرتووەتەوە،  خێڵەکانی  جێگەی  حزب 
دادەمەزرێت  پەرلەمان  دەڕوا،  کابینە  و  دێت 
بەاڵم  دەکرێ..  دەسەاڵت  بێ  و  دادەخرێت  و 
تا  وەرنەگرتووە.  مێژوو  لە  ئەزموونمان  هێشتا 
خزمان وەستابن کەس ناکرێت بە بەرپرس، لەو 
هەموو وزەو توانا بەرفراوانەی کە لە کوردەواریدا 
زرتەی  دوورەوە  لە  و  وەرناگیرێت  کەڵک  هەیە 
چاوی دێت و تا حەبی حزبی دەسەاڵت نەخوات، 
لەجیاتی  نابینێ.  خۆی  بەچاوی  پلە  و  پۆست 
یەکگرتوو،  بەهێزی  سوپایەکی  دروستکردنی 
بەوەی  دەکەن  شانازی  حزبەکانمان  هێشتا 
کەواتە  هەبێ  هێزیان  مادام  هەیە،  هێزیان 
ئەندامەکانی  بۆ  دەست  ناتوانێ  تر  حزبەکەی 
نە سەرۆکی هەرێم و  مادام هێزی هەیە  ببات؛ 
لە )دەڤەرەکەی( ئەوان  نە سەرۆکی حکومەت 
هەیە  هێزی  مادام  ناگۆڕێ..  پێ  قایمقامێکیان 
یەک کورسیش بێنێ وەک ئەوە وایە سەد کورسی 
هەبێ.. دەزگای شەرع و قانوون، بە شانازییەوە 
لە ڤیستیڤاڵی کەمپینی حزب بەشداری دەکات.. 

زانکۆکان رەنگی حزبەکانیان گرتووە.. 
دوو  ئێمەش  دەوێ..  عەقڵی  دەوڵەتداری 
و  خۆمان  مەلیکەکەی  لەبەردەمدایە  وانەمان 
مەلیکەکەی عێراق.. کامیان هەڵدەبژێرین ئەوە 
گلەیی  نابێ  دوایی  خۆمان.  سەر  کەتووەتە 
هات  بەسەر  هەرچێکمان  بکەین..  لەکەس 

خۆمان بەرپرسین..

پەندەکانی مێژوو
مەلیکەکەی ئەوان و
مەلیکەکەی خۆمان

جەالل جەوهەر:

بنەمای بانێك و دوو هەوامان قبوڵ نییە

گۆڕان دانوستاندن 
دەکات بۆ 
چەسپاندنی 
پرسی چاکسازیی 
هەمەالیەنە
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جیهاد جەالل

باكوری  كوردییەكانی  پارتە 
هەڵبژاردنی  بۆ  خۆیان  كوردستان 
ئامادە  توركیا  شارەوانییەكانی 
باكوری  لە  یەكەمجاریش  بۆ  دەكەن، 
بەیەك  كوردییەكان  الیەنە  كوردستان 
لیست دەچنە كێبڕكێی هەڵبژاردنەوە.

ئازاری  مانگی  كۆتایی  بڕیارە 
هەڵبژاردنی  توركیا  لە  ئەمساڵ 
بەڕێوەبچێت و  شارەوانییەكان 
گەالن  دیموكراتی  پارتی  لە  هەریەكە 
)هەدەپە( و پارتی دادو گەشەپێدانی 
گەلی  پارتی  و  )ئاكەپە(  دەسەاڵتدار 
)ئی.پارتی(  و  )جەهەپە(  كۆماریی 
سێ ركابەری سەرەكین بۆ بردنەوەی 
پارێزگای   )16( شارەوانییەكانی 

باكوری كوردستان.
ساڵی  ناوەڕاستی  لە  هەدەپە 
دەستپێكردوە  هەوڵەكانی  رابردووەوە 
الیەنە  لەگەڵ  گفتوگۆكردن  بۆ 
بەیەك  بكات  رازییان  تا  كوردییەكان 
هەڵبژاردنە  ئەو  بەشداریی  لیست 
بكەن، بۆ ئەو مەبەستەش لەسەرەتای 

ئەم مانگەدا )حەوت( پارتی سیاسی 
كورد هاوپەیمانێتیەكیان راگەیاند.

كوردییانەی  پارتە  ئەو 
بریتین  راگەیاندووە  هاوپەیمانیەتیان 
پارتی  گەالن،  دیموكراتی  )پارتی  لە 
)توركیا(،  كوردستان  دیموكراتی 
كوردانی  ئازادی،  بزوتنەوەی 
پارتی  دیموكرات،  شۆڕشگێڕی 
كۆمۆنیستی  پارتی  ئازادی،  و  مرۆڤ 
رەنجی  بەرەی  پارتی  كوردستان، 

دیموكراتی(.
پەرلەمانتاری  تەمەل،  تەیب 
)هەدەپە(  گەالن  دیموكراتی  پارتی 
“زەمەن”ی  بە  توركیا  پەرلەمانی  لە 
گەلی  نییە  تێدا  “گومانی  راگەیاند: 
باكوری  شارەوانیەكانی  كورد 
چونكە  بەدەستبهێنێتەوە،  كوردستان 
ئەمجارە بە هێزێكی زۆرەوە كە براكانی 
هەڵبژاردنەوەو  دەچینە  لەگەڵمانن  تر 

بەربەستەكان تێدەپەڕێنین”.
ئاكەپە  پەرلەمانتارە،  ئەو  بەوتەی 
ئەگەر پەنا بۆ ساختەكاریی و هەڕەشەو 
نەبات،  نادیموكراسییەكان  میكانیزمە 
شارەوانییەكی  هیچ  ناتوانێت  ئەوا 
بەدەستبهێنێت،  كوردستان  باكوری 
دەنگی  ئیرادەو  ناتوانێت  ئەگەرنا 
گەلی كورد بشكێنێت و بەبێ بردنەوە 

شارەوانییەكان لە كورد بستێنێت.
هەدەپە  پەرلەمانتارەی  ئەو 
پەرلەمان  لە  خستەڕوو،  ئەوەی 
خەبات  بۆ  نەماوە  ئەوتۆ  رێگایەكی 
بۆیە  كاریگەر،  زۆر  تێكۆشانێكی  و 
شارەوانییەكان دەرفەتێكی گەورەیە بۆ 
كورد تا دەسەاڵتی شەرعی و یاسایی 
خۆی وەربگرێتەوە، كە ئیدارەی شارە 

كوردییەكانە.
چاودێرانی  و  شارەزایان  بەوتەی 
كوردستان،  باكوری  سیاسی  دۆخی 
كوردییەكان  پارتە  هاوپەیمانێتی 
تاڕادەیەكی زۆر خەونی بەدەستهێنانی 
شارە كوردییەكان بۆ ئاكەپە و جەهەپە 
و الیەنەكانی دیكە لەناودەبات، چونكە 
لەو  كورد  دەنگی  رەهای  زۆرینەی 

لە  بەوپێیەی  بەدەستدەهێنن،  شارانە 
هەڵبژاردنەكانی رابردوودا ئەو الیەنانە 
جەهەپە  یان  ئاكەپە  لە  پشتیوانیان 

دەكرد.
بەپێی دوایین راپرسی، كە ناوەندی 
لێكۆڵینەوەی )سامەر( كە ناوەندەكەی 
لە شاری ئامەدەو راپرسییەكی مەیدانی 
شارەوانییەكان  هەڵبژاردنی  لەبارەی 
هەدەپە  دەركەوتووە،  ئەنجامداوە، 
هەڵبژاردنی  بە  بەراورد  دەنگەكانی 
بە   )2014( ساڵی  شارەوانییەكانی 

رێژەی )6%( زیاد دەكات.
هەڵبژاردنی شارەوانییەكانی توركیا 
هەر پێنج ساڵ جارێك بەڕێوەدەچێت 
شارەوانییەكانی  هەڵبژاردنی  لە  و 
سەرۆك  كورد  رابردوو،  ساڵی  چەند 
كوردستانی  باكوری  شارەوانییەكانی 
بەتایبەت  كردبوو،  مسۆگەر  خۆی  بۆ 
ملمالنێی  ئاكەپە  كە  ئامەد،  شاری 
دەكات  هەدەپە  لەگەڵ  سەرسەخت 
شارە  ئەو  ئەوەیە  ئامانجی  هەموو  و 
كوردستان  باكوری  گەورەیەی 

نەكەوێتە دەست كورد. 
كوردییەكان،  پارتە  بەپێچەوانەی 
ئاكەپە  بەتایبەت  توركەكان  پارتە 
بەتەنها بەشداریی هەڵبژاردن دەكات، 
مەترسی  دوو  رووبەڕووی  ئەوەش 
دووركەوتنەوەی  بەتایبەت  دەكاتەوە، 
توركیا  نەتەوەپەرستی  پارتی 
هەڵبژاردنی  دوو  لە  كە  )مەهەپە( 
هاوپەیمان  ئاكەپە  لەگەڵ  پێشوودا 
بوون، هەروەك هاوسۆزی و هاوپەیمانی 
كوردییەكانی  پارتە  لە  هەندێك 
لەدەستداوە، كە پێشتر بۆ الی خۆی 

رایكێشابوون.
ئەنجومەنی  ئەندامی  باریش،  ئازاد 
سیاسی بزوتنەوەی ئازادی، كە پارتێكی 
داهاتووی  هەڵبژاردنی  بۆ  كوردییەو 
لەگەڵ  هاوپەیمانێتی  شارەوانییەكان 
بەوە  ئاماژە  پێكهێناوە،  )هەدەپە( 
كوردان  دەنگی  بۆئەوەی  كە  دەكات، 
لە هەڵبژاردنی شارەوانییەكانی توركیا 
گەلی  ئیرادەی  ئەمجارە  و  نەفەوتێت 

هاوپەیمانیەتیەكی  بسەلمێنن،  كورد 
بەهێزیان دروستكردووە.

“زەمەن”ی  بە  باریش  ئازاد 
راگەیاند: “لە هەڵبژاردنەكانی ئەمجارە 
گەلی  تێكۆشانی  ئیرادەو  دەمانەوێت 
كورد لە شارەوانییەكاندا پیشان بدەین، 
دڵنیاین ئەو ئاستەنگانە تێدەپەڕێنین، 
بۆ  ئاكەپەوە  حكومەتی  لەالیەن  كە 

گەلی كورد دروستكراون”.
دوایین هەڵبژاردنی شارەوانی كە لە 
ساڵی )2014(دا بەڕێوەچوو، كورد لە 
رێگای )پارتی ئاشتی و دیموكراسی- 
هەڵبژاردنە  بەشداریی  بەدەپە( 
خۆجێیەكانی توركیایان كردو توانیان 
كە  ببەنەوە،  شارەوانی   )102(
سنوری  شارەوانییەكانی  سەرجەمیان 

باكوری كوردستان بوون.
دەیەوێت  هەدەپە  شارانەی  ئەو 
جارێكی دیكە بەدەستیان بهێنێتەوەو 

هەدەپەی  لە  ئاكەپە  زۆرداریی  بە 
شارەوانیەكانی  سەرۆك  و  سەندون 
دووری  یان  دەستگیركردوە 
ئەوان  جێگەی  لە  خستوونەتەوەو 
شارە  لە  بریتین  داناوە،  قەیومەكانی 
ماردین،  )دێرسیم،  گەورەكانی 
ئیدرنە،  ئاگری،  جولەمێرگ،  باتمان، 
 )91( لەگەڵ  سێرت(  شرناخ،  وان، 
باكوری  دیكەی  ناوچەكانی  شارەوانی 

كوردستان.
پڕۆسەی  هاتنی  كۆتایی  دوای 
هەوڵی  دوای  بەتایبەت  و  ئاشتی 
تەمموزی  سەرنەكەوتوەكەی  كودەتا 
توركیا  حكومەتی   ،)2016( ساڵی 
هەڵمەتێكی فراوانی بۆ دەستگیركردنی 
كوردەكان  شارەوانییە  سەرۆك 
كوردستان  باكوری  شارەكانی  لە 
تائێستا  لەوكاتەوە  دەستپێكردو 
لە  شارەوانی  سەرۆك   )80( نزیكەی 

یان  تورك  كەسانی  و  زیندانەكانن 
لەو پۆستانە  ئاكەپە  بە  كوردی سەر 

دانراوە.
گەیالن عەباس، شارەزای كاروباری 
گۆڕینی  دەكات،  بەوە  ئاماژە  توركیا 
سیستمی سیاسی توركیا هۆكار بووە 
ڕۆڵی  الوازبوونی  و  پەراوێزخستن  بۆ 
هەدەپە  بۆیە  واڵتە،  ئەو  پەرلەمانی 
بە  گرنگی  زیاتر  ئایندەدا  قۆناغی  لە 
بردنەوەی  و  خۆجێیەكان  هەڵبژاردنە 

زۆرترین شارەوانی دەدات.
“زەمەن”ی  بە  عەباس  گەیالن 
لە  ئەوەیە  هەدەپە  “ئامانجی  وت: 
هاوپەیمانێتی  پێكهێنانی  رێگای 
سەركەوتن  كوردییەكانەوە  پارتە 
شارەوانییانەی  ئەو  و  بەدەستبهێنێت 
دەرهێنراوە  كوردەكان  دەست  لە 
هەڵبژاردنەوە  سندوقی  رێگای  لە 

شەرعییەتیان بۆ بگەڕێنێتەوە.”

هێمن حەسەن

دوایین  داعش  رێكخراوی 
بەڕێوە  سوریا  لە  خۆی  شەڕەكانی 
رۆژئاوای  زیندانەكانی  و  دەبات 
چەكداری  لە  پڕبوون  كوردستانیش 
هەسەدە  هێزەکانی  کە  داعش، 
لەناویشیاندا  دەستگیریانکردوون، 
ژمارەیەكی زۆر چەكداری بیانی هەن و 
چارەنووسیان  چۆن  نازانێت  هەسەدە 

یەكالیی بكاتەوە.
سوریا  لە  داعش  شەڕی  دێت  تا 
لەئێستادا  و  دەچێت  كۆتایی  بەرەو 
ئەو رێكخراوە دوا شەڕەكانی خۆی لە 
پارێزگای دێرەزور بەرامبەر هێزەكانی 
)هەسەدە(  دیموكرات  سوریای 
دەكات، چارەنوسی چەكدارانی داعش 
یان مردن بووە یان دەستگیركردن لەو 
دیلەكانی  زۆرینەی  چوارچێوەیەشدا 
دەستی  لەژێر  سوریادا  لە  داعش 

هەسەدەدایە.
بەپێی دوایین ئامار كە لە ژووری 
ئۆپەراسیۆنی هەسەدە دەست )زمەن( 
ساڵەی  چوار  ئەو  لەماوەی  كەوتووە، 
ناوچانەی هەسەدە  لەو  شەڕی داعش 
چوار  نزیكەی  كردووە  تێدا  شەڕی 
هەزار چەكداری داعش دەستگیر كراون 

و ئێستا لە زیندانەكانی داعشدان.
هاوسەرۆکی  ئەحمەد،  ئیلهام 
ئەنجومەنی سیاسی سوریای دیموکرات 
داعشانەی  ئەو  دەکات،  لەوە  باس 
زیندانەکانی  لە  و  دەستگیرکراون 
یاسا  بەپێی  سوریادان  باکوری 
بەپێی  و  دەکرێت  لەگەڵ  مامەڵەیان 

تاوانەکانیان سزای یاسایی دەدرێن.
)زەمەن(ی  بە  ئەحمەد  ئیلهام 
رایگەیاند: “ئێمە ناتوانین ئەو هەموو 

لە  و  خۆمان  بگرینە  داعش  دیلەی 
ئەوەی  دوای  بیانهێڵینەوە  زیندانەکان 
وەردەگرن،  خۆیان  یاسایی  سزای  کە 
نەتەوەیەکگرتووەکان  پێویستە  بۆیە 
و کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی لەوبارەیەوە 

بڕیاری خۆیان بدەن”.
سوریای  ئەنجومەنی  هاوسەرۆکی 
کە  دەخاتەڕوو،  ئەوەش  دیموکرات 
بەڵکو  نین،  داعش  دیلەکانی  تەنیا 
خێزانەکانیشیانن  ئەو،  بەوتەی 
جێگیرکراون،  کەمپەکاندا  لە  کە 
لەگەڵ  دەکات  باسی  خۆی  وەک 
هاوپەیمانان  و  نەتەوەیەکگرتووەکان 
چارەنوسیان  تاکو  پەیوەندیدان  لە 

یەکالیی بکرێتەوە.
چەكدارە  هەزار  چوار  ئەو  لەناو 
چەكداری  دیلیان   900 داعش،  دیلەی 
جیاوازی  واڵتانی  خەڵكی  و  بیانین 
داعشدا  ریزەكانی  لەناو  كە  جیهانن، 
لەوانەش سەركردەی  بوون و بەشێك 
بەرزیان  پلەی  و  بوون  رێكخراوەكە 
بیانی  چەكداری  زۆرترین  هەبووە، 
پارێزگای  شەڕەكانی  لە  داعش  لەناو 
شەڕڤانانەوە  لەالیەن  دێرەزوور 

دەستگیركراون.
لەچەند  تەنیا  ئامارە  ئەو  بەپێی 
هەجین  شارۆچكەی  لە  زیندانێكدا 
دوو  دێرەزوور  پارێزگای  سنوری  لە 

و  كراون  دیل  داعش  چەكداری  هەزار 
هەن،  بیانی  چەكداری  لەناویشیاندا 
تائێستاش میكانیزمێك نەدۆزراوەتەوە 
دیاریكردنی  یان  گواستنەوەیان  بۆ 
چارەنوسیان لە رۆژئاوای كوردستاندا.
لە  یەکێک  کۆبانی،  مەزڵوم 
بەوە  ئاماژە  هەپەگە  فەرماندەکانی 
چارەنوسی  دەیانەوێت  ئەوان  دەکات، 
ئەو داعشانەی وەک دیل الی هەسەدەن 
ئەوەش  بۆ  بکرێنەوە،  یەکالیی 
نەتەوە  و  هاوپەیمانان  لە  داوایان 
چارەسەرێک  کردووە  یەکگرتووەکان 

بۆ ئەو دیالنە بدۆزنەوە.
)زەمەن( بە  کۆبانی  مەزڵوم 

بەشێکی  “چارەنوسی  راگەیاند:  ی 
دیلن  ئێمە  الی  داعشانەی  ئەو 
ئێمە  بکرێنەوە،  یەکالیی  پێویستە 
زیندانەکاندا  لە  ئەوانە  تاکەی  نازانین 
و  هاوپەیمانان  پێویستە  بەاڵم  بن، 
لەو  بڕیارێک  نەتەوەیەکگرتووەکان 

بارەیەوە بدەن”.
بیانیانە  چەکدارە  لەو  بەشێك 
رەوانەی  کردووە  هەسەدە  لە  داوایان 
بەاڵم  بکرێنەوە،  واڵتەکانیان 
چەند  دەڵێت  هەسەدە  فەرماندەکەی 
جارێك داوایان لە حكومەتی واڵتەكانی 
رادەستیان  کە  كراوە  چەکدارانە  ئەو 
ئەو  خۆی  بەوتەی  بەاڵم  بکەنەوە، 

کەسانە  ئەو  رەتیانكردوەتەوە  واڵتانە 
بیری  ئەوەی  بەبیانوی  وەربگرنەوە، 
بۆ  مەترسییان  هەیەو  توندڕەوییان 

دروستدەکەن.
ئەوەش  هۆشداری  کۆبانی  مەزڵوم 
لە  ئەمریکا  هێزەکانی  ئەگەر  دەدات، 
ئەوە  مەترسی  ئەوا  بکشێنەوە  سوریا 
دەکرێت، کە داعش هەوڵی رزگارکردنی 
ئەو دیالنەی بدات، کە لەژێر دەستی 
هەسەدە  خۆی  بەوتەی  ئەواندایەو 
بەتەنیا ناتوانێت پارێزگاریان لێ بکات 

لە زیندانەکاندا.
ئەو داعشە بیانیانەی لەژێر دەستی 
هێزەکانی هەسەدەدان تەنیا پیاو نین، 
بەپێی  کە  لەناودایە،  ژنیشیان  بەڵکو 
بە  داوێتی  هەسەدە  ئامارانەی  ئەو 
نزیکەی  ژنانە  ئەو  ژمارەی  )زەمەن( 
400 ژن دەبێت و زۆرینەیان لە کەمپی 
هەجین لە سنوری پارێزگای دێرەزوور 

کۆکراونەتەوە.
چەکدارانەی  ئەو  ژمارەی  زۆری 
داعش و هاوسەرو منداڵەکانیان بووەتە 
رۆژئاوای  بەسەر  قورس  بارگرانییەکی 
چۆن  نازانێت  هەسەدە  و  کوردستان 
چارەنوسیان یەکالیی بکاتەوە، کە ئایا 
لەناو زیندانەکانی رۆژئاوای کوردستان 

بمێننەوە یان ئازاد بکرێن.
کەسایەتی  عومەر،  عەبدولكەریم 
سیاسی کورد لە رۆژئاوای کوردستان بە 
)زەمەن(ی راگەیاند: ئەو چەکدارانەی 
بیری  هێشتا  زیندانەکاندان  لە 
یەکەمە،  رۆژانی  وەکو  توندڕەوییان 
بۆیە پێویستە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی 

چارەسەریان بۆ بدۆزێتەوە.
دەکرێت  دەکات،  بەوەش  ئاماژە 
ئەو دیالنە لە رووی سیاسییەوە سودی 
رۆژئاوای  لە  هەبێت  کورد  بۆ  زۆریان 
کوردستانداو بکرێت بە خاڵی گفتوگۆ 

لەگەڵ کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی.

شەڕڤانێکی هەسەدە

هەڵبژاردنەکانی تورکیا

تەیب تەمەل: پەرلەمانتاری هەدەپە

كورد شارەوانییەكان دەكاتە جێگرەوەی “خەباتی پەرلەمانیی”

900 داعشی بیانی لە زیندانەكانی رۆژئاوای كوردستاندان
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بەغدا

نوێنەرانی  ئەنجومەنی  خولەدا  لەم 
قورسایی  لەقەبارە و  گوزارشت  كە  عێراق، 
دەكات،  عێراق  جیاوازەكانی  پێكهاتە 
جیاوازتر لەخولەكانی پێشوو دابەش بوە، 
پێكهێنانی  كۆدەنگیی  و  كە  بەشێوەیەك 
ئەستەم،  شتێكی  بوەتە  زۆرینە  كوتلەی 
ئەوەش كاریگەریی لەسەر پرۆسەی سیاسی 

دروست دەكات.
نوێنەراندا،  ئەنجومەنی  خولەی  لەم 
قەوارە  پێكهاتە و  لە  كامێك  هیچ 
سیاسییەكان نەك هەر نەیانتوانی زۆرینەی 
بكەن،  مسۆگەر  خۆیان  بۆ  كورسییەكان 
پێكهاتەكان و  پەرتەوازەیی  بەهۆی  بەڵكو 
هاوپەیمانێتی،  چەندین  پێكهێنانی  وێڕای 
نیوەی  نزیكەی  بۆ  كورسییەكان  ژمارەی 
هیچ  دابەزی و  پێشوو  هاوپەیمانێتییەكانی 
نەیتوانی  سیاسی  هاوپەیمانێتییەكی  هێز و 
كورسییەكانی  كۆی  20%ی  رێژەی  بگاتە 

ئەنجومەنی نوێنەران.
ئەنجومەنی  پێشووی  لەخولەكانی 
بەهاوپەیمانیی  شیعەكان  نوێنەراندا، 
پرۆسەی  بەشداریی  نیشتمانی 
جار  هەندێك  دەكرد و  هەڵبژاردنەكانیان 
كورسییەكانی  نیوەی  لە  دەبوونەوە  نزیك 
ئەنجومەنەكە، بەاڵم بەهۆی ناكۆكیی الیەنە 
چەند  بەسەر  دابەشبونیان  شیعییەكان و 
بەرەیەكدا، ئێستا ناوماڵی شیعی پەرتەوازە 
بوە و ناتوانێت ئەجێندا و بەرنامەكانی خۆی 

لەپرۆسەی سیاسیدا جێگیر بكات.
بەهۆی  كوردییەكانیش،  الیەنە 
لیست و  چەند  بەسەر  دابەشبوونیان 
نوێ ،  لیستی  دوو  بونی  و  قەوارەیەكدا 
بەهەموویان خاوەنی كەمتر لە 60 كورسین، 
ژمارەی  دیكە،  خولەكانی  لەچاو  كە 

كورسییەكانی كورد كەمی كردوە.
دابەشبوون  سوننەیە،  الیەنی  هەرچی 
كار  قەوارەدا،  لیست و  چەندین  بەسەر 
لەسوننەكان  بەشێك  ئەوەی،  گەیشتۆتە  

هاویەیمانێتییان  شیعەكاندا  لەگەڵ 
بەهۆی  زۆریشیان  بەشێكی  پێكهێناوە، 
ناوچەكانیان،  نائارامیی  تیرۆر و  شەڕی 

بایكۆتی هەڵبژاردنەكانیان كرد.
هەرچەندە  زانیارییەكان،  بەگوێرەی 
رابردوو،  هەڵبژاردنی  لەچاو  سوننەكان 
چوار كورسییان زیاد كردوە، بەاڵم ناتوانن 
پێكهاتەكانی  لەسەر  فشارێك  جۆرە  هیچ 
دابەشبوون  چونكە  بكەن،  دروست  دیكە 
جیاوازدا و  قەوارەی  بەرە و  چەندین  بەسەر 
هەیە  زۆر  ناكۆكییەكی  پۆستەكان  لەسەر 

لەنێوانیاندا و ناتوانن رێكبكەون.  
نوێنەرانی  ئەنجومەنی  كورسییەكانی 
عێراق  لە 329 كورسی پێكدێت و بەگوێرەی 
بەسەر  كراوە  دابەش  دانیشتوان  ژمارەی 
پارێزگاكاندا، لەو ژمارەیەش 320 كورسییان 
هەڵبژاردنی گشتین و 9 كورسیشیان تایبەتن 
شێوەیە  بەم  كە  كەمینەكان،  بەكۆتای 
دابەش كراون: )بەغداد 2 كورسیی كۆتا بۆ 
مەسیحی و سابئەكان، نەینەوا سێ  كورسی 
بۆ پێكهاتەكانی مەسیحی و ئێزدی و شەبەك، 
مەسیحییەكان،  بۆ  كورسیی   1 هەولێر 
مەسیحییەكان،  بۆ  كورسییەك  كەركوك 
واست 1 كورسی بۆ كوردی فەیلی، دهۆك 

1 كورسی بۆ مەسیحییەكان(

عێراق  پەرلەمانی  كورسییەكانی  لەكۆی 
دوو  كە  هەیە،  كورسییان   177 شیعەكان 
كورسییان تایبەتن بەحزبی شیوعی عێراق، 
هەرچی سوننەكانیشە لەناو هاوپەیمانێتییە 
لەگەڵ  بەهاوبەشی  سوننییەكان و 
الیەنە  هەیە،  كورسییان   71 شیعەكان 
كوردستانییەكانیش خاوەنی 58 كورسین، 
چەند لیست و قەوارەیەكیش لەسەر ئاستی 
تاكەكەسی و سەربەخۆ كورسییان مسۆگەر 
لەسەر  فەرمی  بەشێوەیەكی  بەاڵم  كردوە، 

هیچ كام لەپێكهاتەكان نین. 
لیژنەی  ئەندامی  مەحمود  د.بەهار 
عێراق  نوێنەرانی  لەئەنجومەنی  یاسایی 
زەمەن  رۆژنامەی  بۆ  تایبەتدا  لەلێدوانێكی 
ئاماژە بەوە دەكات، بۆ واڵتانی دیموكراتی 
هەتا ژمارەی قەوارە و لیستەكان زیاتر بن و 
بۆ  نیشانەیە  ببنەوە،  كەمتر  كورسییەكان 
بۆ  ئیجابییە  خاڵێكی  بەرەوپێشچوون و 
سەقامگیریی سیاسی، چونكە هیچ الیەنێك 
ناتوانێت هەژموون بەسەر پرۆسەی سیاسیدا 
واڵتێكی  دۆخی  بۆ  بەاڵم  بكات،  دروست 
وەكو عێراق هاوكێشەكە پێچەوانەیە، چونكە 
پەرتبوونی پێكهاتە و الیەنەكان دەبێتە هۆی 
كاریگەریی  بیروبۆچوونەكان و  دابەشبوونی 
نێگەتیڤی لەسەر پرۆسەی سیاسی دەبێت.

وتیشی: هەتا قەوارە و لیستەكان لەڕووی 
ئەنجومەنی  لەناو  كورسییەوە  ژمارەی 
نوێنەرانی عێراقدا گەورەتر بن، سەقامگیریی 
بەتایبەت  دەبێت،  زیاتر  ئەمنی  سیاسی  و 
رێكەوتن  یاساكان و  دەرچواندنی  بواری  بۆ 
هەستیارەكان و  گرنگ و  پرسە  لەسەر 

یەكالییكردنەوەی كێشەكان.
سیاسیی و  پشێویی  بەهۆی 
نەمانی  ئەمنی و  دۆخی  ناسەقامگیریی 
متمانەی هاواڵتیان بەدەسەاڵت و دامودەزگا 
مانگی  لەهەڵبژاردنەكەی  حكومییەكان، 
زۆر  ژمارەیەكی  رابردوو،  ساڵی  ئایاری 
لەهاواڵتیان بایكۆتی هەڵبژاردنەكەیان كرد، 
لەنیوەی  زیاتر  ئەنجامەكان،  بەگوێرەی  كە 
دەنگدانیان  پرۆسەی  بایكۆتی  هاواڵتیان 
كردبوو، كە لەدوای رووخانی رژێمی بەعس 
بوە  بەشداریكردن  رێژەی  كەمترین  ئەوە 
لەهەڵبژاردندا و تەنها لەسەدا 44 پۆینت 5ی 
ساختەكردنی  داوە،  دەنكیان  دەنگدەران 
گۆڕینی  لە  هەبوو  رۆڵی  هەڵبژاردنەكانیش 
هێندەی  بۆیە  راستەقینەكان،  ئەنجامە 
ئاڵۆزی  بەرەو  عێراق  سیاسیی  دۆخی  تر 

دەچێت.
واڵتانی  سیاسی،  چاودێرانی  بەوتەی 
لە  هەیە  سەرەكییان  رۆڵی  ناوچەكە 
بەسەر  عێراق  پێكهاتەكانی  دابەشبكردنی 
بەزیان  ئەوەش  جیاوازدا،  بەرەی  چەندین 
تادێت  دەشكێتەوە و  سیاسی  پرۆسەی  بۆ 
دۆخی عێراق بەرەو تاریكیی زیاتر هەنگاو 

دەنێت.
تەنها  وایە،  بۆچوونیشی  بەهار  دكتۆرە 
واڵتانی ناوچەكە نەبوون كە رۆڵیان هەبوە 
عێراق  الیەنەكانی  دابەشكردنی  لەسەر 
بەڵكو  جیاوازدا،  بەرەیەكی  چەند  بەسەر 
الیەنێك  هەر  ناوخۆش،  ئاستی  لەسەر 
دەیەوێت هەژموونی خۆی زاڵ بكات و كار بۆ 
بەرژەوەندییەكانی دەكات، بۆیە هەتا دێت 
دەبن و  بەرفراوانتر  پەرتەوازەیی  بازنەكانی 
درزی نێوان الیەنەكان گەورەتر دەبێت، كە 
ئارامی  عێراق  سیاسیی  پرۆسەی  مەحاڵە 

بەخۆوە ببینێت. 

وه ك به شی هه ره  زۆری بابه ته كانی دیكه ، 
عێراق،  سوپای  دامه زراندنی  سااڵنه ی  یادی 
موزایه ده ی  ماده كانی  له   یه كێك  كراوه ته  
ده بوو  كه   له كاتێكدا  حیزبی.  و  شه خسی 
تێڕوانینێكی  خاوه نی  مه سه له یه دا  له م  ئێمه  
وردو سه نگین و تۆكمه  بین و بشتوانین ئه م 
مه نتیق  به   خۆمان  تێڕوانینه ی  و  تێگه یشتن 
تێڕوانینی  بكه ینه   عه قاڵنیی  ئه رگیومێنتی  و 
ئه ركه مان  ئه م  ئێمه   عێراقیه كان.  سه رجه م 
ئه نجام نه دا، له به رئه وه ی ئه مه  خه ممان نه بوو، 
ره فتاری  بۆته   كه   موزایه ده   له وه ش  جگه  
كوردستان،  له   میدیا  و  سیاسه ت  سه ره كی 
سیاسیی  مه نتیقی  و  عه قاڵنیه ت  له   بڕستی 
پشتبه ستوو به  وه دیهێنانی به رژه وه ندی بااڵی 

گه ل و نیشتمان بڕیوه .
ئه م  سه دامه وه ،  رووخانی  له پاش  هه ر 
بابه ته م له  میدیای عه ره بیدا به وردیی ورووژاند، 
نیه   تازه   ڕوو،  ده یخه مه   لێره دا  ئه وه ی  بۆیه  
كاته وه   له و  هه ر  خوێنه رانم..  و  خۆم  بۆ 
پێموابه  ئێمه  ده بێ كه  باسی سوپا ده كه ین، 
پێویسته  هه م ڕاشكاو و هه م به دیقه ت و وریا 
نه كه ین  له وه   له وه ی شه رم  بین  بین. ڕاشكاو 

به ڕوونی بڵێین:
تاكه   هه یه ،  ئه وه ته ی  سوپایه   ئه م 
هه موو  بگره   نه بردۆته وه ،  ده ره كی  جه نگێكی 
له  به رامبه ر گه النی  )سه ركه وتن(ەكانی ته نها 
بووه ..  كورد  به تایبه تیش  و  عێراق  بێدیفاعی 
ئه م سوپایه  له  مێژووی ده یان ساڵه ی خۆیدا، 
سیاسه ت  وه رداوه ته   خراپی  زۆر  ده ستی  یان 
ته مموزی  چوارده ی  كوده تای  له گه ڵ  كه  
خوێناویی  قۆناغی  لوتكه و  گه یشته   1958دا 
به عسدا  له گه ڵ  یان  هێنا،  خۆیدا  له گه ڵ 
بۆ  فاشییه كه ی  رژێمه   دارده ستی  به   بوو 
له م  عێراقیه كان.  له ناوبردنی  و  سه ركوتكردن 
گوتارمان  ئێمه   ده بوو  سه ره وه   سۆنگه یه ی 
ئه رگیومێنته كانی  و  بێ  ڕاشكاو  و  ڕوون  وا 
بكاته   ده ره نجامه   ئه م  سه لماندنی  بۆ  خۆی 
گوتاری سه رله به ری عێراقیه كان، به تایبه تیش 
سه ره كییه كانی  كاره   له   یه كێك  برێمه ر  كه  

هه ڵوه شاندنه وه ی ئه و سوپایه  بوو.
گوتاری  بكه ینه   ئه مه   بتوانین  ئه وه ی  بۆ 
لێبكه ین  واشیان  و  عێراقییه كان  سه رجه م 
له سه ر  نوێ  سوپایه كی  دامه زراندنی  له   باس 
ئه مه شیان  بكه ن،  ده ستوور  باشه كانی  بنه ما 
وتم  كه   بوو،  تێڕوانینه كه م  دووه می  به شی 
له م  مه به ست  بین،  وریا  و  به دیقه ت  هه م 
بتوانین  ئه وه ی  بۆ  كه   بوو،  ئه وه   به شه ش 
عێراقییه كان،  هه موو  گوتاری  بكه ینه   ئه مه  
ئه وا ده بێ، گوتاره كه مان دوور بێ له  ئیستفزاز 
بۆ  سوپایه   ئه و  چونكه   موزایه ده كردن،  و 
بۆ  ئه وا  بگه یه نێ،  مانایه كی خراپ  هه ر  ئێمه  
كه سیان  هه زاران  عێراق،  دیكه ی  نه ته وه كانی 
به خشیوه ،  گیانیان  سوپایه دا  ئه و  ڕیزی  له  
و  قوربانی  ئه م  گوتاره كه مان  ده بێ  بۆیه  
یاده وه ریانه  ئیهانه  نه كات. ئه مه ش ته نها به وه  
مه سئووالنه   عه قاڵنی  گوتارێكی  كه   دی  دێته  
هه ڵبژێرین، كه  بتوانێ هێرشكردنه  سه ر سوپاو 
ڕژێم و تاوانه كانیان له  سه ربازو فه رمانده كانی 

ئه و سوپایه  جیابكاته وه .
ئه مه  زۆر به خێرایی پوخته ی بۆچوونه كانی، 
كه   له مه وبه رمه ،  ساڵ  پازده   به   نزیك 
ورده كاریی زۆرتریان تێدایه ، به اڵم به داخه وه ، 
ئاستی  له   چ  و  سیاسی  ئاستی  له   چ  ئێمه  
غه رقی  به زۆریی  ڕۆشنبیره كانماندا،  میدیاو 
گوتارێكی سه رپێی پۆپۆلیستی بووین، بۆیه ، 
نه   بوو،  خه ممان  نه   گرنگه   مه سه له   ئه م 

تێگه یشتنی به دیقه تیشمان بۆی هه بوو..

پلەی  بەعسدا  لەسەردەمی  هەرچەندە 
بەاڵم  هەبووە،  حزبیی  سەربازیی و  بااڵی 
سەرنجی  سەدام،  رژێمی  رووخانی  لەدوای 
راكێشا و  خۆی  الی  بۆ  سیاسییەكانی 
دەسەاڵتی  لوتكەی  گەیشتە  بەخێرایی 
بواری  لە  پالنەكانی  ئەگەرچی  سەربازیی، 
ئەمنیدا زۆر بەهێزن، بەاڵم هەمیشە خۆی 

لە چاوەكان بەدوور دەگرێت.
دەزگای  سەرۆكی  شەغاتی،  تاڵب 
)تاڵب  تەواوی  ناوی  عێراق،  دژەتیرۆری 
مەشاری شەغاتی كینانی(یە، ساڵی 1956 
عەمارەی  شاری  بە  سەر  گوندێكی  لە 
ناوەندی پارێزگای میسان،  لەدایك بووە،  
ساڵی  لێهاتووییەوە،  زیرەكیی و  بەهۆی 
سەربازیی  كۆلێژی  یەكەم  بەپلەی   1970
ئەفسەرە  لە  بووە  یەكێك  كردووە،  تەواو 
سەربازیدا  خولێكی  لەهەر  بەتواناكان و 
دەرەوەی  ناوخۆ و  لە  كردبێت  بەشداریی 
تەواوی  یەكەم  بااڵ و  پلەی  بە  عێراق، 
كردووە و هیچ كەسێكی تر نەیتوانیوە شان 

بدات لەشانی.
ئاسمانیدا  بەرگریی  بواری  لە  شەغاتی 
هەتا ساڵی 2003 كە رژێمی بەعس رووخاوە 
كاری كردووە، گەیشتۆتە پلەی لیوا روكن و 
كراوەتە راگری كۆلێژی بەرگریی ئاسمانیی 
عێراق، لە حزبی بەعسیشدا كاری كردووە و 
فیرقەی  فەرماندەیی  ئەندامی  پلەی  هەتا 

بڕیوە لەناو هێزە ئەمنییەكاندا.
بەهۆی  بەعس،  رژێمی  رووخانی  دوای 
بەعس  ریشەكێشكردنی  یاسای  ئەوەی 
ئاسایشی  ئەنجومەنی  لە  نەیگرتەوە، 
سەربازیی،  راوێژكاری  بووە  نیشتمانی 
ئیبراهیم  لە  نزیكایەتیی  بەهۆی  هەروەها 
جەعفەری، بانگهێشت كراوە بۆ ناو ریزەكانی 
سەربازیی  راوێژكاری  وەكو  نوێ و  سوپای 

سەرۆك وەزیران دەستنیشان كراوە.
فەرماندە  لەگەڵ  بەهاوبەشی  شەغاتی 

لەژێر  عێراق و  دیكەی  سەربازییەكانی 
ساڵی  ئەمریكادا،  سوپای  چاودێریی 
دامەزراندووە و  دژەتیرۆریان  دەزگای   2007
كرا،  دەستنیشان  دەزگاكە  سەرۆكی  وەكو 
لەساڵی 2014شدا لەالیەن سەرۆك وەزیرانی 
عێراقەوە كراوە بە فەرماندەی ئۆپەراسیۆنە 
هاوبەشەكان و هەتا ساڵی 2018 لەو كارەی 

بەردەوام بووە.  
رژێمی  رووخانی  لەدوای  تاڵب شەغاتی 
نزیكەكانی  كەسە  لە  بوە  یەكێك  بەعس، 
پێشووتری  وەزیرانی  مالكی سەرۆك  نوری 
كە  سەربازیی،  پۆستی  لە  بێجگە  عێراق و 
روكن،  یەكەمی  فەریقی  پلەی  گەیشتۆتە 
لە  دكتۆراشی  ماستەر و  بڕوانامەی  هاوكات 
بوارەكانی سەربازیی و یاسای نێودەوڵەتیدا 
كتێبی   8 لە  زیاتر  بەدەستهێناوە و 

باڵوكراوەشی لەو بوارانەدا هەیە.
بواری  لە  كە  ناسراوە  بەوە  شەغاتی 

سەربازیدا خاوەنی پالن و تاكتیكی بەهێزە، 
داعش  كاتێك  2014دا  لەساڵی  بۆیە 
خاكی  زۆری  بەشێكی  بەسەر  دەستی 
سەرۆك  لەگەڵ  بەهاوبەشی  گرت،  عێراقدا 
سوپا و  ئەركانی  فەرماندەیی  وەزیران و 
بۆ  داڕشت  پالنێكی  بەرگری،  وەزارەتی 
رزگاركردنی  داعش و  بەرەنگاربوونەوەی 
ناوچە داگیركراوەكان، كە بەچەند قۆناغێك 

جێبەجێ  كرا و سەركەوتنی بەدەستهێنا.
لە  بینیی  كە  رۆڵەشی  ئەو  بەهۆی 
لەالیەن  تیرۆردا،  بەرەنگاربوونەوەی 
تایبەتەكانی  پرۆسە  بۆ  جیهانی  یەكێتیی 
خەاڵت و  فەرەنساوە  حكومەتی  ئەمریكا و 
مەدالیای ئازایەتیی و شەرەفی پێبەخشراوە، 
لەالیەن پەیمانی ناتۆشەوە وەكو یەكێك لە 
لەبابەتی  بەهێزەكان  سەربازییە  فەرماندە 
راوێژی  پرس و  تیرۆردا  بەرەنگاربوونەوەی 

پێكراوە.

سەربازییەكان و  لەفەرماندە  بەشێك 
دەكەن،  بەوە  ئاماژە  سوننەكان 
لەسەرخۆیە و  هێمن و  كەسێكی  شەغاتی 
هەر  هەیە،  داخراوی  كەسایەتییەكی 
ئەنجامی  بێدەنگی  بەهێمنی و  بكات  كارێك 
دەدات و خۆی لەچاوی كامێراكان و سەركردە 
سیاسییەكان دەپارێزێت و لەپشتی پەردەوە 
هەندێك  بەگوێرەی  دەنێت،  هەنگاوەكانی 
هەموو  بەبێدەنگی  شەغاتی  زانیاری، 
سەربازییانە  ئەفسەرە  فەرماندە و  ئەو 
دووردەخاتەوە، كە ببنە هەڕەشە لەسەری، 
كە  سەربازییانەی  فەرماندە  ئەو  بەتایبەت 
پەیوەندییان  بەعسدا  رژێمی  لەسەردەمی 

لەگەڵیدا هەبووە و یەكتر دەناسن.
بەوە  ئاماژە  چاودێران  لە  هەندێك 
بەو  عێراق  سیاسیی  دۆخی  دەكەن، 
ملمالنێی  بەهۆی  كە  ئاراستەیەیە، 
بەردەوام  لێكترازانی  بەرەو  حزبایەتییەوە 
نازانرێت هاوشێوەی  بەدوور  بۆیە  دەچێت، 
میسر بیر لەوە بكرێتەوە، كە فەرماندەیەكی 
سەربازیی دەسەاڵتی واڵت بگرێتە دەست و 
واڵتدا  بەڕێوەبردنی  لە  حزب  دەستی 
لەسەر  چاوەكانیش  پێبهێنێت،  كۆتایی 
چونكە  كارە،  ئەو  بۆ  شەغاتین  تاڵب 
لە  خۆی  كە  پیاوێكە  دەوترێت،  وەكو 
جۆرێك  گرتووە و  بەدوور  تائیفی  ملمالنێی 
كە  بەتایبەت  پاراستووە،  هاوسەنگیی  لە 
سوننەیە،  هاوسەرەكەشی  شیعەیە و  خۆی 
سیسی  بە  شەغاتی  چاودێران  لە  بەشێك 

میسر دەچوێنن.
بێدەنگیی  و  لە  بێجگە  شەغاتی 
شەرمن  و  كەسێكی  بە  كەمدووییەكەی، 
لەگەڵ ئەوەی  ناسراوە، بەاڵم  لەسەرخۆش 
لێ   پرسیاری  هەتا  دەزانێت،  زمان  شەش 
وەاڵمیشی  كە  ناداتەوە،  وەاڵم  نەكرێت 
دایەوە كورتترین وەاڵم هەڵدەبژێرێت، هەر 
جێگەی  بووەتە  بێدەنگییەشیەتی،  ئەو 
بەپیاوە  نەیارەكانی و  سەرنجی  مەترسی و 

ترسناكەكە لەقەڵەم دەدرێت.

تاڵب شەغاتی ئەو پیاوەی خۆی لەچاوەکان بەدور دەگرێت

هەڵبژاردنەکانی تورکیا

سوننە چوار كورسی زیادیكردووە بەاڵم بێدەسەاڵتتر بوون

نەخشەی نوێی كورسییەكانی پەرلەمانی عێراق

کوردو یادی 
دامه زراندنی سوپا
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٧کورد له عیراق

سه ردار عه بدوڵاڵ

دژە تیرۆرێکی بێدەنگ و مەترسیدار!

هەرجارەو نووسەرێک دەینووسێت



ئەم هەفتەیە کوردانی سوریا بوونەتە 
جێی مشتومڕی باڵوەکراوەکانی دونیا، 
بۆدانراوی  پالن  کشانەوەی  بەهۆی 

هێزەکانی ئەمەریکا لە سوریا. 
هەفتەیەك  چەند  ئەوەی  دوای 
بەوە  هەست  کورد  کە  کرا  لەوە  باس 
ئەمەریکاوە خیانەتیان  لەالیەن  دەکات 
میدیاکانی  هەفتەیەدا  لەم  لێکراوە، 
جیهان باسیان لەوە دەکرد بەرپرسانی 

وەرگرتنی  هەوڵی  لە  ئەمەریکا 
گرەنتیدان بۆ پاراستنی کورد لە کاتی 

کشانەوەیاندا. 
 ،)2019/1/14( دوێنێ  بەرەبەیانی 
لە  ئەمەریکا  سەرۆکی  ترەمپ  دۆناڵد 
کرد،  تورکیا  لە  هەڕەشەی  تویتێکدا 
ئەگەر هێرش بکاتە سەر کورد لە سوریا 
تێکدەشکێنێت،  ئابوورییەکەیان  ئەوا 
هەروەک هۆشداریی دایە کورد کە نەبنە 
هۆی هاندانی تورکیا بۆ پەالماردانیان و 
وتی: “هەوڵی دروستکردنی ناوچەیەکی 
ئارام لە سنوری نێوان سوریا و تورکیا 

دەدەن بە درێژایی )20( میل”. 
بوو  ئەو هەڵوێستەی ترەمپ، نوێ 
هەرچەندە  سوریا  لە  کورد  بەرامبەر 
جۆن  هەڵوێستەکانی  لێدوان  پێشتر 
بۆڵتۆن راوێژکاری ئاسایشی نیشتیمانی 
وەزیری  پۆمپیۆ  مایک  و  ئەمەریکا 
بۆ  نمونە  وەك  ئەمەریکا،   دەرەوەی 
بۆ  لێکدرانەوە  واڵتە  ئەو  هەوڵەکانی 
ئەگەری  لە  لە سوریا  کورد  پاراستنی 

هێرشی تورکیا. بڕیارەکەی ترەمپ بۆ 
کە  بوو،  دواکەوتن  تووشی  کشانەوە 
بە  بابەتەیان  ئەو  میدیاکان  لە  زۆرێك 

هۆکار زانی. 
سوریا،  لە  کورد  پرسی  لەبارەی 
بەریتانی  سی(  بی.  )بی.  تۆڕی 
بە  گەشبینە  پۆمپیۆ  باڵویکردەوە: 
تورکیا  لەگەڵ  رێککەوتن  بە  گەیشتن 
دەربارەی کورد، بەاڵم تائێستاش هیچ 
ئەو  لەنێوان  ئاشکراکراو  رێککەوتنێکی 
بەرپرسانی  رووینەداوە.  واڵتەدا  دوو 
کێشەکە  لە  توڕەییەوە  بە  تورکیا 

تەیب  رەجەب  بەتایبەت  دەڕوانن، 
ئەردۆگانی سەرۆکی تورکیا کە ئامادە 

نەبوو جۆن بۆڵتۆن ببینێت. 
سەرۆکی  پێشتر  هەرچەندە 
ئەمەریکا بە دوودڵییەوە باسی لە کورد 
“ئازایەتی  بە  دانی  لەکاتێکدا  کرد، 
گەر  وتی:  نا،  کورددا  کاریگەریی”  و 
نەبێت  لەگەڵ  ئێمەیان  فڕۆکەکانی 
ترەمپ  وتەکانی  نین.  ئازا  هێندەش 
تێکچوونی  کاریگەریی  کورد  دەربارەی 
گوایە  کە  لێدەکرا  رێککەوتنەی  ئەو 
دەربارەی  هەیبووە  ئەردۆگان  لەگەڵ 

سوریا. 
لە  تورکی  الیەنی  دەوترێت 
بۆ  ئەمەریکا  لەگەڵ  دانوستاندایە 
بەاڵم  سوریا،  کێشەی  لەئەستۆگرتنی 
زۆریی  هێجگار  سەربازیی  داواکاریی 
دژایەتیکردنی  لە  جگە  ئەمە  هەیە، 
ئامانجە  لە  یەکێکە  کە  کورد، 
تورکیا  ئاشکراکراوەکانی  سەرەکیە 
داواکارییەکانی  بەهۆی  سوریا.  لە 

سەر  هێرشکردنە  ئەگەری  و  تورکیا 
بەو  دان  ئەمەریکا  بەرپرسانی  کورد، 
لەنێوان  نانێن  زارەکییەدا  رێککەوتنە 

ئەو دوو واڵتەدا پەیدابووە. 
هەڕەشەکانی  ئەنکەرە  هەربۆیە 
وەزیری  لەوبارەیەوە  گەورەکردووە، 
دەرەوەی تورکیا رایگەیاند: تورکیا بەبێ 
هێرشدەکاتە  ئەمەریکاش  بوونی  قایل 
هەواڵی  ئاژانسی  کوردەکان.  سەر 
رۆیتەرزیش باڵوی کردەوە؛ گفتوگۆکان 
لەنێوان  سوریا  کوردی  دەربارەی 
بۆ  درێژدەبێتەوە  ئەمەریکا  و  تورکیا 

هەفتەی داهاتوو.
بەرپرسانی رۆژئاوای کوردستان، لە 
لەالیەکەوە  کاردەکەن،  الیەکەوە  چەند 
خەریکی  مۆسکۆ  دیمەشق  لە 
لەالیەکی  دوانەیەو  ئەو  ئاشتکردنەوەی 
ئەمەریکا  قایلکردنی  هەوڵی  دیکەوە 
کە  باشتر  رێککەوتنێکی  بە  دەدەن 
هێشتا  بەاڵم  پارێزراوبن،  تێدا  ئەوانی 
ئاماژەکان بۆ ئەوان روون نین. روسیا 

لە هەوڵی ئەوەدایە دیمەشق کۆنتڕۆڵی 
کوردییەکاندا  ناوچە  بەسەر  تەواوەتی 
هەبێت، بەاڵم کورد بەو پێشنیازە رازی 

نییە.
لە  لە سوریا  کورد  هێشتا کێشەی 
میدیاکانیش  و  گۆڕاندایە  و ساتی  ئان 
سێرەی تەواوەتییان خستۆتە سەر ئەو 
بەشەی کوردستان، بەجۆرێك کەمترین 
بەشەکانی  کوردی  دەربارەی  راپۆرت 
رۆژاڤا  دەبینرێت.  کوردستان  دیکەی 
ساڵ  دووەمی  هەفتەی  دیمەنی  تاکە 

بوو لە میدیای جیهاندا. 

کورد باسی سەرەکی میدیاکانی جیهانە 

 
بەپێی راپۆرتیکی رۆژنامەی نیۆرک 
تایمزی ئەمریکی، سەرمایەدار و خاوەن 
بەجێدەهێڵن  واڵت  تورکیا  کارەکانی 
و  دەرەوە  دەبەنە  پارەکانیان  و 
نادیاری  بەهۆی  بەهرەمەندەکانیش 

داهاتوویانەوە لە تورکیا هەڵدێن.
ماوەی )17( ساڵە، رەجەب تەیب 
هەڵبژاردنەکان  یەک  لەسەر  ئەردۆغان 
بە  دەبەخشێت  هیوایە  ئەو  دەباتەوە 
زێڕین  سەردەمی  کە  دەنگدەرەکانی 
ئیمپراتۆریەتی  جوانیی   شکۆو  و 
بۆیان.  بگەڕێنێتەوە  عوسمانی 
ئەردۆغان کاریگەری تورکیای زیادکرد 
سوپای  و  بازرگانی  زیاترکردنی  بە 
پێشیخست.  بەهێزکردو  تورکیای 
بەرزکردەوە  ژیانی  ئاستی  هەروەها 
بەبەردەوامی  ساڵێک  چەند  بەوەی 

ئابووری تورکیا گەشەی دەکرد. 
کودەتاکەی  هەوڵی  دوای  بەاڵم 
ساڵی )2016(، ئەردۆغان دەستی کرد 
نەیارەکانی،  دەرکردنی  و  راماڵین  بە 
بەرەو  تورکیا  ئابووری  وردە  وردە 
دابەزینێکی  لیرە  و  دەڕۆیشت  خراپی 
هەردوای  بینی،  بەخۆیەوە  گەورەی 
سەرۆکی  بە  هەڵبژێرایەوە  کە  ئەوەی 
دەسەاڵتێکی  بە  ئەمجارە  بەاڵم  واڵت، 
فراوان و بەهێزەوە، هەڤاڵ هەڤاڵێنەو 
سەرکوتکردن زیاتر لە ناو ئیدارەکەی 

ئەردۆغاندا قووڵبوەوە.  
دەنگ  جیاواز  ئەمجارە  تورکەکان 
وەردەگرن،  هەڵوێست  و  دەدەن 
بەجێهێشتنی  ئەمجارەیان  دەنگدانی 
واڵتە. بردنە دەرەوەی سەرمایەکانیان 
ئاماژەیەکە  ئەمە  بەهرەکانیانە،  و 
ئەردۆغان  دنیابینی  بە  متمانەیان  کە 

نەماوە. 
حکومەت  کانی  ئامارە  بەپێی 
بۆ  دو  لە  شیکردنەوەکانیان   و 
و  قوتابی  نەک  ڕابردوودا  ساڵی 
گەورەکان  بازرگانە  بەڵكو  ئەکادیمی، 
و  دەوڵەمەندەکانیش، خێزانەکانیان  و 

پارەکانیان بردووە بۆ هەندەران . 
زیاتر  دا   )2018( ساڵی  لە  تەنیا 
لە )113000( هەزار کۆچیانکردووە بۆ 
هەندەران و لەساڵی )2017( دا زیاتر 
تورکیایان  کەس  هەزار   )69000( لە 
بەجێهێشتووە. بەپێی داتاکانی دەزگای 

ئاماری تورکی. پێشتر تورکیا شەپۆلی 
کۆچی قوتابی و مامۆستای هەبووە کە 
واڵتیان بەجێهێشتووە، بەاڵم کۆچڕەوی 
لەوەدەچێت کە واڵت بۆ چەند  ئێستا 
ئەمە  دواوە  بۆ  بگەڕێنێتەوە  دەیەیەک 
کە  یە  سیرکسی(  )ئیبراهیم  قسەی 
زانکۆی  بەڕێوەبەرانی  لە  یەكێکە 
بیرو  نەمانی  لەندەن.  لە  )ڕیجنتس( 

فکر ئەمە ڕاستیە لە تورکیادا. 
سەرمایەو  و  خەڵك  هەاڵتنی 
هاوبەشن  فاکتەری  بەهرەکان کۆمەڵێ 
کە وایان لە خەڵکە ناڕازییەکان کردووە  
ئومێدبن  بێ  بەهەمووشێوەیەک  کە 

واڵت بەجێبهێڵن و داوای مانەوە بکەن 
لە هەندەران.  

چەوساندنەوەی  و  ئارامی  ترسی 
نەمانی  و  تیرۆریزم  و  سیاسی 
سەروەری یاساو خراپبوونی بارودۆخی 
ئابوری و دەستتێوەردان لە دادگاکان 
کە  لەوەی  خەڵک  دڵەراوكێی  و 
دەگریت  دەست  بەبێدەنگی  ئەردۆغان 
خزمەتی  بۆ  تورکیا  ئابووری  بەسەر 
بازنە  خۆی و کەسە نزیکەکان کە لە 

داخراوەکەی ئەودان .  
کاتێک کە کۆماری تورکیا دامەزرا 
زۆرێک  لەمەوبەر،  سەدەیەک  نزیکی 
و    هەبوو  پارەیان  کە  توێژەی  لەو 
دەستیانگرت   عیلمانیەکان  نوخبەی 
و  بازرگانی  و  سیاسەت  بەسەر 
ئەوانە  دەیەیەک،  چەند  بۆ  کلتووردا 
دەوڵەمەندە  دوورکەوتونەتەوە.  ئێستا 
لە  کە  ئەوکەسانەن  ئێستا  تازەکان 
ئەندامانی  و  نزیکن  ئەردۆغانەوە 

حیزبەکەی جێگایان گرتۆتەوە. 
ئافرەتە  لەو  یەکێک  بۆنمونە 
یەکێکە  کە  جلوبەرگ  دیزاینەرانەی 
ئەستەنبوڵ،  سەرەکییەکانی  کارە  لە 
چوار  خانووە  و  گەورەکەی  دوکانە 
بوە  یەکێك  کە  فرۆشتوە  نهۆمیەکەی 
)تاکسیم  مانگرتنەکەی  بریندارانی  لە 

سکوێر(، ئەو ئێستا تووشی دڵەڕاوكێ 
ئەو  بینینی  بە  بووە  زۆر  ترسێکی  و 
دەیبینێت،  شارەکەیدا  لە  کە  ترسەی 
بە  ئەوکەسانەی  ئەردۆغان  چونکە 
بەشداربوون  کە  تاوانبارکرد  السار 
لەو مانگرتنەدا دوای ئەوەی کە چەند 
کەسێكیان گیران و بریندارکران ئێستا 

زۆربەیان واڵتیان بەجێهێشتووە. 
مامۆستای  سیرکەسی  ئیبراهیم 
دە  لە  زیاتر  دەڵێت:  لەندەن  زانکۆی 
هەزار کەس ڤیزەی بزنسیان وەرگرتووە 
لە بریتانیا لە ساڵی )2004 - 2015(
دا، بەاڵم داخوازییەکان لەدوای ساڵی 
ئەوەندەی  دوو  ژمارەیە  ئەم   )2016(
داخوازی  زیادیکردووە.  جاران 
پەناهەندەی  داواکردنی  بۆ  تورکەکان 
سیاسی سێ ئەوەندە زیادی کردوە لە 
شەش مانگی دوای کودەتاکەی ساڵی 

.)2016(
داخوازی  ئەوەندە  شەش  هەروەها 
لە  سیاسی  پەناهەندەی  بۆ  تورک 
ئەو  ژمارەی  زیادکردووە.  ئەڵمانیا 
 )10( )2017(دا  لەساڵی  تورکانەی 
هەزار کەس بوون، بەاڵم ئەو ڕێژەیە لە 
ساڵی )2018(دا بەرزبۆتەوە بۆ )33( 
هەزار کەس لە جیهاندا بەپێی ئاماری 

نەتەوە یەکگرتووەکان . 

بەشێکی زۆری ئەو کەسانەی واڵتیان 
شوێنکەوتووەکانی  بەجێهێشتووە، 
بە  سەر  ئیماموخەتیبی  بانگخوازو 
پەنسلڤینیای  کە  گوڵەنن  فەتحوڵلە 
تورکیاوە  لەالیەن  و  دەژی  ئەمریکا 
رابەری  ئەو  بەوەی  تاوانبارکراوە 

کودەتاکەی ساڵی )2016( بووە.
ئەردۆغان هەوڵی دا واڵتەکە بکات 
محافەزەکار  و  ئاینی  واڵتێکی  بە 
ناوەڕاست  بەهۆی گەشەکردنی چینی 
خۆی،  دەوری  داخراوی  بازنەیەکی  و 
کە بەتەواوی وەالئیان بۆ خۆی هەیە 
بەهۆی ئەو سەرکەوتنە  ئابوورییەی لە 

چەند ساڵی رابردوودا بەدەستیهێنا. 
سەرمایەو  و  خەڵك  هەاڵتنی 
ئەوە  ئەنجامی  لە  تورکیا  بەهرەکانی 
بوو، کە ئەردۆغان دەیویست کۆمەڵگا 
دەیەوێت  کە خۆی  بۆئەوەی  بگۆڕێت 
بەیارمەتی  ئەوەش  رازییە  پێی  و 
ئابووریدا   بواری  زۆر  لە  پاڵپشتی 
لەگەڵ ئەو کۆنتراکتانەی کە حکومەت 
خۆی بەچاكی دەزانی وایکرد چەندین 
بەمەش  دەربکەون.  نوێ  کاری 
و  گرتەوە  کۆنەکانیان  کارە  جێگای 
گۆڕانکاری پایتەختی گرتەوە لە رووی 
کۆمەاڵیەتی و بازرگانی و سیاسیەوە. 
ئیبراهیم سیرکەسی کە مامۆستای 
خێزانە  دەڵێت:  لەندەن  لە  زانکۆیە 
دادەمەزرێنن  بزنس  لێرە  تورکەکان 
نەوەکانیان  بۆ  میرات  وەک  بۆئەوەی 
دەشڵێت  مامۆستایە  ئەم  بمێنێتەوە. 
واڵتیان  تورکیا  ملیۆنەری   )12000(
رێژەی  ئەمە  کە  بەجێهێشتووە، 
تورکیا  ملیۆنەرەکانی  )12%(ی  لە 
بردۆتە  سەرمایەکانیان  دەکات، 
دەرەوە لەساڵی )2016-2017( بەپێی 
ڕێکخراوی سەرمایەی کۆچکردووەکان 
بۆ  چوون  دەوڵەمەندانە  لەم  زۆر  کە 

ئەوروپاو ئیماراتی عەرەبی. 
بزنسی  سەنتەری  گەورەترین 
لە  ئەستەنبوڵە  لەشاری  کە  تورکیا 
لە  کە  شاردایە  حەوتەمین  لیستی 
ڕوودەدات.  تێیدا  کۆچڕەو  جیهاندا 
بکات،  مێژوو  سەیری  یەكێک  ئەگەر 
کە  بەوەی  ڕووخاون  واڵتانەی  ئەو 
سامانەکانیان  دەوڵەمەندەکانیان 
بەو  ئەردۆغان  دەرەوە،  بردۆتە 
بردۆتە  سامانەکانیان  کەسانەی 
ناویان  “ناپاک”  بە  تورکیا  دەرەوەی 
دەبات لە وتارێکدا لە بەشی دەرەوەی 
“ئەوانە  وتی:  ئابوریی  بۆردی 
ملی  ئیمە  میللەتی  و دەستی  ناپاکن 
تەنانەت  دنیاو  لەم  دەگرێت  ئەوانە 

لەودنیاش”.
کۆمپانیاو  کە  دیزاینەرەکە،  کچە 
لەشاری  فرۆشت  هەمووی  خانووی 
دەڵیت:  نیشتەجێیە،  لەندەن 
ئەستەنبوڵ  لە  کە  من  هەرچەندە 
دەژیام ژیانم باشتر بوو، بەاڵم ژیان لە 
ئەستەنبوڵ زۆر ترسناکە، وە لەوانەیە 
لەنێوان  دەستپێبکات  ناوخۆ  شەڕی 
هەوادارانی ئەردۆغان و نەیارەکانیاندا.

شەش ئەوەندە داخوازی تورک بۆ پەناهەندەی سیاسی لە ئەڵمانیا زیادیکردووە

هەزاران پزیشک و سەرمایەدار تورکیایان بەجێهێشتووە

تەنیا لە ساڵی 
)2018( دا زیاتر 
لە )113000( هەزار 
کۆچیانکردووە بۆ 
هەندەران

)12000( ملیۆنەر 
واڵتیان بەجێهێشتووە، 
کە ئەمە رێژەی لە 
)12%(ی ملیۆنەرەکانی 
تورکیا دەکات
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ئەمریکا  سەرۆکی  بە  کاتێك 
دونیای  ترەمپ  دۆناڵد  هەڵبژێردرا، 
سەرۆکی  یەکەمین  ئەو  بەاڵم  هەژاند، 
راستیەکەی  نەبوو،  پۆپۆلیست 
لەڕووی  نەبوو  نامۆترینیشیان 
وروژێنەرەوە.  لێدوانی  و  هەڵسوکەوت 
لەم چەند ساڵەی دواییدا واڵتانی دونیا 
بوونەوە:  نامۆ  دۆخێکی  رووبەڕووی 
لەوپەڕی  سیاسیی  جەمسەرگیریی 
سەری  چەپ  ئەوپەڕی  تا  راستەوە 
سیاسەتی  نامۆیی  دەرهێنایەوە. 
نەبوو  ترەمپ  بوونی  تەنیا  ئەمریکا 
بە سەرۆك، بەڵکو چوونە کۆنگرێسی 
بە  خۆی  کە  ساڵە   )٢٩( کچێکی 
لەگەڵ  لەقەڵەمدەدات،  سۆسیالیست 
و  رەسەن  ئەمریکیی  و  موسڵمان 
چەندینی لەوشێوەیە. چەندین سەرۆك 
و کاربەدەست بەرەو جەمسەرگیریی و 
هەندێکیان پەڕگیریی رۆیشتن، لێرەدا 

دیارترینیان دەخەینەڕوو. 

دۆناڵد ترەمپ: سەرۆکی ویالیەتە 
یەکگرتووەکانی ئەمریکا 

کاتێك  لەوەوبەر  ساڵێك  چەند 
پرسیارێك کرا لە جۆن ستیوارت، کە 
خاوەنی بەرنامەیەکی کۆمیدیی و رای 
بەهێزی سیاسیی بوو، دەربارەی ئەوەی 
خۆکاندیدکردنی  بەرامبەر  چیە  رای 
وتی:  ئەو  سەرۆکایەتی،  بۆ  ترەمپ 
هەڵبژێرێت.  خۆی  بەهیوام  زۆر 
پرسیارەکە  جۆرێك  بەهیچ  ستیوارت 
وەرنەدەگرت.  بەجدی  ترەمپیشی  و 
کەمپینەکەی  بەڕێوەبەری  تەنانەت 
هەر  نەك  کە  نا  بەوەدا  دانی  ترەمپ 
ئەو، بگرە خودی ترەمپیش پێیوابووە 
هەموو  ترەمپ  بەاڵم  دەرناچێت. 
بووە  و  ئاوەژۆکردەوە  پێشبینیەکانی 
سەرۆك. زۆربەی کات بە زمانی خەڵك 
قسەدەکات و ئامادەشە کتوپڕ دۆخەکە 
ئۆرشەلیمی  ترەمپ  بکات.  ئاوەژۆ 
قبوڵکرد وەك پایتەختی ئیسرائیل، لە 
ئێران کشایەوە،  رێککەوتنی ئەتۆمیی 
بازرگانیی  جەنگێکی  بە  دەستیکرد 
لەگەڵ  کۆبونەوەی  و  چین  لەگەڵ 
لەگەڵ  باکوور کرد.  سەرۆکی کۆریای 
بە  پێداگیریی  ئەمریکا  کۆنەدۆستانی 
پێداچوونەوەی پەیوەندییەکان دەکات 
و بڕی کار زیادیکردووە. ئەوەی ماوە 
بەڵێنی  کەمپین  کاتی  کە  دیوارێکە 
دروستکردنی دا، بۆ ئەوەش حکومەتی 
داخستنی حکومەتدا  لە  و  داخستووە 
ریکۆردی شکاندووە. رای جیاواز هەیە 
جێی  ئەوەی  بەاڵم  ترەمپ،  لەسەر 
دڵنیاییە ئەوەیە خۆی هەڵدەبژێرێتەوە 

و کاندیدێکی بەهێزیش دەبێت. 

رۆدریگۆ دوتێرتێ: سەرۆکی فلیپین 

و  هەژاریی  لە  نغرۆبووە  فلیپین 
گێرمەوکێشەی مادەی هۆشبەر. کاتێك 
هاتە سەر حوکم، فەرمانیکرد سەرەتا 
هۆشبەرەکان  مادە  بازرگانی  لە  تەقە 
لێبکەن،  پرسیاریان  دواتر  بکەن 
ئەوکاتی  سەرۆکی  بەمردوویی.  واتە 
ئەمریکا، ئۆبامای بە “کوڕی سۆزانیی” 
زۆربەیان  بە قەشەکانی وت  و  ناوبرد 
لەنێو  پێویستە  و  هاوڕەگەزبازن 
نەفرەت  “بە  دانیپێدابنێن،  خەڵکدا 
بن، ئەو کوڕی لەشفرۆشانە”. دۆتێرتێ 
لەنێو  شێوازە  نامۆترین  خاوەنی 
سەرۆکەکانی جیهان. ئەو پەڕگیرترین 
کەسیانە کە چی دەڵێت دەیکات و چی 
هەندێك  هەرچەندە  دەیڵێت.  دەکات 
هێشتا  بەاڵم  ئەنجامداوە،  چاکسازیی 
هێجگار  دۆخێکی  لە  فلیپینیەکان 
ناهەموار دەژین، بەردەوام کۆچدەکەن 

بەرەو دەرەوە. 

جایر بۆلسۆنارۆ: سەرۆکی بەرازیل
دۆتێرتێ  و  ترەمپ  دۆناڵد  ئەگەر 
ببەخشن  خەندە  و  پێکەنین  کەمێك 
بە خەڵك، بۆلسۆنارۆ بەوشێوەیە نیە. 
سەرۆکی راستڕەوی بەرازیل بەمدواییانە 
سوپایەکی  پاڵپشتی  و  هەڵبژێردرا 
خواستی  بەجۆرێك  بەهێزدەکات، 
لەسەر دەوڵەتێکی سەربازییە. ئەویش 
سیاسیی  سیستمی  دەرەوەی  لە 
خواستێکی  بەاڵم  هاتووە،  واڵتەکەوە 
هەیە.  دیکتاتۆرییەت  بۆ  ئاشکرای 
ئەنجامەکان  وتی  هەڵبژاردنی،  پێش 
ئەویش  نەیباتەوە.  گەر  ناکات  قبوڵ 
دەربارەی  ئاگرینی  وتاری  چەندین 
کۆمەڵگە  هەستیارەکانی  کێشە 
بۆتە  ١٩٩١ەوە  لە  هەرچەندە  هەیە. 
پایتەختی بەرازیل، بەاڵم ناسراوییەکی 
ئەوتۆی نەبوو لە کایە سیاسییەکەدا، 
و  سیاسیی  قەیرانی  شەپۆلی  بەهۆی 
یەکێك  هەڵبژارد.  خۆی  ئابوورییەوە 
ئەوەیە  بۆلسۆنارۆ  قسەکانی  لە 
بە  کوڕەکەم  حەزدەکەم  دەڵێت: 
رووداوی ئۆتۆمبیل بمرێت نەك ئەوەی 

هاوڕەگەزبازبێت. 

عیمران خان: 
سەرۆکوەزیرانی پاکستان 

وەرزشوانێکی  خان  عیمران 
بەهێزی پاکستان بوو. پاڵەوانی یاری 
مەدالیای  چەندین  توانی  کریکیت، 
بباتەوە.  واڵتەکەی  بۆ  جیهانیی 
لەنێو خەڵکدا زۆر خۆشەویست بوو. 
سیاسەت،  دایە  دەستی  ئەوکاتەی 
خان لە دەرەوەی سیستمی سیاسیی 
ئەزمونێکی  هیچ  بوو،  واڵتەکەی 
لە  تەوسەوە  بە  زۆرێك  نەبوو. 
بۆ  دەڕوانی  ئەویان  هەوڵەکانی 
گرتنەدەستی حکومەت، بەاڵم دواجار 
هەڵبژاردنی   ٢٠١٨ ساڵی  لە  توانی 

هەرچەندە  بەرێتەوە.  واڵتەکەی 
بە  تۆمەتبارکرد  ئەویان  رکابەرانی 
هەڵبژاردنەکاندا.  لە  ساختەکردن 
و  ریشەیی  گۆڕانکاریی  بەڵێنی  خان 
سیستمی  تەواوی  لە  کرد  گەورەی 
واڵتەکەی،  ئابوریی  و  سیاسیی 
گۆڕانکارییەکی  تائێستاش  بەاڵم 
ئەوتۆ هەستی پێنەکراوە. هەرچەندە 
و  توند  کەسێکی  خانیش  عیمران 
سەرۆکە  هێندەی  بەاڵم  قسەلەڕووە، 
ئاستی  دیکە  پۆپۆلیستەکانی 

مشتومڕی دانەبەزاندووە. 

سەرۆکەکانی داهاتوو

و  سەرۆك  چەندین  دیارە 
ئەوروپا،  لە  دیکە  سەرۆکوەزیرانی 
خۆرهەاڵتی  و  ئەمریکا  و  ئاسیا 
دەرفەتی  چاوەڕێی  ناوەڕاست 
هەڵبژاردنێکن بۆ وروژاندنی جەماوەر 
دەسەاڵت.  کورسی  بردنەوەی  و 
لۆپێنی  ماری  وەك  هەندێكیان، 
هێنا،  شکستیان  سەرەتا  فەرەنسا، 
هەندێکیشیان  هەڵدەستنەوە،  بەاڵم 
نوێ  پۆپۆلیستی  بە  شوێنیان 
دەگیرێتەوە. لە چەند ساڵی داهاتوودا 
سەرۆکێکی  چەند  دەکرێت  پێشبینی 
ترازاندنی  زیاتر  بۆ  زیادببن  دیکە 
لە  بەتایبەت  ناوەند،  جەمسەری 
ئەوروپا.  دیکەی  واڵتانی  و  فەرەنسا 
هاوبەشن،  شتدا  چەندین  لە  ئەوان 
ئاستی  دابەزاندنی  دیارە  زۆر  ئەوەی 
زمانە  بەکارهێنانی  و  گفتوگۆ 
بەجۆرێك خەڵکی ئاسایی رەنگە هیچ 
رەنگە  پێنەکات، خەڵکێکیش  حەزی 
بەدیاریانەوە پێبکەنێت، بەاڵم جیهان 

دەگۆڕن. 

ماڵئاوایی دوو میانڕەوەکە

هەریەکە لە باراك ئۆباما و ئەنجێال 
میانڕەو  سەرکردەی  دوو  بە  مێرکڵ 
ناسراون. ئۆباما بە تەواوکردنی دوو 
خول ماوەی سەرۆکایەتی تەواوکرد و  
مێرکڵیش رایگەیاند واز لە سیاسەت 
سەرکردەیە  دوو  ئەم  دەهێنێت. 
بوون  جیهانیی  نیزامێکی  کۆڵەکەی 
بەسەردا  گۆڕانکاریی  خەریکە  کە 
هەست  بینینیاندا  دوایین  لە  دێت، 
بەمە دەکرێت، بەرپرسێکی ئەمریکیی 
گەشتە  لەو  بووە  ئۆباما  لەگەڵ  کە 

دەیگێڕێتەوە: 

دووەم گەڕی گەشتەکەمان بەرلین 
شەوی  هەر  مێرکڵ  ئەنگێال  بوو، 
ئێوارە  خوانی  بۆ  داوایکرد  یەکەم 
کاریزمایەکی  مێرکڵ  ببینێت.  ئۆباما 
پێچەوانەی )ئۆبامای( هەبوو - رەق، 
زەردەخەنەیەکی  بە  خۆکۆنترۆڵکەر، 
رادەکێشایت،  سەرنجی  کورتەوە 
هەم  و  دەسەاڵت  لە  هەم  ژنێك 
لە  پێشوازیی  ئارامە،  خۆیدا  لەگەڵ 
ئۆباما کرد و هەردوو دەستی لەسەر 

قۆڵەکانی دانا. 
لە  بوو  هاوپەیمانی  نزیکترین  ئەو 
جیهانێکدا دۆستی کەمی دەبەخشی، 
سیاسیی  داهاتووی  ئێستاکەش 
بە  مەترسییەوە  خستبووە  خۆی 
پێشوازیکردن لە یەك ملیۆن ئاوارەی 
سوریی بۆ ئەڵمانیا. ئۆباما سەرسام 
ئارامگریی  و  پراگماتیزم  بە  بوو 
ئەو.  کەللەڕەقی  دەماری  لەگەڵ 
لەگەڵ  رابردوو شەڕی  تەواوی ساڵی 
ژمارەی  تا  کرد  بیرۆکراتەکانی خۆی 
ئەو پەناهەندانە زیادبکات کە ئەمریکا 

جار  دوای  جار  دەگرێت،  لەخۆیان 
بێ  ئەنگێال  ناکرێت  “خۆ  دەیوتەوە، 

وەاڵم بێت.” 
هەردووکیان لەسەر مێزێکی بچوك 
و سادە لە نێوەندی ژووری کۆنفرانسی 
سێ  ماوەی  دانیشتن.  ئوتێلێك 
کە  و قسەیانکرد،  سەعات خواردیان 
لە ماوەی  ئۆباما  بوو  ماوە  درێژترین 
لەگەڵ  سەرۆکایەتییدا  ساڵی  هەشت 
بەسەریبردێت.  بیانی  سەرکردەیەکی 
ستافەکەی  لەگەڵ  هەندێکمان 
تەنیشتیان  ژوورەکەی  لە  )مێرکڵ( 
ئەڵمانیەکان  خوارد.  ئێوارەمان  نانی 
باسی  بەناڕەحەتییەوە  تاسابوون؛ 
دەکرد،  نوێیان  دنیایەکی  هاتنی 
لەو  مێرکڵ  سەرشانی  باری  لەگەڵ 
دنیای  سەرکردەی  “بۆ  دنیایەدا. 
ئازاد،” خواردنەوەکەم بەرزکردەوە، بە 
یاریدەدەرەکانی  لە  یەکێك  خەمەوە. 
بۆ  بانۆن  ستیڤ  دیاریکردنی  وتی 
کۆشکی سپی بۆتە مانشێتی پەڕەی 
یەکەمی رۆژنامەکانی ئەڵمانیا. “بانۆن 
بەالمدا  بەجۆرێك  وتی،  دەناسین،” 
نوشتایەوە وەك نهێنیەك بدرکێنێت. 
دەروازەی  پەنجەرەکە  دەرەوەی  لە 
براندنبێرگ دەبینرا لەژێر رووناکیەکی 
رایخستاگ،  بینای  لەگەڵ  ئاڵتوونی، 
جێگرەوەی ئەو دانەیەی ئاگری درایە 
بەر کاتێك هیتلەر هاتە سەر حوکم. 
مێرکڵ  کە  پێوتین  ئۆباما  دواتر 
کردووە  خۆی  دوودڵی  باسی 
دەربارەی ئەوەی جارێکی دیکە خۆی 
زیاتر  ئێستا  نا،  یان  هەڵبژێرێتەوە 
خۆهەڵبژاردنەوە  ناچاری  بە  هەستی 
بەریتانیا  دەرچونی  بەهۆی  دەکرد 
هەڵبژاردنی  ئەوروپاو  یەکێتی  لە 
ترەمپەوە. لەکۆتایی گەشتەکەماندا بۆ 
ئەڵمانیا و کاتێك ئۆباما ماڵئاوایی کرد 
سەرۆکایەتی،  ئۆتۆمبیلی  لەبەردەم 
مێرکڵ  چاوی  لە  فرمێسکێك  تاقە 
هیچمان  پێشتر  شتێك   - دەرکەوت 
ئۆباما  “ئەنگێال،”  نەمانبینیبوو. 
بانگیکرد و سەری راوەشاند، “ئێستا 

تەواو تەنیایە.”

زەمەن

و  ئەمریکییە  واریکی  جۆبی  رۆژنامەنوس  نوسینی  لە  کتێبە  ئەم 
باس لە ریشەکانی دەرکەوتنی داعش دەکات. کتێبەکە لەو زیندانەوە 
کەسێکی  بە  گۆڕیوە  زەرقاوی  موسعەب  ئەبو  گوایە  دەستپێدەکات 
توندڕەو و هێندەی تر خواستی توندوتیژیی تێدا زیادکردووە لە بەشێکی 
زیندانەکانی   بەدناوترین  لە  جافر  “کۆنەقەاڵی  ئەردەن،  لەبیرکراوی 
شەڕانی  پیاوانی  شوێنەی  بەو   ناسراوە  دەیەیەکە  چەند  ئەردەنە. 

دەخرێتە ناوی تا لەیادبکرێن.”
دواتر  و  زەرقاوی  مامۆستاکەی  باسی  سەر  دێتە  کتێبەکە  دواتر 
بینیوە  دەڵێت، “چ کەسێکتان  زەرقاوییدا  لە وەسفی  زەرقاوی خۆی. 
تەنیا بە چاوانی حوکمی پیاوان بکات؟”. کتێبەکە باس لە کۆنترۆڵکردنی 
پیاوانی نێو زیندان دەکات لەالیەن زەرقاوییەوە، هەندێك کات گەیشتۆتە 
ئەوەی کارمەندانی زیندانەکەش کۆنترۆڵ بکات، یان بااڵنسێك راگرێت. 
زەرقاوی  رۆڵی  لە  باس  کتێبەکە  نەبوو،  بەوشێوەیە  بەاڵم سەرەتا 
دەکات لە دروستکردن و توندڕەوکردنی پیاوان، بەجۆرێك لە یەکەمین 

کاری گروپەکەیدا رووداوێکی تاڕادەیەك پێکەنیناوی روودەدات: 
هەوڵەکانیان بۆ جیهاد لە ئەردەن هیچ شکۆمەند نەبوو. سەرکردەی 
باندە بچوکەکەی مەقدیسی دەستگیرکرابوون پێش ئەوەی بتوانن یەکەم 
بازگەیەکی  سەر  بۆ  پالنبۆدانراو  هێرشێکی  ئەنجامبدەن،  ئۆپەراسیۆن 
رەمزە  پێکهاتبوون  گروپەکە  دیکەی  ئامانجەکانی  ئیسرائیل.  سنوریی 
دوکانی  بۆ  خواردنەوەوە  دوکانی  لە  خۆرئاوا،  گەندەڵی  بچوکەکانی 
بۆ  سەرەتاییەکانیان  هەوڵە  لە  یەکێك  پۆرنۆگرافی.  فیلمی  و  ڤیدیۆ 
خۆبەخشانە  گروپەکە  ئەندامێکی  بوو:  بەرچاو  شکستێکی  تەقینەوە 
ویستی بۆمبێك لەنێو سینەمایەکی فیلمی رووت دابنێت بەناوی سەلوا. 
دوای چەند خولەکێك لە سینەما، کابرای هێرشبەر هێندە لە فیلمەکەدا 
نغرۆبووبوو کە بۆمبەکەی بیرچوبۆوە. چاوی لەسەر شاشەکە النەدەبرد، 
تا بۆمبەکە لەژێر پێیدا تەقیبۆوە. هیچ کەسێك زیانی بەرنەکەوت، جگە 
ئەو  لەدەستدا. دوای شەش ساڵ،  لە هێرشبەرەکە کە هەردوو قاچی 
پیاوە قاچ بڕاوە لەنێو زیندانیانی سەبحە بوو لە زیندانی جافر. لە یەکەم 
سەردانیدا دکتۆرەکە تێبینی ئەویکرد، لەسەر جێگەکەی راستبوبۆوە، 

قاچەکانی رێك لە ئەژنۆ بڕابونەوە.
بەاڵم گروپەکە وردە وردە توندڕەو دەکرێن بە وانەکانی مەقدیسی و 

بە کۆنترۆڵی مەیدانی زەرقاوی. 
مەقدیسی بە پیاوەکانی دەوت بیر لە چی بکەنەوە، بەاڵم جێگرەکەی 
هەمو شتێکی دیکەی کۆنترۆڵ کردبوو: پیاوەکان چۆن قسەبکەن و جل 
لەبەرکەن، چ کتێبێك بخوێننەوە و سەیری چ بەرنامەیەك بکەن، ئایا 
ببنەوە، لەگەڵ کەی و  فەرمانەکانی زیندان قبوڵ بکەن یان روبەڕوی 
بەاڵم  بوو،  فازل خەلەیلە  ئەحمەد  پیاوە  ئەو  ناوی  بکەن.  چۆن شەڕ 
حەزیدەکرد بەناوی “غەریب” ناوببرێت، واتە “رێبوار”، ناوێك لە رۆژانی 
هەندێك  بەاڵم  هەڵیبژاردبوو.  ئەفغانستان  ناوخۆی  شەڕی  لە  شەڕ 
لە  سەخت  پیشەسازیی  شارۆچکەیەکی  زەرقا”،  “خەڵکی  پێیاندەوت 
باکوری ئەردەن کە لەوێ گەورەبووبوو. ئەو گرێیە بە عەرەبی دەبوە 

“زەرقاوی”.
دواتر کتێبەکە ورد ورد باس لە رووداوەکانی دواتر دەکات، چۆنێتی 
بەرپرسانی  بۆ  حساب  بەجۆرێك  توندڕەوبوونی،  و  زەرقاوی  گۆڕانی 

زیندان و بەرپرسانی ئەردەنیش نەکات: 
رۆژێك کە ئەردەن قایبلبوو بە مۆڵەتدان بە گروپەکانی مافی مرۆڤ 
بۆ پشکنینی زیندانەکانی، کاربەدەستێکی بااڵی وەزارەتی ناوخۆ گەیشتە 
جافر بۆ پشکنینی دۆخ و پاڕانەوە لە زیندانیان تا هێچ شتێکی نەرێنی 
بە بیانییەکان نەڵێن. ئیسالمیەکان رەتیانکردەوە وەاڵمی پرسیارەکانی 

بدەنەوە یان تەنانەت سەیری بکەن.
دواتر  پیاوەکان،  لە  توڕەبوو  سەرەتا  جاڕسبووەکە  کاربەدەستە 
پێشنیازی  لەڕێی  هاریکارییکردن  بۆ  بسازێت  لەگەڵیان  هەوڵیدا 

کەمکردنەوەی کاتی زیندانییان.
وتی، “پشتیوان بە خوا، شا حسێن لێبوردنتان بۆ دەردەکات!”

زەرقاوی کتوپڕ بەرزبۆوە و پەنجەی تەنیا چەند سانتیمێك لە لوتی 
کاربەدەستەکەوە دووربوو.

“ئەو گەورەی ئێمە نیە!” نەڕاندی، “گەورەی ئێمە خوای بەتوانایە.”
لەم  تۆ  ئێرە جێناهێڵیت!  تۆ  بەخوا  قیژاندی، “سوێند  سەردانکەر 

زیندانە دەمێنیتەوە!”
دێینە  ئەڵاڵ،  بە  “سوێند  وەاڵمیدایەوە،  بەساردییەوە  زەرقاوی 

دەرەوە. گەر خوا بخوازێت، بە زەبری هێز.” 
کتێبەکە گێڕانەوەیەکی وردی چۆنێتی دروستبوونی هێزە ئیسالمییە 
دەگەنە  داعشدا  لە  بەجۆرێك  ناوەڕاست،  لە خۆرهەاڵتی  توندڕەوەکانە 
لوتکە. هەرکەسێك ئارەزووی شارەزاییەکی سەرەتایی هەبێت دەربارەی 

داعش و ئایدۆلۆژیاکەی، خوێندنەوەی ئەم کتێبە پێویستە. 

هاتنە پێشەوەی پۆپۆلیستەکان و 
ماڵئاوایی میانڕەوەکان

کتێبی ئااڵ رەشەکان 
دەرکەوتنی داعش

ترەمپ زۆربەی کات 
بە زمانی خەڵك 
قسە دەکات و 
ئامادەیە دۆخەکە 
ئاوەژوو بکات.

جیهان چاوەڕوانی 
چەندین سەرۆکە، 
کە ڕەنگە دنیا پێیان 
پێبکەنێت
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دۆتێرتێ خاوەنی 
نامۆترین شێوازە 
لەنێو سەرۆکەکانی 
جیهان. ئەو 
پەڕگیرترین کەسیانە 
کە چی دەڵێت دەیکات 
و چی دەکات دەیڵێت



فرمان عەبدولڕەحمان

سیاسی و  ئاماژە  هەموو 
كەمبوونەوەی  لە  باس  زانستییەكان 
تەنانەت  دەكەن،  ئاوییەكان  سەرچاوە 
لە  جیوپۆلۆتیكیەكان  توێژینەوە 
ناكۆكی و  كە  هۆشیاریانداوە  مێژە 
ئایندەدا  لە  واڵتان  نێوان  گرژییەكانی 
بە  پەیوەستە  كە  بابەتێكە،  تەنها 
نێودەوڵەتی و  رووبارە  بەڕێوەبردنی 
هاوبەشەكانەوە،  ئاوییە  سەرچاوە 
ئەوەیە  لێرەدا  گرنگ  پرسیاری  بەاڵم 
كە  كوردستان،  هەرێمی  حكومەتی 
تەمەنی نزیك دەبێتەوە لە سێ دەیە، 
رووبەڕووبوونەوەی  بۆ  خۆی  چۆن 
هەر  یان  كردووە؟  ئامادە  پرسە  ئەم 
لە  شێوەیە  لەم  پرسێكی  بەڕاستی 
ئەجێنداو ستراتیژی كاركردنیدا هەیە؟ 
رووی  لە  كوردستان  هەرێمی 
باشوری  كەوتوەتە  جوگرافیەوە 
نێوان  لە  ئاسیا،  كیشوەری  رۆژئاوای 
باكوری  34ی  و   37 پانی  بازنەكانی 
هێڵی یەكسانی، هەروەها هێڵەكانی 41 
و 64ی رۆژهەاڵتی هێڵی گرینویجەوە. 
كوردستان  كەشوهەوای  پێیەش  بەم 
كەشوهەوای  خانەی  دەچێتە 
لە  كە  باكور  مامناوەندی  بەشی 
دەریای  راستەوخۆی  كاریگەری  ژێر 
بەشێوەیەك  ناوەڕاستدایە،  سپی 
زستانیشی  وشك،  گەرم و  هاوینی 
شێوەكانی  هەروەك  شێدارە،  ساردو 
كە  شێ (  باران،  )بەفر،  دابارینیشی 
ئاویی  سیستمی  سەرەكی  بنەمای 
هەرێمیشی لەسەر وەستاوە، راستەوخۆ 
پابەندی سیستمی دەریای ناوەڕاستە، 
كە بڕەكەی لە ساڵێكەوە بۆ ساڵێكی 
ناوچە  بەگشتی  هەیە.  جیاوازی  دیكە 
سروشتی  بەپێی  هەرێم  جیاوازەكانی 
سێ   بەسەر  دابەشدەبن  تۆپۆگرافیان 
ناوچەی بارانباریندا، ئەوانیش ناوچەی 
مامناوەند،  بارانی  ناوچەی  كەمباران، 
ناوچەی بارانی زۆر، هەر سێ ناوچەی 
نێوان  لە  سااڵنە  لەهەرێمدا  بارانبارین 
350 بۆ 1800 ملم بارانی لێدەبارێت. 

هەندێ   كە  ئەوەی  سەرباری  ئەمە 
لە چیاكانی كوردستان بۆ ماوەی دوو 

مانگ بەفر لوتكەكانی دادەپۆشێت.
بەفرەی  باران و  بڕی  ئەو  دیارە 
ئەوە  گرەنتی  دەبارێت،  هەرێم  لە 
دوور  كوردستان  هەرێمی  دەكات، 
كەمئاویی،  قەیرانی  لە  بخاتەوە 
گۆی  كەشوهەوای  تێكچوونی  بەاڵم 
وشكەساڵی  دووبارەبوونەوەی  زەوی و 
سەرهەڵدانی  ئەگەری  بەردەوام، 
كراوەیی  بە  هەرێمدا  لە  ئاو  قەیرانی 
بزانین  ئەگەر  بەتایبەتی  دەهێڵێتەوە، 
شێوازی مانیجمێنت و ئیدارەدانی ئاو لە 
خراپیدایە،  الوازی و  لەوپەڕی  هەرێمدا 
ئاوەی  بڕە  ئەو  كە  وادەكات  ئەمەش 
لە وەرزی بارانباریندا فەراهەم دەبێت، 
نەبوونی  بەهۆی  خۆڕایی  ئاسانی و  بە 
پێویستەوە  بەربەستی  بەنداوو 
هەندێ   بەپێی  كە  بچێت.  لەدەست 
80%ی  سااڵنە  فەرمی  سەرچاوەی 
بەهۆی  دابارین،  وەرزی  بارانی  بەفرو 
بەفیڕۆ  گلدانەوەوە  سیستمی  نەبوونی 

دەچن.
جگە لەو بارانەی دەبارێت، هەرێمی 
كوردستان خاوەنی 4 روباری سەرەكی و 
ملیارو   30 سااڵنە  كە  هەمیشەییە، 
ئاو بۆ هەرێم  150 ملیۆن مەتر سێجا 
بڕە  ئەو  هاوكات  دەكەن،  فەراهەم 
ئاوەشی لە هەر سێ  بەنداوی دوكان و 
گلدەدرێنەوە 11  دەربەندیخان و دهۆك 
ملیارو 440 ملیۆن مەتر سێجایە، ئەو 
بڕە ئاوەشی لە رێگەی بیرەكانەوە لە 
دەكرێت  دەستەبەر  زەوی  ژێر  ئاوی 
سێجایە،  مەتر  ملیۆن   400 ملیارو   5
بەمپێیەش هەرێمی كوردستان خاوەنی 
46 ملیارو 990 ملیۆن مەتر سێجایە. 
وەكو  جوگرافیایەكی  بۆ  ئەوەش  كە 
كوردستان كە ژمارەی دانیشتوانەكەی 
بڕێكی  كەسە،  ملیۆن   5 نزیكەی 

گونجاوە.
زانستی  پالنێكی  نەبوونی  بەاڵم 

بەڕێوەبردنی  خراپی  تۆكمەو 
لەالیەن  هەرێم  ئاوییەكانی  سەرچاوە 
لێواری  لە  هەرێمی  دەسەاڵتدارانەوە، 
ئاو  قەیرانی  سەرهەڵدانی  مەترسی 

نزیك كردوەتەوە.
بەنداوی  نەبوونی  بەهۆی  لەالیەك 
پێویستەوە 80%ی ئاوی بەفرو بارانی 
هەر  پاشان  دەڕوات،  بەفیڕۆ  هەرێم 
 46 لەو  بەنداوەوە  نەبوونی  بەهۆی 
ملیارو 990 ملیۆن مەتر سێجا ئاوەی 
هەرێم هەیەتی، زۆرینەی بۆ ناوەڕاست و 
تەنها  دەڕوات و  عێراق  باشوری 
سێجای  مەتر  ملیۆن   840 16ملیارو 
بڕەش  لەو  لێدەبینێت  سودی  هەرێم 
سێجای،  مەتر  ملیۆن   800 ملیارو   3
لە  دەربەندیخانە  دەریاچەی  ئاوی  كە 
ئێستادا بەهۆی پیسبوونەوە بە كەڵكی 
بە  واتە  نایەت،  مرۆڤ  خواردنەوەی 
لە سامانی  فیعلی هەرێمی كوردستان 
ملیارو 40 ملیۆن  تەنها 13  ئاوەكەی، 

مەتر سێجا كەڵك وەردەگرێت. 
49%ی  دیكەوە  الیەكی  لە 
سەرەكیەكانی  رووبارە  سەرچاوەی 
هەرێم لە دەرەوەی سنورەوە دێن و هەر 
یەكە لە واڵتانی ئێران و توركیا چەندین 
لەسەر  ئاودێریان  پرۆژەی  بەنداوو 
بڕی  بەردەوام  هەربۆیە  دروستكردوە، 
ئاوانەی لە رووبارەكانەوە دەگاتە  ئەو 
بەتایبەتی  كەمبوونەوەدان،  لە  هەرێم 
ئێرانەوە،  ئیسالمی  كۆماری  لەالیەن 
كە هاوینی 2017 بە بەرچاوی دونیاوە 
رووباری زێی بچوكی وشككرد. هاوكات 
نافەرمی  زانیاری  هەندێ   بەپێی 
توركیا،  ئێران و  ئاودێرییەكانی  پرۆژە 
تائێستا بوەتە هۆی وشككردن یاخود 
ئاستی  مەترسیداری  كەمكردنەوەی 
جۆگەلەو  چەم و   30 نزیكەی  ئاوی 

روباری وەرزی، لە هەرێمدا.
وەزارەتی  زانیاریەكانی  بەپێی 
ژمارەی  هەرێم،  حكومەتی  پالندانانی 

ئەو كەسانەی كە خزمەتگوزاری ئاوی 
لە كوردستان  خواردنەوەیان پێدەگات 
زیاتر لە 3 ملیۆن و 850 هەزار كەسە، 
لەكاتێكدا ژمارەی دانیشتوانی هەرێم لە 
ئێستادا بە 4 ملیۆن و 500 هەزار كەس 
دەخەمڵێنرێت، واتە 650 هەزار كەس 
خزمەتگوزاری  لە  بێبەشن  هەرێمدا  لە 

ئاوی پاك. 
ئاوی  بڕی  دیكەوە  لەالیەكی 
 924 رۆژانە  هەرێمدا  لە  بەرهەمهاتوو 
بەاڵم  سێجایە،  مەتر   600 هەزارو 
هەرێمدا  لە  ئاو  رۆژانەی  پێویستی 
یەك ملیۆن و 250 هەزار مەتر سێجایە، 
هەرێمدا  لە  رۆژێك  هەموو  بەمپێیە 
ئاو  بەرهەمهێنانی   %35 رێژەی 
كورتدەهێنێت، بڕی ئەو كورتهێنانەش 

325 هەزارو 400 مەتر سێجایە.
تەنها  ئاو  سەرچاوەكانی  بایەخی 
لەوەدا نیە، كە پێویستیەكی زیندەگیەو 
بەڵكو  پێویستە،  ژیان  بەردەوامی  بۆ 
لەوەدایە،  سەرەكیەكەی  بایەخە 
دەكات،  فەراهەم  خۆراكیش  ئاسایشی 
ئاو رەهەندێكی جیۆپۆلەتیكیشی  واتە 
هەیە، بەو مانایەی هەتا سامانی ئاوی 
زیاتر فەراهەم بكەیت، زیاتر دەتوانێت 
بكەیت،  بەرجەستە  خۆراك  ئاسایشی 
كشتوكااڵ  پرۆسەی  رێگەی  لە  ئەویش 

كردنەوە. 
ژێرخانێكی  هیچ  كاتێك  بەاڵم 
پرۆژەی  شێوەی  لە  نەبێت  نوێت 
كە  ستراتیژی  بەنداوی  ئاودێری و 

قۆناغەكە  پێداویستیەكانی  وەاڵمی 
یەك  ئەنجامەكە  كاریگەری و  بداتەوە 
فەرامۆشكردنی  ئەویش  دەبێت،  شت 
دواتریش  كشتوكاڵ و  كەرتی 
خۆراكی  ئاسایشی  فەراهەمنەكردنی 
هەرێم  كاتێك  چونكە  دەبێت،  هەرێم 
خۆراكی  پێداویستی  ناتوانێت  خۆی 
ناچار  بهێنێت،  بەرهەم  خۆی 
بۆ  دەبەستێت  دەرەوە  بە  پشت 
هەر  پێداویستیەكانی،  پڕكردنەوەی 
ئەمەشە وایكردووە لە ئێستادا 70%ی 
واڵتانی  لە  خۆراكیەكانی  پێداویستیە 

دراوسێوە دابینبكات. 
لە  لێوانلێوە  خۆی  هاوكێشەكە 
ئاوی  بەشە  بە  جیاوازی،  موفارەقەو 
رێگەی  لە  دراوسێ   واڵتانی  هەرێم، 
بەرهەمی  بەنداوەوە،  دروستكردنی 
پێدەگەیەنن و  كشتوكاڵی  جۆراوجۆری 
بۆ  دەنێرنەوە  بەرهەم  هەمان  دواتر 
هەرێم  ئەی  كوردستان.  بازاڕەكانی 
كشتوكاڵیانە  بەرهەمە  ئەو  بۆ  خۆی 
روونە،  وەاڵمەكە  بەرهەمناهێنێت؟ 
زەویە  زۆرینەی  لەبەرئەوەی 
دێمین و  زەوی  كشتوكاڵیەكانمان 
ئەوەش  دەبەستن،  باران  بە  پشت 
حكومەتی  نیە،  مسۆگەر  پرۆسەیەكی 
ستراتیژی  پرۆژەیەكی  هیچ  هەرێمیش 
دێمیەكانی  زەویە  نیە،  ئاودێری 

كوردستان بكاتە زەوی بەراو.

سەرچاوەكانی ئاوی هەرێم لەبەردەمی 
قەیرانی كەمئاویدا

لە  جگە  هەرێمدا  لە  بەگشتی 
لە بەفرو  شێوە جیاوازەكانی دابارین، 
باران و تەرزەو شەونم، دوو سەرچاوەی 
سەرەكی، دەرامەتی ئاو، بۆ كوردستان 
ئاوی سەر  ئەوانیش  دەكەن،  فەراهەم 

زەوی و ئاوی ژێر زەویە.
لە كوردستاندا ئەو سەرچاوانەی كە 
ئاوی سەر زەویان پێكهێناوە، دەكرێن 
رووبارە  ئەوانیش  بەشەوە،  دوو  بە 
وەرزییەكان و رووبارە هەمیشەییەكانن.

رووبارە وەرزییەكان ئەو رووبارانەن، 
تەنها لە وەرزی بارانباریندا ئاویان پێدا 
دەڕوات و لەگەاڵ هاتنی وەرزی هاویندا 
وشك دەبن، لە راستیدا توێژینەوەیەكی 
وردو زانستی لەبەردەستدا نیە، قەبارەو 
ئاست و رێژەی رووبارە وەرزییەكانی لە 

هەرێمدا دەستنیشانكردبێت. 
رووبارە  چەم و  زۆری  بەشێكی 
خانەی  دەچنە  كوردستان  بچوكەكانی 
رووبارە وەرزییەكانەوە، هەندێ  زانیاری 
ئاوی   %55 بە  رێژەكەیان  نافەرمی 
ئەم  دەخەمڵێنێت،  هەرێم،  سەرزەوی 
بارانباریندا  وەرزی  لە  تەنها  رووبارانە 
وەرزی  هاتنی  لەگەاڵ  تێدایەو  ئاویان 
تەنها  ئەگەرچی  دەبن،  وشك  هاویندا 
دەڕوات،  رووبارانەدا  بەم  ئاو  وەرزێك 
بەربەستی  بەنداوو  بێت و  ئەگەر  بەاڵم 
پێویستیان لەسەر دروست بكرێت، ئەوا 
رۆڵێكی گەورەیان دەبێت لە گلدانەوەی 
بە  بارانباریندا  وەرزی  لە  ئاوەی  ئەو 
ئاوەڕێژگەكانیاندا دەڕوات، ئەمە ئەگەر 
وەرزییەكانی  رووبارە  زۆرێكی  بزانین، 
هەرێم بە ناوچەیەكی شاخاویدا دەڕۆن، 
زۆر  ئەندازیارییەوە  رووی  لە  كە 
گونجاون بۆ دروستكردنی بەنداو. بەاڵم 
ئەوەی جێگەی نیگەرانیە تا ئێستا هیچ 
وەرزییەكان  رووبارە  لەسەر  بەنداوێك 

لە هەرێمدا دروست نەكراون.
رووبارە هەمیشەییەكان لە هەرێمی 
رووباری  چوار  لە  بریتین  كوردستاندا 
بەگشتی  لقەكانیان،  لەگەاڵ  سەرەكی 
سەرچاوەی  هەرێم  رووبارەكانی  ئاوی 
ئاوی  سامانی  زیادكردنی  سەرەكی 
بەوپێیەی  دیجلەیە،  رووباری 
تێكەڵ  ئاوەرێژگەكانیان  هەموویان 
ئەگەرچی  دەبێت.  دیجلە  رووباری  بە 
خاڵی  لە  دیجلەش  رووباری  خودی 
گوندی  كە  عێراقەوە،  نێو  هاتنە 
كوردستان،  هەرێمی  لە  فیشخابورە 
كۆتا  كە  فەتحە  شارۆچكەی  تاوەكو 
سنوری جوگرافی هەرێمی كوردستانە، 
دەكەوێتە  كیلۆمەتری   488 نزیكەی 
خاكی هەرێمەوە، بەاڵم بەوپێیەی ئەو 
ناوچانە دەكەونە چوارچێوەی سنوری 
جێناكۆكەكانەوە،  ناوچە  140 و  مادەی 

رووبارەكانی  لەچوارچێوەی  لێرەدا 
هەرێم باسی ناكەین.

هەمیشەییەی  رووبارە  چوار  ئەو 
زێی  گەورە،  زێی  )خاپور،  هەرێم 
ملیارو   30 سااڵنە  سیروان(،  بچوك، 
ئاو بۆ هەرێم  150 ملیۆن مەتر سێجا 
فەراهەم دەكەن، بەاڵم ئەو بڕە ئاوەی 
بەفیعلی كوردستان سودی لێدەبینێت، 
بەنداوەكانی  كە  ئاوەیە  بڕە  ئەو 
بڕەكەی  ئەویش  گلیدەدەنەوە،  هەرێم 
سێجایە،  مەتر  ملیۆن   100 ملیارو   12
 18 بڕی  واتە  ماوەتەوە  كە  ئەوەشی 
تێكەڵ  ملیۆن مەتر سێجا،   50 ملیارو 
دواتر  دەبێت و  دیجلە  رووباری  بە 
سودی  عێراق  باشوری  ناوەڕاست و 

لێدەبینن.
بە  پەیوەندیدار  سەرەكی  گرفتی 
رووبارە هەمیشەییەكانی كوردستانەوە، 
لە  ئاوەكانیان   %49 كە  ئەوەیە 
دەرەوەی سنوری هەرێمەوە دێن، واتە 
ئێستاشدا  لە  توركیاوە،  ئێران و  لە 
گرنگی  بە  واڵتان  بەهۆی هەستكردنی 
سامانی ئاو، هەریەكە لە ئێران و توركیا 
ئاودێریان  پرۆژەی  بەنداوو  چەندین 
دروستكردوە،  رووبارانە  ئەو  لەسەر 
كە رەنگە لە ئایندەیەكی نزیكدا ئاوی 
بەرچاو  بەشێوەیەكی  رووبارانە  ئەو 
سیناریۆی  هەندێ   لە  ببنەوەو  كەم 
تەواوی  بە  رەنگە  مەترسیداریشدا 
وشك بكەن، هەروەكو ئەو بارودۆخەی 
بەسەر رووباری زێی بچوك و ئەڵوەندا 

هات لە سااڵنی رابردوودا.

ئاوی ژێر زەوی
لە  یەكێك  بە  زەوی  ژێر  ئاوی 
گرنگترین سەرچاوەكانی ئاوی سازگار 
چونكە  دەدرێت،  لەقەڵەم  جیهاندا  لە 
ناسەهۆڵیە  ئاوە سازگارە  ئەو  96%ی 
زەوی  گۆی  لەسەر  كە  پێكدەهێنێت، 
ئاوی  40%ی  بۆ   30 هەروەك  هەیە، 
خواردنەوەی جیهان لە سیستمی ئاوی 

ژێر زەویەوە فەراهەم دەكرێت.
هەرێمی كوردستان بەهۆی پێكهاتە 
كەشوهەواكەیەوە  جیۆلۆجیەكەی و 
ئاوی  دەوڵەمەندی  ناوچەیەكی  بە 
ژێر  ئاوی  ئەو  دادەنرێت،  زەوی  ژێر 
سودی  كوردستان  لە  ئێستا  زەویەی 
ملیۆن   400 ملیارو   5 بە  لێدەبینرێت 

مەتر سێجا دەخەمڵێنرێت.
ئاوی  جۆرە،  دوو  زەوی  ژێر  ئاوی 
زەوی،  رووی  چینەكانی  زەوی  ژێر 
ئاوی ژێر زەوی چینە قوڵەكانی زەوی، 
هەروەها بە دوو شێوەش دەردەكەوێت، 
هۆكاری  بە  سروشتیەو  شێوەیەكیان 
كانیاوەكانەوە  لەڕێی  جیۆلۆجی 
دووەمیان  شێوەی  دەردەچێت. 
لێدانەوە  بیر  رێگەی  لە  دەستكردەو 

دەردەهێنرێت.
سروشتیەكەی  شێوە  دەركەوتنی 
لە  كوردستاندا،  لە  زەوی  ژێر  ئاوی 
زۆری  بونێكی  كانیاوەكانەوە،  رێگەی 
یەكێك  رابردوودا  ماوەی  لە  هەیەو 
بووە لە سەرچاوە سەرەكیەكانی ئاو، 
ئاوی  شێوەیەی  ئەم  بەوپێیەی  بەاڵم 
باران و  بڕی  بە  پەیوەندی  زەوی  ژێر 
بەهۆی  بۆیە  هەر  هەیە،  بەفرەوە 
رابردووەوە،  ماوەی  وشكەساڵیەكانی 
چەندان كانیاو لە هەرێمدا وشكبوون، 
ژێر  ئاوی  گشتی  بەڕێوەبەرایەتی  كە 
كانیاو   400 نزیكەی  بە  هەرێم  زەوی 

خەماڵندویەتی.
شێوەی دووهەمی دەرهێنانی ئاوی 

ژێر زەوی، بریتیە لە شێوەی دەستكرد، 
لە رێگەی بیر لێدانەوە دەردەهێنرێت، 
هەیە،  بیر  جۆر  دوو  لەوبارەیەشەوە 
نزیكەكان  چینە  ئاوی  بیرێكیان 
بیری  لە كوردستاندا  دەردەهێنت، كە 
 50 قوڵیەكەی  پێدەوترێت و  سوری 
بیری  تریان  جۆرێكی  مەترە.   120 بۆ 
چینە  ئاوی  پێدەوترێت و  ئیرتیوازی 
قوڵەكانی زەوی دەردەهێنێت، بە قوڵی 
یەكەمی  جۆری  مەتر.   1500 بۆ   300
چینە  ئاوی  بە  پشت  كە  بیرلێدان، 
نزیكەكانی زەوی دەبەستێت، خراپترین 
چینانە  ئەم  ئاوی  چونكە  شێوەیانە، 
بارانبارینەوەو  بڕی  بە  پەیوەستن 
یەكجارەكیان  وشكبوونی  ئەگەری 
پشت  ئیرتیوازی  بیری  بەاڵم  هەیە. 
بە  كە  دەبەستێت،  ئاو  سامانەی  بەو 
درێژایی چاخە جیۆلۆجیەكان لە ماوەی 
هەربۆیە  دروستبوون.  ساڵدا  هەزاران 
زۆربەی ئەو واڵتانەی، پشت بە ئاوی 
ژێر زەوی دەبەستن، لە رێگەی بیری 
ئیرتیوازی زۆر قوڵەوە ئاوی ژێر زەوی 
دەردەهێنن. لە واڵتێكی وەكو سعودیە 
لە قواڵیی 1600 مەتر ئاوی ژێر زەوی 
دەردەهێنن، لەوبارەیەوە لە ماوەی 30 
ساڵی رابردوودا 460 ملیار مەتر سێجا 
بەبێ  دەرهێناوە،  زەویان  ژێر  ئاوی 
ئەوەی ئەو پرۆسەیە كاریگەری خراپی 
پێكهاتەكانی  ژینگەو سروشتی  لەسەر 

زەوی ئەو واڵتە دروستكردبێت.  
لە كوردستاندا نزیكەی 20 هەزار بیر 
هەیە، كە ئاوی ژێر زەوی دەردەهێنن، 
بەاڵم گرفتەكە لەوەدایە، زۆربەی هەرە 

سااڵنی  لەماوەی  بیرانەی  ئەو  زۆری 
سورین و  بیری  لێدراون،  رابردوودا 
پشت بە ئاوی چینە نزیكەكانی زەوی 
نوێبوونەوەیان  ئەگەری  كە  دەبەستن، 
بڕەكەیان  چونكە  الوازە،  زۆر 
پەیوەستە بە رێژەی ئەو بەفرو بارانەی 
هەربۆیە  دەبارێ.  داباریندا  وەرزی  لە 
بیرەكانەوە  ژمارەی  زۆری  بەهۆی 
لە  نزیكەكان  چینە  زەوی  ژێر  ئاوی 
مەترسیدار  بەشێوەیەكی  كوردستاندا 
خەماڵندن  هەندێ   بەپێی  كەمیكردوەو 
پڕبوونەوەی حەوزەكانیان پێویستی بە 
دە  واتە  هەیە،  بارانبارین  وەرزی   10
ساڵی بێ  وشكەساڵی، كە ئەوەش لە 
بارودۆخی بەرزبوونەوەی پلەی گەرمای 
زەوی و گۆڕانەكانی كەشوهەوا كارێكی 

نامومكینە.

ئیدارەدانی ئاو.. 
گرفتە گەورەكەی هەرێم

قەیرانی كەمیی ئاو، كە لە ئێستادا 
ئەو  ترسناكەكانی  سیما  ئاماژە و 
بەخۆیەوە  جیهان  تینوێتیەی  وەرزی 
دەبینێت، دەركەوتوە. هەربۆیە واڵتانی 
لە  جیاواز  رێگەی  چەندین  بە  جیهان 
زانستی و  سیستمێكی  ئەوەدان  هەوڵی 
ئابوریانە دابڕێژن بۆ بەڕێوەبردنی ئەو 
هەربۆیە  هەیانە،  ئاوانەی  سەرچاوەی 
لەمڕۆدا  ئاو  ژیرانەی  بەڕێوەبردنێكی 
گرەنتی زامنكردنی ئایندەیە، لەهەمبەر 
ئەو  فەراهەمكردنی  پارێزگاریكردن و 
سامانی ئاوەی، سروشت بەخشیویەتی.
بۆ  بگەڕێینەوە  با  ئێستا 
بۆ  ئاماژەی  پێشتر  وەك  كوردستان، 

             باشوری كوردستان لە چاوەڕوانـــــــــی نەوەیەكی تینوودا

لە هەرێمی 
کوردستاندا رۆژانە 
بەرهەمهێنانی ئاوی 
پاك 35% كورت 
دەهێنێت 

نزیكەی 30 چەم و 
رووباری وەرزی لە 
كوردستان، لەالیەن 
واڵتانی ئێران و 
توركیاوە وشككراون
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برھمی سان بی دوو ملیارو  ملیۆن

٪ ئاوەکی لخاکی تورکیاومتر سجا ئاوە، 

می کوردستاندایرناو ھی ل ٪
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برھمی سان بی  ملیارو  ملیۆن

٪ ئاوەکی لخاکی تورکیاومتر سجا ئاوە، 

می کوردستاندایرناو ھی ل ٪ 
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برھمی سان بی  ملیارو  ملیۆن

٪ ئاوەکی لخاکی ئران ومتر سجا ئاوە، 

می کوردستاندایرناو ھی ل ٪ 
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برھمی سان بی  ملیارو  ملیۆن

٪ ئاوەکی لخاکی ئران ومتر سجا ئاوە، 

می کوردستاندایرناو ھی ل ٪ 

ئینفۆگرافیک - 



لە  ئاویەكانمان  سەرچاوە  بارودۆخی  كرا، 
وشكبووندان،  كەمبوونەوەو  مەترسی  ژێر 
روبارە  سەرچاوەی  49%ی  بەوپێیەی 
سەرەكیەكانی هەرێم لە دەرەوەی سنورەوە 
توركیا  ئێران و  واڵتانی  لە  هەریەكە  دێن و 
چەندین بەنداوو پرۆژەی ئاودێریان لەسەر 
دروستكردووە، هەربۆیە بەردەوام بڕی ئەو 
ئاوانەی لە رووبارەكانەوە دەگاتە هەرێم لە 

كەمبوونەوەدان.
پالنێكی  نەبوونی  بەهۆی  هاوكات 
ئیدارەدانی  بە  تایبەت  ستراتیژیەوە 
بەفرو  رێژەی  80%ی  ئاو  سەرچاوەكانی 
لەكاتێكدایە،  ئەمە  دەچن،  بەفیڕۆ  باران 
بۆ  هەرێمدا  لە  بەرهەمهاتوو  ئاوی 
رۆژانەی  پێداویستی  پڕكردنەوەی 
واتە  كورتدەهێنێت،   %35 دانیشتوان 
 325 بە  پێویستی  هەرێم  رۆژێك  هەموو 
هەیە  زیاتر  ئاوی  مەتر سێجا   400 هەزارو 
ناوخۆ.  پێداویستیەكانی  پڕكدرنەوەی  بۆ 
پرسیاری سەرەكی لێرەدا ئەوەیە حكومەتی 
هەرێم بۆ بەڕێوەبردنی سەرچاوەكانی ئاوو 
فەراهەمكردنی بڕی پێویستی ئەو سامانە 
گرنگە، چیكردووە؟ ، بۆ ئەوەی رووبەڕووی 
ئاویی  كەم  مەترسیدارەی  قەیرانە  ئەو 
حەتمیەو  شتێكی  هاتنی  كە  نەبێتەوە، 
بۆ  خۆیانی  ئێستاوە  لە  جیهان  هەموو 

ئامادە دەكەن؟!
سەرەكی  بەنداوی  سێ   كوردستاندا  لە 
دەسەاڵتی  ژێر  لە  بەڕێوەبردنی  كە  هەیە، 
بەنداوی  ئەوانیش  هەرێمدایە،  حكومەتی 
بەنداوی  بچوك،  زێی  لەسەر  دوكان 
سیروان،  روباری  لەسەر  دەربەندیخان 
بە  دهۆك،  چەمی  لەسەر  دهۆك  بەنداوی 

 11 گلدانەوەی  توانای  بەنداوەكە  هەرسێ 
ملیارو 440 ملیۆن مەتر سێجا ئاویان هەیە. 
یەكلەدوای  حكومەتە  بەنداوە  سێ   ئەم 
بەنداوی  ئەنجامیداون،  عێراق  یەكەكانی 
دوكان ساڵی 1958 دروستكرا لەسەردەمی 
ساڵی  دەربەندیخان  بەنداوی  پاشایەتیدا، 
1961 دروستكرا لەسەردەمی عەبدولسەالم 
 1982 ساڵی  دهۆك  بەنداوی  عارف، 
حسێندا.  سەدام  لەسەردەمی  دروستكرا 
بە واتایەكی دیكە كاتێك حكومەتی هەرێم 
لەمێژبووە  گرتوەتەدەست،  دەسەاڵتی 
هەرێم  ستراتیژیەكەی  بەنداوە  هەرسێ  
ئەوەیە،  پرسیارەكە  دروستكرابوون. 
حكومەتی  رابردوودا  ساڵی   28 لەماوەی 

هەرێم چەند بەنداوی دروستكردووە؟ 
بەپێی ئەو زانیاریانەی لە بەڕێوەبەرێتی 
گشتی بەنداوەكان و كۆگاكانی ئاو بوونیان 
هەیە، تائێستا 8 بەنداو دروستكراون، كە 
دەچنە خانەی بەنداوە بچووكەكانەوە، بەاڵم 
كشتوكاڵ و  وەزارەتی  زانیاریەكانی  بەپێی 
بەهۆی  هەرێمدا  لە  ئاو،  سەرچاوەكانی 
نزیكەی  كوردستان،  تۆبۆگرافی  سروشتی 
180 شوێنی گونجاو هەیە بۆ دروستكردنی 
كە  مامناوەندی،  گەورەو  بچوك و  بەنداوی 
هەندێكیان لەسەر رووبارە هەمیشەییەكان و 
ئاوانەن،  ئەو  لەسەر  هەندێكیشیان 
بارانباریندا  لەكاتی  تەنها  وەرزین و  كە 

دەتوانرێت ئاویان لێ كۆبكرێتەوە.
بەنداو  دروستكردنی  رێژەی  كەواتە 
لەبەرامبەر شوێنی گونجاو بۆ دروستكردنی 
و  پارتی  حوكمڕانی  ماوەی  لە  بەنداو 
بووە   3 پۆینت  سفرو  سەدا  لە  یەكێتیدا 
روخاوەكەی  بەنداوە  ئەگەر  ئەمە   ،%0.3
چەقچەق لە سلێمانی و بەنداوی سەرسول 
لە هەولێریشی لەگەڵدا حساب بكەین، كە 
یەكەمیان ساڵی 2005 و دووەمیان ساڵی 
2018 بە هۆی بارانبارینی زۆرەوە بەرگەیان 

نەگرت و رووخان.
هەرێم  حكومەتی  2009دا  ساڵی  لە 
پێشخستنی  بۆ  ستراتیژی  پالنێكی 
كەرتی كشتوكاڵی داڕشت، تیایدا بڕیاردرا 
هەتاوەكو ساڵی 2013، واتە لە ماوەی 5 
ساڵدا، هەشت بەنداوی گەورەو 19 بەنداوی 
بچوك و مامناوەندی لە هەرێمی كوردستان 
 27 دەكاتە  بەهەموویان  بكرێت،  دروست 
بەنداوی گەورەو مامناوەندی و بچووك، بە 
ملیۆن   20 ملیارو   14 گلدانەوەی  توانای 
بەراوكردنی  توانای  هەروەها  سێجا،  مەتر 

677 هەزار دۆنم زەوی. 
بەم  بەنداوەكان  پالنەكەش،  بەپێی 
هەرێمدا  پارێزگاكانی  بەسەر  شێوەیە 
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بەنداوی بچوك و مامناوەندی. 
پارێزگای سلێمانی: 2 بەنداوی گەورەو 

5 بەنداوی بچوك و مامناوەندی 
پارێزگای دهۆك: 2 بەنداوی گەورەو 4 

بەنداوی بچوك و مامناوەندی. 
ئیدارەی گەرمیان: 1 بەنداوی گەورەو 2 

بەنداوی بچوك و مامناوەندی
دوای  كە  لەوەدایە  كارەساتەكە  بەاڵم 
پالنە  ئەو  بەسەر  ساڵ   10 تێپەڕینی 
بەنداوەی   27 ئەو   كۆی  لە  ستراتیژیەدا 
بڕیار بوو لە ماوەی 5 ساڵدا دروست بكرێن 
تەنها توانراوە 8 بەنداو دروست بكرێت، كە 
بەنداوی ستراتیژی  ناچنە خانەی  هیچیان 
چونكە  مامناوەندیشەوە  تەنانەت  گەورەو 
بە هەر هەشت ئەو بەنداوەی لەسەردەمی 
حوكمڕانی حكومەتی هەرێمدا دروستكراون 
ملیۆن   87 لە  ئاویان  گلدانەوەی  توانای 
و 47 هەزار مەتر سێجا تێپەڕ ناكات، بە 
بە  ئاو  گلدانەوەی  توانای  دی  واتایەكی 
هەر هەشت بەنداوە نوێیەكە دەكاتە یەك 
ئاوی  گلدانەوەی  توانای  113ی  لەسەر 

بەنداوی دووكان. 
پێشنیاركراوانەی،  بەنداوە  لەو  یەكێك 
لەسەر  دەبێت،  گەورەی  زۆر  كاریگەری 
بریتیە  كوردستان،  هەرێمی  ئاوی  سامانی 
زێی  رووباری  لەسەر  بێخمە  بەنداوی  لە 

گەورە.
بیرۆكەی   1932 ساڵی  بێخمە  بەنداوی 
ساڵی  كایەوە،  هاتوەتە  دروستكردنەكەی 
1987 دەستكرا بە جێبەجێكردنی، تا ساڵی 
1991 توانرا 34%ی پرۆژەكە تەواو بكرێت، 
بەاڵم بەهۆی راپەڕینەوە كارەكانی پرۆژەكە 
وەستاو سەرجەم كەلوپەل و ئامێرەكانیشی 
دەستی  كوردستانیەوە  بەرەی  لەالیەن 

بیرۆكەی   2003 ساڵی  بەسەرداگیرا، 
پرۆژەكە  تەواوكردنی  بە  دەستكردنەوە 
دواتر  خرایەڕوو،  ئەمریكیەكانەوە  لەالیەن 
 5 بڕی   2005 ساڵی  عێراقی  حكومەتی 
بەمەبەستی  تەرخانكرد  بۆ  دۆالری  ملیار 

تەواوكردنی پرۆژەكە.
پرۆژەیە  ئەم  نازانرێت  تائێستا  بەاڵم 
هەندێ   بەپێی  بەاڵم  ناكرێت،  تەواو  بۆ 
لەماوەی  رۆژنامەوانی،  سەرچاوەی 
باش  پێی  هەرێم  سەرۆكایەتی  رابردوودا 
بووە ئەو پارەیەی لەیەك بەنداوی گەورەدا 
خەرجدەكرێت لە چەندان بەنداوی بچوك و 

مامناوەندیدا خەرج بكرێت. 
ئێستا با بەراوردێك لە نێوان بەنداوی 
كە  بكەین،  بەنداوەدا   27 ئەو  بێخمەو 
پێنج  لە  هەرێم  حكومەتی  بڕیاربوو 
 10 لە  زیاتر  كەوا  بكات،  دروستی  ساڵدا 
بچوكی  بەنداوی   8 تەنها  تێپەڕی و  ساڵ 

دروستكردووە.
بچوك و  گەورەو  بەنداوە   27 هەر  بە 
دەبوو  هەرێم  حكومەتی  مامناوەندیەكەی، 
 14 گلدانەوەی  توانای  بكردنایە  دروستی 
ملیارو 20 ملیۆن مەتر سێجا ئاوی هەیە. 
بەاڵم بەنداوی بێخمە بە تەنها خۆی توانای 
ئاوی  سێجا  مەتر  ملیار   17 گلدانەوەی 
سێجا  مەتر   880 ملیارو   2 واتە  هەیە، 

زیاتر.
حكومەتی  بەنداوەكەی   27 هەر  بە 
هەزار   677 بەراوكردنی  توانای  هەرێم، 
بەنداوی  بەتەنها  دەبێت،  زەویان  دۆنم 
یەك  لە  زیاتر  بەراوكردنی  توانای  بێخمە 

ملیۆن دۆنم زەوی دەبێت.
بێخمە  بەنداوی  ئەنجامدانی  بودجەی 
لەسەر بودجەی حكومەتی عێراقیە، بەاڵم 
بودجەی  لەسەر  دیكە  27بەنداوەكەی 

حكومەتی هەرێمە.
سەرباری ئەوانەش، ئەو 27 بەنداوەی، 
بكات،  دروستی  دەبوو  هەرێم  حكومەتی 
ئاویان  گلدانەوەی  قەبارەی  لەبەرئەوەی 
كارەبایان  بەرهەمهێنانی  ئەگەری  كەمە، 

تەنها  بە  بێخمە  بەنداوی  بەاڵم  لێناكرێت، 
خۆی توانای بەرهەم هێنانی 1500 مێگاوات 

كارەبای دەبێت.
ستراتیژی  بەنداوێكی  بێخمە  بەنداوی 
زۆر گرنگەو پسپۆڕە رۆژئاواییەكان ناویان 
بەوپێیەی  عێراق،  گاپی  پرۆژەی  لێناوە 
لقەكانی  ئاوی زێی گەورەو  لە  بڕێكی زۆر 
نزیكەی  بەراوكردنی  توانای  كۆدەكاتەوەو 

یەك ملیۆن دۆنم زەوی هەیە.
بەنداوەكە  بڕیاربوو قوڵی  لە سەرەتادا 
ملیار   17 دەیتوانی  كە  بێت،  مەتر   600
توانای  گلبداتەوەو  ئاو  سێجا  مەتر 
كارەبای  مێگاوات   1500 بەرهەمهێنانی 
پرۆژەكە،  دووەمی  ئەڵتەرناتیڤی  هەبوو. 
مەتر   550 بەنداوەكە  قوڵی  لەوەی  بریتیە 
سێجا  مەتر  ملیار   8 دەتوانێت  كە  بێت، 
ئاو گلبداتەوەو توانای بەرهەمهێنانی 840 

مێگاوات كارەبای دەبوو.
رۆژی 23ی ئازاری 2002 بەبۆنەی رۆژی 
یەكگرتووەكان  نەتەوە  ئاوەوە،  جیهانی 
هەموو  تیایدا  باڵوكردەوەو  راپۆرتێكی 
ئاوی  كەمبوونەوەی  لە  جیهانی  واڵتانی 
سازگار لەسەر گۆی زەوی ئاگاداركردەوە، 
دانیشتوانی  زیاتر 47%ی  كە ساڵی 2030 
ئاوی  كەمیی  رووبەڕووی  زەوی  گۆی 
حكومەتی  كەواتە  دەبنەوە.  خواردنەوە 
ماوە  لەبەردەمدا  ساڵی   10 تەنها  هەرێم 
مەترسیدارە  قۆناغە  ئەو  بۆ  ئامادەكاریی 
بكات، بەاڵم ئایا هیچ گوێیەك ئەم راستیە 

مەترسیدارانە درك پێ دەكات؟

      دیسکی لێکۆڵینەوەی ئابوری   

ئەنوەر كەریم

كاتانەدا  ئەم  لەسەروبەندی  ساڵێك  هەموو 
باس باسی بودجەی عێراقەو پەرلەمانتارانی كورد 
ڕێككەوتنە  ئەم  ئەوەی  بۆ  دەخەگەڕ  تواناكانیان 
پێكبهێنن. وەك دەزانین بودجەی عێراق لەساڵی 
2014 بڕا بەهۆی ئەوەی كە كوردستان نەوتەكەی 
بە سەربەخۆ فرۆشتووەو پابەندی مادەی دەستوری 
111ی عێراق نەبووە، كە ئەم بڕگەیە دەڵیت نەوت 
و غازی عێراق موڵكی هەموو دانیشتووانی عێراقە، 
بانگەشەیان  پارتی  یەكێتی و  خۆی  كاتی  كە 
دەنگبدەن  كوردستان  خەڵكی  ئەوەی  بۆ  دەكرد 

بەدەستوری عێراق.
عێراق ڕازی بووە، كە ساڵی 10 تریلیۆن دۆالر 
بدات بەهەرێمی كوردستان بەرامبەر بەڕادەستكردنی 
250 هەزار بەرمیل نەوتی كوردستان، كە بەغداد 
لە رێگای كۆمپانیای سۆمۆوە لە بەندەری جیهان 
بیفرۆشێت و پارەكەی بگەڕێتەوە خەزێنەی دارایی 

عێراق.
 هەرێمی كوردستان لە ئێستادا مانگانە پێویستی 
بە 725 ملیار دینار هەیە بۆ مووچەی فەرمانبەرانی 
هەرێمی كوردستان، كەواتە بۆ 12 مانگی ساڵ كۆی 
مووچە دەكاتە، 8.700.000.000.000 تریلۆن دینار 
ئەوەی دەمێنێتەوە 1.300.000.000.000 تریلیۆن 
داهاتەی  ئەو  حكومەت.  بەڕێوەبردنی  بۆ  دینار 
كە لە ناوخۆ دەستدەكەوێت كە وەزارەتی دارایی 
هەرێم مانگانە بە 120 ملیۆن دۆالر دەیخەمڵێنێت و 
لیواكانی  بۆ  ئەمریكی  بەرگری  وەزارەتی  یارمەتی 
ملیۆن  پێشمەرگەی حكومەتی كوردستان كە 25 
دۆالرە. بەم داهاتە هەرێمی كوردستان لە دۆخێكی 

ئارام و سەقامگیر دەبێت. 
ئێستادا  لە  كوردستان  هەرێمی  هەرچەندە 
دەرەوە  هەناردەی  نەوت  بەرمیل  هەزار   420
ساڵی  ناوەڕاستی  لە  چاوەڕواندەكرێت  دەكات، 
بەرمـیل،  هەزار   500 بگاتە  نەوت  بەرهەمی   2019
بەمەش پارەیەكی باش دەمێنیەوە بۆ پڕۆژەكان و  
كەرتی  لە  تێدابكرێت  وەبەرهێنانی  دەتوانرێت 
ئەم  لەبەر  كشتوكاڵدا.  تەندروستی و  پەروەردەو 

هۆیانە پێویستە ئەم ڕێككەوتنە بكرێت.
1 - خەڵكی كوردستان بەردەوام مووچەی لەكاتی 
مووچەیی  بێ  كارەساتەكانی  وەردەگرێت و  خۆیدا 
كوردستان  خەڵكی  دەبێت  نابێتەوە،  دووبارە 
عێراق  حكومەتی  ئێستاش  ئەگەر  نەچێت  بیریان 
مانگانە 317 ملیار دینارەكە نەنێرێت بۆ هەرێمی 
لەكاتی  هەرگیز  فەرمانبەران  مووچەی  كوردستان 

خۆیدا نادرێت.
بەرهەمی  دەتوانن  كوردستان  خەڵكی   -  2
كشتوكاڵییان بە عێراق بفرۆشن، كە ئەمە بازاڕێكی 
باشە بۆ ساغكردنەوەی بەرهەم، بەتایبەتی گەنمی 
جوتیاران ئەگەر بازرگانانی دوو حیزبی دەسەاڵت 
بەبەرهەمی  تێكەڵ  دەرەوە  واڵتانی  گەنمی  نەچن 
عێراق  چونكە  بكەن،  كوردستان  جوتیارانی 
پاڵپشتیەكی باشی جوتیاران دەكات، بەاڵم بەهۆی 
دەسەاڵت،  حیزبی  دوو  چاوچنۆكی  بازرگانانی 
چەند  لە  دروستكردوە.  جوتیارەكان  بۆ  كێشەی 
ساڵی رابردوودا پارەكانیان دواكەوت.  هەروەها بۆ 
ساغكردنەوەی بەرهەمەكانی تر هەرێمی كوردستان 
ناتوانێت بەربەرەكانی پارەی ئێران و توركیا بكات 
ئەم  پارەی  داهاتوودا  لە  چاوەڕێدەكرێت  چونكە 
دوو واڵتە زیاتر دابەزێت. بۆیە هەمیشە كوردستان 

دەتوانێت بەرهەمەكانی لە عێراق ساغبكاتەوە.
3 - لە ڕووی گەشتوگوزارەوە گەشتیارانی عێراق 
گەشتیارانی  بەاڵم  دەكەن،  كوردستان  سەردانی 
بۆیە  ناكەن،  كوردستان  سەردانی  ئێران  توركیاو 
كە  زیاترە،  قازانجی  باشترەو  كورد  ڕێككەوتنی 

خەڵكی كوردستان سوودمەندتر دەبن. 
ئەم  )ئاو(  واتە  شین(  )زێڕی  كێشەی   -  4
پەیوەندی  لەگەڵ  دەپارێزرێت  زیاتر  ئاسایشە 

توركیا  ئێران و  ئێستادا  لە  عێراقدا.  لەگەڵ  توند 
ئاو بێت بۆ كوردستان و  ناهێڵن  هەتا بۆیانبكرێت 
لەگەڵ  دەتوانێت  كوردستان  بەس  عێراق. 
عێراقدا    بەیەكەوە لە رێگای یاساكانی نەتەوە 
واڵتانە  ئەم  بەرەنگاری  زیاتر  یەكگرتووەكانەوە 
ببنەوە، هەروەها عێراق باشتر  دەتوانێت یارمەتی 
كوردستان بدات لەڕووی داراییەوە بۆ دروستكردنی 
تاڕادەیەك  ئاو  ئاسایشی  بەمەش  بەنداو 
هەمیشە  كوردستان  هەرێمی  دەپارێزرێت، چونكە 

بارانی زیاتر لێدەبارێت لەچاو عێراقدا. 
5 - هەرێمی كوردستان سەرچاوەیەكی مرۆیی 
زۆری هەیە، دەتوانرێت كاریان بۆ بدۆزرێتەوە لە 
عێراقدا و سەرمایەدارانی كوردستان دەتوانن بەبێ 
لە  بخەن  بەگەڕ  عێراقدا  لە  سەرمایەكانیان  ترس 

ئەنجامی بوونی پەیوەندیەكی باشدا. 
باشتر  كوردستان  هەرێمی  بەغداوە  لە   -  6
دەتوانێت بەرهەمەكانی بگەیەنێتە واڵتانی كەنداو، 
كە ئەمانەش واڵتانی دەوڵەمەندن بۆ ساغكردنەوەی 
پەیوەندی  دروستكردنی  كوردستان،  بەرهەمی 
بە هێز كە بەتایبەتی كورستان دەتوانێت  جێگای 
بۆ  هەناردەكردنی  كەلوپەل  بۆ  بگرێتەوە  ئیمارات 
بۆ ئێران، كە لە ئێستادا پەیوەندییەكانی ئیمارات و 

ئێران باش نیە. 
بوژانەوەی  دەبێتەهۆی  -  ڕێککەوتنەکە   7
مووچەو  و  گوزەران  ڕووی  لە  پێشمەرگە  هێزی 
پڕچەککردن و بەهێزبوونی توانستی سەربازییەوە، 
سەر  بۆ  مووچەیان  گواستنەوەی  حاڵەتی  لە 

وەزارەتی بەرگری عێراق.  
8 - هەمیشە دەتوانین كێشەكانمان چارەسەر 
بكەین، چونكە دەستوور لە نێوانماندایە و دادگای 

فیدراڵی دەتوانێت  كێشەكان یەكالیبكاتەوە.
ناهێنێت،  عێراق  لە  واز  هەرگیز  ئەمریكا   -  9
عێراقدا  لەگەڵ  بێت  باش  كورد  پەیوەندی  بۆیە 
كورددا،  گەڵ  لە  دەبێت  باش  ئەمریكا  پەیوەندی 
رێفراندۆمدا  لەكاتی  بوو  ئەوە  وانەش  باشترین 
ئەمریكاو ئەوروپا چۆن پشتیان كردە كورد هەتا 
بۆ  بگەڕێتەوە  وازبهێنێت و  كرد  ناچار  كوردیان 

بەغداد.
كە  ئەوەی  دوای  تر  هۆكانی  لە  یەكێك   -  10
سستبوونەوەی  لە  ئاگاداریدا  نێودەوڵەتی  بانكی 
ئابوری  گەشەی  ڕێژەی  جیهان و  ئابوری  گەشەی 
كاریگەری  ئەمەش  كە   2.9 بۆ  دابەزاند  جیهانی 
كوردستان و  ئابوری  لەسەر  دەبێت  ڕاستەوخۆی 
دابەزینی  بازرگانی و  كەمكردنەوەی  هۆی  دەبێتە 
قەبارەی  وەبەرهێنان لە جیهاندا. بۆیە حكومەتی 
بۆ  عێراق  لەگەڵ  ڕێكبكەوێت  دەبێت  هەرێم 
پەرژینێك  بە  دەبێت  كوردستان چونكە  بودجەی 
بۆ ئابوری هەرێم و جارێكی تر بۆ ئەوەی مووچەی 
نەكرێت،  پاشەكەوت  كەمنەكرێتەوەو  فەرمانبەران 
كە ئەم سیستەمە لە هیچ شوێنێكی دنیادا پیادە 

نەكراوە.

             باشوری كوردستان لە چاوەڕوانـــــــــی نەوەیەكی تینوودا

بەهۆی نەبوونی 
بەنداوی پێویستە وە 
80% باران و بەفری 
هەرێمی کوردستان
بە فیرۆ دەڕوات

 خەڵكی كوردستان 
بەردەوام مووچە
 لەكاتی خۆیدا 
وەردەگرێت و كارەساتی 
بێ مووچەیی دووبارە 
نابێتەوە
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)10( هۆکاری ئابووری گرنگ لە سودی 
رێککەوتنی هەرێم لەگەڵ بەغدا

رووباری خاپور - پارزگای دھۆک - درژیی  کم

برھمی سان بی دوو ملیارو  ملیۆن

٪ ئاوەکی لخاکی تورکیاومتر سجا ئاوە، 

می کوردستاندایرناو ھی ل ٪

زی گورە - پارزگای ھولر - درژیی  کم

برھمی سان بی  ملیارو  ملیۆن

٪ ئاوەکی لخاکی تورکیاومتر سجا ئاوە، 

می کوردستاندایرناو ھی ل ٪ 

زی بچوک - پارزگای سلمانی- درژیی  کم

برھمی سان بی  ملیارو  ملیۆن

٪ ئاوەکی لخاکی ئران ومتر سجا ئاوە، 

می کوردستاندایرناو ھی ل ٪ 

رووباری سیروان - پارزگای سلمانی- درژیی  کم

برھمی سان بی  ملیارو  ملیۆن

٪ ئاوەکی لخاکی ئران ومتر سجا ئاوە، 

می کوردستاندایرناو ھی ل ٪ 

ئینفۆگرافیک - 



مەعاز فەرحان 

سیستمی كۆتا نەبێت، ژمارەی ئەو 
ئەستەمە  پەرلەمان  دەگەنە  ژنانەی 
پەنجەكانی دەست تێپەڕ بكات، دوایین 
كوردستانیش  پەرلەمانی  هەڵبژاردنی 
نەبووە،  ژنان  دڵخوازی  هەڵبژاردنی 
لەسەر  شەش  بەتەنها  كاندید   147

یەكی دەنگەكانیان بەدەستهێناوە.
بەپێی ئەنجامی كۆتایی هەڵبژاردنی 
خولی پێنجەمی پەرلەمانی كوردستان، 
قەوارەی  شەش  دەنگی  گشتی  كۆی 
گۆڕان،  یەكێتی،  “پارتی،  سەرەكی، 
بەرەو ئیساڵح، كۆمەڵ، نەوەی نوێ ، 
یەك ملیۆن و 508 هەزار و 928 دەنگ 
بووە، لەو رێژەیەش 272 هەزار و 892 
دەنگ بەر ژنان كەوتووە، كە رێژەی 

لە15% كۆی دەنگەكان دەكات.
لەم خولەی پەرلەمانی كوردستاندا 

بەسەر  رۆژ   100 لە  زیاتر  دوای  كە 
كۆبوونەوەی  یەك  هەڵبژاردندا 
ئەندامن و  ئافرەت   36 ئەنجامداوە 
32%ی ڕێژەی پەرلەمانتاران پێكدێنن.
پەرلەمانتارە  لەم  هەندێ 
بوون  دەنگدەران  بەدەنگی  ئافرەتانە 
لە  زۆرینەشیان  و  بەپەرلەمانتار 
ڕێگەی سیستەمی كۆتاوە دەرچوون.

سەرۆكی  چەتۆ،  هۆگر  بەوتەی 
تۆڕی شەمس بۆ چاودێری هەڵبژاردن، 
سیاسی  پرۆسەی  لە  ژن  بەشداری 
زەمەنی  بە  شەرمنانەیە”،  “الواز و 
بۆ  وایە  ماكیاژێك  وەكو  “زیاتر  وت 
بەشداری  ژن  كە  سیاسی،  پرۆسەی 
ئەوەی  چاوەڕوانی  كەمبوو،  سیاسی 
بتوانێت  هەڵبژاردنیشدا  لە  لێناكرێت، 
دەڵێت  چەتۆ،  هۆگر  بگێڕێت”،  رۆڵ 
كە  هەن  ژنان  لە  كەم  ژمارەیەكی 
دەتوانن  باشە و  ئابورییان  توانای 
“پیاوان  بكەن،  خۆیان  بۆ  بانگەشە 

تەحەكوم بەم بوارەشەوە دەكەن”.

كوردستان و  پێكهاتەی  كەلتور و 
بەالی  دەنگدان،  هۆشیاری  كەمی 
هۆگرەوە هۆكارێكی ترە، “ژمارەیەكی 
كاندیدی  بە  دەنگ  خەڵك  لە  زۆر 
عەشیرەت و خێڵەكەی خۆی دەدات”.

كاندیدی   14 پارتیدا  لیستی  لە 
بە  بوون  و  دەرچوون  ئافرەت 
یەكێتیشدا  لیستی  لە  پەرلەمانتار، 
لەگەڵ  دەرچوون،  ئافرەت   7
دوو  و  گۆڕان  پەرلەمانتاری  چوار 
دووی  نوێ،  نەوەی  پەرلەمانتاری 
كۆمەڵ و دووی یەكگرتووی ئیسالمی. 
لە  ئافرەتیش  پەرلەمانتاری  پێنج 
و  توركمان  پێكهاتەكانی  نوێنەرایەتی 

سریان و ئاشووری دەرچوون.
ئەندامی  حەسەن،  پەروین  بەالی 
ئەنجومەنی بااڵی خانمانەوە كێشەكە 
تاكی  “بیركردنەوەی  بە  پەیوەندی 
كوردەوە هەیە”، ئەو بە زەمەنی وت 
“تائێستا بڕوای تاكی كورد ئەوەیە كە 
بكات،  شتێك  هەموو  دەتوانێت  پیاو 

كاروباری سیاسی و ئابوری و یاسایی بۆ 
پیاوە، بەاڵم كاروباری خزمەتگوزاری و 

ئیشوكاری ماڵەوە بۆ ژنە”.
بەڕێوەبەرە  وەزارەتەكان و  “لە 
لە  بەهەمانشێوەیە  گشتیەكانیشدا 
فەرتەنە  بە  هەشتەمدا  كابینەی 
بەدەگمەن  دانراوە،  بەوەزیر  ژنێك 
لە  ژنیش  گشتی  بەرێوەبەرێكی 
پەروین  بەوتەی  هەیە”  وەزارەتەكاندا 

حەسەن.
 ،2005 ساڵی  هەڵبژاردنی  لە 
بەپێی  ژنان  كۆتای  سیستمی 
1992ی  ساڵی  یەكی  ژمارە  یاسای 
دیاریكردنی  بە  ئاماژە  هەمواركراودا 
لە  كە  دەكات  ژنان  بۆ  رێژەیەك 
ژمارەی  نەبێت.  كەمتر  30ی  سەدا 
دابەشی  لیستێك  هەر  كورسیەكانی 
ژمارەیەی  ئەو  دەكرێت،   3 ژمارە 
كەدەردەچێت یەكسانە بە ژمارەی ئەو 
ژنانەی كە لەو لیستەدا دەبنە خاوەن 
ژنێك  پیاو   2 هەر  لەدوای  كورسی 

شێوەیەش  بەم  ئەگەر  دادەنرێت، 
مسۆگەر  ئافرەت  كۆتای  نەتوانرا 
 2 كە  لیستانەی  ئەو  ئەوا  بكرێت، 
دەدرێت  یەكێكیان  هێناوە  كورسیان 

بە ئافرەت.
بۆ  هەیە  ژنان  لەالی  خواستێك 
پەروین  كۆتا،  سیستەمی  مانەوەی 
بااڵی  ئەنجومەنی  ئەندامی  حەسەن، 
كوردستان،  واقیعی  پێیوایە  خانمان، 
كۆتا  سیستمی  كە  ئەخوازێت  “ئەوە 

بمێنێت”. 
“پارتە سیاسیەكانیش قەناعەتیان 
بەئەندامانی خۆیان نەكردوە كە ژنان 
لە  دوورن  ژنان  كاربكەن و  دەتوانن 
حزبەكان  خراپیەكان،  گەندەڵی  و 
دەربچن”.  پیاوەكان  مەتڵەبیانە 
تێڕوانینە  ئەم  تا  پەروین  بەوتەی 
گۆڕانكاریی بەسەردا نەیەت، ئەستەمە 
ژمارەیەكی  كۆتا  بەبێ   بتوانن  ژنان 
پەرلەمان  كورسیەكانی  لە  زۆر 

بەدەستبهێنن.

لەگەڵ  هاوڕایە  چەتۆ،  هۆگر 
جەختدەكاتەوە  حەسەن  و  پەروین 
بێنە  دراوە  ژنان  بە  دەرفەت  كەمتر 
كارەكتەر  ژنانەی وەك  ئەو  پێشەوەو 
بە  گشتیدا  ژیانی  لە  دەردەكەون 
هۆگر  دەژمێردرێن،  دەست  پەنجەی 
هەرێمی  لە  نموونە  “بۆ  وتیشی 
كوردستان 3 هەزار مینبەری مزگەوت 
نین،  ژنەوە  بەدەست  هیچیان  هەیە، 
بەدەگمەن  هەیە  دادگا  بەسەدان 
و  رێكخراو  بەدەیان  تێدایە،  ژنێكیان 
لە  ژن  پێگەی  هەن  سیاسی  حزبی 
سەركردایەتیاندا لەبەرچاو نەگیراوە”.

لەو  شەمس،  تۆڕی  رێكخەری 
بڕوایەدا نیە لەچەند خولی داهاتووی 
گۆڕانكاری  پرسە  ئەم  پەرلەمان 
“پرۆسەیەكی  بێت،  بەسەردا 
نەهێشتنی  پەروەردە و  درێژخایەنی 
دەوێت،  مێی  نێر و  نێوان  جیاوازی 
بەرزبكرێتەوە”،  كۆتا  رێژەی  مەگەر 

چەتۆ وای وت.

گرفتانەی  لەو  یەكێكە  بێكاریی 
بەرۆكی دەرچوانی زانكۆ و پەیمانگاكانی 
بە  ئەوانەشی  زۆرینەی  گرتووە، 
ئەستەم كاریان دەستدەكەوێت كچانن، 
بانكی  جیهانییە و  كێشەیەكی  ئەمە 
بۆ  سنورێك  دەیەوێت  نێودەوڵەتی 

بێكاریی كچان دابنێت.
كوردستان  هەرێمی  لە  هەرچەندە 
نیە  لەبەردەستدا  پێویست  داتای 
كە  كچانەی  ئەو  ژمارەی  بزانرێت  تا 
ئامادەیی  یان  سەرەتایی  خوێندنی 
چەندن،  تەواوكردووە  زانكۆیان  یاخود 
بەرهەمە  بەشی  داتاكانی  بەپێی  بەاڵم 
پیشەسازییەكان لە نەتەوەیەكگرتوەكان 
هەرێمی  لە  ژنان  بۆ  بێكاریی  ڕێژەی 
لەكاتێكدایە  ئەمە  69%یە.  كوردستان 
لەو واڵتانەی هەموو مافە یاساییەكانی 
واڵتانی  دەستەبەركراون،  تێدا  ژنانیان 
لەجیهاندا،  پێشكەوتوون  دەوڵەمەندو 
پلەی  بەرزترین  توانیویانە  ژنان  كە 

نموونە  بۆ  بەدەستبهێنن.  دەسەاڵت 
وەزیرانی  سەرۆك  ئەڵمانیاو  ڕاوێژكاری 

بەریتانیاو سەرۆك وەزیرانی كرواتیا. 
نێودەوڵەتی  بانكی  ڕاپۆرتی  بەپێی 
لە  نەخوێندەوار  كچی  ملیۆن   132
بۆ  بچن  ناتوانن  كە  هەن،  جیهاندا 
سەرەتاییترین  بەوەش  قوتابخانە و 
لەجیاتی خوێندن  پێشێلكراوە،  مافیان 
چاودێری منداڵە بچوكەكانی خێزانەكەیان 
دەكەن، یان ئاو لە شوێنێكی دوورەوە 
یان شتومەك  دەهێنن   ماڵەكانیان  بۆ 
لە بازاڕو لەسەر شەقامەكان دەفرۆشن، 
كارانەش  بەم  لەكاتێكدایە  ئەوەش 
نەدەتوانن ژیانی خۆیان باش بكەن و نە 
خێزانەكەشیان لە هەژاری دەرباز بكەن.

خوێندەواریی كچان  و پێشبینیەكانی 
بانكی نێودەوڵەتی

1. پاراستنی ژیان: دەتوانرێت ژیانی 
ئەگەر  بپارێزرێت  دایك  هەزار   190000
سەرەتاییان  خوێندنی  تەنها  كچان 

تەواوكردبێت.
دەستدەكەوێت:  زیاتری  داهاتی   .2

سەرەتایی  خوێندنی  ئەگەر  ژن 
زیاتر  لە%20   داهاتی  تەواوكردبێت 
كە  ژنەی  بەو  بەراورد  دەستدەكەوێت، 

هەر خوێندەواریی نیە.
بەشوودان:  زوو  لە  رێگریی   .3
سیستمی  بەپێی  جیهاندا  لەهەموو 
خوێندنی  كچان    ئەگەر  خوێندن 
ئەوا  تەواوكردبێت،  ئامادەییان 
تەمەنی  لە  نادرێن و  بە شوو  بەمنداڵی 
ژیانی  ناو  دەچنە  پێگەیشتووییدا 

هاوسەرگیرییەوە.
لە  دەبێت:  بە هێزتر  ئافرەت   .4
واڵتی   54 لە  كە  لێكۆڵینەوەیەكدا 
دەركەوتووە  ئەنجامدراوە،  جیهاندا 
ئامادەییان  خوێندنی  كە  ژنانەی  ئەو 
تەواوكردووە چوار ئەوەندە دەسەاڵتیان 
بەسەر  دەستبگرن  ئەوەی  بۆ  زیاترە 
ژنانەی  بەو  بەراورد  خێزاندا،  دارایی 

نەخوێندەوارن.
5. منداڵەكانیان تەندروستتر دەبن: 
وادەكات  هەر ساڵێكی خوێندنی كچان 
ڕووی  لە   %10-  %5 منداڵەكانیان  كە 

ڕەوشتەوە باشتر ببن.

ژنان تەنیا شەش لەسەر یەكی دەنگەكانیان بەدەستهێناوە

“زەمەن” رێژەی دەنگی ژن لە لیستەکاندا ئاشکرا دەکات

بانكی نێودەوڵەتی لە بێكاریی كچان نیگەرانە
٦9%ی ژنانی هەرێمی كوردستان بێكارن

کچانی هەرێم لەچاوەڕوانی دەستکەوتنی هەلی کاردا
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٧3% دەنگی پیاو

2٧% دەنگی ژن

19% دەنگی ژن

٨1% دەنگی پیاو

٨٨% دەنگی پیاو

12% دەنگی ژن

٨٧% دەنگی پیاو

13% دەنگی ژن

9٧% دەنگی پیاو

3% دەنگی ژن

95% دەنگی پیاو

5% دەنگی ژن



ئیسماعیل حەمەڕەحیم - قامیشلۆ

ساڵ   35 سەرو  تەمەن  ژنێكی 
یەك  تەنها  سەربازیی و  بەجلوبەرگی 
بارەگای  لەنێو  ژنەوە،  پاسەوانی 
یەكینەكانی پاراستنی ژنان “یەپەژە” 
لە قامیشلۆ دەهات و دەچوو، لەمێژووی 
سەركردەی  كورددا  نزیكی  رابردووی 
كە  نابینرێت،  وێنەی  لە  سەربازیی 
كانتۆنێكی  لەچوارچێوەی  ئافرەتێك 
فەرماندەی  كورددا  خۆبەڕێوەبەری 
نزیكەی 20 هەزار سەربازی ژن بێت.

چەكداریی  خەباتی  مێژووی  لە 
لە  بەاڵم  هەبووە،  بوونی  ژن  كورددا 
رۆژئاوای كوردستان ژن خاوەن بڕیارەو 
دیارە،  جێدەستی  بوارێكدا  لەهەموو 
خەڵكی ئەو پارچەیەی كوردستان بە 
شۆڕشەكەیان دەڵێن “شۆڕشی ژنان”.
بەچاوە  عەبدوڵاڵ،  نەسرین 
رەشەكانییەوە دوور دەڕوانێتە ئایندەی 
ژن لە رۆژئاوای كوردستان، “شۆڕشی 
راست  بۆچوونە  ئەو  توانی  رۆژئاوا 
دەتوانن  ژنان  پێیوابوو  كە  بكاتەوە، 
تەنها لەناو چێشتخانەو كونجی مااڵندا 

خزمەتبكەن”. 
وت:  “زەمەن”ی  بە  نەسرین 
“ئێستا ژنان لە رۆژئاوا لەچوارچێوەی 
فەلسەفەو  بە  باوەڕبوون 
كە  سەردەمیانە،  ئایدۆلۆژیایەكی 
لەبوارەكانی  ئاپۆ رێبەرایەتی دەكات، 
سەربازیی  و  بەڕێوەبردن  پەروەردەو 
هاوشانی  و  خزمەتدان  لە  ئابووری  و 
لەپێشی  لەزۆرشوێن  بگرە  و  پیاوان 

پیاوەوەن”.
كەركوك  رۆژئاوای  خەڵكی 
باكوری  خەڵكی  بەهەمانشێوەی 
بە  پەكەكە،  الیەنگرانی  كوردستان و 
عەبدوڵاڵ ئۆجاالن رێبەری زیندانیكراوی 
دەڵێن  كوردستان  كرێكارانی  پارتی 

ئاپۆ.

قوربانیانی  لەژمارەو  باس  كاتێك 
ژنانی رۆژئاوا دەكرێت و كە بەشێكیان 
داعش  بەرەنگاربونەوەی  ڕمی  سەرە 
كەمێك  عەبدوڵاڵ  نەسرین  بوون، 
لەسەر  ئەوەی  وەك  نەویكرد،  سەری 
راوەستابێت و  شەهیدانە  ئەو  مەزاری 
وتی:  ئینجا  لێبنێت،  رێزیان  بیەوێت 
ئەگەر  رۆژئاوا  لە  ژنان  “قوربانیانی 
هێندەی پیاوان نەبن كەمتر نین و بگرە 
بەرخوداندا  گەرمی  هێڵی  لەهەندێك 

لەپێشەوەی قوربانییەكاندان”. 
)گولی(  هەڤاڵ  نموونەی  ئەو 
بەرگری  هەناسە  تادوا  كە  هێنایەوە، 
كردۆتە  خۆی  تائەوكاتەی  كردووەو 
هەڤااڵنی  رزگاركردنی  بۆ  قوربانی 
رووبەڕووبوونەوەكاندا،  لە  لەیەكێك 
سومبولی  وەك  گولی  هەڤاڵ  ئێستا 

سەیر  رۆژئاوا  بەرخودانی  شەهیدان و 
دەكرێت.

بكات  جوڵەیەك  هیچ  بێئەوەی 
بەاڵم  بەرزكردەوە،  سەری  نەسرین 
هەناسەیەكی  داخستبوو،  چاوەكانی 
“لەم  وتی:  هەڵكێشاو  قوڵی 
لە  زیاتر  رۆژئاوا  لە  شۆڕشەماندا 
لەو  بوون”.  شەهید  ژن  هەڤاڵی   600
سەركردەی  بەشێكیان  ژمارەیەش 
سەربازیی و مەدەنی كەسانی شارەزای 

بوارە جۆربەجۆرەكان بوون.
ئەم  جەختدەكاتەوە،  نەسرین 
شۆڕشە تەنها شۆڕشی سەربازی نییە 
كە ژنان لە رۆژئاوا دەستیان داوەتێ ، 
بەهەموو  دژ  شۆڕشێكە  “بەڵكو 
عەقڵیەتێكی دواكەوتووە، كە بەچاوی 
دەڕوانێت”.  ژن  بۆ  الوازەوە  بەزەیی و 

وتیشی: “ژنان لە رۆژئاوا دەیانەوێت، 
كە  راستكەنەوە  عەقڵیەتە  ئەو  ئیدی 
ژنان ببنە دواكەوتەی مێردو لەسێبەری 
كەسێكدا لوقمەنانێكیان دەستكەوێت، 
بەڵكو ئێستا ژنان هاوشێوەی پیاوان 
شوێنە  سەربازگەو  شوێنكارو  لە 
گشتییەكان هەن وەك ژن، نەك وەك 

كۆیلە”.
ئەم فەرماندە سەربازییە كە خۆی 
دادەنێت  مێینە  بەداكۆكیكارێكی 
كوردستان،  لەرۆژئاوای  تەنها  نەك 
ئاواتەخوازە هەمان شۆڕش و بۆچوون، 
دیكەی  پارچەكانی  تەواوی  لە 
بتوانن  ژنان  رووبدات و  كوردستاندا 
خۆیان و  ئابووری  بڕیارو  خاوەن  ببنە 

سەربەستانە رای خۆیان دەرببڕن.
رۆژئاوای  كانتۆنەكانی  لەتەواوی 

كوردستان، 80 فەرماندەی سەربازیی 
ژنە 40  لەوانە  بەڕێوەبەر هەن، 40  و 
دەڵێت:  عەبدوڵاڵ  نەسرین  پیاون، 
بڵێم  كە  بۆئەوەنییە  تەنها  “ئەمەش 
پیاوانن،  هاوتای  بەژمارە  تەنها  ژنان 
مرۆیی و  توانای  لەڕووی  بەڵكو 
گۆڕانكارییە  لە  بەئاگان  سەربازیی 

ناوچەیی و ئیقلیمییەكانەوە”.
ئەمە سەرەڕای ئەوەی یەكینەكانی 
پارتی  و  “یەپەگە”  گەل  پاراستنی 
“پەیەدە”  دیموكرات  یەكێتی 
پەیڕەودەكات،  هاوسەرۆكی  سیستمی 
جگەلەوەش لەهەموو كانتۆنەكان هێزو 
حكومییەكاندا  و  مەدەنی  كۆمەڵگە 
سیستمی هاوسەرۆكی پەیڕەو دەكرێت.
پاراستنی  یەكینەكانی  سەرۆكی 
فەرماندەیەكی  جگەلەوەی  ژنان 

سەربازییە، شارەزایەكی باشیشی هەیە 
لەبواری كۆمەڵگەی مەدەنی و ئاگاداری 
بارودۆخی ژنانیشە لەپارچەكانی دیكە 

كوردستان.
هۆكاری  باسی  ناڕاستەخۆ  ئەو 
لە  ژنان  شۆڕشی  سەرنەكەوتنی 
لەبوارەكانی  كوردستان  باشوری 
بۆئەوە  كرد و  سیاسیدا  و  سەربازی 
نەیانتوانیوە  ژنان  دەگەڕێنێتەوەكە 
چاوەرێی  تەنها  رێكبخەن و  خۆیان 
دەربكەن،  بۆ  بڕیاریان  پیاوانن 
كە  نەشاردەوە،  ئەوەشی  هەرچەندە 
یەپەژەو  هێزەكانی  گەریالو  لەناو 
هەر  ژنانی  دیكەدا  هێزەكانی 
و  دەكەن  خەبات  چوارپارچەكە 

كەسانی ئازاو دلێریان تێدایە.
ئەم ژنە زیتە قژلولە سپی پێستە، 
دەستی راستی وەك مشتەكۆڵە لێكردو 
تائاستی  كردەوە  بەرزی  كەمێك 
دەموچاوی و ئینجا قسەی لەسەر ئەوە 
كرد، كە وەك ژنانی رۆژئاوا دەیانەوێت 
ژنان  تەواوی  “ئێمەو  بكەن،  چی 
ئازادی  بۆ  بكەین  تێكۆشان  پێویستە 
بۆ  ئاشتی  بۆ  دادگەری  بۆ  مرۆڤەكان 
بەدیهێنانی  بۆ  مرۆڤەكان  ناسنامەی 

ناسنامەی راستەقینەی ژنان”.
ئەم ژنە جەنگاوەرە داواش دەكات 
پارچەی  چوار  هەر  ئاستی  لەسەر 
ژنان  بەرگری  رێكخراوێكی  كوردستان 
ناسنامەی  “تاوەك  بكرێت،  دروست 
بدرێت،  دەرەوە  نیشانی  كورد  ژنی 
چونكە ئێستا دەرفەت هەیە، وە ژنی 
دەتوانین  هەیەو  زۆر  لێهاتووشمان 
لەچوارچێوەی  سەربەخۆبین  خۆسەرو 
و  مرۆڤانە  تۆكمەی  فەلسەفەیەكی 

ببینە هەوێنی ئاشتی لە دونیادا”.
ژنان  پاراستنی  هێزەكانی 
خۆبەخشانەی  هێزێكی  )یەپەژە( 
نەسرین  بەوتەی  یەپەگەیەو  بە  سەر 
هێزەكانی   %35 هێزە  ئەم  عەبدوڵاڵ، 
یەكینەكانی پاراستنی گەل “یەپەگە” 

پێكدەهێنێت.

نەسرین عەبدوڵاڵ...

رۆژێك لەگەڵ فەرماندەی 20 هەزار شەڕڤاندا

یەكەم تاوان لە 2019دا

خوێن ڕژا و شیوەن نەگێڕدرا
سامان عومەر

خانوویەكی الچەپ لە گەڕەكێكی 
بووە  قەاڵدزێ ،  هەژارنشینی 
دوامەنزڵی خاڵۆزا و پورزایەك، كەس 
نەبوو شیوەنیان بۆ بكات و كەسیش 
نەچوو بەالی تەرمەكانیانەوە تا ئەو 
خاكی  سپاردەی  ئاغایەك  كاتەی 
ئاستی  لە  بێدەنگی  جۆرێك  كردن، 
شۆكی  لەگەڵ  هەیە...  ڕووداوەكە 

دراوسێكانی ژنە كوژراوەكە.
6ی  ئێوارەی  شەشی  كاتژمێر 
ساڵ(   27( ژنێكی  كوژرانی  مانگ، 
گەڕەگی  لە  ساڵ(   35( كوڕێكی  و 
بووە  قەاڵدزێ   قاسمی  ئیمام 
ڕووداوە كۆمەاڵیەتیەكان  دەستپێكی 
لەساڵی نوێدا، كە خاڵۆزا و پورزان.

ئێستا  تا  ڕووداوەكە  لەسەرەتای 
كە  “ژنێك  ئەوەیە،  پۆلیس  قسەی 
كوڕێك  لەگەڵ  منداڵە  دوو  خاوەنی 
كە خاڵۆزای یەكترن ئاسەواری چەند 
فیشەكێكی دەمانچە بەجەستەیانەوە 
ژنە  لەماڵی  مردوویی  بە  دیارە، 
تەرمەكانیان  تاوانلێكراوەكەوە 
نوێی  نەخۆشخانەی  گەیەندراوەتە 

شەهیدانی قەاڵدزێ “.
لێكۆڵینەوەكان  ڕەوتی  “لەبەر 

نایخەنەڕوو”.  هەیە  زانیاری  هەندێ  
وتەبێژی  ئیسماعیل،  شۆڕش 
ڕاپەڕین،  پۆلیسی  بەڕێوەبەرایەتی 
بۆ “زەمەن” وتیشی: “هیچ كەسێك 
لەسەر  تۆمارنەكردووە  سكااڵی 

ڕووداوەكە”.
هاوسەری ژنەكە پێشمەرگە بووە 
دوای  قەاڵدزێ   سنوری  لەدەرەوەی 
دوو  ماوەی  بە  ئاگاداركردنەوەی 
تاوانەكە  ئەنجامدانی  لە  كاتژمێر 

دەگەڕێتەوە.
كە  قاسم،  ئیمام  گەڕەكی 
كوژرا،  تێدا  پورزاكەی  خاڵۆزا و 
كێشاوە و  بەسەردا  باڵی  بێدەنگی 
چەند  هەڵنەدراوە،  پرسە  خێمەی 
ماڵەكەوە  لەنزیك  گەڕەك  ژنێكی 
سەرەكیان  گفتوگۆی  دانیشتوون و 

كوژرانی دراوسێكەیانە.
كوژراوەكە  ژنە  ماڵی  دەرگای 
كڵۆم دراوە، فاتمە عەلی، دراوسێی 
لەدەستدانی  بۆ  ئاخ  ژنەكە، 
دراوسێكەی هەڵدەكێشێت “بەڕاستی 
زۆر  ژنە،  ئەو  كوشتنی  بۆ  حەیف 
 3 نزیكەی  ماوەی  بوو”،  بێتاوان 
لەگەڕەكەیاندا  بوون  كرێچی  ساڵە 
ژنێكی  نەبووە،  كێشەیەكی  “هیچ 
دینیش  پابەندی  زۆر  بوو،  بێدەنگ 
بوو”. فاتمە كە پێیوایە دراوسێیەكی 
باشی لەدەستداوە وای بە “زەمەن” 

وت.
كوڕە  دراوسێكانیان،  بەوتەی 
هاوسەرەكەی  لەگەڵ  كوژراوەكە 
بوون و  بەیەكەوە  بەردەوام  ژنەكە 
دارایی  هاوكاری  كردون و  هاتوچۆی 
دەكردن، ژنەكەش الی ژنانی گەڕەك 
چەند  باوكم  “برایەتی و  وتویەتی 
بەیەكەوە  شیرمان  هێناوەو  ژنێكی 

خواردووە”.
هەناسەیەكی  زوو  زوو 
چمكێكی  هەڵدەكێشاو  قوڵی 
الی  بەرەو  سەری  سەرپۆشەكەی 
ماڵی  لەگەڵ  بێخاڵ  دەبرد،  دەمی 
“شۆك  هەبووە،  تێكەاڵوی  ژنەكە 
تەرمەكانم  كاتەوەی  لەو  گرتوومی 
ژنەكەوە  كەسوكاری  لەالیەن  بینی 
كە  بێخاڵ  دەرەوە”  هێنرانە 
نەكراو  پێشبینی  بە  ڕووداوەكە 
وایان  خۆزگە  دەڵێت  دەزانێت 
ژنەكە  دراوسێكانی  لێنەكردایە. 
كەسوكاری  لەوەكرد  باسیان 

كوژراوەكان پرسەیان دانەناوە.
لە  ڕووداوەكە  شەوی 
شەهیدانی  نوێی  نەخۆشخانەی 
سەرەتایی  پشكنینێكی  قەاڵدزێ  
نموونەی خوێنی  كرا،  تەرمەكان  بۆ 
بۆ  نێردراوە  كوژراوەكەش  هەردوو 

پزیشكی دادوەری سلێمانی.
سەرەتاییەكانی  پشكنینە  لە 

كە  دەركەوتووە  نەخۆشخانەكە 
بەشی  بەر  فیشەك  یەك  كوڕەكە 
كەوتووە و  سەریی  پێشەوەی 
بەسەر  فیشەك   4 بۆ   3 ژنەكەش 
تەقاندنی  بووە،  سنگییەوە  و 
بۆچوونی  بەپێی  فیشەكەكانیش 
بۆ   3 دووری  لە  دادوەری  پزیشكی 
بە  تاوانەكەش  بووە،  مەترەوە   4
چەكی جۆری دەمانچە ئەنجامدراوە.
جێگری  محەمەد،  عوسمان 
نوێی  نەخۆشخانەی  بەڕێوەبەری 
“زەمەن”ی  بە  قەاڵدزێ ،  شەهیدانی 
ناردووە  خوێنمان  “نموونەی  وت 
لە  دادوەری  پزیشكی  مەڵبەندی  بۆ 
گەڕانەوەی  چاوەڕوانی  سلێمانی و 
ئەنجام و ڕاپۆرتی پزیشكی دەكەین”.
پزیشكی  پشكنینی  دوای 
تەرمی هەردوو كوژراوەكە  ماوەیەك 
شەهیدانی  نوێی  نەخۆشخانەی  لە 
كەسوكاری  ماونەتەوە،  قەاڵدزێ  
ئاسایی  مردنێكی  وەك  كوژراوەكان 

گۆڕستان  سەر  نەپڕژاونەتە 
گۆڕو  هەڵكەندنی  بەمەبەستی 

ناشتنی تەرمەكان.
ئاغا(  )بابەكر  لەالیەن  دواجار 
كەسایەتی دیاری شارۆچكەكەو چەند 
بەڕێخراون  تەرمەكان  تر  كەسێكی 
لەدرەنگانێكی  گۆڕستان و  بەرەو 

شەو بەتەنیشت یەكەوە نێژران.
كە  “زەمەن”  بەدواداچونەكانی 
ئیداری  بەرسانی  وتەی  بە  پشت 
هۆكاری  دەبەستن،  قەاڵدزێ  

ڕووداوەكە كێشەی كۆمەاڵیەتیە.
قەزای  قایمقامی  بایز،  بەكر 
پێش  ناكرێت  پێیوایە  پشدەر، 
دادوەر  ڕۆڵی  بكەون و  رووداوەكان 
پشت  ئاماژەكانی  “بەاڵم  بگێرن، 
لە  زانیاریانەی  ئەو  ڕووداوەكەو 
باس  ئاشكرابوون  كەیسەكەدا 
كێشەی  بەهۆی  كە  لەوەدەكەن 

كۆمەاڵیەتییەوە بووە”.
كوژراوەكان  كەسوكاری 

ڕووداوەكە  لەسەر  قسە  ئامادەنین 
زانیارییەكانی  بەپێی  بكەن، 
كوڕە  برایەكی  “زەمەن”  بەردەست 
بەریەككەوتن  ئەوەی  بۆ  كوژراوەكە 
ژنە  مێردی  باوك و  ماڵی  لەگەڵ 
قەاڵدزێی  ڕوونەدات  كوژراوەكە 
كردووەتە  ڕووی  جێهێشتووەو 
دەستگیركردنیش  فەرمانی  هەولێر. 
كوژراوەكە  ژنە  برایەكی  بۆ 
دەرچووە، خۆی ڕادەستی هێزەكانی 
پۆلیس كردووەو وتەی لێوەرگیراوەو 

بەفەرمانی دادوەر ڕاگیراوە.
ئەم خاڵۆزا و پورزایە بوونە یەكەم 
لە  كۆمەاڵیەتیەكان  كێشە  قوربانی 
دواهەمین  پێناچێت  كە  2019دا، 
 2018 بن...ساڵی  قوربانیش 
لەسنوری ئیدارەی ڕاپەڕین 23 كەس 
12كەسی  و  كوژراون  ئەنقەست  بە 
ئەوەش  كوشتووە،  خۆیان  تریش 
بەڕێوەبەرایەتی  ئاماری  بەپێی 

پۆلیسی ڕاپەڕین.

نەسرین عەبدوڵاڵ - فەرماندەی یەکینەکانی پاراستنی ژنان 

ئەو ماڵەی تاوانی كوشتنەكەی تێدا ئەنجامدرا           فۆتۆ: سامان عومەر
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سازدان: مەعاز فەرحان

دانانی ئەلفبێ لەالیەن بەڕێزتانەوە، 
تا چەند سودی گەیاندووە بە نەوەكان؟
منیش  پێش  سوور:  عەبدوڵاڵ 
ئیبراهیم  مامۆستا  دانراوە،  ئەلفبێ 
هەموو  وەك  دیارە  دایناوە،  باڵدار 
بە  پێویستی  ژیانەدا  لەم  شتێك 
گۆڕانكاریم  من  هەبوو،  گۆڕانكاری 
تێدا كرد ئەو كتێبەی پێشوو زەمەنی 
بەسەر چوو بوو، بەكەڵكی ئەم زەمەنە 
مامۆستایان و  داوای  لەسەر  نەدەهات، 
دۆخی پەروەردەش ئەوەی دەخواست، 
من گۆڕانكاریم تێدا كردوە و بۆ ئەوەش 
لە  ئەلفبێم  خولی  مانگ  دوو  ماوەی 
هاتمەوە  كە  ئینجا  بینیوە،  بەغداد 
لەسەر  مامۆستایان و  داخوازی  لەسەر 
تێدا  گۆڕانكاریم  زانستی  بنچینیەكی 
پرۆسەی  جیهاندا  هەموو  لە  كرد، 
تێكەوتووە،  گۆڕانكاری  پەروەردە 
چونكە گۆڕان لە قۆناغی سەرەتاییەوە 
دەستپێدەكات، لەراستیدا ئامادەكاری 
ساڵێك   13 ماوەی  گۆڕانكارییەكە  بۆ 
بەردەوامبوو، كەڵكێكی زۆری هەبوو، 
تازەیان  كتێبە  ئەم  كە  ئێستاش 
وتنەوەكەی  وانە  بەشێوازی  داناوە، 
ئەوانەی  وایە  بڕوام  دەیڵێنەوە.  ئێمە 
فێربوون  من  ئەلفبێكەی  لەسەر 

جیاوازن لەوانەی ئێستا.
لە پرۆسەی  ئێوە زمانی ستاندارد 
پەروەردەو فێركردن بەگونجاو نازانن؟

ستاندار  زمانی  سوور:  عەبدوڵاڵ 
دانانرێت،  بەیاسایی  بەرەسمی  و 
ئەنجامی  لە  دروستبێت  خۆی  دەبێت 
ئەوانە  كە  زاراوەكانەوە  تێكەڵبوونی 
زمانێك  دواییدا  لە  دەبن  تێكەڵ 
دەردەچێت دەبێت بەزمانی ستاندارد، 
یاسا و  بە  نەبووە  واڵتێكدا  هیچ  لە 
زمانی  فەرمانیحكومەت  سیستەم 

ستاندار دروستبكرێت.
قۆناغی  بۆ  ستاندارد  زمانی 
هەموو  لە  نیە،  مەرج  زۆر  سەرەتایی 
دنیا زمانی دایك بناغەیە بۆ فێربوونی 
دەبێت  بنەڕەتیدا  قۆناغی  لە  منااڵن، 
قسەی  كە  بخوێنێت  زمانە  بەو  مناڵ 
دوایی  ستانداردەكەش  جا  پێدەكات، 
لەئەنجامی تێكەڵبوونەكە دروست بوو 
ئەوە شتێكی چاكە، بەاڵم پێموانیە بۆ 
پەیڕەو  هەبێت  لەشوێنێكدا  خوێندن 

كرابێت.
كتێبی  لەگەڵ  ئێوە  كەوابێت 
لەسەر  نین  یەكگرتوودا  ئەلفبێی 

ئاستی هەرێم؟
عەبدوڵاڵ سوور: ئەلفبێی یەكگرتوو 
لە  نیە و  چاك  شتێكی  بەتەواوەتی 
هیچ شوێنێكی ئەم دنیایەدا نیە ناوی 
ئەلفبێی یەكگرتوو بێت. ئەگەر راستت 
چاك  تەوێڵە  لە  هەورامیەكان  دەوێت 
نەك  بخوێنن،  خۆیان  بەزمانی  وایە 
مامۆستا  نمونە  بۆ  ئێمە،  بەشێوازی 
 1927 ساڵی  لە  كە  شاعیر  گۆرانی 
لە تەوێڵە مامۆستا بووە بەشێوەزاری 
پێش  وتوەتەوە.  وانەی  هەورامیانە 
بنێت،  دانبەوەدا  یونیسێف  ئەوەی 
كە پێویستە زمانی دایك بەفەرمی لە 
هەموو شوێنەكاندا بخوێنرێت ئەو ئەو 

كارەی كردوە.
شێوازە  ئەو  لەگەڵ  ئێوە  كەواتە 
وەزارەتی  ئێستا  كە  نین  خوێندنەدا 

پەروەردە پەیڕەوی دەكات؟
شێوازی  ئەم  سوور:  عەبدوڵاڵ 
لەنێو  بەكێشە  بووە  خوێندنە 
لە  نامۆیە،  شتێكی  مامۆستایاندا و 
هەموو دنیادا خوێندن بەزمانی دایكە 
شەشیش،  پۆلی  تا  یەكەوە  پۆلی  لە 
شێوازە  ئەم  لەسەر  قسەمان  ئێمە 
هەیە و ناكرێت مناڵ بكرێت بە كێڵگەی 
دڵنیام  سەد  سەدا  تاقیكردنەوە. 
لەمشێوازی  پەروەردە  وەزارەتی 
ئەمە  دەبێتەوە،  پەشیمان  خوێندنە 
نیە  وێنەی  دونیا  لە  نامۆیە و  شتێكی 
ئینگلیزی و  بە  بهێنیت  مناڵ  تۆ  كە 
زمانی  راستە  بكەی.  فێری  فەرەنسی 
دووەم  زمانی  بەاڵم  پێویستە،  دووەم 

نابێت بكرێت بەزمانێكی بنەڕەتی.
لەچی  بیریان  ئەمانە  نازانم 
كەس  هەر  ئەزانن  وا  كردوەتەوە 
بە  ئەبێت  ئیتر  خوێندی  بەئینگلیزی 
ئینگلیزی  هەن  كەس  هەزاران  زانا 
ئەزانن بەاڵم نەخوێنەوارن، لەبەرئەوەی 

زمان ئامرازە و زانست نیە، 
سەلمێنراوە،  زانستیشەوە  لەڕووی 
زمانی  فێربوون،  بۆ  هۆكار  باشترین 
ناگاتە  تر  شتێكی  هیچ  دایكە، 
كە  تۆ  فێربوون،  بۆ  دایك  زمانی 
زانست  فێری  كورد  مناڵی  دەتەوێت 
زانكۆش  پێویستە  ئەسڵەن  بكەیت، 
لەسەرەتای  بخوێنێت.  كوردی  بە 
زۆربەی  هەوڵدرا  ئەیلولەوە  شۆڕشی 
كوردی،  بۆ  وەربگێڕدرێن  كتێبەكان 
بنەڕەتی  مەرجی  دەبێت  دایك  زمانی 
باش  هیچ كەسێك  فێربوون،  بۆ  بێت 
فێرنابێت ئەگەر بەزمانی دایكی خۆی 

نەخوێنێت.
ئینگلیزی  دەزانن  كەوا  ئەوانەشی 
داڕشتنێك  كاتێك  گرنگە،  زانین 
بەكوردی  نووسێت  شتێك  یان 
بیردەكاتەوە و بە ئینگلیزی دەینووسێت 
مەگەر  كوردییانەیە،  بیركردنەوەكەی 

لەدایكبوبێت  بەریتانیا  لە  مناڵێك 
هەڵەن  زۆر  بیربكاتەوە،  ئینگلیزیانە 
ئەوانەی پێیانوایە فێربوون بەزمانێكی 
ترە، فێربونی زانست بەزمانی دایكە. 
دەكەمەوە،  دڵنیا  الیەك  هەموو 
رۆژان  لە  رۆژێك  پەروەردە  وەزارەتی 
پەشیمان دەبێتەوە لەم كارە، چونكە 
ئەمانە  جیهاندا،  لە  نیە  نموونەی 
دەرەوە  لە  رووكەشانەیان  شتێكی 
بینوە و هاتوون لێرە جێبەجێی دەكەن. 

واتە لەگەڵ ئەم شێوازەدا نیت؟
لەگەڵیدا  نەك  سوور:  عەبدوڵاڵ 
بیرۆكەی  ئەوانەی  پێویستە  نیم 
هێنا  وانەكانیان  بەئینگلیزیكردنی 
مناڵ  لە  سەریان  بكرێن،  موحاسەبە 

شێواندووە. 
كەواتە چی بكرێت بۆ سەرخستنی 
پاراستنی  خەمیان  كە  پرۆژانەی  ئەو 

زمانی دایكە؟
یەكێتی  ئیشی  سوور:  عەبدوڵاڵ 
نەماوە  ئەوە  تەنها  مامۆستایان 
مامۆستایان  لەخۆشگوزەرانی  بیر 
ئەوەش حەقی خۆیانە،  كە  بكاتەوە، 
بەاڵم پێویستە قسەی هەبێت و چاودێر 
بێت بەسەر وەزارەتی پەروەردەوە، با 
چەندین كۆڕ و سیمینار بگیرێت لەسەر 
مەسەلەی زمانی دایك، ئەگەر ئەوانەی 

ئەم فكرەیان هێناوە و سەلماندیان كە 
مەعقولە  دایك  بەزمانی  نەخوێندن 

قەینا ئێمە چەپڵەیان بۆ لێدەدەین.
ئێستا بەشێك لە دایكان و باوكان 
حەز دەكەن مناڵەكانیان بە ئینگلیزی 
بخوێنن و بۆ ئەمەش بەدوای قوتابخانە و 

مامۆستای ئینگلیزیدا دەگەڕێن؟
ئیشی  پێموایە  سوور:  عەبدوڵاڵ 
یەكێتی مامۆستایان و سەرپەرشتیاران 
ئەوەیە، كە بەرچاوی دایكان و باوكان 
ڕوونبكەنەوە، لە پەروەردەدا راپرسی 
نیە، كە تۆ بڕۆیت لە باوكێك بپرسی 
یان  بەدڵە  دایكت  زمانی  خوێندنی 
باوكەكان  دایك و  هەموو  لە  نا، 
خوێندەوارن،  ئەوانەشی  هەتا  بپرسە 
هندی  ئینگلیزی و  بە  مناڵەكەت  كە 
پێوەدەكات.  شانازیشی  بخوێنێت 
قەدەغەیە،  راپرسی  پەروەردەدا  لە 
دروستكردووە  پەروەردەیان  ئەوانەی 
كۆمەڵگە،  نەك  بوون  كەس  یەك 
لە  هەڵەیە،  شت  زۆر  بۆ  راپرسی 
پەروەردەدا هەمیشە كەسێك شتێكی 
دروست كردووە نەك كۆمەڵ و راپرسی، 
كوفرە دایك و باوك ئەكرێن بەنموونە 
دواكەوتووی  كۆمەڵگایەكی  لە 
نەخوێنەوار، دكتۆر هەبووە هەرچەندم 
لە  كە  تێیگەیەنم  نەمتوانیوە  كردووە 
قۆناغی سەرەتاییدا پلەبەندی یەكەم و 
دووەم كوفرە، چونكە ئەوە پەیوەندی 
بە توانای عەقڵیەوە نیە پەیوەندی بە 

هەوڵدانەوە هەیە.
دەرەوە  دەچنە  كە  ئەوانەی 
شتێك بە رووكەش دەبینن و یەكسەر 
لە  دەكەن،  جێبەجێی  دەیهێننەوە 
سەرەتاییدا  قۆناغی  لە  دنیادا  هەموو 
نیە،  وانەكاندا  لە  پسپۆڕییەتی 
لێدێت  وای  زانستی...هتد.  بیركاری و 
ئەم وەزارەتی پەروەردەیە لە ئەمریكا و 
بهێنیت  بۆ  ستافی  ئەوروپایشەوە 
هەموو  چونكە  بكەن،  چاكی  ناتوانن 
وەزارەتە  بەم  بدرێت  عێراق  پارەی 
بدات  مامۆستایان  پارەی  ناتوانێت 
 20 بەشی  زۆرە،  مامۆستامان  ئەوەنە 

ساڵی دیكە مامۆستامان هەیە ئەگەر 
بۆ  چونكە  دابخەن،  پەیمانگاكانیش 
هەموو وانەكان پسپۆڕیان داناوە، من 
كە خۆم بووم بە مامۆستا لە گوندی 
پۆلم  پێنج  هەورامان  خەرپانی 

هەبوو. 
پۆلە  پرۆگرامەكانی  كە 
بە  كران  بنەڕەتیەكان 
بە  پرسیان  ئینگلیزی 

تۆكرد؟
 : ر و سو ڵاڵ و بد عە
ك  یە نە لیژ
وەزارەت  لە 
ە  و ا ستكر و ر د
تی  یە كا ۆ ر سە بە
وەزیر منیش ئەندامم 
تێیدا، بۆچوونی خۆشم وتووە، 
وەزیری  چیە،  سودی  بەاڵم 
بەاڵم  دەگرێت،  گوێ  پەروەردە خۆی 
دەوروبەرەكەی وازناهێنن و ئەڵێن كاكە 
ئینگلیزی زۆر زەرورە وا ئەزانن ئەگەر 
ئینگلیزی بزانیت ئیتر عالمی. جەمال 
كەركوك  لە  كە   1957 ساڵی  نەبەز 
دادەمەزرێت، فیزیا دەكات بە كوردی، 
بە رەحمەت بێت سەعید قەزازیش بە 
كە  مەكتەبەكەی،  دەچێتە  رێكەوت 
بە  تەختەكە  لەسەر  فیزیا  دەبینێت 
كوردی نوسراوە زۆری پێخۆش دەبێت و 
بە مامۆستایەكی تر دەڵێت كوڕم من 
كوڕەكەی  وەكو  تۆش  ئەكەم  حەز 
ئاوا  دەوڵەمەند  تازە  تۆفیقی  حاجی 
پێشتر  تەلەبەكاندا.  لەگەڵ  هەوڵبدە 
دەیانوت هەندێك وشە لە پۆلی یەك و 
ئەسڵەن  هەبێت،  فەرهەنگی  دوودا 
كوفرە هیچ كتێبێك فەرهەنگی هەبێت.
لەسەر  پێداگری  زۆر  ئێوە  بۆچی 
پەروەردەدا  لەبواری  بۆچوونەكانتان 

دەكەنەوە؟
بناغەی  سوور:  عەبدوڵاڵ 
میللەتێك  هەموو  گەشەسەندنی 
پەروەردەیە، كە پەروەردە پێشنەكەوت 
مەحاڵە كۆمەڵگە پێشبكەوێت، با ئەو 
داوایان  خەڵك  كە  گۆڕانكارییانەی 
بكرێن،  جێبەجێ  هەمووی  دەكات، 
بێت  ئەمە  هەر  پەروەردەكە  با  بەاڵم 
هیچ  كۆمەڵگەكە  هەبێت  باوەڕت 

پێشكەوتن بەخۆوە نابینێ.
كۆڵەكە  دوو  لەسەر  گەشەكردن، 
پەروەردەیە،  ئابووری و  وەستاوە، 
خەڵكەكانمان و  ئێمە  بەداخەوە 
خەمی  سیاسەتمەدارەكانمان 
لێنازانن.  هیچی  نیە و  پەروەدەیان 
بەقەد  سەرۆكەكان  لەواڵتان  بەاڵم 
پەروەردە  لە  پەروەردە  پسپۆڕەكانی 
دەزانن، بۆچی چونكە پەروەردە وانەی 
بنچینەییانە لە هەموو قۆناغەكاندا، الی 
ئێمە وانیە ئەندازیارێك كە دەردەچێت 
مناڵە  پەروەردەی  نایزانێت  ئەوەی 

چونكە نەیخوێندووە.

عەبدوڵاڵ سوور، دانەری ئەلفبێی كوردی:
بەئینگلیزیکردنی خوێندن گەورەترین هەڵە بوو

ئێمە خەڵك و 
سیاسەتمەدارەكانمان 
خەمی پەروەدەیان 
نیە و هیچی لێنازانن

گۆرانی شاعیر 
پێش یونیسێف 
وتویەتی مندااڵن 
دەبێت زمانی دایك 
بخوێنن
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وەزارەتی  پەروەردە یەكێكە لە وەزارەتە هەستیارەكانی  
حكومەتی  هەرێمی  كوردستان و پەیوەندییەكی  كاریگەرو 
جا  كۆمەڵگەدا،  بەتاكی   تاك  لەگەڵ  هەیە  دانەبڕاوی 
ناڕاستەوخۆ،  یان  بێت  راستەوخۆ  پەیوەندییە  ئەم 
هەر  گەشەی   ئاستی   بۆ  پێوانەیەكە  ئەوەی   وێڕای   ئەمە 
واڵتێك و پێشكەوتنەكانی ، لەبەرامبەریشدا ئاستی  زانست و 
نوێگەریی و  بە  پێویستی   هەمیشە  فێركردن  پەروەردە و 
هەنگاوی جدیی هەیە تا لەگەڵ گۆڕانكارییەكانی  سەردەم 
لە ڕەوڕەوەی  بەردەوامی  داهێنانەكان و  بڕوات و دانەبڕێت 
واڵت  گەل و  بە  سەركەوتوو  كادری   هەبێت  توانای  

ببەخشێت.
ئەوەی  كە دەبێت دەسەاڵتی  كوردی   وێڕای   هەڵبەتە 
گرنگی  تەواو بدات بەم كەرتە، لەبەرامبەریشدا دوو الیەنی  
سەرەكی و گرنگ هۆكاری  پێشخستن و گەشەكردنی  كەرتی  

پەروەردەن.
بە  پێویستی   بەردەوام  پەروەردە  كەرتی   یەكەم: 
نوێبوونەوەو بە كەسانی  خاوەن ئەزموون و شارەزا هەیە، 
لەگەڵ كردنەوەی  دەرگا بەڕووی  گەنجاندا، نەك بە كەسانێك 
قەتیسبووی   بیركردنەوەیەكی   و  سواو  مێشكێكی   بە 
روونادات.  دەستیان  لەسەر  تازەگەری   كە  سااڵنێك 
سەرلەنوێ   پێویستە  پەروەردە  وەزارەتی   هەیكەلی   واتە 
دابڕێژرێتەوە، ئەمەش مانای  ئەوە نیە هەركارێك پێشووتر 
ئەنجامدرابێت كەڕەتی  سفر بكرێت، بەڵكو بەپێچەوانەوە 
رابگیرێت،  بەرز  پێشوو  ستافەی   ئەو  كارەكانی   دەبێت 
چونكە ئەوەی  لە سااڵنی  رابردوو لەالیەن ستافی پێشوو 
كراوە باش یان خراپ ئەوەندە لەهەگبەكەیدا هەبووە، بەاڵم 
بڕوای   ئەوا  دامەزراوەدا،  بەم  پێدانەچوونەوە  لەئەگەری 
ئەوەشی   روونادات،  تازەگەرییەك  هیچ  كە  هەیە  تەواوم 
رێنماییەكان،  لە  كاتیە  جوانكارییەكی   دووبارە  دەكرێت 
ئەمە مانای  بێبایەخكردنی  هیالكی و ماندوبونی  خەڵكانێك 
نیە، ئەوەندەی  مەبەستمە بڵێم دەبێت رێگە بەئەقڵێكی  
خاڵەش  ئەم  جێبەجێكردنی   بۆ  بدەین،  نوێ   كراوەو 
لەم  وردی   بە  پەروەردەیە  داهاتووی  وەزیری   ئەركی  
مەسەلە بڕوانێت و دور لە هەر موجامەلەیەكی  شەخصی و 
وەزارەتەكەی   لەناو  گۆڕانكارییە  ئەو  هەوڵبدات  حیزبی  
ئەنجامبدات، كە زیاتر لەنێو دیوانی  وەزارەت و بەڕێوەبەرە 
خەمی   پێویستە  راوێژكارەكان  دەگاتە  تا  گشتییەكان و 
دڵی   راگرتنی   بۆ  نەگەڕێتەوە  بێت و  وەزارەت  سەرەكی  

ئەم و رازیكردنی  دڵی  ئەو.
دووەم: الیەنی داراییە، كە هۆكاری  سەرخستنی  ئەم 
كاروانەیە، لەكابینەی  پێشوودا، كە ئەم قەیرانە دەركەوت، 
پێیانوابوو  شارەزایان  پەروەردە و  وەزیری   هەمیشە 
كەمەو  دانراوە  پەروەردە  وەزارەتی   بۆ  بودجەیەی   ئەو 
بگرن و  لەبەرچاو  ئەمە  حكومەت  پەرلەمان و  پێویستە 
لەگەڵ خواستەكانی   تا  بكرێت  زیاد  بەشێوەیەك  بودجە 
بگونجێت،  كەرتەدا  ئەم  هەستیاری   گرنگی  و  پەروەردەو 
چارەسەر  هەیە  بوونیان  كەموكوڕییانەی   ئەو  لەگەڵ 
بەاڵم  نەبنەوە.  دووبارە  سااڵنە  هێندە  چیتر  بكرێن و 
بەداخەوە لەماوەی  سااڵنی  كابینەی  هەشتەم ئەم راستیە 

لەبەرچاو نەگیرا.
ئێستاش ئەركی  وەزیری  نوێ  و كابینەی  داهاتووە لەگەڵ 
هەبوونی  قەیرانی  دارایی، بەوەی  ناتوانێت ئەو بەشەی  بە 
الیەنی  دارایی  چارەسەر دەبێت، هەر لە چاپكردنی  كتێب و 
كارمەندان و  ژیانی   باشتركردنی   قوتابخانەو  كردنەوەی  
تاقیگەو  پێداویستیەكانی   دابینكردنی   میتۆدو  گۆڕینی  
ئاسانكاری  بۆ ژیانی  خوێندكاران و قوتابیانی  گوندنشینان و 
پەروەردەیی   كۆنگرەی   ناوەرۆكی   جێبەجێكردنی  
خولی   دابینكردنی   دەگاتە  تا  بەسترا،  لەكاتێكدا  ئەگەر 
باشتركردنی   مامۆستایان و  زانستی   ئاستی   بەهێزكردنی  

ژیانیان و كێشەی  هەمیشەیی  میالك و دامەزراندن.
هەربۆیە دەبێت الیەنی دارایی خەمی  وەزارەت بێت و 
فشارەكانی بۆ سەر حكومەت و پەرلەمان  زیاتر بكات، تا 
پەروەردە بەشێوەیەكی  چەقبەستوو نەمێنێتەوەو ئەركی  
تەنیا دەركردنی  رێنمایی  بێت و كاریگەری  نەبێت لەسەر 
پێشكەوتنی  پەروەردە! لێرەدا گرنگە ئەو كەسەی دەبێتە 
سەركەوتنی   وەزارەتەكەی   بۆئەوەی   پەروەردە،  وەزیری 
الیەنە  دوو  ئەم  هەقە  ئەوا   بێت،  دیار  پێوە  بەرچاوی  
ئاماژەم  الیەنەی   دوو  لەو  یەك  هیچ  لەبەرچاوبگرێت، 
ناهێنێت،  پێداوە پێشكەوتن لەكەرتی  پەروەردەدا بەدی  
بڕیارو  ئەمەش  بۆ  بكرێت،  فەرامۆش  الیەنێكیان  ئەگەر 
وەزارەتێكی   تا  گەرەكە  بوێرانەی   پێداچوونەوەیەكی  
بەپشت  پەروەردە  وەزارەتی  دەنا  بەدیبێت،  نمونەیی  

كردنە ئەو دوو بوارە، ئەوا دەچێتە سوڕی  متبوونەوە.

وەزارەتی پەروەردە
نوێگەری و قەیرانی  دارایی

بەرهەم مستەفا

پرۆفایل
مامۆستا عەبدوڵاڵ سوور، ساڵی 
1941 لە عەبابەیلێی هەڵەبجە لە 
دایكبووە، دەرچووی پەیمانگای 
مامۆستایان و سەرپەرشتیاری 

پەروەردەی بووە، دواتر بووەتە 
سەرپەرشتیاری تایبەتی ئەلفبێ  و 
دوای مامۆستا ئیبراهیم ئەمین 

باڵدار ئەلفبێی داناوە.



جیهاد جەالل

كاتێك  ئێستا  پێش  ساڵ  هەشت 
پزیشكەكان بە محەمەد قادری )43 ساڵ( 
دەڵێن دووچاری نەخۆشی شەكرە بوویت، 
خواردنی  لە  وازهێنان  بڕیاری  ئەو  ئیتر 
تائێستا  كاتەشەوە  لەو  دەدات و  شەكر 
بەهیچ شێوەیەك بەالی خواردنی شەكردا 

نەچووە.
بە وازهێنانی لە شەكر سەرەڕای ئەوەی 
هەروەها  بووە،  باشتر  نەخۆشییەكەی  كە 
زیاتر  لەشی  بەرگری  ئەوەی  بووەتە هۆی 

لە جاران بەهێزبوون بەخۆیەوە ببینێت.
“راهاتوم لەوەی چا بە تاڵی بخۆمەوە و 
ئەوەیە  گرنگ  نیە،  كێشەیەكم  هیچ 
تەندروستیم باشە” محەمەد قادر وای وت.
چا  شەكر و  دۆستایەتی  حازر  حاڵی 
كە  ئەوانەی  زۆرن  نەماوە  جاران  وەكو 
تەرك  شەكریان  محەمەد  هاوشێوەی 
لە  باس  رۆژانە  پزیشكەكان  كردوە. 
خواردنەوەی  خواردن و  شەكر و  خراپی 
تەندروست دەكەن. لەگەڵ ئەوەشدا خەڵك 
پێشكەوتنەكانی  بەهۆی  جاران  لە  زیاتر 
دەستیان  باشتر  تەكنەلۆژیاوە  بواری 
بارەی  لە  زانیارییەكان  سەرچاوەی  بە 
بووەتە  ئەوەش  دەگات،  تەندروستییانەوە 
ئەو  زۆرەكانی  مەترسییە  لە  ئەوەی  هۆی 
“ژەهری  بە  كە  ببنەوە  ئاگادار  خۆراكە 

سپی” ناودەبرێت.
جەخت  تەندروستی  بواری  پسپۆڕانی 
مەترسیدارترین  شەكر  دەكەنەوە،  لەوە 
وا  زیادخواردنیشی  مرۆڤ  بۆ  خواردنە 
ببێت  ئالودەی  زیاتر  كەسە  ئەو  دەكات 
دوای خواردنیشی وزەیەكی زۆر بەو كەسە 

دەدات كە دواتر سەرف نابێت.
یەكێكی  ساڵ(   30( مستەفا،  توانا 
دیكەیە لەو كەسانەی ماوەی چەند مانگێكە 
“دوای  هێناوە،  شەكر  خواردنی  لە  وازی 
زۆرانەی  زیانە  ئەو  شەكر  زانیم  ئەوەی 
بهێنم”.  خواردنی  لە  واز  بڕیارمدا  هەیە 
توانا وای وت، كە جاران بەردەوام هەستی 
دوای  كردوە و  ماندوێتی  سەرئێشەو  بە 
هیچ  دەرمان  زۆر  ڕێژەیەكی  بەكارهێنانی 
شتێك نەیتوانی لەو ئازارە ڕزگاری بكات.

دواتر بەهۆی كۆكردنەوی زانیاری لەسەر 
زیانەكانی شەكر لە تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان و 
باوەڕپێكراوەكانەوە  زانستییە  سەرچاوە 
واز  بەیەكجاری  بڕوایەی  ئەو  گەیشتە 
“لە  وتی:  توانا،  بهێنێت.  شەكر  لە 
ڕێنماییەكاندا باس لەوە دەكرا وازهێنان لە 

شەكر دوورت دەخاتەوە لەسەر ئێشە”.
دەگاتە  میوان  كاتێك  كوردستان  لە 
چا  دانانی  بە  دەمەتەقێ  شوێنێك 
دەستپێدەكات، یەكێك داوای چای شیرین و 
جگە  دەكات،  دیشلەمە  داوای  یەكێكیش 
لەوەش بەسەدان چایخانە بەسەر شەقام و 
لەناو بازاڕەكاندا باڵوبوونەتەوە، خەڵك لە 
خواردنەوە  چا  دەستبەرداری  دەرەوەش 

نابن.
 13 ماوەی  ساڵ(   27( جەالل،  كاوان 
لەوەكرد  باسی  هەیە،  چایخانەی  ساڵە 
بەراورد بە سااڵنی ڕابردوو ئێستا خەڵكێكی 

زۆر وازیان لە شەكر هێناوە.
كە  داناوە  كەسانە  ئەو  بۆ  “خورمامان 
لەوانە  بەاڵم هێشتا زۆرێك  ناخۆن،  شەكر 
بەوەی  ڕاهاتوون  و  ناخۆن  خورماكەش 
وای  كاوان جەالل  بخۆن”.  تاڵی  بە  چاكە 
وت. بەشێك لە خەڵك لەجیاتی چا خورما 
بەكاردەهێنن، لە مااڵن و لە چایخانەكانیش 

دادەنرێت.
ساڵە  پێنج  ماوەی  تاڵب،  زانكۆ 
زیاتر  گەنجان  دەڵێت  داناوە،  چایخانەی 
دوو  “زۆرجار  هێناوە  شەكر  لە  وازیان 
كەس  یان زیاتر پێكەوە داوای چا دەكەن، 
بێ  چای  داوای  زیاتریان  یان  كەسێك 
شەكر دەكات”. زانكۆ وای وت، كە دەڵێت 
ماوەی ساڵێك زیاترە هەستی بەوەكردووە 
خەڵكێكی زۆر دەستبەرداری شەكر بوون، 
بەشێك  كردوەتەوە  كەمم  خۆشم  “ئێستا 
لەوانەش وازیان لێهێناوە دەڵێن دەمانەوێت 

قەڵەو نەبین”.
وایكردووە  ئەوەی  دەڵێن  پزیشكەكان 
خەڵك زیاتر پەنا بۆ خواردنی شەكر ببەن 
ئەوەیە، هاوشێوەی خواردنەوە كهولییەكان 
مرۆڤ هۆگری خۆی دەكات، بۆیە ئەوانەی 
لەماوەی  ئەگەر  دەخۆن،  زۆریی  بە  شەكر 
ببن،  دەستبەرداری  كەمدا  رۆژێكی  چەند 
ئەوا ڕەنگە دووچاری ئازاری سەرئێشەیان 
بكات، بۆیە ڕێنمایی ئەو كەسانە دەكرێت، 
لە  بهێنن  شەكر  لە  واز  دەیانەوێت  كە 
كتوپڕ  بەشێوەیەكی  هەوڵبدەن  سەرەتاوە 
بەهێواشی و  بەڵكو  دوورنەكەونەوە،  لێی 
بكەنەوە  كەمی  ڕۆژێك  چەند  بەماوەی 

پاشان بەیەكجاری دەستبەرداری ببن.
بواری  پسپۆڕی  محەمەد،  د.دارا 
باسی  خۆراك،  كۆنتڕۆڵی  شیكاری و 
لەوەكرد، شەكر بە دەیان كاریگەری خراپ 
جێدەهێڵێت،  مرۆڤ  جەستەی  لەسەر 
شەكر  شێوەیەك  بەهیچ  گرنگە  زۆر  بۆیە 

بەكارنەهێنرێت.
“چەندین توێژینەوە لەسەر ئاستی زانكۆ 
زۆرەكانی  زیانە  بارەی  لە  جیهانییەكان 
هاوڕان  سەرجەمیان  كە  كراون،  شەكرەوە 
لەسەر ئەوەی شەكر زیانی مەترسیداری بۆ 

مرۆڤ هەیە”.
د.دارا ڕوونیكردەوە، شەكر تەنها ئەوە 
چەندین  بەڵكو  چاوە،  دەكرێتە  كە  نییە 
لە  زۆر  ڕێژەیەكی  كە  هەن  دیكە  خۆراكی 
“شیرینییە  لەوانەش  تێدایە،  شەكریان 
خواردنەوە  كێك و  دەستكردەكان و 

ئەوانەش  خواردنەوەی  بۆیە  گازییەكان، 
بەتایبەت بە ڕێژەیەكی زۆر، زیانی زۆری بۆ 

تەندروستی هەیە”.
وەكو  درێژخایەنی  نەخۆشی  ئەوانەی 
شەكرە و فشاری خوێنیان هەیە، بەردەوام 
دەرمان و  بەكارهێنانی  بە  پێویستیان 

چاودێری پزیشك هەیە.
لە شەكر  كاتەوەی  لەو  قادر،  محەمەد 
دووركەوتووەتەوە، بەكارهێنانی دەرمانیشی 
الی  دەچێتە  كەمتریش  كەمكردووەتەوە و 
وەك  تریش  خەڵكی  “هیوادارم  پزیشك، 
من واز لە شەكر بهێنن و خەمی تەندروستی 

خۆیان بخۆن”.

دیارترین زیانەكانی شەكر لەسەر 
جەستەی مرۆڤ

بۆ  لەش  توانای  لەدەستدانی   -
بەرگریكردن لە بەكتریا زیانبەخشەكان.
- كلۆركردن و پوكانەوەی ددانەكان.

- بەرزبوونەوەی چەوری خوێن.
- زیادبوونی چەوری لەش.

گورچیلەو  بەردی  -زیادبوونی 
الوازبوونی.

- تەنگەنەفەسی.
- زیادبوونی نەخۆشییەكانی جگەر.

- دەبێتە هۆی خۆراك پێدەری خانە 
شێرپەنجەییەكان.

نەخۆشیە  بە  تووشبوون  ئەگەری   -
درێژخایەنەكان زیادەكات.

جۆنیفێف ئوكلمان، پسپۆڕی خۆراكی 
شتێك  هەموو  پێش  دەڵێت  كەنەدی 
دیاری  نەخواردنەكە  هۆكاری  دەبێت 
نەبوو  برسی  منداڵەكە  ئەگەر  بكرێت، 
بەزۆر  نابێت  لێبگیرێت و  ڕێزی  دەبێت 
دەبێتە هۆی  پێبدرێت، چونكە  خواردنی 
بەسەر  منداڵەكە  دەسەاڵتی  تێكچوونی 
دایك و  دەبێت  خواردنیدا،  ئارەزووی 

خواردنی  ئارەزووی  تێبگەن  لەوە  باوك 
منداڵێك لەگەڵ منداڵێكی دیكە جیاوازی 
با  نەبوو،  برسی  منداڵ  كاتێك  هەیە، 
لە  بەشداربێت  دابنیشێت و  سفرە  لەسەر 

كۆبوونەوەی خێزانەكەدا.

هۆكار
ئۆكلمان دەڵێت كاتێك منداڵ بۆ چەند 
دەبێت  نەیخوارد،  یەك  لەسەر  شەوێك 
لەوانەیە هۆكار  هۆكارەكەی دیاریبكرێت، 

خواردبێت،  زۆری  ڕۆژدا  لە  بێت  ئەوە 
دیكەی  شتی  نانخواردن  پێش  یان 
وەرزشی  یان جوڵەو  الوەكی خواردبێت، 

نەبووبێت.
بخوات  نەیویست  هەر  منداڵ  ئەگەر 
دەبێت دایك و باوك هەوڵبدەن رازیبكەن 
بخوات،  نان  سفرە  لەسەر  لەگەڵیان  تا 
منداڵ  خواردنی  بۆ  كات  باشترین 
لەگەڵ  سفرە  لەسەر  ئامادەبوونیەتی 

خێزانەكەیدا.

تامی خواردن
خواردنێك  نەبوو  رازی  منداڵ  ئەگەر 
بگۆڕدرێت،  جۆرەكەی  دەبێت  بخوات، 
نزیكەی 10 تا 1٥ جۆر خواردنی بخرێتە 
دەدۆزێتەوە  تامە  ئەو  تا  بەردەست 

ئارەزووی دەكات.

منداڵ چۆن سەرنجی دایك و باوكی 
ڕادەكێشیت؟

دژی  بتوانێت  منداڵ  فشارێك  تاكە 
نەخواردنە،  بەكاریبهێنێت  باوكی  دایك و 
بەكارهێنا،  ڕێگایەی  ئەو  منداڵ  كاتێك 
باوك  دایك و  شێوەیەك  بەهیچ  نابێت 
بەكاربهێنن،  لێدان  هەڕەشەو  زمانی 
لەسەر  سووردەبێت  زیاتر  ئەو  چونكە 
بخرێتە  خواردنی  دەبێت  ڕەفتارەی،  ئەو 
لێبكرێت،  زۆری  ئەوەی  بێ  بەردەست 
یەكەم  منداڵ  بدرێتێ،  كاتی  پێویستە 
دەكات و  خواردن  سەیری  چاو  بە  جار 

دواتر بۆنی دەكات و پاشان تامی دەكات، 
منداڵدا  هەندێك  لە  لەوانەیە  ئەوەش 

پرۆسەیەكی هێواش بێت. 

ئارەزووی منداڵەكە چی؟
لە  بەشداربێت  منداڵ  گرنگە 
ئامادەكردنی خوانی خێزان، بەوە هەست 
بە شانازی دەكات و ئیشتیهای دەكرێتەوە، 
بە  تەواوی  بە  ئەگەر خواردنەكەی  بەاڵم 
جۆرێكی  داوای  كات  هەموو  نەبوو؟  دڵ 
ئۆكلمان  كرد؟  خواردنی  دیاریكراوی 
ئەگەر  بەگوێیبكرێت، ئەی  نابێت  دەڵێت 
هەر  نەخواردن؟  لەسەر  بوو  بەردەوام 
كە  بدرێتێ  خۆی  خواردنەكەی  نابێت 
داوای دەكات، بەڵێ ئەوە قورسە لەسەر 
چارەسەر  ڕێگای  بەاڵم  باوك،  دایك و 
بەردەستی  لە  دیكە  خواردنی  ئەوەیە، 
لێبكرێت  زۆری  ئەوەی  بێ  دابنرێت، 
بیخوات، بەاڵم زۆرینەی دایكان و باوكان 
خواردنە  ئەو  هەر  داوەكەوەو  دەكەونە 
كات  هەموو  كە  منداڵەكانیان  دەدەنە 
داوای دەكەن، بەاڵم لە ڕاستیدا منداڵ بە 
دەگمەن ڕقی لە جۆرێكی خواردن دەبێت.

هۆشداری
تیا  بێهێزییان  منداڵ  كاتێك  هەر 
نەخواردناو  ئەنجامی  لە  دەركەوت 
نەیانتوانی چاالكی ڕۆژانەیان ئەنجام بدەن 
پزیشكی  الی  ببرێنە  دەبێت  كاتە  ئەو 

پسپۆڕ.

دۆستایەتی شەكر و چا نامێنێت

کاتێک منداڵ خواردنی نەخوارد، چی لێبکرێت؟

د. ئیكرام حوسێن

كاتێك  بەاڵم  هەن،  زۆرمان  ڕۆژنامەنووسی 
نیشن،  هەر  كەمن  نەك  ژماردنیان،  سەر  دێیتە 
رۆژنامەنووسان  ژمارەی  ئێستا  وەك  كاتێك  هیچ 
كوچەو  هەموو  لە  بڵێم  خەریكە  نەبوون،  زۆر 
ئایا كاری  كۆاڵنێكدا ڕۆژنامەنووسێك هەیە، بەاڵم 

راستەقینەی ڕۆژنامەنووسی دەكەن؟
سەردەمی  یان  ڕابردوو،  سااڵنی  بە  بەراورد 
زۆر  تەندروستی  دۆخی  ئێستا  بارینەكە،  كفتە 
بەرەو  نەخۆشخانەكان  لە  خزمەتگوزاری  خراپە، 
كەمبوونەوە دەڕۆن، ڕێكدەكەوێت جۆرێكی دەرمان 
بەردەست  نەخۆشخانەیەكدا  لە  زۆر  بۆماوەیەكی 
ئەهلییەكان  نەخۆشخانە  رۆژ  دوای  ڕۆژ  نییە، 
بەناوی  یەكێك  هەڵكشانە،  بەرەو  ژمارەیان 
یەكێك  هەرزانییەوەو  بەناوی  یەكێك  خزمەتەوەو 
بەناوی كوالیتییەوەو یەكێكی تر بەناوی سەدەقەوە، 
لە ڕاستیشدا كاری هەموویان پووڵ پەیدا كردنە، 
نەخۆشخانە  الوازبوونی  زۆربوونیشیان  هۆكاری 
حكومییەكانن، بە كێش بەڕێوە دەڕۆن؟ بە ستاف و 
هەندێكیان  حكومییەكان،  نەخۆشخانە  پزیشكانی 
لەوانەیە  بكەیت،  لەگەڵ  لێپرسینەوەیان  گەر 
بۆ  كار  حەقیقی  كاتژمێری   10 هەفتەیەكدا  لە 
حكومەت نەكات، لەكاتێكدا لەوانەیە كاركردنی بۆ 
نەخۆشخانە ئەهلییەكە بگاتە 50 كاتژمێر لەهەمان 
لە  زیاتر  ئەوان  راستیشدا  لە  كاركردندا،  ماوەی 
سادەترینیان  ئەوە،  بۆ  هەیە  بیانوویەكیشیان 

پاشەكەوتی موچەیە.
بەداخەوە ئێستا هەندێك پزیشك هەر بەوەشەوە 
بزنسێكی  كردووەتە  پزیشكییان  كاری  ناوەستن 
تەواوەتی، بەڵكو كاری رۆژنامەنووسیشیان تێكەڵ 
بە بزنسەكەیان كردووە، هەیە بەرنامەیەك و هەیە 
قەرەباڵخكردنی  خزمەت  خستووەتە  كەناڵێكیشی 
تێیدا،  پشكدارە  یان  خاوەندار  شوێنەی  ئەو 

ئەوەشیان ناولێناوە كاری ڕۆژنامەنووسی.
ڕۆژنامەنووسی  ئێستای  دیكەی  بەشێكی 
زمانەكانی  لە  وەرگێڕانە  كاری  تەندروستی 
دیكەوە، ئەڵبەتە كاری باش و بەسوودیان تێدایە، 
سێكس  لەسەر  بابەت  زۆرترین  ئازایە  ئەوە  بەاڵم 
ئەو  كۆبكاتەوە،  خوێنەر  زۆرترین  وەربگێڕێت و 
بوون و  داخران  نزیك  نەخۆشخانەكان  كاتەی 
بەرنامەیەكی  كەناڵێك  گرتبوو،  مانیان  پزیشكان 
بەكارهێنانی  چۆنێتی  لەسەر  هەبوو  تەندروستی 
كرێمی دژەخۆر! تێیدا خانمێكی قەشەنگ بەچەند 
پشتی  مەمك و  لە  كرێمی  جلێكەوە،  سانتیمەتر 
لە ڕۆخی دەریا، قوربان خەڵك  خۆی هەڵدەسوو 
لە بێ پزیشكییدا دەمرن، نەخۆشخانەی فریاكەوتن 

كارناكات، ئیتر كرێمی چی و دەریای چی!
زیادبوونی  پێویستمانە  ئێستا  ئەوەی 
بتوانن  كەسانێك  راستەقینەیە،  رۆژنامەنووسی 
بكەن،  پیرۆزەكەی  مانا  بە  رۆژنامەنووسی  كاری 
بیخەنە خزمەت چاكەی گشتییەوە، لەناو خەڵكیدا 
بن و بەدواداچوون بۆ كێشە تەندروستییەكان بكەن و 
بیانخەنە بەردەم رای گشتی، رۆژنامەنووسێك بێت 
بەاڵم  بگرێت،  تەندروستی  كاربەدەستانی  ڕێزی 
وتی،  وەزیرێك  جارێك  نزیكیان،  كەسی  نەبێتە 
ئەگەر نەتتوانی كاری باش بكەیت، دەبێت هاوڕێی 
زۆر باشی ڕۆژنامەنووسان بیت و بێدەنگیان بكەیت.
هەموو  بۆ  الپەڕەیەكە  زەمەن،  تەندروستی 
كەسێك كە بیەوێ لە ڕێگایەوە خزمەتێك بەخەڵكی 
بتوانێت  كەسێكە  هەر  بۆ  گۆشەیە  ئەم  بكات، 
بەردێك بخاتە سەر بەرد لە دیواری تەندروستی و 

چاكەی گشتیدا.
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تەندروستی    
بۆ؟



شوان ئەحمەد

و  چیرۆک  ڕاپەرینەوە  لەدوای 
ڕۆمانی کوردی لەڕێی چەند قەڵەمێکی 
گەورەی  قەڵەمبازی  بەهرەمەندەوە، 
بوارەدا،  لەو  کوردی  ئەدەبیاتی  داوەو 
و  تێکست  چەند  خاوەنی  بۆتە 
شایەنی  کە  تایبەت،  نووسینێکی 
لەسەر  بەسەرکردنەوەو  خوێندنەوەو 
بەرهەمەکانی:  بەتایبەت  وەستانن، 
و  ئیبراهیم  ماردین  و  محەمەد  )عەتا 
حەمە  ڕێبوار  و  فەالح  کاکەی  ئارامی 
ڕەحیم و هەورامان وریا قانیع و توانا 
ئەمین و بەختیار حەمە سوور و کاروان 
عومەر کاکەسور و فاروق هۆمەر و......

هتد(.
چیرۆک  ناوبەناو  لەوانەی  یەکێک 
گفتوگۆکانی  و  نووسین  و  وەرگێران  و 
لەدوای  هۆمەرە.  فاروق  دەخوێنمەوە، 
)سلێمانییەکان(، دەستم بەخوێندنەوەی 
چیرۆک  هەم  )هەتا  چیرۆکی  کۆمەڵە 
ساڵی  ئۆکتۆبەری  کرد.  دەگێڕمەوە( 
لە  چیرۆکەم  کۆمەڵە  ئەم  رابردوو، 
پێشانگای نێودەوڵەتی کتێب لە هەولێر 

کڕی.
)تەنەکەی  و  کەچەڵەکە(  )ژنە 
بەخوێندنەوەی  و  جێهێشت  خۆڵ(م 
)هەناسەکانی  و  محەمەد(  )ئوم 
گەوادێک( دەستم پێکرد. بۆ بەدبەختی 
بەسەر دوو خەمناکترین، تێکستەکانی 

ئەو کتێبەدا کەوتم.
خۆم حاڵم زۆر باش نەبوو، ئەو دوو 
دڵیان  سەرو  تر  ئەوەندەی  چیرۆکەش 

گرتم.!
ئەبراهامی  محەمەد(دا،  )ئوم  لە 
محەمەد  مەلۆتکەو  ئەمەلی  جولەکەو 
کریستانەکە،  پزیشکە  و  دایکی  و 
)هەناسەی  لە  بوون.  ئەوە  باعیسی 
گەوادێک(یشدا، بیرەوەری ڕۆژانی زووی 
هاوڕێیەکی سیاچارەو خێر لەخۆ نەدیوی 
بەرچاو خستمەوە، کە بەبێدەنگی هاتە 
بەبێدەنگی ژیاو، بەبێ دەنگیش  دنیاو 

سەری نایەوە.
)نەوزاد  ناوی  بوونەوەرە  ئەو 
و  شانۆ  و  ژیان  عاشقی  بوو.  حارس( 
بەویساڵی هیچیان  بەاڵم  بوو،  سینەما 
نەگەیشت و بەناکامی دنیای جێهێشت. 
)نەوزاد( ناوێکی تر بوو بۆ بەدبەختی 

و چارە ڕەشی.
من ماوەیەکی کەم ئەوم تێدا ناسی. 
ئەو کاتانەی دەهات بۆالم بۆ دەزگای 
سەردەم )بینا کۆنەکە، بەرامبەر یانەی 
مامۆستایانی جاران(، هەمیشە دەلەرزی 
و ئارەقەی دەردەداو هەناسە سوار بوو، 
خۆش  ڕوو  بەخەندەو  هەردەم  کەچی 

بوو.
ئەو  ڕاستییەکەی 
هەر تەنها بۆ خاتری 
بۆ  نەدەهات  من 
بەڵکو  سەردەم، 
بۆ بینینی خانمێک 
دەهات کە لەدووری 

بە  دڵی  بوو.  بوو  شەیدای  دوورەوە 
کچێکی الی ئێمەدا چوو بوو، کچەش 
دڵی الی کوڕێکی دیکە بوو )ئیتر وایە، 
دنیاش وایە(. نە نەوزاد حارس بەوەی 
دەزانی و نە کچەش لەخواست و ناخی 
ئەم ئاگادار بوو. ئەو عەشقە نابەکام و 
یەک الیەنە، هەروا بە بێدەنگی و دوور 

بەدوور مایەوە. 
بوو  بوونەوەرانە  لەو  نەوزاد 
)تەندروستی  دەدوا  بەئەسپایی 
کاتەوەو  دەم  لەوەزیاتر  نەدەدا  ڕێی 
و  نەدەبووم  کە حاڵی  دەنگهەڵبڕێت(، 
قسەکانیم پێ دووبارە دەکردەوە، شەرم 

دای دەگرت و سەرێکی دادەخست.
کاتێک ماڵمان چووە تووی مەلیک 
بووینە دراوسێ، زۆر شەو دەهاتە الم. 
یەک دوو دەردە دڵی دەکردو دەڕۆیشت.
کە  ناسیم  ئەوە  دوای  من 
  - سیاسی  )مەکتەب  چەکدارەکانی 
حکومەتەکەی  وەزیرانی  ئەنجومەنی 
سلێمانی(، گرتبوویان و عەزیەتی زۆریان 
دابوو. لەو ڕۆژانەدا کە هەموو شت بۆنی 
شەڕو دوژمنایەتی و بەدبینی لێدەهات، 
چەکدارانی دوو هێزە بەشەڕهاتووەکەی 
و  گرتن  قوتە  لە  کاتێک  هەرێمە  ئەم 
یەکتر  ڕاوەدوونانی  سەرو  هەڵکوتانە 
بوونەوە، ئەوجا کەوتنە داخ ڕشتن 
بوون  الشەڕ  و  وەی  بێ  بەوانەی 
حارس  نەوزاد  شارەکاندا.  لەناو 

یەکێک بوو لەو قوربانییانە.
لەو  نیوەڕۆیەک  دەمەو  ئەو 
کەبابخانەی  پشت  گازینۆیەی 
المعلمات(،  )دار  بەرامبەر  و  بەرهەم 

دادەنیشێت و خەیاڵ دەیباتەوەو 
دەست دەکات بە کێشانی 
سکێچی ئەو خانمەی 
بوو،  خەیاڵیدا  لە 
تەواو  وێنەکەی 
دوو  ناکات 
ی  ر ا کد چە
تووڕەی 
و  ئە

پەلکێشی  و  گیانی  دەکەونە  ناوە، 
پاشان  و  دەکەن  ئەوبەری  زیندانی 

ڕەوانەی نەخۆشخانە دەکرێت.
زەبری  نەکێشا،  زۆری  ناسینمان 
وەزعی  کەوتبوو،  بەری  لێدانەی  ئەو 
تەندروستی  باری  خۆی  شێواندبوو. 
تر  ئەوەندەی  ئەوەش  بوو،  خراپ 
وێرانی کرد. لەپڕ ڕۆژێک وتیان )نەوزاد 

حارس( مرد.
باسی  گەوادێک(  )هەناسەکانی 
بەشێک لە ماجەرای عومری بەباچووی 

ئەو دەکات، لەم جەنگەڵستانەدا.
خوێندنەوەی  لە  من  ئەوەی 
تێبینیم  هۆمەردا  فاروق  چیرۆکەکانی 
بۆ  هەیە  هەوڵدانێک  کردووە، 
ناوانی  ناو  هێنانەوە  پەلکێشکردنەوەو 
ئەو فیگۆرو کارەکتەرانەی، کۆمەڵگەی 
ئێمە توڕی داونەتە دەرەوەی خۆی و بە 

فەرامۆشی سپاردوون.
بۆ  ئەدەبەوە،  لەڕێی  تەقەالیەکە 
لە  بەوانەی  بەخشینەوەیە  دەنگ 
و  کراون  بێدەنگ  ئێمەدا  ڕابردووی 
چەند  من  نەدراوەتەوە.  لێ  ئاوڕیان 
لەناو  سلێمانیم،  شاری  کارەکتەرێکی 
ئەو چیرۆکانەدا دۆزیوەتەوە کە کەسانی 
و  کراو  فەرامۆش 
و  ا خر ێز و ا ر پە

بوون. 

نووسەری ئەم ڕۆمانە، زیاتر لە دە 
ڕۆمانی تری نووسیووە. بەناوبانگترینیان 
ڕاکردن  تووتنەوانەكە،  سارتەر،  )بابا 
چراكانی  گوورگەكاندا،  بەدوای 
بەڕەچەڵەک  بەدر،  عەلی  ئۆرشەلیم( 
عێراقییە و  ئێستا لە بەلجیكا دەژی و  

مامۆستای ئەدەبی ئەوروپییە.
رۆمانی ژنەی خوانەناس، پرسێکی 
هەستیار لە دونیای ئێستادا دەگێڕێتەوە. 
ئەویش بابەتی خۆتەقاندنەوەیە، لەناو 
توندڕەوەكاندا.  ئیسالمییە  گرووپە 
بەتایبەتیش لە ناوچە سوننەنشینەکانی 
دونیادا،  لە  پرسەش  ئەم  عێراق. 
ئاینیی،  توندڕەویی  بیری  لە  بەدەر 
سۆسیۆلۆژییانەی  خوێندنەوەیەکی 

تایبەتیی بۆ دەکرێت.
پانتاییەکی  ڕۆمانەدا،  لەم  ژن 
ژنەی  ئەو  داگیرکردووە،  گەورەی 

پاڵەوانی ڕۆمانەکەیە، ناوی “فاتمە”یە. 
لەگەڵ  توندڕەوە  پیاوێکی  مێردەکەی 
توندڕەوەکان  ئیسالمییە  گروپە 
خۆتەقاندنەوەی  خەونی  و  کاردەکات 
الی  وێنەیە،  ئەو  بەردەوام  هەیە. 
فاتمە دوپاتدەکاتەوە، کەی بێت خۆی 
بتەقێنێتەوەو شەهید بێت و لە بەهەشت 

٧٠ حۆرییەکە بەدەستبهێنێت.! 
دەتەقێنێتەوە.  خۆی  پاشتر    
“فاتمە”یش، بە خۆی و خەیاڵدانێکی 
ئیسالمیی  عەرەبی،  رۆژهەاڵتی 
هەندەران  بۆ  ڕۆیشتن  کەڵکەڵەی 
قاچاخ  ڕێگەی  بە  سەری،  دەکەوێتە 
برۆکسل  لە  و  ئەوروپا  دەگاتە 
دوالیزمەیەک  لەوێ  دەگیرسێتەوە. 
الیەنێکی  دەکات.  داگیریی  لەناوەوە 
تر،  الیەنێکی  ئاینییە،  توندڕەویی 
یاخیگەرایی  ڕۆحی  و  ئازادبوون 
دووەمیان  بۆیە  هەر  ئەوروپییانەیە. 
هەڵدەبژێرێت  و پابەند نابێ بە هیچ کۆت 
و پێوەندێکی پێشتری خۆی و خێزانی 
ملمالنێیەشدا،  لەم  بنەماڵەکەی.  و 
بااڵپۆشییە ئیسالمییەکەی فڕێدەدات و 
لە “فاتمە”یەکی بااڵپۆشی داخراوەوە، 
بێ  یاخیی  “سۆفیا”یەکی  دەبێتە 
لە  گۆڕانکارییش  یەکەم  سانسۆر.! 
پۆشاک، دووەم گۆڕانکاریی لە ناوەکەی، 
بیرکردنەوەو  لە  گۆڕانکاریی  سێیەم 

دونیابینینیدا ڕوودەدات.!
فاتمەی دوێنێ و “سۆفیا”ی ئەمڕۆ، 
لە کۆمپانیایەکی پاککردنەوە کاردەکات، 
کە  چرکەساتانەدایە،  لەو  بەردەوام 
مێردەکەی باسی خۆتەقاندنەوەو حەفتا 

حۆرییەکەی بەهەشتی  بۆ دەکرد.!
دەکاتەوەو  پێچەوانەی  فاتمە  بۆیە 
ئەوروپی  پیاوی  حەفتا  لەگەڵ  ئەو 
)ئەدریان(  لەناویاندا  بەاڵم  دەنوێت.! 
ئەندازیاری  کە  داگیردەکات.  دڵی 

فڕۆکەوانییەو لە نەرویچەوە هاتووە.
ڕووداوی  تری  هێڵێکی  )ئەدریان( 
نهێنی  هەندێ  دەگێڕێتەوە.  ڕۆمانەکە 
ڕۆمانەکەش دەردەخات. کاتێک گەورە 
بۆ  ڕەچەڵەکی  کە  دەزانێت،  دەبێت 
دەگەڕێتەوە  لوبنان  کریستییانەکانی 
لە  خێزانەکەی  ئەندامانی  هەموو  و 
باوکی  کوژراون.  لوبنان  شەڕەکانی 
خێزانێکی  تۆڵەدا،  لە  ئەدریان 
فەلەستینیی هەموویان دەکوژێت، تەنها 
خۆشی  ناکوژێ.  بچکۆلەیان  کیژێکی 
لەتاو ئەم کوشتنە هەڵدێ و لە نەرویج 
دەگیرسێتەوە. بەردەوام ئەو کوشتنەی 
خێزانە  ئەو  و  خێزانەکەی  ئەندامانی 
فەلەستینییەش کە خۆی کوشتویەتی، 
باوکی  ڕۆژێک  تا  دەدات.  ئازار  ڕۆحی 
پێش  دەکوژێت.  خۆی  )ئەدریان( 
ئەوەی خۆی بکوژێ، ئەم چیرۆکە بۆ 
ژنە دەرهێنەرێكی ئەڵمانی دەگێڕێتەوە، 
كچە  ئەو  و  فیلمێک  دەیکاتە  ئەویش 
دەبێتە  فەلەستینییە  ڕزگاربووە 
)ئەدریان(  پاشتر  فیلمەکە.  پاڵەوانی 
دەچێتە لوبنان و ئەو کچە دەدۆزێتەوەو 
واتە  دەکات.!  لەگەڵ  هاوسەرگیریی 
ئەو  لەگەڵ  بکوژ،  کوڕی  )ئەدریان(ی 
خێزانە  ئەو  ڕزگاربووەی  کچە  تاقانە 
باوکی  بەدەستی  کە  فەلەستینییەی 
کوژراون، پێکەوە هاوسەرگیریی دەکەن. 

لەوێدا  و  دەچن  سوید  بەرەو  پاشتر 
نیشتەجێ دەبن. ئەو ژنە فەلەستینییەی 
ئێستا لە سوید دەژی، بەردەوام ترس و 
تارمایی کوشتن لەبەرچاویەتی. چونکە، 
باوکی هاوسەرەکەی، باوک و دایک و 
براو خوشکەکانی ئەوی کوشتووە. ئەمە 
وادەکات )ئەدریان( سوید جێ بهێڵێت 
تاقانەکەی،  کچە  هاوسەرو  دووریی  لە 
لەگەڵ  و  بێت  نیشتەجێ  برۆكسل  لە 
یەک  شەیدای  و  یەکدەناسن  “سۆفیا” 
دەكەونە  یەکترناسینەدا،  لەو  دەبن. 
سەیرو  خۆشەویستیی  پرۆسەیەكی 
ئاڵۆزەوە، پێی ناڵێت من ژن و كیژێكم 
دەزانێت،  سۆفیا  کە  دواتر  هەیە، 
توڕەبووندا  لە  دەبێت،  فۆبیا  تووشی 
بە شپرزەیی لەسەر شەقام ئۆتۆمبێلێک 
ڕووداوانەوە،  ئەو  بەهۆی  لێیدەدات. 
لەیەکتر  سۆفیا(  و  )ئەدریان 
جیادەبنەوەو )ئەدریان( دەگەڕێتەوە بۆ 

سوید بۆ الی هاوسەرەکەی.
کار  خوانەناس،  ژنەی  ڕۆمانی  لە 
و  قوربانی  و  توندڕەویی  بیری  لەسەر 
دوو  چارەنووسی  کراوە.  چارەنووس 
هەریەکەیان  کە  جیاواز،  کارەکتەری 
عەلی  سەپاندوویەتی.  ژینگەیەک 
لە ڕێگەی )ئەدریان و  بەدر دەیەوێت 
لە  جیاواز،  چارەنووسی  دوو  سۆفیا( 
برۆکسلی  لە  جیاواز،  جوگرافیای  دوو 
دڵی ئەوروپاو شاری فرە کلتووریی و 
فرە نەتەوەیی، بەیەک بگەیەنێت. بەاڵم 
گێڕانەوەو  و  ڕووداوەکان  چارەنووسی 
تر  ئاڕاستەیەکی  ڕۆمانەکە،  تەکنیکی 

الی خوێنەر جێدێڵێت.

هەناسەکانی گەوادێک!
بینینەوەی فیگۆرێکی گومناو و پەراوێز نشین

ژنەی خوانەناس
لە فاتمەوە... بۆ سۆفیا!

گەردوون، بە هەموو درووستکراوەکانییەوە، لە پیت 
درووست بووە. ئەی پیت لە چی درووست بووە؟ ئەویش 
بەرهەمی  ژیان  و  گەردوون  کەواتە  خەیاڵە.!  بەرهەمی 

چرکەساتێکی خەیاڵە.! 
مرۆڤ، لە خەیاڵدانی پیتەوە درووست بووە.! چەند 
“پیت”ێکیش، لە شێوەی خشتی نێو دیواربەند و دەنکی 
تەزبیح، وشە درووست دەکەن. چەند وشەیەکیش پێکەوە 
هەموی  ئەمانە  بەرهەمدێنن.  دەق،  پاشتریش  و  ڕستە 

بەرهەمی خەیاڵدانی نووسەری پیت و وشەیە.
تا  نووسینەوە،  پرۆسەی  درووستبوونی  لەسەرەتای 
ئەو  نووسینەوەی  لە  جگە  نووسرابێت،  هەرچی  ئێستا 
خەیاڵدانی  نییە.  تر  هیچی  بچووکەی”پیت”  بارستاییە 
“پیت” پڕە لە چیرۆکی سەیرو گریمانەی پڕ لە فەنتازیا و 
خەیاڵ. )هەوڵدەدەین، هەر هەفتەیەک لەم گۆشەیەوە، 
خەیاڵدانی  و  دەق  و  وشە  و  “پیت  جیاوازی  چیرۆکێکی 

نووسەرێک، بۆ خوێنەران بگێڕینەوە.(
زۆرێ لە زمانە جیاوازەکانی ئاخافتنی مرۆڤ، لەناو 
گەل و نەتەوە جیاوازەکاندا، لە ٢٥ بۆ ٣٠ پیت پێکدێت. 
داهێنراوەکانی  و  زانستیی  و  ئەدەبیی  دەقە  سەرجەم 
بەرهەمی  نووسیندا  جیاوازی  پرۆسەی  لە  مرۆڤ،  تری 
ئەو کۆمەڵە “پیت”ەیە کە پێشتر لەناو “زمان”دا دەبێتە 

بنەمای زمانی ئاخافتن و نووسین.
 ئەفسونی ئەو کۆمەڵە “پیت”ە چییە کە شاعیر لەناو 
ڕادەچڵەکێنێ.!  پێ  خوێنەری  شیعردا،  دەقی  خەیاڵدانی 
زۆر جاریش خوێنەر لەبەردەم دەقدا، هەمان پرسیار لە 
خۆی دەکات، ئەرێ ئەم “پیت و وشە”یەی ئەم شیعرەیان 
لێ درووست بووە هەر ئەوانە نین،هەمومان دەیانزانین؟

وتم ئاوێکی ڕەحمەت، گەییە ڕۆحم ئاگری فیرقەت
وتی لەم دۆزەخە زەحمەتە کە دەربێ، هەرکەسی تێکەوت
لەگەڵ دڵ چووم و بێ دڵ دێمەوە، ئەم گەوهەرە یاڕەب
لەوێ کەوت و بەجێما یا لەڕێدا کەوت و بێجێ کەوت!

بەم کۆمەڵە “پیت و وشە”یە، لەم دوو بەیتە شیعرییەدا 
زۆرمان  الی  گومانە  و  پرسیار  ئەو  هەمان  “مەحوی” 

درروستکات.!
ئەزموونێکی خۆشم،لەوبوارەدا بۆ خوێنەر دەگێڕمەوە. 
لە  بوو،  پرسیارکردنم  و  گومان  ساتی  یەکەم  کە 

خەیاڵدانی”پیت و وشە”
ڕۆژێکی زستانی چەند ساڵێ لەمەوبەر، لە کتێبخانەی 
کتێبە  لیستی  لە  پێشتر  دەگەڕام  کتێبێ  بۆ  گشتی 
کە  بوو.  بینی  ناوەکەیم  کتێبخانەیەدا  ئەو  هەبووەکانی 
چوومە بەردەم ئەو خانمەی، کە چەند ساڵێکە لە رێگەی 
وەک  ڕۆژەش  ئەو  هاوڕێم.  بووەتە  کتێبەوە،  خواستنی 
دەمەوێ  کە  لێکرد  کتێبەم  ئەو  تر، پرسیاری  جارەکانی 
وەریبگرم بۆ خوێندەوە....هەستم کرد کەمێ درێژدادڕیم 
کرد و “پیت و وشەو ڕستە”ی زۆرم بەهەدەردا.! گەر نا 
کتێبم  فاڵن  )خانم،  بموتایە:  دی،  جارانی  وەک  دەکرا 
قسەکانم  نەیهێشت  بێنی؟(  بۆم  نابێ  ئەرک  دەوێ، 
خوازراوەو  نیە.  لێرە  نەخێر  بڕیم:)  پێی  و  تەواوکەم 
بەرەو  و  تێکردم  پشتی  بردوویەتی.!(  تر  خوێنەرێکی 
ڕۆیشت.  کتێبەکان  ناو  بۆ  کتێبەخانەکە،  هۆڵی  قواڵیی 
نیگەرانیی( و  بێدەنگی  وەستام.)کەمێ  خۆم  شوێنی  لە 
سەیرێکی ئەمالوالم کرد، کەس دیار نەبوو.! کەس ئاگای 
“ئاهێکی  نەبوو  کتێبخانە  و خانمی  من  گفتوگۆیەی  لەم 

قوڵم هەڵکێشا و ئەوێم جێهێشت.”
بە پلیکانەکان سەرکەوتم بۆ نهۆمی سەرەوە. ڕۆیشتمە 
ئەو  لەسەر  پەنجەرەکەوە،  الی  خوێندنەوە.  ژووری 
لەو  زۆرە،  سااڵنێکی  کە  دانیشتم،  مێزە  و  کورسی 
دەبم.  خوێندنەوە  خەریکی  و  دادەنیشتم  شوێنەدا، 
کەوتمە  و  مێزەکە  سەر  خستە  شانم  چەرمەکەی  جانتا 
بیرکردنەوەیەشم،  ئەو  بیرۆکەی  قوڵ.  بیرکردنەوەیەکی 
بۆ ئەو خەیاڵە دەگەڕێتەوە، کە ماوەیەکی زۆرە مێشکی 
سەرقاڵکردووم، دەمەوێ لەو دڵەراوکێیە خۆم ڕزگارکەم، 
بوو،  درووست  بۆم  کتێبێکەوە  لەناوی  سەرەتاکەی  کە 
ناوەڕۆکی ئەو کتێبەش باس لە مێژووی “پیت و وشە و 

درووستبوونی گەردوون” دەکات.!

کتێبە  ئەو  چیرۆکی  )پیتکار(  داهاتووی  )گۆشەی 
دەنووسمەوە.(

خەیاڵدانی پیت )1(
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محەمەد گویلتەکین

بەکر شوانی... لە کرمانجیی سەرووەوە 
وەریگێڕاوەتە سەر کرمانجیی خواروو

لەمەوبەر  ساڵێک  پەنجا  سەدو 
ئەڵمانی  ڕۆژنامەی  هێناویەتی: 
تسایتونگ”  موزیک  بەرلینەر  “نۆیە 
موزیک  بە  تایبەت  ڕۆژنامەیەکی  کە 
 ١٨٥٠/١/٣٠ ڕۆژی  ژمارەی  لە  بووە، 
کۆنسێرتەکانی  ڕیزە  نووسیوێتی  دا 
ئۆرکێسترای زانکۆی پێتەرسبورگ بە 
سەرۆکایەتیی مایسترۆی کەمانچەژەن 
شوبێرت کە ڕۆژانی یەکشەمە پێشکەش 
گەورەیان  سەرکەوتنی  دەکرێت، 
مایەی  بە  بوون  بەدەستهێناوەو 
موزیکژەنەکانی  بینەران.  ڕەزامەندیی 
هونەرمەندانی  لە  کە  ئۆرکێسترا 
ڕووسیایی  و  ئەڵمانی  و  نەمسایی 
پێکهاتبوون، چاوەڕێی پیانۆژەن لێڤی-
یان کردووە بگەڕێتەوەو لەگەڵیان لە 
لێڤی  بەشداربێت.  کۆنسێرتەکاندا 
ئەو  سوڵتانی  لەالیەن  لەودەمەدا 
بانگهێشت  عوسمانییەوە  سەردەمەی 
کرابوو بۆ سازکردنی ڕیزێک ئاهەنگی 
ڕۆژنامەی  ئیستانبوڵ.  لە  پیانۆژەنین 
سەرکەوتنی  بەبۆنەی  ئاماژەبۆکراو 
ئۆرکێسترای  کۆنسێرتی  زنجیرە 
گەڕانەوەی  و  پێتەرسبورگ  زانکۆی 

پیانۆژەن لێڤی-یەوە دەنووسێت:
کەم  ماوەیەکی  لێڤی  “پیانۆژەن 
لەمەوبەر لە ئیستانبوڵ گەڕایەوە. ئەو 
سەردانە هەلێکی زێڕین بوو بۆئەوەی 
خۆی  هونەری  سوڵتاندا  کۆشکی  لە 
پایەبڵندیش  سوڵتانی  بکات.  نمایش 
دیارییەکی  و  شادمانی  خەاڵتی 
میوانی خۆی  بە  پێشکەشی  موزیکی 
تورکی  میلۆدیی   ٤٠ لە  کە  کردووە 
کاغەز.  سەر  خراونەتە  و  پێکدێن 
بەاڵم بە ئەگەری زۆر ئەوانە جگە لە 
پڕدەکەن  دنیا  کە  یەنیچەرە  موزیکی 
نییە.  تر  شتێکی  تۆق،  و  تەق  لە 
سەروبەندی  لە  لێڤی  بەڕێز  وەلێ 
ئێزیدی  پیرێکی  ڕێگە  لە  گەڕانەوەیدا 

بۆ  کوردستانەوە  لە  کە  ناسیوە 
الی  لێڤی  کردووەو  کۆچی  ناوە  ئەو 
ڕاستەقینەی  گەوهەرێکی  پیرە  ئەو 
لێڤی  کەوتووە.  دەست  موزیکی 
ئێزیدی  پیری  لە  مەقامێک  میلۆدیی 
لە دڵ  کار  ئاوازەکەی  بووە، کە  فێر 
دەکات. ئەم میلۆدییە زۆر جیاوازە لە 
میلۆدییەکانی تری ڕۆهەاڵت و بەهۆی 
دەگوترێت.  باش  دەوڵەمەندییەوە 
دێرینترین  لە  کوردی  میلۆدیی 
تا  کە  مرۆڤایەتییە  میلۆدییەکانی 
ئەمڕۆ ماوەتەوەو بە ئێمە گەیشتووە.”
سەردەمی  نۆزدەیەم  سەدەی 
دۆزینەوەو توێژینەوەی زمان و وێژەو 
موزیک و مێژوو و ئەتنۆلۆژیای کوردان 
ڕۆژهەاڵتناسانی  دەستی  لەسەر  بوو 
ڕۆژئاوایییەکان  سەرچاوە  ڕۆژئاوایی. 
موزیکی  و  گۆرانی  ڕەوشی  لە  باس 
سەدەی  ناوەڕاستی  لە  کوردی 
و  ڕاپۆرت  و  دەکەن  نۆزدەیەمدا 
ئەنجامدانی  شایەنی  بۆچوونەکانیان 
بەرفراوانن.  توێژینەوەی  لێکۆڵینەوەو 
ئینگلیز  زمانزانی  و  شوێنەوارناس 
لە   ١٨٣٦ ساڵی  ڕیچ”  “جەیمس 
کوردستان  باشووری  بۆ  سەردانیدا 
و  موزیکژەن  زۆر  ژمارەیەکی 
گۆرانیبێژی کورد دەبینێت و گوێیان 
لێ دەگرێت. ڕیچ لە شێخان بە چاوی 
میوانپەروەریی  و  جوامێری  خۆی 
گوێ  و  دەبینێت  ئێزیدی  کوردانی 
لە گۆرانی و موزیکیان دەگرێت و بە 
دەنگ و تەمبوورژەنینی هونەرمەندێکی 
ڕیچ  دەبێت.  سەرسام  زۆر  ئێزدی 
گۆرانییەکە  ناوەڕۆکی  دەنووسێت 
دەربارەی کچێکی زۆر شۆخ و شەنگی 
حەسەن  لەالیەن  کە  بووە  شەنگالی 
پاشای باوکی ئەحمەد پاشای ناوداری 
بەغداوە ڕفێندراوە. سترانبێژ لە هەمان 
دانیشتندا مەقامی کوشتنی هۆڤانەی 
ئێزیدییانی  میری  بەگی  حەسەن 
پاشای  زبێر  دەستی  لەسەر  شێخان 

میری ئامێدی دەچڕێت.
هێنری  ناسراو  شوێنەوارناسی 
سەرقاڵی  موسڵ  لە  لەکاتێکدا  الیارد 

شێخ  دەبێت،  پشکنین  و  کنە  کاری 
ناسر ساڵی ١٨٤٩ بانگهێشتی دەکات 
گەورەی  جەژنی  لە  بەشداربوون  بۆ 
ناو  بە  الیارد  اللش.  لە  ئێزیدخان 
و  پێک  و  ڕێک  و  خاوێن  “گوندی 
دەگاتە  سەنگین”دا  و  ئارام  مرۆڤی 
ناسرو  شێخ  زێدی  باعەدرێی  گوندی 
دەنووسێت  الیارد  بەگ.  حوسێن 
دەگەیە  تا  بگرە  شەنگالەوە  لە 
ژمارەیەکی  کافکاسیا،  سنوورەکانی 
زۆر ژن و پیاو ڕەشماڵ و شوێنەکانی 
بەجێ  خۆیان  نیشتەجێبوونی 
هێشتووەو هاتوون لە جەژنی گەورەی 
یەکەم  لە  بن.  بەشدار  ئێزیدخاندا 
ڕۆژی جەژندا ژنان و پیاوان جوانترین 
لە  ڕوویان  پۆشیوەو  جلوبەرگیان 
باشترین  کردووە.  ئادی  شێخ  گۆڕی 
دەم  بە  ئێزیدخانیش  موزیکژەنەکانی 
لەپێشی  بلوێرەوە  تەمبوورو  ژەنینی 
لە  الیارد  ڕۆیشتوون.  خەڵکەکەوە 
نووسینەکانیدا بە دوور و درێژی باسی 

و  دەکات  کوردی  گۆرانیی  و  موزیک 
دەنووسێت الی ئێوارە نزیکەی ٥ هەزار 
بەدەستەوە  ئاگریان  کەس مەشخەڵی 
و  چەم  لە  ئاگر  تیشکی  گرتووەو 
کانیاوەکاندا ڕەنگی داوەتەوە. بەشێک 
لە خەڵکەکەیش لەسەر سەربانی مااڵن 
ئاهەنگەکەیان  سەیری  و  دانیشتوون 
بەشدارانی  هەموو  و  ئەوان  کردووەو 
لە  گوێیان  شەو  دواساتەکانی  تا  تر 
گۆرانی و حەیران و میلۆدیی زەالل و 

بێگەردی کوردی گرتووە. 
لێکۆڵینەوەو  ئەنجامەکانی 
ڕۆژهەاڵتناسان  بیرەوەرییەکانی 
کوردی  موزیکی  و  گۆرانی  دەربارەی 
ئەنسکلۆپیدیای  و  ساڵنامە  زۆر  لە 
ژمارەی  لە  تۆمارکراون.  ئەوروپیدا 
ئەدەبیاتی  ساڵی ١٨٣٧ی ساڵنامەی 
“یار بویشەر دێر لیتێراتور”ی ڤییەنادا 
دڵخوازی  میللەتێکی  “کورد  هاتووە: 
موزیک و گۆرانین و بەزۆریش موزیکی 
هەندێک  خەمگینە.  موزیکێکی  ئەوان 

و  تایبەت  زۆر  گۆرانییەکانیان  لە 
کۆرس  بە  هەندێکیشیان  و  بەچێژن 
ئاوازی  دەگوترێن.  دووقۆڵی  بە  یان 
ئاوازی  فەرهاد  و  شیرین  بەیتەکانی 
بەلەموانەکانی  تاسۆی  گۆرانیی 
نەریتی  بیردەخاتەوە.”  ڤینیسیام 
گۆرانی چڕینی بەلەموانەکانی ڤینیسیا 
شوێنێکی تایبەتی لە مێژووی زانستی 
زۆر  تەرزێکی  بە  هەیەو  موزیکدا 
بەناوبانگی موزیکی باشووری ئەوروپا 

دادەنرێت.
نەمسایی  بەناوبانگی  ڕووەکناسی 
تیۆدۆر کۆجی ساڵی ١٨٤١ بەمەبەستی 
جۆرەکانی  لە  هەندێک  کۆکردنەوەی 
ڕووەک چووەتە ناوچەی گارای نزیک 
لە ئامێدی و لەوێ کەوتووەتە ئەڤینی 
گۆرانی و موزیکی کوردییەوە. کۆجی 
ئەو  کاریگەریی  “هەرگیز  دەنووسێت: 
لەبیر  کوردییانە  گۆرانییە  و  موزیک 
نزیک  گارای   ١٨٤١ ساڵی  کە  ناکەم 
 ٥ دواتر  گرتن.  لێ  گوێم  ئامێدی  لە 

سااڵن لە ناو عەرەبدا مامەوەو هەرگیز 
گوێم لە میلۆدییەکی خاوێن نەبوو. من 
لەو چیایانەی گارا دوو کوڕم دۆزییەوە 
بەناوبانگ  گۆرانیبێژی  دوو  وەک  کە 
دەهاتینە  چیا  لە  کاتێک  دەناسران. 
گۆرانییان  گەنجە  دوو  ئەم  خوارەوە، 
و  دڵ  لە  ئاوازەکانیان  و  دەگوت 
کوردانە  ئەم  هەڵدەقواڵن.  گیانەوە 
لێیان دەترسن، ئەگەر  کە زۆر کەس 
هەڵسوکەوتیان  چۆن  بزانێت  مرۆڤ 
دەردەکەوێت  بۆی  بکات،  لەگەڵ 
ئەوان لە ڕاستیدا مرۆڤی زۆر دڵپاک و 

میوانپەروەرن.”
لەبەرئەوەی لە مێژە موزیک وەک 
پێشکەوتنی  سەربەخۆ  زانستێکی 
دیوە،  خۆیەوە  بە  گەورەی 
کاتێک  ئەوروپا  ڕۆژهەاڵتناسەکانی 
لە  گوێیان  ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  لە 
گەالنی  و  کوردی  موزیکی  و  گۆرانی 
بە  پاقژو  گوێیەکی  بە  گرتووە،  تر 
موزیکەوە  پەروەردەکراوی  هەستێکی 
گوێیان گرتووەو توانیویانە جیاوازیی 
تر  گەالنی  و  کوردی  موزیکی  نێوان 
لە گۆرانی  ئەوان  دەستنیشان بکەن. 
و موزیکدا زیاتر سەرنجیان خستووەتە 
و  میلۆدی  جدییەتی  و  خاوێنی  سەر 

ناوەڕۆک.
وەسفی  زۆر  ئەوروپایی  توێژەرانی 
پێکەوە گونجانی ناوەڕۆک و میلۆدیی 
موزیک و گۆرانیی کوردییان کردووە، 
خاوێنتر  تا  بەیت  و  گۆرانی  چونکە 
بۆ  ناوەڕۆکەکانیان  گوترابێت، 
ڕۆژهەاڵتناسانی کوردی نەزان دیارترو 
وەکو  کوردیش  بووە.  ئاشکراتر 
میلۆدیدا  لە  کە  ئینگلیزی  و  ئیتاڵی 
گرنگ  تری  ئاهەنگدارە. خاڵێکی  زۆر 
ئەوەیە کورد لەپاڵ گۆرانیی ئەوین و 
خۆشەویستیدا بەشێکی زۆر لە ڕووداوە 
لە  کۆمەاڵیەتییەکانیشی  و  مێژوویی 
هۆنیوەتەوەو  الوکدا  و  بەیت  قاڵبی 
ئەم ئەزموونەیش لە هونەری موزیک و 
گۆرانیی کوردیدا لە قواڵیی مێژووەوە 
هەڵدەقوڵێت و بووە بە نەریتێکی فرە 

دەوڵەمەند.
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بابل
له  بابل ماری-م بینى !

له  بابل مه سیحم بینى !
حه وت ته به قه  و مه سیح له  سه ره وه 
حه وت ته به قه  له گه ڵ دینگه ى زۆر

نهۆمى ئه رز، ته مبه ڵى
سۆلى بۆیه كراو، ئه قڵ نه ك رۆح،

پیاوى جوان ژنى جوان. 
له  ته به قه ى یه كه م ده وڵه مه ند و لووتبه رزه كان

وێڕاى گه واڵه  له ناو چاوى.
له  دووه م تووڕه ییم بینى

پێیان له  ئه رزى ده دا بۆ بێده نگ كردنیان
له  خواره وه  تا سه ر ده ر و نما

هه ر حه وت ته به قه  هى حه وت دێوه . 
ته به قه ى گه نیو له  كن چاوچنۆكه كانه 

ئه وانه ن كه  باشترین به شیان به ركه وتووه 
به شى كه شخه ش له  به رازه وه  بۆ به راز

یه كێكى نه وسن له به ر ده رگاى وه ستاوه 
مه سیح له  سه ره وه ، مه سیح له  خواره وه 

به اڵم به هیچ شێوه یه ك نایبینین.

شه قامى راڤینان
وه ختى پشووه  كه چى من ده مه وێ كوڕه كه م به كاربهێنم

بۆ رامان له  ئازارێك كه  ئێوه  خۆتان پێكه نین ؟
سووتان وه ك گوڵه باغێكه 

پشكوتوو له سه ر كلكى تاوسێكى بۆر. 
به  هه موو شتێك قه رزارتانم، ئازاره كانم، شادییه كانم...

ئه و هه مووه  گریام بۆ ئه وه ى بمبه خشن !
ئه و فڕفڕه یه  راگره  كه  من تێیدا له  قه فه زم !

ماڵئاوا په رژینه كان، ده ڕۆین بۆ نیل. 
حه زده كه ین له و سه فه ره  سولتان ببینین

ئه و ڤیالیانه  ببینین كه  له  داو دروستكراون
تاروپۆ به  پرته قال و لیمۆیه  و 

سوخره كێشه كانیش جه مه دانییان به ستووه . 
دواجار من ده مرم، ئه وه ته  هه ناسه م له سه ر دونده كانه  !

كۆچه ران گوێده گرن له  گۆرانییان
ده روازه ى مارسیلیا، هاهووو ! شارى جوان،

كچانى جوان و خۆشه ویسته  جوانه كان !
هه موو كه س لیره  پێالویان په ڕۆیه 

بورجى پیزا و بازرگانى پیاز
چه ند بۆت په شیمانم ئاى شه قامى راڤینان. 

له  به رزاییه كانته وه  كه  بانگى دژه كان ده كه ن
به  بلوێر فێرى خۆشه ویستییان كردم

كچه شوانانى ناسك و ئارایشى ده وڵه مه ندیان
هاتوون لێره  مۆده كانمان پێ نیشان بده ن. 

یه كێكیان شێت بوو، بزنێكى هه بوو
له گه ڵ گواڵن ئااڵو له  قۆچه  خواوه ندییه كانى،

ئه ویتر بۆ ریتمى جه ژنه  باخوسییه كانمان
شه پۆڵ و ده نگى بێگه رد كه  مالیبران خه ونى پێوه  بینیبوو. 

بنبه ستى ڤالمه  حاكم ئه فسه رى خۆى هه یه 
شه قامى كۆلێنكوور ئه ویش بازرگانى تابلۆى خۆى هه یه . 

به اڵم شه قامى راڤینانم خۆشده وێ
بۆ دڵه  تێكئااڵوه كانم وه ك هه ڵگرى ئااڵكانم

لێره وه ، هه ڵكه ندنى وێنه  له سه ر مروارى كه  حه زم لێیه ،
تاقه  خه وشه كانم ئه وانه بوون كه  شیعره كانم بوون.

زه مین
له سه ره وه ى مۆمدانى ره شى زه مین بمفڕێنه 

له سه ره وه ى قۆچه  ژارداره كانى زه مین
ئاشتى ته نیا له سه ره وه ى ماره كانى زه مین هه یه 

زه مین گه وره ترین ده مى پیسه 
قرپه كانى، پێكه نینه كانى پڕ به  گه روو، كۆخه كانى، 

باى هه ناسه ى، پرخه پرخه كانى كه  ده خه وێ 
گیانم ده كرۆژن. بمبه نه  ده ره وه  !

بمهه ژێننه وه ، بمگرن، تۆش ئه ى خاك راوم بنێ. 
وه ك سه ره وه ى سروشت، خۆم به  ئااڵى له  ئاوریشمى 

تۆوه  ده نووسێنم
كه  باى گه وره  ده مڕژێنێته  ناو لۆچه  هه ژاوه كانت.

له م نه گونجانه  سوپاییه  له گه ڵ خۆم كۆڵ 
ده ده م، وه ك خریله  به  دواى خۆمدا ده چم، وه ك 

ئۆتۆمبێلێكى پێوانه  و
ته نیا ده توانم له ناو یه قین و رۆشناییت بخه وم.

حه زم لێته ، ئاى فێنیكس، بكه رى زێڕین، داڵه كان...
پێخه فێكى فڕێنه رم بدێ هه ڵمگرێ 

بمباته  سه ره وه ى تریشه قه  و گه واڵه كان، بۆ 
ده ره وه ى كریستالى ده روازه كه تان.

بابل
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زه حمه ته  له  روی ئه كادیمیه وه  و به  
چوارچێوه یه كی  كۆنكرێت  شێوه یه كی 
فۆرمی  بۆ  تیۆری  گونجاوی 
سیاسی  سیستمی  و  ده وڵه تداریی 
كوردستان بدۆزینه وه . له ڕاستیدا هیچ 
مۆدێلێك نیه  به ته نها بتوانین شرۆڤه ی 
پێ  كوردستانی  سیاسی  سیستمی 
كوردستان  هه رێمی  چونكه   بكه ین، 
حاڵی حازر له  قۆناغێكی گواستنه وەو 

ئاڵوگۆڕی به رده وامدایه .
به اڵم ئه مه  ناشبێته  پاساو بۆ ئه وه ی 
به راوردكارییه وه،   له ڕوی  كه م  النی 
هه  ندێك له  ره هه نده كانی ئه م فۆرمه ی 
نزیك  فۆرمانه   له و  ده وڵه تداریی 
نه كه ینه وه  كه  ئێستا له  دنیادا باون .

سیاسی  تیۆری  زۆر  ژماره یه كی 
سۆسیۆلۆژیش  ته نانه ت  و  ئابوری  و 
چه مكه كانی  میانه ی  له   كه   هه ن 
میتراتگری  خێڵه كی،  وه كو: 
ده وڵه تی  )پاتریمۆنیالیزم(، 
پشكایه تی، ده وڵه تی موڵكانه ستێن و 
باسیان  زۆر  تا  كه م  الگیر،  ده وڵه تی 
له و سیستمی حوكمڕانیانه  كردوه  كه  
ده سه اڵتی  هاوشێوه ی  ده وڵه تانی  له  
ده وڵه تداریی  كوردستان،  هه رێمی 

ده كه ن.
با لێگه رێین، ئێره  بواری باسكردنی 
ئه و  یه كه ی  یه كه   خه سڵه ته كانی 
نیه ،  فه رمانڕه وایه تی  چه مكانه ی 
لە میانەی ئەم وتارە  ئێمه   نه خاسمه  
تاریفێك  تەنها  بەنیازین  کورتەوە 
له مه ڕ  حوكمڕانیه كه ی  سیستمی  بۆ 
خۆمان وه دۆزین. له ڕاستیدا كۆی ئه م 
چه مكانه  كه  بۆ پێناسه كردنی ئه م یان 
حوكمڕانی  و  سیاسی  سیستمی  ئه و 
به كارده هێنرێن، النی كه م له  دو خاڵی 
یه كێكیان گه نده ڵی  گرنگدا هاوبه شن؛ 
ئه و خه سڵه تانه ن  دیكه شیان  ئه وی  و 
ماكس  ئه ڵمانی  كۆمه ڵناسی  كه  
)كۆمه ڵگه   پێناسه كردنی  له   ڤێبه ر 
كالسیكییه كان(دا، باسیان لێوه  ده كات.
كوردستان  هه رێمی  ئه وه ی  له به ر 
گەندەڵی  ده وڵه تێكی  له   به شێكه  
ده شێت  بۆیه   نه وت،  هه نارده كه ری 
موڵکانه ستێن(  )ده وڵه تی  تیۆره ی 
زۆری  ناوبانگێكی  ساڵه   ده یان  كه  
واڵتانی  به   تایبه ت  توێژینه وه كانی  له  
په یداكردوه ،  نه وتدا  به رهه مهێنی 
یارمه تیده رمان بێت بۆ لێكۆڵینه وه  له م 
سیستمی فه رمانڕه وایه تییه  نوێیه ی كه  
حاڵی حازر له  كوردستاندا به ڕێوه یه .
Rent� موڵکانه ستێن  )ده وڵه تی 
ده وترێت  به وانه    ،)ier State
به   په یوه سته   به رده وامبونیان  كه  
داهاتی  ده ستخستنی  به رده وامی 
یه كه م  پله ی  به   هه ڵبه ته   ده ره كی، 

مه به ست له  هه نارده كردنی نه وته . 
و  ئابوریناس  زۆری  ژماره یه كی 
نمونه ی  له   خۆرئاوایی  تیۆریسێنی 
ڕیكاردۆ  و  سمیس  ئاده م  ماركس، 
لەهەمان  دواون،  موڵكانه   چه مكی  له  
سۆنگەوە زۆرینه یان له سه ر ئه وه  كۆكن 
كه  موڵكانه  وه كو جۆرێك له  جۆره كانی 
سه ره كیه كه ی  سه رچاوه   كه   داهات 
هیچ  به   سه ر  سروشتیه كانه ،  سامانه  
ئابورییانه   به رهه مهێنانی  ده وره یه كی 
له  داهاتێكه   موڵكانه   چونكه   نیه ، 
دێت.  به ده ست  )كاركردن(   ده ره وه ی 
به  باوه ڕی زۆربه ی لێكۆڵه رانی بواری 
باس  ناكرێت  سیاسه ت،  و  ئابوری 
ناوه ڕاست  خۆرهه اڵتی  ده وڵه تانی  له  
مۆدێله ی  به م  ئاماژه دان  بێ  بكرێت، 

وای  تێزه   ئه م  ته نانه ت  ده وڵه ت. 
كتێبه   له   كرد  هانتگتن  سامۆئیل  له  
به ناوبانگه كه ی خۆی )شه پۆلی سێیه م( 
كه  باس له  پرۆسه ی دیموكراتیزه كردن 
پێشو  سه ده ی  دوادواییه كانی  له  
ده كات، بگاته  ئه و بڕوایه ی كه  باهۆزی 
دیموكراسی باز به سه ر زۆربه ی واڵتانی 
له به ر  ده دات،  ناوه ڕاستدا  خۆرهه اڵتی 
ئه وه ی زۆرێك له  واڵتانی ئه م ناوچه یه  
به شێوه یه كی زیاد له  پێویست پشتیان 
به  داهاته كانی نه وت به ستوه  و ئه مه ش 
ئه ستورتر  پشت  ده وڵه ت  بێرۆكراسی 

ده كات.
دیموکراسی و سامان

 دیموكراسی پێوه ندیه كی گه وره ی 
كۆمه ڵگه وه   ژێرخانی  و  ئابوری  به  
هه یه ، پێویسته  جیاوازی له  نێوان دو 
جۆر ده وڵه مه ندیی یان دو جۆر داهات 
و ساماندا بكه ین؛ ئه وه ی له  ئه نجامی 
و  ده هێنرێت  به ده ست  )كاركردن( 
ئه وه شی كه  له  زمانی ئابوریناسانه وه  
پێی ده وترێت )موڵكانه ( و پێوه ندی 

به  ڕه نج و كاركردنه وه  نیه .
ڕه نگه  كه م  كاركردندا،  له  په سنی 
كه س هێنده ی ماكس ڤێبه ری كردبێت. 
ئه و ته نانه ت به  پێچه وانه ی بۆ نمونه  
سیستمێكی  سه رهه ڵدانی  ماركس، 
به   و  ئاین  بۆ  سه رمایه داری  وه كو 
پڕۆتستانتی  ئاینزای  بۆ  تایبه تیش 
به تینیان  باوه ڕێكی  كه   ده گێڕێته وه  
به  كاركردن و كه ڵه كه كردنی سه رمایه  

له ڕێی كاركردنه وه  هه بوه . 
ته نها  ڤێبه ر،  گوێره ی  به  
ڕۆڵی  ناتوانێت  )داهات(  سامان 
به ره و  له   هه بێت  یه كالكه ره وه ی 
له   ڤێبه ر  كۆمه ڵگه كاندا.  پێشبردنی 
كتێبه  به ناوبانگه كه ی خۆی )ئەخالقی 
سه رمایه داری(  رۆحی  و  پڕۆتستانتی 
ته نها  بۆچی  ئاخۆ  كه   ده پرسێت 
شوێنه كانی  له   جیا  ئه وروپا،  له  
سه ری  سه رمایه داری  جیهان  تری 
شارستانێتییه   له   پێشتر  خۆ  هه ڵدا؟ 
ئه وانه ی  و  هند  و  چین  گه وره كانی 
سامانێكی  ناوه ڕاستدا  خۆرهه اڵتی 
زۆر و هێزێكی گه وره یان له به رده ستدا 

بۆ  ده گێڕێته وه   ئه مه   ئه و  بوه . 
له   و  پڕۆتستانت  ئاینزای  باوه ڕدارانی 
نێو ئه وانیشدا بۆ تایه فه ی بیوریتانی، 
مرۆڤ  بو  وا  باوه ڕیان  كه   ئه وانه ی 
هیچ نیه  جگه  له  چه ند كه ره سته یه ك 
پێویسته   مرۆڤ  یه زادنه وه ،  به ده ست 
خالق،  ڕازیكردنی  بۆ  بكات  كار 
بیوریتانییه كان پێیان وا بو كه  یه زدان 
هه ر پێشوه خت ده سته بژێرێكی داناوه  
ده توانێت  مرۆڤ  به اڵم  به هه شت،  بۆ 
و  له  كاركردن  سه ركه وتن  له ڕێی 

بوژانه وه ی مادییدا، خۆی داخڵی ئه و 
له   سه ركه وتنیش  بكات.  ده سته بژێره  
كاركردندا ته نها له  ڕێی زوهد و جه فا و 
به فیڕۆنه دانی سامان و خستنه وه گه ڕی 

به ده ست دێت.
ئه وه   كه   باوه ڕه دایه   له و  ڤێبه ر 
پێش  شارستنانێتییه كانی  ڕاسته  
ئه وروپاییه كان  له   سامانیان  ئه وروپا 
باج  لەبەرئەوەی   به اڵم  بوه ،  زۆرتر 
نه ک  بوه   )موڵكانه (  خه راج  و 
سه رمایه گوزاریی،  و  کار  به ره نجامی 
پشتیان  و  بیخه نه وه گه ڕ  نه یانزانیوه  
پێوه ی نه ئێشاوه  و له  كه یف و سه فادا 

خه رجیانكردوه . 
و  سه رنج  ئه و  هه مو  سه ره ڕای 
ئه م  له سه ر  ده شێت  كه   ڕه خنانه ی 
تێزه ی ڤێبه ر له  ئارادا بن، به اڵم كه س 
گومانی له وه  نیه  كه  دواجار كاركردنی 
نه ك  سه رمایه گوزاریی،  و  به رده وام 
سیستمێكی  موڵكانه،   و  داهات 
سه رمایه داری  وه كو  پێشكه وتوی 

لێكه وتۆته وه .
هه ر  پێش  کە   موڵكانه، 
لێی  مه به ست  دی،  سه رچاوه یه كی 
داهاتی نه وته ، سێ كاركردی سه ره كی 
هه یه ، ئه وانیش: یه كه میان هه ڵگرتنی 
دوه میان  هاواڵتیان،  له سه ر  باجه  
خه رجی به رده وام و دابینكردنی موچه 
له الیه ن  خۆڕاییه   خزمه تگوزاری   و 
ئه م  كاركردی  سێیه مین  حكومه ته وه ، 
ده ره نجامی  وه كو  و  ئابوری  له   جۆره  
كاركرده كه ی  هه ردو  ڕاسته وخۆی 
هێزگه له   هه ڵوه شانه وه ی  پێشو، 
كۆمه اڵیه تییه كانه  له  الیه ن ده وڵه ته وه ، 
هێزگه لی  وه كو  ده كرێت  كه   ئه وانه ی 
ده سه اڵت  و  ده وڵه ت  له   سه ربه خۆ 
دابنێن.  له سه ر سیستمه كه   كاریگه ری 
گریمانه یه كی  به   پشت  زیاتر  ئه مه ش 
له و  مۆر  ده به ستێت،  مۆر  هێنری 
باوه ڕه دایه  كه  دامه زراندنی دیموكراسی 
له  ئینگلته رە  و فه ڕه نسە پێوه ندی به 
چینی  سه ربه خۆیی  و   سه رهه ڵدان 
واڵتانی  به اڵم  هه بوه .  بۆرژواوه  
له  به رده م  ڕێگرن  موڵکانه ستێن 
هێزگه له   و  چینه   ئه م  سه رهه ڵدانی 
به تایبه تیش  تردا  كۆمه اڵیه تییه كانی 
چینی  به   ئه وه ی  و  بۆرژوا  چینی 

ناوه ڕاست ناسراوه . 
زۆره ی  ڕاده   ئه و  پاساوی  له  
عه ره بییه   ده وڵه ته   له   بێكاری 
عه ره ب  نوسه ری  موڵکانه ستێنه كاندا، 
زاره وه ی  بریتی  له   نه جاڕ  محه مه د 
“بێكاری  زاراوه ی  ده مامكدار،  بێكاری 
له و  ئه و  به كارده هێنێت.  ئیختیاری” 
باوه ڕه دایه  ژماره یه كی زۆری هاواڵتیانی 
بێكاری زۆر  له   عه ره ب ئه م جۆره یان 
پێ چاكتره ، چونكه  هاواڵتی له  سایه ی 
زۆرتریان  له وه   بێکاری  لە  جۆرە  ئه م 
له   له وه ی  وه ك  ده كه وێت  چنگ 

كاركردن به ده ستی ده هێنن.

نەتەوە و هاواڵتی 
وەکو دوو پرسی تێکشکاو

و  ده وڵه ت  مۆدێلی  له ڕاستیدا 
ئابوری موڵکانه ستێن، له  هیچ كام له  
مۆدێله كانی پێش خۆی ناچێت. نه ك 
به رهه مهێنانه وه ،  شێوازی  له ڕوی  هه ر 
سیاسی  نۆرمه   ئه و  له ڕوی  به ڵكو 
كه   كولتوریانه ش  و  كۆمه اڵیه تی  و 
فۆرمه ی  ئه م  ده ره نجامی  له   پاشتر 
هه روه كو  ده كه ونه وه .  ده وڵه تداریی 
ده وڵه تانی  ئابوری  پیترۆدۆالر  چۆن 
به هه مان  ده شێوێنێت،  موڵکانه ستێن 
له سه ر  گه وره   كاریگه ری  شێوه  
كولتورییه كانی  و  كۆمه اڵیه تی  به ها 
له م  كۆمه ڵگه   داده نێت.  كۆمه ڵگه ش 
كۆمه ڵگه یه كی  ده وڵه تدا  مۆدێله ی 
پرسیاره كه   به رخۆره .  و  نابه رهه مهێن 
له   دیموكراسی  ئاخۆ  كه   لێره دایه ، 
بواری  نابه رهه مهێندا  كۆمه ڵگه یه كی 

ژیانی هه یه ؟ 
تیۆری ده وڵه تی موڵكانه ستێن پێ 
له سه ر ئه وه  داده گرێت كه  ئه م جۆره  
له  ئابوری دواجار عه قڵیه تێك به رهه م 
ده هێنێت خاوه نی كۆمه ڵێك خه سڵه ت 
تایبه ت  و به های سیاسی و كولتوری 

و  خه سڵه ت  له گه ڵ  و  خۆیه تی  به  
به های دیموكراسیدا نایه ته وه .

نه ك  ده وڵه تداریی  له   ته رزه   ئه م 
هه ر باج ناخاته  سه ر هاواڵتیانی، به ڵكو 
ده به خشێته وه .  به سه ردا  پاره شیان 
له   زیاتر  پرۆسه یه   ئه م  له ڕاستیدا 
ئه وه ش  بۆ  ده چێت.  پێدان  به رتیل 
تایبه ت  داواكارییه كانی  هه مو  كه  
ئه و  یان  ئه م  نوێنه رایه تیكردنی  به  
ببرێت،  به ین  له   كۆمه اڵیه تی  هێزی 
موچه ی  بڕینه وه ی  ڕێی  له   ده سه اڵت 
هه مو  جیاجیاوه ،  ناوی  به   به الش 
به   كۆمه اڵیه تییه كان  گروپه   و  هێز 
له  گه نده ڵی  شێوه كان  له   شێوه یه ك 
و به رتیل پێدان ده گلێنێت. ئیتر ئه م 
و  له به ریه ك  دێن  تا  گروپانه   و  هێز 
گۆڕانی  و  هه ڵده وه شێن  له ناویه كدا 
دێت.  ئینتیمایاندا  به سه ر  گه وره  
حه ڤده ی  خه فه كردنی  له ڕاستیدا 
سه ركوت  بۆ  به ته نها  هه ر  شوبات 
ناگه ڕێته وه ، نا، ئێمه  لە چەند ساڵی 
هه ڵوه شانه وه یه كی  شاهیدی  پێشودا 
وردی هێزه  كۆمه اڵیه تیه كانین له الیه ن 
سیستمه كه وه ، ئێمه  شاهیدی گۆڕانێكی 
گروپه   ئه و  ئینتیمای  سیستماتیكی 
داهاتی  ڕێی  له   كه   كۆمه اڵیه تیانه ین 
چینایه تییه كانیان  پێگه   نه وته وه  
ئاڵوگۆڕیان  و  ده كرێت  ده ستكاری 

پێده كرێت.
به موچه خۆركردنی  سیستمی 
كۆمه ڵگه  كه  سااڵنێكه  و به  تایبه تیش 
پاش ڕوداوه كانی حه ڤده ی شوبات له  

هه رێمه وه   سیاسی  ده سه اڵتی  الیه ن 
دیوێكی  به   كرا،  پیاده   چڕی  به   زۆر 
بۆ  گه نده ڵكردنی  سیستمێكه   تردا 
له   كۆمه ڵگه   تێوه گالنی  بۆ  كۆمه ڵگه ، 
گه نده ڵی و وه رگرتنی به رتیل. ئه ڵبه ته  
پرۆسه یه   ئه م  یه كه می  زه ره رمه ندی 
چونكه   خۆیه تی،  دیموكراسی  خودی 
چینی  ناوی  به   نامێنێت  شتێك  ئیتر 
له سه ر  كه   چینه ی  ئه و  ناوه ڕاست، 
نوێنه رایه تی  دیموكراسی  ئه و  شانی 
داده مه زرێت و به رده وام ده بێت. وه كو 
ده ره نجامێكی ترسناكی ئه م حاڵه ته ش، 
له   كۆمه ڵگه   ورده   ورده   ده سەاڵت 
خاڵی  مه ده نییه كان  داواكارییه   هه مو 
جۆره   له م  كۆمه ڵگه   ده كاته وه . 
خۆی  به  مافی  چیتر  سیستمانه دا 
سیاسی  به شداری  داوای  نازانێت 
و  سۆنگه وه   له هه مان  هه ر  بكات. 
له به رئه وه ی ده سەاڵت به رده وام پاره ی 
مۆڵی نه وت گیرفانی گه رم ده كاته وه ، 
له  سه رئێشه كانی  خۆی  دێت  تا 
و  ده كات  ڕزگار  مه ده نی  كۆمه ڵگه ی 
پابه ند نابێت به  ئازادییه  سیاسییه كان 
سیاسیانه ی  به شداریكردنی  مافی  و 
ترسناكتر،  هه موشی  له   هاواڵتیان. 
ته نانه ت  حوكمڕانی  مۆدێله ی  ئه م 
نیه ،  شه رعیه تپێدانیش  به   پێویستی 
به   شه رعیه ت  له سه رێكه وه   چونكه  
پاره  و به خشینه وه ی پۆست ده كڕێت، 
ئاستی  له سه ر  تریشه وه   له سه رێكی 
و  پۆلیس  و  چه كدار  هێزی  ناوخۆ، 
ده وره ،  له   خۆی  هه واداری  پاسه وانی 
له سه ر  ده دات  هه وڵ  چۆن  هه روه كو 
هێزه   و  كۆمپانیا  ده ره كیش  ئاستی 

ده ره كییه كان پشتیوانی لێبكه ن.
بونیاتێكی  ده سه اڵت  له به رئه وه ی 
له وه ی  وه ك  هه یه   خێڵه كیانه ی 
دامه زراوه یی بێت، نوخبه ی ده سه اڵتدار 

و  ئه ستۆ  كڕینی  هه وڵی  له   هه میشه  
به   كۆمه ڵگه ن  تاكه كانی  به ستنه وه ی 
خه رجی  له ڕێی  ئه ویش  خۆیانه وه ، 
ته خشانوپه خشانكردنی  و   به رده وام 
ئاخر  نه وت.  داهاته كانی  غه نیمه كه ؛ 
به سه ر  ڕۆژانه   كه   مفته ی  پاره   ئه م 
ده بارێت،  ده سه اڵتداردا  كه مینه ی 
ئابوری  كۆششێكی  هیچ  ده ره نجامی 
بۆیه   هه ر  نیه ،  ئینسانی  ڕێكخراوی 

وه كو غه نیمه  لێی ده ڕوانرێت.
مۆدێلی  موڵكانه ستێن  ده وڵه تی 
ده وڵه تێكی سوڵتانییه . ده وڵه تێك كه  
دیموكراسیدا،  داوده زگای  غیابی  له  
ده وڵه تدار  ئۆلیگارشی  كه مینه یه كی 
ده بنه   پاشان  و  ده كات  فراژی 
و  ده سه اڵت  و  سیاسی  خێڵێكی 
سیستمه   ئه م  داگیرده كه ن.  كۆمه ڵگه  
به شێوه یه ك  له  شێوه كان سیستمێكی 
هیراركی و خێڵه كی داده مه زرێنێته وه  
ئینتیمای  نه ته وه ،  بریتی  له   كه  
له   و  ده بێت  نوخبه   بۆ  هاواڵتی 
بریتی نیشتیمانیش، بۆ به رژه وه ندییه  
به   هاواڵتی  پێوه ندی  تایبه تییه كانی. 
نیشتیمانه وه  له م جۆره  سیستمانه دا، 
نێوان  ڕوتی  ماڵی  پێوه ندیه كی 
هاواڵتی و نوخبه  ده سه اڵتداره كانه . له  
هه مو  هه وڵده ده ن  هاواڵتیان  ڕاستیدا 
چونكه   حكومه ت،  له   به شێك  ببنه  
خۆی  بۆ  سیستمانه دا  له م  حكومه ت 
و  وه به رهێنان  كۆمپانیایه كی  ده بێته  
داهاته كانیدا  ساغكردنه وه ی  به شوێن 
وێڵه . بۆیه  هه ر چونه  ده ره وه یه ك به  
ئاڕاسته ی پێچه وانه ، هاواڵتی روبه ڕوی 
له ده ستدانی  هه ڕه شه ی  و  سزا 
ده كاته وه .  به رژه وه ندییه كانی 
نه بونی  نهێنی  ئه مه شه   هه ر  ئه ڵبه ته  
هه ڵگیرسانی  و  كارا  ئۆپۆزسیۆنی 

شۆڕش دژ به م سیستمانه .

میرنشینێکی نەوتی 
یان دەوڵەتێکی دامەزراوەیی؟

له   شاراوه   گه وره  و  گرفتی 
ده رهێنانی نه وت و گۆڕینی هه رێم بۆ 
یه كه م  موڵکانه ستێن،  میرنشینێکی 
سەربەخۆی  دەوڵەتێکی  نه بونی 
موئه سه ساتییه   و دوه میشیان ئه گه ری  
وردوخاشكردنی چینی ناوه ڕاسته ، ئه و 
سیاسییه كان  كۆمه ڵناسه   كه   چینه ی  
دامه زراندنی  پشتی  بڕبڕه ی   به  
واتایه كی  به   داده نێن.  دیموكراسی 
تر دواخستن و له به ینبردنی پرۆسه ی 

دیموكراتیزه كردنی كۆمه ڵگه یه .
ئه و واڵتانه ی كه  پێشتر  له  هه مو 
دیموكراسی  داوده زگای  خاوه نی 
نه بون، نه وت سته مكاری خوڵقاندوه . 
عێراق، ئێران، لیبیا، روسیا، ئه نگۆال، 
دیاری  نمونه ی  نێجیریا...،  سعودیه ، 

سته مكاری نه وتین.
بونی  پێناوێت  قسه ی  ئه وه  
پێشمه رجێكی  موئه سه سات  دەوڵەتی 
كۆمه ڵگه یه كی  دامه زراندنی  بنه ڕه تی 
دیموكراسییه ، ئه ڵبه ته  پێشمه رجه کانی 
دەوڵەتێکی موئه سه ساتی له  سێ مه رج 
دروستکردنی  ئه وانیش:  نین ،  به ده ر 
بازاڕه  وه کو هێزێکی جیا له  ده وڵه ت/ 
چینی  گه شه کردنی  دوه میان  حیزب، 
توانای  به ده ستهێنانی  به   ناوه ڕاسته  
به   به پشتبه ستن  نه ک  خۆبژێوی 
سێیه میشیان  به الش،  موچه ی 
کولتوری  پشتکردنه   و  خۆڕاپسکاندن 
کالسیکی کۆمه ڵگه یه ، ئه و کولتوره ی 
داخراوه   کۆمه ڵگه   زاده ی  که  
هیرارکییه کانه  و رێگه  به  دابه شکردنی 
سامان  دابه شکردنی  و  ده سه اڵت 

به شێوه یه کی یه کسان نادات.
کۆڵۆنییەکی  وه كو  كورده واری    
پاش  ته نانه ت  و  به عس   عێراقی 
له ناوبردنی  روبه ڕوی  مێژوه ش  ئه و 
بۆته وه ،  موئه سه سات  یه كبینه ی  
له   به عس  کۆڵۆنیاالنەی  كولتوری  
تاكه   وه ك  حیزب  زه به الحكردنی 
قوتدانی  كۆمه ڵگه   و  دامه زراوه ی 
جگه   تر،  دامه زراوه  كانی  سه رجه م 
چه ندین  له   كوردستانی  له وه ی  
مه ده نی  كۆمه ڵگه ی   دامه زراوه ی 
كرده   كورده واری   كرد،  بێبه ش 

داخراو  و  و  دواخراو  كۆڵۆنییەکی 
تاكه كه س  موئه سه سات  بریتی  له  
خێڵ،  سه رۆكی  حیزب،  )سه رۆكی 
جێگه ی   ته ریقه ت،  ...(  شێخی 
هه ر  و  گرته وه    موئه سه ساتیان 
و  ئابوری  كایه ی  ڕێیه شه وه   له م 
بون  یه كدی  تێكهه ڵكێشی  سیاسی 
گرته وه  ده وڵه تی  جێگه ی   حیزب  و 
هاواڵتی  ڕایه ڵه وه   هه زار ویه ك  به     و 
ترسی  ئیتر  گرێدا.  خۆیه وه   به  
له  کۆڵۆنییەکی   نه وت  خاوه ندارێتی 
كورده واریدا،  وه ك  مێتاموئه سه ساتی 

لێره وه  سه رچاوه  ده گرێت. 
یه كێك  موئه سه سات،  له   جگه  
تری  گرنگه كانی  له  پێشمه رجه  
بونی  دیموكراسی،  دامه زراندنی 
ناوه ڕاست  چینی  به   كه   چینێكه  
پۆڕیی  و  پان  سه ره ڕای  ناسراوه . 
چینه كانی  به   به راورد  به   چینه   ئه م 
تری كورده واری، به اڵم به هۆی ئه وه ی  
سه ربه خۆیی  خاوه نی  چینه   ئه م 
كه   هۆیه ی  به و  نیه    و  موڵكداریی 
سه ده ی  سه ره تاکانی  له   هه ر  عێراق 
به رهه مهێنه ری   ده وڵه تێكی  پێشوه وه  
نه وت بوه   و له  رێگه ی موچه وه  چینی 
وابه سته ی  توندی  به   ناوه ڕاستی 
له   ئه زمون  هه مان  كردبو  و  ده وڵه ت 
دەسەاڵتی  كوردیشدا  و به  شێوه یه كی 
بۆیه   بۆوه ،  دوباره   ترسناك  یه کجار 
له الیه ن  نه وت  خاوه ندارێتی  مه ترسی 
گردبونه وه ی   هه رێمه وه   و  حكومه تی 
حكومه ت/  له ده ستی  به ته نها  هه ر 
به   داهاته كانی  به شینه وه ی  حیزبدا  و 
چینه دا،  ئه م  به سه ر  موچه وه   ناوی 
ئه ركه   له   چینه ی  ئه م  تر  هێنده ی 
خۆی  كۆمه اڵیه تییه كانی  و  سیاسی  
دور خسته وه   و داواكردنی ئه م چینه  
و  له  ده سه اڵت  به شداریكردن  بۆ 
دامه زراندنی موئه سه ساتی كۆمه ڵگه ی  

مه ده نی كز و الواز کرد.
و  حیزبی   ملمالنێی  ئه گه ر   
قۆرخكردنی ده سه اڵت و كڕینی ئه ستۆ  
و په رده پۆشكردنی بێكاریی له  چه ند 
كوردیدا  دەسەاڵتی   پێشوی  ساڵی 
هۆكاری  سه ره كی پاشكۆكردنی چینی 
ناوه ڕاست و سه ربه خۆنه بونیان بوبێت، 
ده سه اڵتێكی  له میانه ی   ته نها  ئه وا 
له بریتی  كه   موئه سه ساتیدا 
سامان،  خۆڕاییانه ی   دابه شكردنی 
پێدانی هه لی كاركردن و جیاكردنه وه ی  
ورده  ورده ی ئه م چینه  له  ده وڵه ت و 
بۆیان،  خۆبژێوی  هه لی  ره خساندنی 
سه ر  له   ده توانێت  ناوه ڕاست  چینی 
پێی خۆی رابوه ستێت و به شدارییه كی 
ئه كتیڤ له  دروستكردنی دیموكراسیدا 

بكات. 
بۆ  كوردستان  گۆڕینی  بۆیه  
نه وت  به رهه مهێنی  میرنشینێكی 
موئه سه ساتانه دا  و  ئه و  له  غیابی 
ناوه ڕاست،  چینی  به پاشكۆكردنی 
دیكه   ساڵی  چه ندین  بۆ  ده شێت 

پرۆسه ی دیموكراسی دوا بخات.
گه وره   مه ترسی  لەڕاستیدا 
دامەزراندنی  و  سەربەخۆیی  له سه ر 
پێوه ندی  دیموکراسی،  سیستمێکی 
سیاسییه وه   مۆدێله   به م  ڕاسته وخۆی 
به ڕێوه یه ؛  ئێستا  هه ر  كه   هه یه  
كوردستان ده بێته  میرنشینێكی نه وتی 
یان ده وڵه تێكی دامه زراوه یی كه  تیایدا 
نیشتمانی  سامانێكی  وه كو  نه وت 

مامه ڵه ی له گه ڵدا ده كرێت؟

لە سایەی نەوتی ڕژاودا
هەرێم وەکو قەوارەیەکی موڵکانەستێن

كوردستان ده بێته  
میرنشینێكی نه وتی یان 
ده وڵه تێكی دامه زراوه یی 
كه  تیایدا نه وت وه كو 
سامانێكی نیشتمانی 

مامه ڵه ی له گه ڵدا ده كرێت؟

له  هه مو ئه و 
واڵتانه ی كه  پێشتر 
خاوه نی داوده زگای 
دیموكراسی نه بون، 

نه وت سته مكاری 
خوڵقاندوه . 

ئه م ته رزه  له  
ده وڵه تداریی نه ك 

هه ر باج ناخاته  سه ر 
هاواڵتیانی، به ڵكو 
پاره شیان به سه ردا 

ده به خشێته وه .
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هه رێمی کوردستان ڕوبه ره که ی به  بێ 
کیلۆمه تر  هه زار   ٤٧ دابڕاوه کان  ناوچه  
چوارگۆشه یه  و ژماره ی دانیشتوانه که شی 
وه ک  واڵتێکی  که سه .  ملیۆن   ٥.٥
سویسرا  ڕوبه ره که ی ٤١ هه زار کیلۆمه تر 
چوارگۆشه یه  و ژماره ی دانیشتوانه که شی 
٨.٥ ملیۆن که سه . واته  ئه گه ر هه رێمی 
کوردستان به بێ ناوچه  دابڕاوه کان حساب 
بکه ین، )واته  ته نها پارێزگاکانی هه ولێر 
و دهۆک و سلێمانی و هه ڵه بجه( ، ئه وا 
سویسرا ڕوبه ره کەی به  نزیكه یی به قه ده ر 
هه رێمی کوردستانه  و دانیشتوانه که شی 
كوردستان  هه رێمی  له   که س   ملیۆن   ٣

زیاتره  . 
به   ڕوبه ره کانمان  کاتێکدا  له   واته  
قه ده ر یه که  و بگره  سویسرا نزیکه ی ٦ 
ڕوبه ره که ی  کیلۆمه تر چوارگۆشه   هه زار 
له  ئێمه  بچوکتره ، له  ٢٦ کانتۆن پێکدێت 
که  هه ر یه که یان حکومه ت و په رله مانی 
خۆجێیی خۆی هه یه  و داهات و بودجه ی 
خۆی جیایه  و ده سه اڵتی ئیداری ته واوی 
خۆی  پاره کانی  و  داهات  له وه ی  هه یه  
چۆن  و  ئه کات  خه رج  له چیدا  و  چۆن 
ئابوری خۆی پێشئه خات و چ پرۆژه یه كی 

ستراتیژی ئه نجام ئه دات. 
له   کوردستان  هه رێمی  به اڵم 
زیاتره،  له  سویسراش  ڕوبه ری  کاتێکدا 
وه کو  پارێزگایه ،  چوار  ته نها  که چی 
هیچ  پارێزگایانه   ئه م  پارێزگاشه ،  چوار 
و  نیه   ئابوریان  و  ئیداری  ده سه اڵتێکی 
و  پایته ختن  له ده ستی  چاو  به رده وام 
پایته ختیش له  ده ستێکی ئه میندا نیه ، 
واته  له  ده ستی هێزێکدا نیه که  هه مو 
سه یر  چاو  یه ک  به   ناوچه کان  و  شار 

بکات. 
و  پایته خت  به سه ر  ده ستی  پارتی 
وه ک  و  گرتوه   په رله ماندا  و  حکومه ت 
ده ستکه وتی شه ڕی ناوخۆ سه یری هه ولێر 
و داموده زگاکانی حکومه ت و په رله مان 
ئه کات. وه  به  ئاره زوی خۆی مامه ڵه  به  
پاره  و ده سه اڵتی هه رێمی کوردستانه وه  
ناوچانه ی جێنفوزی خۆین  له و  ئه کات، 
پاره ی ڕشتوه  و به رده وام پرۆژه ی گه وره  
و ستراتیژی جێبه جێ ئه کرێن، ته نانه ت 
زۆری  به شی  قه یرانه شدا  ئه م  کاتی  له  
پرۆژه کانی سنوری زه رد نه وه ستاون. له  
که  جێنفوزی  ناوچانه ی  له و  به رامبه ردا 
سلێمانی  )پارێزگاکانی  نین،  پارتی 
و  گه رمیان  ئیداره کانی  و  هه ڵه بجه   و 
ڕاپه ڕین(، حکومه تی هه رێم ئه ڵێت پاره  
پرۆژه كان  زۆرینه ی  سه ره نجام  نیه، 

وه ستاون .
له   ته نها  پێمانوابێت  که   هه ڵه یه  
هه ولێره وه  ئه توانین گۆڕانکاری دروست 
بکه ین. ئه کرێت به  چه ندین شێوه ی تر 
گۆڕانکاری ئه رێنی دروست بکه ین که  له  
بێت.  کوردستاندا  خه ڵکی  به رژه وه ندی 
بۆیه  له جیاتی ئه وه ی حزبه  بااڵده سته کانی 
ئه م سنوره  هه وڵی وه رگرتنی وه زاره ت و 
پۆست بده ن له  هه ولێر که  هیچ سود و 
گرنگیه کی ئه وتۆی نیه  بۆ باشترکردنی 

ژیانی هاواڵتیانی ئه م سنوره ، پێویسته  
و  سیاسی  ده سه اڵتی  که   هه وڵبده ن 
ئیداری و ئابوری پارێزگاکان زیاد بکه ن 
هاواڵتیان  ژیانی  لێره وه   هه وڵبده ن  و 
چاک بکه ن و په ره  به  ژێرخانی ئابوری 
کشتوکاڵ  و  پیشه سازی  که رته کانی  و 
بده ن له  هه ر پارێزگایه کدا. واته  ئه بێت 
ده سه اڵتی  پارێزگایه و  هه ر  که   وابکه ین 
ئیداری و ئابوری زیاتری هه بێت، و پاره  
له به رده ستابێت  زیاتری  ده سه اڵتی  و 
دابینکردنی  و  ئابوری  پێشخستنی  بۆ 
خۆشگوزه رانی بۆ هاواڵتیانی سنوره که ی 

خۆی. 
که  سویسرا  بڵێن  هه ندێک  له وانه یه  
چه ند  به سه ر   دابه شکراوه   بۆیه  
چاره سه رێکی  وه ک  ته نها  کانتۆنێکدا،  
سیاسی چونکه  سویسرا فره  پێکهاته یه . 
به اڵم ئه م وه اڵمه  ڕاست نیه ، مه سه له ی 
فره   چاره سه ری  بۆ  ته نها  کانتۆنه کان 
پێکهاته یی نیه ، به ڵکو ڕه هه ندی ئیداری 
و ئابوری و دیموکراسیشی هه یه ، چونکه  
شۆرکردنه وه ی ده سه اڵته کان بۆ خواره وه  
و به شێوه یه کی ئاسۆیی و فه رشی به سه ر 
له   یه کێکه   شاروشارۆچکه کاندا  هه مو 
بنه ما دیموکراسیه  هه ره  گرنگه کان. واته  
ناکرێت تۆ به رده وام باسی دیموکراسیه ت 
بکه یت و که چی سیسته مێکی مه رکه زیت 
پاره یه   و  ده سه اڵت  هه رچی  و  هه بێت 
له   و  کۆتکردبێته وه   پایته ختا  له  
پایته ختیشدا له  ده ستی حیزبێکدا، له و 
حزبه شدا له  ده ستی بنه ماڵه یه کدا، و له و 

بنه ماڵه یه شدا له  ده ستی که سێکدا. 
له   کانتۆنه کان  سیسته می  ئه گه ر 
فره   چاره سه ری  بۆ  ته نها  سویسرادا 
بوایه ،  نه ته وه یی  فره   و  پێکهاته یی 
ئه بوایه  سویسرا بکرایه  به  ٤ کانتۆنه وه،  
چونکه  ٤ پێکهاته ی سه ره کی تیا ئه ژی، 
فه ره نسی  و  ئه ڵمان  له   بریتین  که  
سویسرا  به اڵم  ڕۆمانی.  و  ئیتاڵی  و 
 ٢٦ به    کراوه   كانتۆن،   ٤ له جیاتی 
بچوک  وا  واڵتێکی  واته   کانتۆنه وه . 
ناکرێت  بۆ  کانتۆنه وه ،   ٢٦ به   بکرێت 
کوردستان  هه رێمی  پارێزگاکه ی  چوار 
بدرێتێ   ئابوریان  و  ئیداری  ده سه التی 
ئه وه ی  بۆ  خۆشبكرێت  بۆ  ڕێگه یان  و 
هه ر یه كه یان بتوانن ژێرخانی ئابوریان 
بۆ  خۆشگوزه رانی  و  به هێزبكه ن 

دانیشتوانیان دابینبكه ن. 
سویسرا داهاتی سااڵنه ی ٦٨٠ ملیار 
دۆالره ، واته  ئه گه ر به  تێکڕا وه ریبگرین، 
هه ر هاواڵتیه ک داهاتی سااڵنه ی ٨٠ هه زار 
دۆالره ، واته  ٨ ده فته ره   له  ساڵێکدا، که  
دوهه م به رزترین داهاتی تاکه  له  جیهاندا 
کاتێکدا  له   لۆکسه مبۆرگ.  واڵتی  دوای 
کوردستان  هه رێمی  وه ک  سویسراش 
وشکانی  به   و  شاخاویه   واڵتێکی 
سنوری  جۆرێك  به هیچ  و  ده وره دراوه  

ده ریایی نیه .
بۆیه  گرنگه  بزانین که  المه رکه زیه ت 
هه ڕه شه  نیه  له سه ر هه رێم و کیانه که ی 
خه لکی  ده سه اڵت  پارته کانی  وه ک 

هه ڕه شه یه   به لکو  پێئه ترسێنن، 
که   ڕه هایه ی  ده سه اڵته   ئه و  له سه ر 
که م  به شێکی  و  ده سه اڵت  حیزبه کانی 
هه یانه ،  بااڵده سته کانیان  سه رکرده   له  
چونکه  المه رکه زیه ت ده سه اڵتی ڕه های 
ناهێڵێت  و  ئه کاته وه   که م  حیزبه کان 
به   یاری  ته نها  تاقی  به   حیزبێک 
چاره نوسی میله تێکه وه  بکات و هه ڵه ی 
ستراتیژی بکات و دوایش هه مو میله ت 

ناچاربن باجه که ی بده ن. 
فیدرالیه ت  هه روه ها المه رکه زیه ت و 
هه ندێک  ده سه اڵتی  له سه ر  هه ڕه شه یه  
وه کو  چونکه   بااڵکان  به رپرسه   له  
جاران ناتوانن له  سایه ی ئه م سیسته مه  
مه رکه زیه دا گه نده ڵی گه وره  ئه نجام بده ن 
به رپرسیارێتیه ک  هه مو  له   خۆشیان  و 
به   هه ر  المه رکه زیه ت  بدزنه وه . 
پاره   و  ده سه اڵت  دابه شکردنی  مانای 
گواستنه وه ی  مانای  به   به لکو  نایه ت، 
هه موو  به سه ر  دێت  به رپرسیارێتیش 
به   ئه دات  ده سه اڵت  و  ناوچه کاندا 
ئه نجومه نی پارێزگاكان كه  لێپرسینه وه  
كه    بكه ن  به ر پرسێك  و  كه س  هه ر  له  

گه نده ڵ و كه مته رخه م بوه  . 
المه رکه زیه ت  له   باس  که   جار  زۆر 
به رپرسانه   به ناو  له م  ده کرێت هه ندێک 
وه کو  ناکرێت  و  هه رێمین  ئێمه   ئه ڵێن 
پارێزگا مامه ڵه مان له گه ڵ بکرێت، به اڵم 
که س نه یوتوه  که  هه رێم هه ڵوه شێته وه  
هه ر  پارێزگاوه و  چوار  به   ببێت  و 
پارێزگایه و به  جیا مامه ڵه  له گه ڵ به غدادا 
بکات و شتێک نه مێنێت به  ناوی هه رێمی 
کوردستانه وه .  هه مومان کۆکین له سه ر 
وه ک  کوردستان  هه رێمی  پاراستنی 
کیانێک بۆ کورد  و ئه م کیانه ش موڵکی 
حیزبێک.  تاقه   هی  نه ک  هه موومانه ، 
ئه که ین  ئه وه   له سه ر  قسه   ئێمه   به اڵم 
ئایا چۆن ئه م کیانه ی هه مانه  و چه ندین 
ڕێی  له   داوه   بۆ  قوربانیمان  و  شه هید 
سیسته می المه ركه زی و شۆركردنه وه ی 
یه كسانی  دابه شكردنێكی  و  ده سه اڵت 
داهاته وه  به سه ر ناوچه كاندا بیپارێزین و 
قوربانی  به   بیكه ین  نه ك  پێشیبخه ین، 

تموحی حیزبی و شه خسی. 

فرمان عەبدولڕەحمان

ئەو  خۆت  چاوی  پێش  بیهێنە 
دایک  لە  و  دێن   ٢٠٥٠ ساڵی  نەوەیەی 
بۆ  چیمان  و  دێن  چیدا  بەسەر  دەبن، 
کە  ناکەم  ئێستا  باسی  بونیادناون. 
دوای سێ دەیە لە حوکمڕانی پارتی و 
دیارترین  مووچە  پاشەکەوتی  یەکێتی 
کشتوکاڵ  کارەباو  کەرتی  و  سیمایەتی 
و ئاسایشی ئاوو خۆراک لە شکستێکی 
یەک  ئەگەر  شکستێک  کوشندەدان، 
دابخرێت،  تورکیا  و  ئێران  رۆژ سنوری 
لە  ناوازە  کااڵیەکی  دەبێتە  تەماتە 
هەرێمداو دەستکەوتنی دەبێتە شتێکی 
مەحاڵ. من باسی نەوەیەک دەکەم کە 
راستی  بە  ئایا  دێت،  دیکە  ساڵی   ٣٠
سیاسەتی “ئاشی نەزان”ی ئەم نوخبەی 
ئەزمونی  ئەم  دەتوانێت  دەسەاڵتدارە 

حوکمڕانیە بگەیەنێتە ئایندە؟
لەوەی  جگە  حوکمڕانی  پرۆسەی 
لە  جۆرێکە  هەمانکاتیشدا  لە  زانستە 
هونەر، ئەگەر پرۆسەکە لەسەر هەردوو 
رەهەند رێکبخرێ دەتوانێت ئەفراندنیش 
دەتوانێت  دواجار  کە  بکات  بەرجەستە 
“ژیانێکی شایستە” بۆ هاونیشتمانیانی 
بەرجەستە  حوکمڕانیە  ئەو  سایەی 
بکات. ئاخر لە خۆڕا نیە هەندێک واڵت 
هیچ  خاوەنی  کە  جیهاندا  لە  دەبینین 
جۆرە دەرامەتێکی سروشتی نین بەالم 
عەقاڵنیدا،  حوکمڕانیەکی  سایەی  لە 
باشترین ژیانیان بۆ هاونیشتمانیەکانیان 
فەراهەمکردووە، هەڵبەت پێچەوانەکەشی 
دەوڵەمەند  واڵتی  دەیان  راستە،  هەر 
حوکمڕانیەکی  سایەی  لە  کە  هەیە 
گەلێکی  فاسیدو  نوخبەیەکی  فاشیلدا 
دیکەیان  شتێکی  هیچ  زیاتر  هەژار 

پێشکەش نەکردووە.
حوکمڕانی باش تەنها کار بۆ ئێستای 
گەورەی  بەشێکی  بەڵکو  ناکات  واڵت 
بە  بێت  پەیوەست  دەبێت  کارەکانی 
دێت،  دواتر  نەوەیەی  ئەو  ئایندەو 
ئایندەسازی  زانستی  یان  فیوچەلۆجی 
هەموو  بابەتانەی  لەو  یەکێکە  ئێستا 
دەکات،  بۆ  کاری  باش  حوکمڕانیەکی 
ستراتیژی  پالنی  داڕشتنی  کە 
ئایندەو  ئەگەرەکانی  لەبەرچاوگرتنی 
پێشهاتەکان  هەموو  بۆ  ئامادەکاری 
با  سەرەکیەکانی.  بنەما  لە  یەکێکە 
فینلەندا  واڵتی  بهێنینەوە  نمونەیەک 
واڵتە  لە  یەکێکە  ئەوروپا  باکوری  لە 
پێشکەوتووەکان،  و  خۆشگوزەران 
هیچ  خاوەنی  سروشتیەوە  رووی  لە 
لەوەی  جگە  نیە  ئەوتۆ  دەرامەتێکی 

زۆر  باشوری  بەشی  ئاووهەوای  کە 
دارستان،  گەشەکردنی  بۆ  گونجاوە 
هەربۆیە ئەو پیشەسازیانەی پەیوەستن 
دارەوە  تەختەو  بەرهەمهێنانی  بە 
یەکێکە لە پێکهێنەرە پیشەسازیەکانی 
رابردوودا  ماوەکانی  لە  بەاڵم  واڵت، 
لە  دارستانەکان  بەکارهێنانی  بڕینەوەو 
فینلەدا گەیشتبووە ئاستی مەترسیدار، 
حکومەتی  ١٩٨٥دا  ساڵی  لە  هەربۆیە 
ئەوکاتی فینلەندا پرۆژەیەکی ٢٠ ساڵەی 
دارستانەکانی  زیادکردنی  بۆ  ستراتیژی 
راگەیاند، لە سایەی ئەو پرۆژەیەدا ئێستا 
رووبەری دارستانەکانی ئەو والتە ١٠ لە 
بەشداریەکی  کە  کردووە،  زیادی  سەد 
کاریگەری هەیە لە زیادکردنی داهاتووی 
ساڵی  نەوەیەی  ئەو  واتە  کاردا.  هەلی 
و  ژیان  گرەنتی  بوو  دایک  لە   ١٩٨٥
گوزەرانێکی شایستەی بۆ کراو ئێستا لە 
بەرهەمی ئەو پالنە ستراتیژیە دەخوات 
و سود دەبینێ. هەر لەم چوارچێوەیەدا 
مانگی پێشوو ئەنگێال مێرکل راوێژکاری 
کانی  دواهەمین  داخستنی  ئەڵمانیا 
خەڵوزی بەردینی لە واڵتەکەی راگەیاند 
سودی  کارەبادا  بەرهەمهێنانی  لە  کە 
داخستنەکەش  پاساوی  دەبینرا،  لێ 
جگە لە هۆکارە ژ ینگەییەکان بەشێکی 
داهاتووی  نەوەی  بۆ  بوو  خەمخۆری 
دەرامەتە  ئەم  ناکرێت  چونکە  ئەڵمانیا 
ئەگەر  ئەمە  بەکارببرێ،  نەوە  یەک  بۆ 
بە  واڵتە  لەو  ستراتیژی  پالنی  بزانین 
یاسا رەچاوی بەرژەوەندی و ژیانی ئەو 
نەوەیە دەکات کە لە داهاتوودا لە دایک 

دەبن.
ئێستا با واز لەو واڵتە پێشکەوتووانە 
رۆژهەاڵتی  واڵتێکی  نمونەی  و  بهێنین 
یەکێکە  ناوین تەماشا بکەین، سعودیە 
رووبارێک  هیچ  خاوەنی  والتانەی  لەو 
نیەو بەشێکی زۆری خاکەکەشی بریتیە 
کاکی،  بە  کاکی  وشکی  بیابانێکی  لە 
خاوەنی  واڵتە  ئەو  دەزنیت  ئایا  بەاڵم 
ناوچە  و  دۆڵ  لە  کە  بەنداوە،   ٢٣٠
بۆ  کردوون  دروستی  شاخاویەکان 
گلدانەوەی ئاوی الفاوو ئەو بارانە کەمەی 
کە لە وەرزی زستاندا دەبارێن، هەندێ 
لەو بەنداوانە دوای ٥ ساڵ لە تەواوبوونی 
ئاو  نەیتوانیوە  بارانیەوە  بێ  بەهۆی 
بارانبارینی  وەرزی  بەاڵم  بداتەوە،  گل 
مەتر  ملیۆن    ٢٠ توانیویەتی  ئەمساڵ 
سێجا ئاو لەو بەنداوەدا گل بداتەوە، واتە 
النیکەم ئاسایشی ئاویان نەوەی ئێستاو 

داهاتوویان مسۆگەر کردووە.
هەرێمی  بۆ  بگەڕێینەوە  با  ئێستا 
بۆ  و خوێندنەوەیەکی خێرا  کوردستان 
ئەو  حوکمڕانی  ئایندەسازی  شێوازی 
سێ  نزیکەی  وا  کە  بکەین  نوخبەیە 
بەڕێوە.  دەبەن  پارێزگا  چوار  دەیەیە 
راستی و پێدراوەکان پێمان دەڵێن کە 
پارتی  و  یەکێتی  ئێستای  حوکمڕانی 
گەیشتووەتە ئاستی رەفتاری کۆلۆنیالی 
لە بەرێوەبردنی واڵتدا. با بزانین رەفتاری 

کۆلۆنیالی چیە ؟

لە  بریتیە  کۆلۆنیالی  رەفتاری 
و  دەستکەوت  هەموو  ماشینەوەی 
بەرژەوەندی  بۆ  قازانجەکان  و  دەرفەت 
نوخبەی حوکمڕان و دارودەستەکانیان، 
“ئەو  سیاسەتی  بە  هەمیشە  هەربۆیە 
نانە نانە ئەمڕۆ لە خوانە” کار دەکات و 
هیچ پرۆژەو ئەجێندایەکی بۆ بونیادنانی 
ئایندە نیە، چونکە دەسەاڵتی کۆلۆنیالی 
بەڵکو دەیەوێت  نیە  مانەوە  بیری الی 
لە کەمترین دەرفەتدا بەرژەوەندیەکانی 
ئێستای مسۆگەر بکات، ئیدی داهاتوو 
نیە.  باکیشی  نادیارو  دەستی  دەداتە 
کاتی خۆی هێزە کۆلۆنیالەکانی ئەوروپا 
داگیردەکرد  شوێنێکیان  هەر  کاتێک 
سەرچاوە  بوو  لەوە  چاویان  تەنها 
و  دەربهێنن  ستراتیژیەکان  سروشتیە 
لە قازانجی خۆیاندا بەکاری بهێنن، بێ 
واڵتە  ئەو  ئایندەی  بە  باکیان  ئەوەی 
ئامانجی  بنەڕەتدا  لە  چونکە  هەبێت، 
بەرژەوەندیە  مسۆگەرکردنی  هاتنیان 
خزمەتکردنی  نەک  بوو،  ئابوریەکانیان 

خەڵکی واڵتەکە.
حوکمڕانی  کوردستان  لە  ئێستا 
ئەم  گەیشتووەتە  یەکێتی  و  پارتی 
لە  دەیە  سێ  دوای  ئەوەتا  ئاستە، 
لە  شتێک  هەموو  واڵت  بەڕێوەبردنی 
کوشندەدایە،  و  ترسناک  شکستێکی 
بەشێوەیەک  کارەساتبارن  ئەنجامەکان 
نەوەیەو  ئەم  ژیانی  ئەوەی  سەرباری 
لێواری  لە  ئێستا  هاونیشتمانیەکانی 
خەرەندێکی قوڵی نائومێدیدایە هاوکات 
ئەوەی بیری لێ نەکرێتەوە ژیانی ئەو 

نەوەیەیە کە لە داهاتوودا دێن.
نەوەی داهاتوو دێن و هەر ئەو سێ 
نزیک  تەمەنیان  کە  دەبینن  بەنداوە 
دەبێتەوە لە نیو سەدە، نەوەی داهاتوو 
دێن و بێ بەشن لە دەرامەتی ئەو نەوت 
پێمانی  سروشت  سروشتیەی  گازە  و 
بەخشی بوو، چونکە حوکمڕانی ئێستا 
ئەوەی  بێ  بە  بەکاردەبات  دڵۆپی  دوا 
لە بەهێزکردنی ژێرخانی ئابوری واڵتدا 
بەکاری بهێنێ، هەربۆیە نە نەوەی ئێستا 
سودی لێ بینی و نە ئەو نەوەیەش کە 

لە داهاتوودا دێن.
بوو  دایک  لە   ٢٠٠٤ نەوەیەی  ئەو 
خۆی  کاتی  ساڵە،   ١٥ تەمەنی  ئێستا 
لە  زەبەالحەی  بودجە  ئەو  ئەگەر 
بەشە بودجەی سەدا ١٧ لە عێراقەوە 
بکرابان  نەبرایەو  هەدەر  بە  وەردەگیرا 
ئەم  ئێستا  ستراتیژی،  پرۆژەی  بە 
کوردستانێکی  سەر  دەهاتنە  نەوەیە 
بەهێزو ئاوەدان، بەاڵم بەرژەوەندخوازی 
و شکستی حوکمڕانی پارتی و یەکێتی 
بگرە  ئێستا،  نەوەی  چەندین  نەک 
دەکەنە  داهاتوش  نەوەی  دەیەها 
لەبەرئەوە  شکستەکانیان،  قوربانی 
دەبێت بڵێین بمانبورن نەوەی داهاتوو، 
بە  باکی  بوین  حوکمڕانیەک  خاوەنی 
کەسمان نەبوو، نە ئێمەو نە ئێوەش، 
تەنها بیریان الی بەرژەوەندی خۆیان و 

دارودەستەکانیان بوو.

جیاوازی مه ركه زیه ت و المه ركه زیه ت؛ 
كوردستان و سویسرا به  نموونه 

كۆمپانیای بالڤ پەیک ئامادەیە ڕۆژنامەی زەمەن 
بگەیەنێتە ماڵ و فەرمانگەو شوێنە گشتیەکانتان  

چی بە نەوەی
داهاتوومان بڵێین
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نووسینگەی هەولێر

بەسەرو  پیاوەی  ئەو  فارس،  مام 
پێشەوەی  ریزی  لە  جامانەیەكەوە 
هەولێر  خۆپیشاندانەكانی  سەرجەم 
داوای  كاتێك  هیچ  بەاڵم  دەبیندرێت، 
داوای  بۆ  بەڵكو  ناكات،  خۆی  مافی 
چین و توێژەكانی تر دێتە سەر شەقام، 
باوكی  بە  مەدەنی  چاالكانی  بۆیە 

خۆپیشاندەرانی دەزانن.
عەبدوڵاڵ،  حوسێن  فارس  مام 
گوندی  1949ی  ساڵی  لەدایكبووی 
هەولێرەو  نزیك  گەورەی  مورتكەی 
تەواو  سەرەتایی  خوێندنی  تەنیا 
لە  15 ساڵە  لە  زیاتر  ماوەی  كردووەو 
گردبوونەوەو  و  خۆپیشاندان  زۆربەی 
ریزی  لە  هەولێر،  ناڕەزایەتییەكانی 
خۆپیشاندانەكان  پێشەوەی 

دەبیندرێت.
كاڵو  بە  هەمیشە  فارس،  مام 
كوردی  جلوبەرگی  جامانەو  و 
هەولێر  خۆپیشاندانەكانی  لە 
زەمەنی  بە  دەبیندرێت، 
وت: “هەرچەندە لە هەموو 
هەولێر  مەدەنی  چاالكانی 
گەورەترم،  بەتەمەن 
بڕوام  تائێستا  بەاڵم 
خۆپیشاندان و  بە 
گردبوونەوەی  ناڕەزایی و 
هەیە”،  مەدەنی 
جارێكیش  هەموو 
خۆپیشاندەران  بە 
ئێمە  “كاری  دەڵێت: 
رۆژ  دوو  و  رۆژێك  بۆ 
ناكرێت  چونكە  نییە، 
خۆپیشاندانت  ئەمڕۆ 
وازبێنی،  سبەی  كرد 

هەمیشە  دەبێت  بەڵكو 
فارس  مام  بەردەوامبێت”. 

جەختدەكاتەوە تا لە ژیاندا بێت واز لە 
كاری مەدەنی ناهێنێت و بەهێمنی كاری 

مەدەنی دەكات.
هەرە  زۆربەی  لە  فارس،  مام 

هیچ  بەشدارە و  خۆپیشاندانەكان  زۆری 
كاتێكیش داوای مافی خۆی نەكردووە، 
ویژدان  بێ  ئەوەندە  مرۆڤ  “ناكرێت 
بكات.  خۆی  مافی  داوای  تەنیا  بێت 
من جوتیارێكی هەولێرم و باری داراییم 
دڵم  بەاڵم  باشترە،  خەڵك  زۆربەی  لە 
میللەتەكەم  ئازارەكانی  كێشەو  بە 

دەسوتێت”.
دەڵێت  تەمەنە،  بە  جوتیارە  ئەم 
بەدیار  دابنیشێت و  لەماڵەوە  ناتوانێت 
تەنیا  هاواڵتیانەوە  ئازارەكانی  ئێش و 
“بۆیە  بكات،  رووداوەكان  سەیری 
و  خۆپیشاندان  هیچ  لە  بڕواناكەم 
كە  هەولێر  ناڕەزایی  گردبوونەوەیەكی 

شەرعی بێت، بەشدارنەبووبم”.
ئەمساڵ  لەماوەی  تەنیا  ئەو، 
گردبوونەوەو  ئەو  لەهەموو  بەشداریی 
كە  كردووە،  هەولێر  ناڕەزایەتییەكانی 
لەبارەی پارەی جوتیاران 
كۆنتڕۆڵكردنی  و 
نیشاندانی  و  عەفرین 
بە  كەس  كۆمەڵێك 
لەشفرۆشی  تۆمەتی 
دواخستنی  كێشەی  و 
و  هەڵبژاردنەكان 
مووچەی  پاشەكەوتی 

چەند  كردووەو 

جارێك ئازار دراوە.
چاالكیەكانی  سنووری  فارس  مام 
ئەمجارەی هەرێمی كوردستانی تێپەڕاندو 
ئەم  جوتیاران  مافەكانی  داواكردنی  بۆ 
رێگەی  لە  بەغداو  كردە  رووی  جارە 
گەورە  سەركەوتنی  توانی  دادگاوە 
بەدەست بهێنێت و شایستە داراییەكانی 

جوتیاران بەیاسا وەربگرێتەوە.
ستایشێكی  میدیادا  سۆشیال  لە 
دەبینرێت  فارس  مام  بێوێنەی 
دوای  بەتایبەت  كارەكانی،  لەبەرامبەر 
لەبەغدا  داواكەی  بەئەنجامگەیاندنی 

وایكرد مام فارس زیاتر بناسرێت.
كرد،  كارەی  ئەو  فارس  مام 
كورد  نوێنەرانی  ساڵێكە  چەند  كە 
داراییەكانی  شایستە  نەیانتوانی 
جوتیارێك  بەاڵم  وەربگرن،  جوتیاران 
بۆ  كە  رۆحیەتەی،  ئەو  بەهەمان 
سەر  هاتنە  لە  سڵی  خەڵك  مافەكانی 
شەقام نەكردۆتەوە لەهەولێر لەبەغداش 
بەتەنیا خۆی پارێزەرەكانی ئەم  توانی 
فارس،  مام  چیرۆكی  بگێڕێتەوە.  مافە 
هەولێرە  دەشتی  جوتیارێكی  چیرۆكی 
لوتكەدا  لە  بەغداو  كۆشكەكانی  لە  كە 

مافەكانی جوتیارانی سەندەوە.
خۆشحاڵ  بە  خۆی  فارس  مام 
لەسەر  سووربوونی  بە  كە  دەزانێت، 
داواكەی بەهاوكاری پارێزەرەكانی 
مافەكانی  توانیویەتی 
جوتیارانیش  و  خۆی 
وەربگرێت،  لەبەغداد 
مام فارس بەزەمەنی 
وت “هەموو كەسێك 
و  بەبەردەوامبوون 
دەتوانێت  كۆڵنەدان 
ئەوەی  و  لوتكە  بگاتە 
دەدات  بۆ  هەوڵی 

بەدەستی بهێنێت”.

      رەحمان غەریب

 Hyde( لە پاركی ئازادی سەكۆیەك دروستدەكەم وەكو هاید پارك“
Park(ی لەندەن، بۆ ئەوەی هەموو رۆژێكی جومعە خەڵك بچێت ئازاد 
بێت هەرچی دەڵێت بیڵێت، قسەی دڵی خۆی بكات. رەخنەی هەیە گلەیی 
و گازندەی هەیە بیڵێت خەڵك گوێیان لێ بگرێت، كێ  مناقشەیان ئەكات 

بچێت. رەخنە هەمیشە كەڵكی هەیە تەنانەت رەخنەی ناهەقیش.”
)مام  كوردستان  نیشتمانی  یەكێتی  ئەمە خەونی سكرتێری گشتی 
لەناو جەرگەی شاری سلێمانی  ئازادی”  كاتێك “سەكۆی  بوو،  جەالل( 
لەالیەن  رابردوو  هەینی  رۆژی  شوێنە  ئەو  دامەزراند.  ئازادی(  )پاركی 
هێزێكی ئەمنییەوە پەالماردراو دەنگی دەیان چاالكوانی مەدەنی و سیاسی 

تێدا سەركوتكراو لە )كانی گۆمە( دەستبەسەركران.  
لە بارودۆخێكدا كە بە توندوتیژی گەمارۆدرابین، گەر رووداوەكە لە 
شوێنێكی تری ئەو واڵتە بوایە تێپەڕ دەبوو، بەاڵم كە شوێنی رووداوەكە 
شاری سلێمانی و لەناو شاری سلێمانیش “سەكۆی ئازاد”ی بێت، هەقە 

بەتوندی رەخنە باران بكرێت.
هۆڵەكەیان  ئەمنییەكان چونە سەر سینەما سالم و  هێزە  پێشتریش 
قفڵ كرد، نیازبوو فیلمێك لەیادی تیرۆركردنی ساكینە چانسز و هاوڕێكانی 

نمایش بكرێت. 
بۆیە راستتر بڵێین نمایشی فیلمەكە لە سینەما سالم نییە، لە ماڵ و 
كادری  هەزاران  سیاسی و  مەكتەبی  سەركردایەتی و  سەدان  ئۆفیسی 
پێشكەوتووی یەكێتی نیشتمانی كوردستانە، ناویان ریز بكەم الپەڕەكانی 
مام”  “رێبازی  لە  باس  رۆژانە  ئەوانەی  ناكات،  بەشیان  رۆژنامەیە  ئەم 
نمایشی  هۆڵی  سەر  دەچنە  ئەمنییەكانیان  هێزە  لەوالیشەوە  دەكەن. 

سینەما یان گردبوونەوەی ناڕەزایەتی مەدەنییانە، سەركوت دەكەن. 
رووداوی فیلمەكەی سینەما سالم گوازراوەتەوە بۆ “سەكۆی ئازاد”ی، 
بۆ گۆڕەپانی خۆپیشاندانەكانی كەالرو قەاڵدزێ و شوێنی تر، كە تیایدا، 
هێزە ئەمنییەكان ئاگاداری هەركەسێك دەكەن كە نزیكی ئەو چاالكیانەن 
“الچن ئەمرمان لەسەروو خۆمانەوە بۆ هاتووە هەمووی دەستگیردەكەین” 

لەبەردەم سینەما سالم وایان بە ئێمە وت.
دەزانم كەم نین ئەو ئەندام و سەركردانەی یەكێتی بە بیستنی هەواڵی 
بابەتە  ئەم  نوسینی  تا  خۆ  بەاڵم  ناڕازیبن.  نیگەران و  زەبروزەنگە  ئەو 
كەس خۆی لەو رەفتارانە بێبەری نەكردووە، تا هەنوكە هەڵمەتی هێزە 
لە  یەكێتی  كە  بەڕێوەدەچن،  سیاسیەدا  جوگرافیا  لەم  ئەمنییەكان 

مفاوەزاتی پێكهێنانی حكومەت وەك كارتی فشار بەكاریدەهێنێت.   
قەدەغەكردنی چاالكی مەدەنی لە هێزێك كە حزوری یاسایی و ئەندامی 
پێشتریش  هەڵبژاردنەكان و  لە  كە  هێزێك  هەیە،  عێراق  پەرلەمانی  لە 
لە شەقامەكان بە ئااڵی سەركردەكانیانەوە دەیان و سەدان چاالكییان 
كردووە، بادانەوەیەكە لە سیاسەتكردن كە وادیارە سەرەتای چیرۆكەكە بە 

كۆتاییەكەی دەستپێبكات.

مام فارس لە شەقامەوە... بۆ لوتکە فیلمەكە لە 
سینەما سالم نییە

ڕۆژنامەیەکی سیاسی گشتی یە

رۆژنامەیەکی سیاسی گشتییە
خاوەنی ئیمتیاز: کۆمپانیای وشە
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