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مافکۆ وانه ی کوردی  ده ڵێته وه  و 
BBCیش پشتیوانیی دەکات 

ئازادمافکۆوهاوڕێکانیژمارەیەکقوتابخانەیفێربوونیزمانیکوردییانبۆمندااڵنیکوردلەبەریتانیاکردووەتەوە.
ئەوچاالکڤانەفەرهەنگییەباسیئەوەدەکاتکەBBCوهەندێکدامەزراوەیدیکەپشتیوانییەکیبچووکیپرۆژەکەیان

دەکەن.لەوقوتابخانەکوردییانەیمافکۆباسیاندەکات200منداڵدەخوێنن.
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Ji Silêmaniyê heta 
Munihê
Mînaka Larîsa 
a baleyê Leyla 
Bedirxan e 6 

کەرکووک خێراتر لە جاران 
تەعریب دەکرێ

نزیکەی 10 هەزار خێزانی عەرەب هاتوونەتە شارەکەوە

سلێمانی)رووداو(
قەرەداخی، عەلی د. پرۆفیس����ۆر
ئەمینداریگش����تییەكێتیجیهانیی
زانایانیئیسالمئاشكرایكردكەلە
كۆیئەو9كەس����ەیلەس����ەرپشتی
یەكێكل����ەكاروانیكەش����تییەكانی
ئازادیبەدەس����تیهێزەكانیسوپای
ئیسرائیلكوژران،7یانكوردبوون.
ل����ەهەڤپەیڤینێكدا عەلیقەرەداخی
لەگ����ەڵ)رووداو(،باس����یكاروان����ی
ئەوكەش����تییانەیكردك����ەكۆتایی
مانگیئایاریرابردووبەمەبەس����تی
ش����كاندنیگەم����ارۆیس����ەركەرتی
غەززەوگەیاندن����یكۆمەكیمرۆیی
بەفەلەس����تینییەكانبەڕێكەوتنولە
ئاوەنێودەوڵەتییەكانیدەریایسپی
نێوەڕاس����تداكەوتنەب����ەرپەالماری
هێ����زەتایبەتییەكانیئیس����رائیل.لە
ئەنجامدا9كەسیسەرپشتییەكێك

ل����ەكەش����تییەكانبەن����اوی)ماڤی
مەڕمەڕە(ك����وژران.عەلیقەرەداخی
لەبارەیناس����نامەیقوربانییەكانەوە
گوت����ی"دەگوت����رێلەو9كەس����ەی
ش����ەهیدبوون،7یانك����وردبوون".
ب����ەاڵمداودباغس����تانی،بەرپرس����ی
دەزگایئیسرائیل-كورد،كەگۆڤارێك
بەون����اوەوەلەهەرێمیكوردس����تان
زانیارییان����ەی ئ����ەو دەردەكات،
رەتكردەوەوگوتیهیچكوردێكلەو
كاروانەدانەبووە.باغستانیگوتیشی
"عەلیقەرەداخیلەجیاتیئەوقسانە
بابچێتوەاڵمیلێدوانەكەییوس����ف
قەرەزاویبداتەوەكەلەئیس����تەنبوڵ
 PKKوبەئامادەبوونیئ����ەوگوتی
تیرۆریس����تە".بەاڵمقەرەداخیدەڵێ
ئەو هێرش����ەكانی تەنیا ق����ەرەزاوی
دواییەیPKKیشەرمەزاركردوون.
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  د. عەلی قەرەداخی:

تایبەتبەرووداو

 PKKنێچیرڤانبارزانیراگەیاندنیئاگربەس���تی
یب���ە"بڕیارێك���یبەجێ"وەس���فكردوداوادەكات
لەپێناوهاتنەكایەیئاشتیئاگربەستەكەهەمیشەیی

ودووالیەنەبێت.
یەكالیەنەی ئاگربەس���تی راگەیاندنی دەرب���ارەی
پارتیكرێكارانیكوردس���تانPKK ل���ەلێدوانێكدا
بارزان���ی نێچیرڤ���ان )رووداو(، رۆژنام���ەی ب���ۆ
جێگریس���ەرۆكیپارت���یدیموكراتیكوردس���تان
 PKK یەكالنەی ئاگربەس���تی رایگەیاند:"راگەیاندنی
بڕیارێك���یبەجێی���ە،هەنگاوێكیئەرێن���یومایەی

خۆش���حاڵییە.ئەزموونیشەڕس���ەلماندوویەتیكە
كێشەكەبەش���ەڕوتووندوتیژیچارەسەرنابێتو
تەنیارێگەچارەیسیاس���یوئاشتیانەیەدەتوانێت

كێشەیكوردلەتوركیاچارەسەربكات".
نێچیرڤ���انبارزانیلەدرێژەیلێدوانەكەیداگوتی:
"هیوادارینوەكدەرفەتێكیتازەیئاش���تیمامەڵە
لەگ���ەڵئەمئاگربەس���تەدابكرێتوئاگربەس���تەكە
هەمیش���ەییودووالیەنەبێتوئیترشەڕوكوشتار
روونەداتەوە.هیواداری���نزەمینەكانیروونەدانەوەی
شەڕوهەوڵەكانیچارەس���ەریئاشتیانەبەهەموو
ش���ێوەیەكول���ەهەم���ووالیەكەوەبەهێ���زبكرێن
وهەرهەوڵێكیئاش���تیانەشلەتوركیابەباش���ی

هەڵدەسەنگێنین".
جێگریسەرۆكیپارتیئامادەییسەركردایەتیی
سیاس���ییكوردیش���یلەهەرێمیكوردس���تانبۆ
پشتیوانیلەهەمووهەنگاوورێگەئاشتییخوازییەكان
نیشانداورایگەیاند:"ئێمەشلەهەرێمیكوردستان
ئامادەینهاوكاریوپشتگیرییهەرهەوڵێكبكەین
بۆهەرچارەس���ەرێكیئاش���تیانەورۆڵیخۆمان
لەپێناوئاش���تیونەبوونەوەیشەڕوتووندوتیژی
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  نێچیرڤان بارزانی بۆ )رووداو(:

 ئیسرائیل 7 کوردی لە كاروانی كەشتی ئازادی دا شەهید کردهیودارین ئاگربەستەكەی PKK هەمیشەیی و دووالیەنە بێت 
داود باغستانی:

هیچ کوردێک لەو کاروانەدا نەبووە

تایبەتبەرووداو

کاربەدەستەئەمنییەکانیشاریکەرکووک
بە)رووداو(یانراگەیاندکەلەدوایپرۆسەی
ئازادییعێراقەوەنزیکەی10هەزارخێزانی
عەرەبلەوشارەدانیشتەجێبوون.عەمید
سەرحەدقادر،بەڕێوەبەریپۆلیسیقەزاو
ناحیەکانیکەرکووک،مەترس���ییخۆیلە
هاتنیئ���ەوژم���ارەزۆرەیخێزانیعەرەب
ناش���ارێتەوەودەڵ���ێ:"ئەوان���ەزۆربەیان
تیرۆریستاندەیاننێرنوهاوکارییاندەکەن،
بۆئەوەیکاریتیرۆریس���تیئەنجامبدەن."
عەمیدس���ەرحەدپێیوایەئەوانەکاریگەریی
خراپیی���انلەس���ەربارودۆخ���یئەمنی���ی
کەرک���ووکدەبێووەکئ���ەوباسدەکات
"بەش���ێکلەوانەتیرۆریس���تیداواکراونلە
پارێزگاکانیخۆیانوناس���نامەکانیخۆیان
گۆڕیوەولێرەشکاریتیرۆریستیدەکەن."
بەرپرس���ێکیئەمنییدیک���ەیکەرکووکیش
قس���ەکانیعەمی���دس���ەرحەدپشتڕاس���ت

دەکات���ەوەوئام���اژەب���ەوەدەکاتک���ە
"دەستێکیتیرۆریستی"لەپشتناردنیئەو
خێزانانەوەیەب���ۆکەرکووک.چونکە"ئەگەر
هاوکارینەکرێن،چ���ۆندەتواننمانگیبە
 400ه���ەزاردینارخانووبەک���رێبگرن؟"
بەاڵمکاکەڕەشسدیق،بەرپرسینووسینگەی
کەرکووکیجێبەجێکردنیمادەی140،هاتنی
ئەوخێزانانەوەکهەوڵێ���کبۆلەباربردنی
مادەی140دەبینێوداوادەکات"دەسەاڵتی
جێبەجێکردنبواریاننەدات."ئەوبۆیەداوا
لەپارێزگاریکەرکووکدەکاتکەسنوورێک
 ب���ۆئ���ەوکۆچ���ەدابنێ���تو"رایبگرێت."
ئەوبەرپرس���ەیجێبەجێکردنیمادەی140 
ئاماژەب���ەوەدەکاتکەلەماوەیرابردوودا
نزیکەی27ه���ەزارخێزانیکوردونزیکەی
10ه���ەزارخێزانیعەرەبلەالیەنئەوانەوە
قەرەبووکراونەت���ەوە،"ب���ەاڵمهەندێ���کلە
خێزان���ەعەرەب���ەکاندیس���انگەڕاونەتەوە
ئاشکراش���یکرد ئ���ەوهەروەها کەرکووک."
ک���ە40ه���ەزارخێزانیک���وردچاوەڕوانی

هەزاری���ش 20 و قەرەبووکردن���ەوەن
 چاوەڕوان���یگەڕانەوەنبۆش���وێنیخۆیان.
س���ەرۆکیئەنجوومەنیپارێزگایکەرکووک
ب���ەوەکالەتقس���ەکانیکاکەڕەشس���دیق
س���ەبارەتبەسەرلەنوێگەڕانەوەیعەرەبە
قەرەبووک���راوەکانپشتڕاس���تدەکاتەوەو
دەڵێ���ت:"هەندێکیانناویخۆیاندەگۆڕن،
ی���انخزمێکیاندەڵێئەوان���ەمیوانیمنن
وب���ەس���ەردانهات���وونوب���ۆماوەیەک
دەمێننەوە،یاندەڵێنمەترس���یلەس���ەر
 ژیانمانهەیەوپەنامانهێناوەتەبەرئێرە."
هەندێکلەبەرپرسانیپۆلیسلەکەرکووک
ئەوعەرەبانەبە"هۆکاریس���ەرهەڵدانەوەی
تووندوتیژیوکاریتیرۆریس���تی"دەزاننو
دەڵێنبۆیەکۆش���شدەکەنکەبیاننێرنەوە
بۆش���وێنەکانیخۆیان،"زۆرجارلەس���ەر
ئەوەرەخنەم���انلێدەگیرێکەئەوکارەلە

دەسەاڵتیئێمەدانییە."

وردەکارییزۆرترلەالپەڕە7

کوردستانی

مێژوو

ژنان

ره نگه  تاڵه بانی و نه وشیروان مسته فا 
پێکه وه  دابنیشن   

2 ››                     

له  هه ورامان که س ژن ناکوژێ    
6 ››                      

جه مال نه به ز:
بۆ ئەوانەی 

بوونەتە ئەسكوێی 
نەگونجاوی هەموو 

دیزەیەك 
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هەولێر)رووداو(

تاوەكوئێستاهیچبەرپرسێكیحكومەتی
هەرێم����یكوردس����تانوكۆمس����یۆنیبااڵی
بەفەرم����ی هەڵبژاردن����ەكان س����ەربەخۆی
كات����یئەنجامدانیهەڵبژاردن����یئەنجوومەنی
هەرچەندە دیارینەكردب����وو، پارێزگاكانی����ان

حكومەت����یعێ����راق74ملی����ۆندۆالریبۆ
ئەنجوومەن����ی هەڵبژاردن����ی بەڕێوەچوون����ی
كوردس����تان هەرێم����ی پارێزگاكان����ی
تەرخانكردووە،ب����ەاڵمئەگەرئەوهەڵبژاردنە
ئەمس����اڵنەكرێئەوپارەیەدەگەڕێتەوەبۆ

حكومەتیناوەندی.
بەیاردۆسكی،بەڕێوەبەریئۆفیسیدهۆكی
هەڵبژاردنەكانی بااڵیسەربەخۆی كۆمسیۆن
عێراقب����ە)رووداو(یراگەیاندئەو74ملیۆن
دۆالرەلەبودجەیئەمساڵلەالیەنحكومەتی
ناوەندیی����ەوەبۆبەڕێوەچوون����یهەڵبژاردنی
پارێزگاكانیهەرێمیكوردستان ئەنجوومەنی
تەرخانكراوە،ئەگەرهەڵبژاردنەكەئەمس����اڵ

ئەنجامبدرێ.
حكومەتیهەرێمیكوردستان،كۆمسیۆنی
ب����ااڵیس����ەربەخۆیهەڵبژاردنەكان����یل����ە
كات����یئەنجامدان����یهەڵبژاردن����ەكانئاگادار
نەكردووەتەوە،كۆمس����یۆنیشهیواخوازەلە
زووترینكاتداحكومەتیهەرێمیكوردستان،

بەفەرمیوەاڵمیانبداتەوە.
فەرجحەیدەری،سەرۆكیكۆمسیۆنیبااڵی
س����ەربەخۆیهەڵبژاردنەكان،ب����ە)رووداو(ی
راگەیاند"تاوەكوئێستابەشێوەیەكیفەرمی

پێیاننەگوتووینك����ەیهەڵبژاردندەكرێ،
بەاڵمالیخۆمانەوەئام����ادەكاریدەكەینو
لیژنەماندروس����تكردووەب����ۆچاككردنەوەی
فایلودانانیبەرنامەیكاربۆبەڕێوەچوونی

هەڵبژاردنەكە."
سەربەخۆی بااڵی كۆمس����یۆنی بەرپرسی
هەڵبژاردن����ەكانئەوەش����یخس����تەڕووك����ە
بەنی����ازنلەگەڵنەت����ەوەیەكگرتووەكانداوا
ل����ەحكومەتیهەرێمیكوردس����تانبكەنبۆ
ئەوەیكات����یهەڵبژاردنەكەبەفەرمیدیاری
بكات"هەفتەیئایندەشاندێكیكۆمسیۆنو
لەگەڵ كۆبوونەوەیەك یەكگرتووەكان نەتەوە
پەرلەمانیهەرێمیكوردستاندەكاتولەوێ
رێككەوتندەكرێلەسەركاتیبەڕێوەچوونی

هەڵبژاردنەكە."
سەرۆكیكۆمس����یۆن،ئاماژەبەوەدەكات
كەئەوبەش����ێوەیەكینافەرم����یپێیگوتراوە
ساڵیئایندەهەڵبژاردنەكەدەكرێت.لەبارەی
چارەنووس����یئەو74ملی����ۆندۆالرەشكە
ب����ۆبەڕێوەچوونیهەڵبژاردنەكانلەمس����اڵدا
تەرخانك����راوە،دەڵێت"ئەوەیلەیاس����اكەدا
باس����كرابوودەب����وومانگی10یئەمس����اڵ
بكرێت،بەاڵمدوایئەوەبەش����ێوەینافەرمی

گوتی����انمانگی3یس����اڵیئایندەدەكرێت،
بەاڵمكۆمسیۆنپش����تبەنووسراویفەرمی
دەبەس����تێتبۆئەنجامدانیكاتیهەڵبژاردنی
ئەنجوومەنیپارێزگاكانوئەونووسراوەشمان
تاوەكوئێستابەدەستنەگەیشتووە،بۆئەو
پارەشك����ەتەرخانكراوەب����ۆبەڕێوەچوونی
هەڵبژاردنەكان،ئەگەرئەمساڵنەكرادەكرێت
داوابكرێ����تك����ەئ����ەوپ����ارەبگەڕێتەوەبۆ
حكومەت����یناوەندیوس����اڵیئایندەداوای

تەرخانكردنیپارەكەبكرێتەوە."
هەرێم����ی پارێزگاكان����ی ئەنجوومەن����ی
كوردس����تانیشهیچزانیارییەكیفەرمیانلەال

نییەكەیهەڵبژاردنئەنجامدەدرێت.
لیس����تی د.ش����ێركۆعەبدوڵاڵس����ەرۆكی
س����ەوزلەئەنجوومەنیپارێزگایس����لێمانی،
بە)رووداو(یراگەیاند"تاوەكوئێستابەفەرمی
هیچزانیارییەكنەخراوەتەبەردەستمانكەی
مانگی دەگوترێت ئەنجامدەدرێت، هەڵبژاردن
10یئەمساڵئەنجامدەدرێتوباسیمانگی
3یساڵیئایندەشدەكرێت،بەاڵمبەفەرمی
ل����ەوەشئ����اگادارنەكراوینەتەوەكەس����اڵی
ئایندەدەكرێتوس����بەیبۆئەومەبەستەلە

ئەنجوومەنكۆبوونەوەیەكدەكەین."

رووداو-گاردیان
بابەكرزێباری،س���ەرۆكئەركانیس���وپایعێراقی،داوایكردس���وپایئەمریكابۆ10ساڵیدیكەلەعێراقبمێنێتەوە،لەبەرئەوەیس���وپاكەیانناتوانێبارودۆخیعێراقكۆنتڕۆڵبكات،لەدوای
كش���انەوەیهێزەكانیئەمریكا.بابەكرزێباریگوتی"دەبێسیاس���ەتمەدارانرێگەچارەیەكیدیكەبدۆزنەوەبۆپڕكردنەوەیئەوبۆش���اییەیلەدوایس���اڵی2011دروس���تدەبێوئەگەردەربارەی
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دەریدەکات

نەوزادمەحموود
سلێمانی)رووداو(

هەفت���ەیراب���ردوو،هەری���ەكل���ەعیماد
ئەحمەدودلێریس���ەیدمەجی���د،ئەندامانی
مەكتەبیسیاس���ییەكێتیب���ۆیەكەمینجار
لەوەتەیئەوبزووتنەوەیەجیابوونەوەیخۆی
راگەیاندووەپێكەوەلەگەڵنەوشیروانمستەفا
س���ەركردەیبزووتنەوەیگۆڕاندانیش���تنو
پەیوەندییەكانی ئاس���اییكردنەوەی لەب���ارەی
نێوانهەردووالگفتوگۆی���انكرد.وەفدەكەی
یەكێتیپاشگەڕان���ەوەیبۆالیمامجەالل،
تائێستاوەاڵمیاننەداوەتەوەبزوتنەوەیگۆڕان
كەئاخۆئامادەندەستبەگفتوگۆبكەنیان

نا.
سەركردەیەكیبزووتنەوەیگۆڕانلەوبارەوە
بۆ)رووداو(گوتی"هێش���تانەیەكێتیوەاڵمی
ئێمەیداوەتەوەونەئێمەشوەكبزووتنەوەی
گۆڕاندانیشتووینمەرجەكانیگفتوگۆكردنمان
دیاریبكەین"،بەدووریشینەزانیكەیەكێتی
بەهۆیوەرگرتنیرایپارتییەوەدرەنگبكەوێت
لەپرۆس���ەكەوگوتی"بێگومانیەكێتیبەبێ
پرس���یپارتیهیچشتێكلەگەڵگۆڕانناكات
وبۆئەوەپێویس���تەپارتیشپەیوەندییەكانی

لەگەڵگۆڕانئاساییبكاتەوە."

یەكێت���ی، س���ەركردایەتی ئەندامێك���ی
ئاس���اییبوونەوەیپەیوەن���دیلەگ���ەڵهەموو
حیزب���ەكانب���ەپێویس���تدەزان���ێودەڵێ
دوو پەیوەندییان���ە ئ���ەم ئاس���اییكردنەوەی
سەرەیە"بەشێكیپەیوەندیبەگۆڕانەوەهەیە
كەلەبەرپرس���یارێتییەكانیپرۆسەیسیاسی
تێبگاتومامەڵەیەكیتەندروس���تانەیلەگەڵ
بكات،بەشێكیشیدەكەوێتەسەریەكێتیكە
چیترمامەڵ���ەیدووژمنانەلەگەڵبزووتنەوەی
گۆڕاننەكاتووەكهەرحیزبێكیسیاس���ی

لێیانبڕوانێ."
لەتیفش���ێخعوم���ەر،راوێ���ژكاریمام
ج���ەاللئاس���اییكردنەوەیپەیوەندییەكان���ی
نێوانئ���ەودووهێزەبەومانای���ەنابینێكە
خەڵ���كوچاودێ���رانلێیدەڕوان���نودەڵێت
"خ���ۆئێمەنامانەوێپەیماننامەیس���تراتیژی
ببەس���تین،بەڵكودەمان���ەوێبگەڕێینەوەبۆ
ئەونەریتەسیاس���یەیلەكوردستانهەیەكە
مامەڵەكردنێكیسیاس���یانەیدیموكراسیانەیە

لەگەڵیەكتر."

بەبڕوایلەتیفش���ێخعومەر،پێویس���تە
هەنگاوییەك���ەمگ���ۆڕانبیهاوێژێت"دەبێت
گۆڕانپەیوەندیخۆیلەگەڵهەمووالیەنەكان
ئاس���اییبكات���ەوە،نەكتەنه���ایەكێتی."لە
بەرامب���ەردائاواتیش���ێخجەناب،كەیەكێكە
گ���ۆڕان، بزووتن���ەوەی ل���ەس���ەركردەكانی
بەپێویس���ت پەیوەن���دی ئاس���اییكردنەوەی
دەزانێتولەب���ارەیهەنگاوەكانیش���یانبەو
ئاراس���تەیەبۆ)رووداو(گوت���ی"هەنگاوەكان
هێشتالەسەرەتادان،گەشبینمبەوهەنگاوانە،
چونكەرەوش���یسیاسیكوردستانپێویستی

بەوجۆرەنێزیكیورێككەوتنەیە."
بەپێیئەوزانیارییانەیدەس���ت)رووداو(
كەوت���وون،یەكێتیچەن���دئامانجێكیدیاری
لەرەواندن���ەوەیگرژییەكان���ینێوانخۆیو
گۆڕانهەیە،لەوانەشهەڵوەراندنیهەندێكلە
هەوادارەتووندەكانیگۆڕانوهێواشكردنەوەی
گوش���اریراگەیاندن���یگۆڕانلەس���ەرخۆی
وكابینەك���ەیبەره���ەمس���اڵح،چونكەوەك
بەرپرسێكییەكێتیشگوتی"د.بەرهەمیەكێكە

لەوسەركردانەییەكێتی،كەهەرلەسەرەتاوە
رایلەس���ەرئاساییكردنەوەینێوانیەكێتیو

گۆڕانباشبووە."
ئەوس���ەركردەیەیگۆڕان،دان���یبەوەدانا
كەئاس���اییبوونەوەیپەیوەندییەكانیانلەگەڵ
یەكێتی،باجیدەوێت"بەڵێ،لەوانەیەهەندێك
خەڵكلەئێمەدووربكەون���ەوە،بەاڵمدەكرێت
ئەودووهێزەپەیوەندیئاساییش���یانهەبێت

ورەخنەشلەیەكبگرن."
لەڕێگ���ەی پێش���تر یەكێت���ی
ئ���ەوەی بەرنام���ەی پەرلەمانتارەكانیی���ەوە،
هەبووەئەمپڕۆژەیەبخاتەبەردەمفراكسیۆنی
گۆڕان،بەاڵموەكسۆزانیخاڵەشەهابدەڵێ
"ئەمەهەنگاوێكیزۆرباش���ەودەرماندەهێنێ
لەودۆخەگرژەیپێشترتێیكەوتبووین،بەاڵم
منخوازی���اربوومئەمهەنگاوەلەپەرلەمانەوە
فراكسیۆنی س���ەرۆكی پێبكردایە." دەس���تی
كوردس���تانیلەپەرلەمانیكوردستانگوتیشی
"ئومێدموایەئەمەكاریگەریهەبێتلەس���ەر
گۆڕینیكاریفراكس���یۆنیگۆڕانلەپەرلەمانی

كوردستان."
بەاڵمسەرۆكیپێشوویفراكسیۆنیگۆڕان
جەختلەوەدەكاتەوە،ئاس���اییكردنەوەیئەو
پەیوەندییەهیچكاریگەریلەس���ەرش���ێوەی
كاریئ���ەواننابێ���ت.كوێس���تانمحەمم���ەد
ئەوەشیگوتكە"نزیكبوونەوەلەگەڵیەكێتی
والیەنەكان���یدیك���ەخراپنیی���ەودەكرێ
خاوەنیپەیوەندییەكیئاساییبینلەگەڵیان،
بەبێئەوەیشێوازیكاركردنمانلەپەرلەمان

بگۆڕین."
خالیدش���وانی،كەپەرلەمانتاریعێراقو
ئەندامیسەركردایەتییەكێتییە،لەلێدوانێكدا
بۆ)رووداو(،ئاماژەیبەپێویستینزیكبوونەوە
وئاس���اییكردنەوەیپەیوەن���دینێوانگۆڕان
ویەكێت���یك���رد"ه���ەرلێكنزیكبوونەوەیەك
لەنێ���وانئەودووالیەنە،دەچێتەچوارچێوەی

كوردس���تان خەڵكی بااڵكانی بەرژەوەندیی���ە
پاراس���تنی و زیات���ر لێكنزیكبوون���ەوەی و
تەباییلەنێ���وانئەوهێزەسیاس���ییانەیلە
كوردس���تانداهەیە"،ئاماژەبەوەشدەكاتكە
"لێكنزیكبوون���ەوەینێوانگ���ۆڕانویەكێتی،
دەبێتەهۆیئەوەیلەبەغداشهاوهەڵوێس���ت
بینبۆچارەس���ەركردنیتەواویئەوكێشانەی

رووبەڕوویكورددەبێتەوەلەعێراقدا."
ئاس���اییكردنەوەی لەس���ەر بڕی���اڕدان
پەیوەندییەكان���یگۆڕانویەكێتیلەئەنجامدا
لەدەستدووكەسدایەكەئەوانیشمامجەالل
ونەوش���یروانمستەفانوئاس���اییكردنەوەی
ئەمپەیوەندییانەشپێویس���تیبەدانیشتنی

دووقۆڵیئەودووسەركردەیەهەیە.
بەرپرسێكیبزووتنەوەیگۆڕان،ئەوەیبۆ
)رووداو(خس���تەڕووكەنەوشیروانمستەفا،
ئامادەیەلەگەڵتاڵەبانیدانیشێت"نەوشیروان
مستەفائامادەیەلەگەڵمامجەاللدابنیشێ،
بەاڵمهێش���تاعیمادئەحمەدودلێریس���ەید
مەجیدپاشگفتوگۆكەیانلەگەڵنەوش���یروان

مستەفاهیچوەاڵمێكیاننەناردووەتەوە."
ه���ەرلەوبارەوەس���ەعدیئەحم���ەدپیرە،
رایگەیاند یەكێت���ی، س���ەركردایەتی ئەندامی
كەم���امجەاللئامادەیەبۆدانیش���تنلەگەڵ
نەوشیروانمستەفاوگوتی"مامجەاللدەڵێت
هەركەس���ێكدۆستایەتیمانبكاتدۆستایەتی
دەكەی���ن،مامجەاللسیاس���ەتب���ەرەقو
كینەناكاتوهەرش���تێكیلەوشێوەیەكەلە
بەرژەوەندیخەڵكیكوردستانبێتوتەبایی
ماڵیكوردیتێدابێتدەیكاتولەوڕوانگەیەوە

ئەودانیشتنەرەتناكاتەوە."

تاڵەبانی و نەوشیروان مستەفا بۆ ئاساییكردنەوەی پەیوەندییەكانیان دادەنیشن
هەریەك لە جەالل تاڵەبانی و نەوشیروان 
مس������تەفا ئامادەن بۆ ئاس������اییكردنەوەی 
دابنیشن.  پێكەوە  نێوانیان  پەیوەندییەكانی 
بزووتنەوەی گۆڕان دەڵێت دوای سەردانی 
وەفدەك������ەی مەكتەبی سیاس������ی یەكێتی 
بۆ الی س������ەرۆكی بزووتن������ەوەی گۆڕان، 
ئێس������تا چاوەڕوانی وەاڵم������ی یەكێتین و 
سەركردەیەكی یەكێتیش دەڵێ "مام جەالل 
رق  و كین������ەی لەدڵدا نیی������ە و ئامادەیە 

لەگەڵ نەوشیروان مستەفا دابنیشێ."

گۆڕان، چاوەڕێی وەاڵمی یەكێتییە

س������ەربەخۆی  بااڵی  كۆمس������یۆنی 
هەڵبژاردنەكان������ی عێ������راق، 74 ملیۆن 
دۆالری تەرخانكردبوو بۆ بەڕێوەچوونی 
هەڵب������ژاردن ئەنجوومەنی پارێزگاكانی 
كوردستان، ئەگەر هەڵبژاردنەكە لەمساڵدا 
نەكرێت پارەك������ە دەگەڕێتەوە بۆ بەغدا. 
سەرۆكی كۆمس������یۆن دەڵێت بەرپرسانی 
هەرێمی كوردستان پێیانڕاگەیاندوون، كە 
مانگی 3ی ساڵی داهاتوو هەڵبژاردنی 
ئەنجوومەن������ی پارێزگاكان������ی هەرێمی 

كوردستان دەكرێت.

هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی پارێزگاكانی هەرێمی كوردستان ئەمساڵ ناكرێ
74 ملیۆن دۆالرەكەی دەچێتەوە بەغدا و كۆمسیۆن و UN لەسەر دیاركردنی وادەكەی لەگەڵ پەرلەمان دادەنیشن

بهگوتهیکهسهنزیکهکانیانتاڵهبانیونهوشیروانمستهفائامادهنپێکهوهدابنیشن )فۆتۆ:رووداو(
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هێمنبابانرەحیم
هەولێر)رووداو(

دیندارنەجماندۆس����كی،ئەندامیشاندی
دانوس����تاندنكاریك����وردیل����ەئیئتیالف����ی
فراكسیۆنەكوردس����تانییەكان،هێمابۆئەوە
دەكاتكەلەقۆناخیئێس����تاداوتوێژەكانیان
لەگ����ەڵلیس����تەبراوەكان����یدیك����ەچووەتە
روونیش����یدەكاتەوە جیدییەوە"، قۆناخی"زۆر
كەكورد19داواكاریلەس����ەرس����ێتەوەری
عێراقی،كوردس����تانیوپۆس����تەكانداوەتە
لیس����تەكانیدەوڵەت����ییاس����ا،عێراقیی����ە،
ئیئتیالفینیشتمانی،كەئەگەریهەیەسەرۆك
وەزیرانیداهاتوولەیەكێكلەولیستانەبێت.
دۆس����كیرایگەیان����دكەلەس����ەردانیرۆژی
2010/8/8یمالیكیبۆهەولێر،مەس����عود
بارزانیس����ەرۆكیهەرێمیكوردس����تانهیچ
بەڵێنێك����یبۆپش����تیوانیكردنب����همالیکی
ن����هداوهودەڵێ"كوردداواكارییەكانیخۆی
دەداتەهەم����ووالیەنەكانكێلەگەڵیدابووو
جێبەجێی����انبكات،ئێمەلەگەڵئەوالیەنەین
بۆپێكهێنان����یحكومەت.نوریمالیكیشكە
س����ەردانیبارزانیكردهیچبەڵێنێكیكوردی
وەرنەگرتووەكەپاڵپش����تیمانەوەیبكەینو
یەكالییم����انكردبێتەوەك����ەهاوپەیمانیئەو
دەبین."گرنگترینداواكاریكوردبۆچاكسازی
لەسیس����تەمیسیاس����ییعێراقبریتینلە:
هێشتنەوەیفیدراڵی،برەودانبەدیموكراسی،
هاوبەشیلەبڕیاریسیاسی،فەرامۆشنەكردنی
پێكهاتەكان،ئەنجامدانیس����ەرژمێریگشتی،
ئاگادارب����وونلەپرۆس����ەكانیچەكداركردن،
دامەزراندنیئەنجوومەنیسیاس����ی.لەس����ەر
تایبەتییەكانیكوردیش، داواكارییە ئاس����تی
جێبەجێكردن����یماددەی140،دانیبودجەی
پێش����مەرگە،بودج����ەیگش����تییهەرێم����ی
كوردستان،دەرچوواندنییاساینەوتوغاز،
یەكالییكردنەوەیكێش����ەكانینێوانهەرێمی
كوردس����تانوناوەن����دلەبارەیگرێبەس����تە

نەوتییەكانەوە.
عیزەتشابەندەر،یەكێكلەسەركردەكانی
لیس����تیدەوڵەتییاس����ا،كەنوریمالیكی،
لێدوانێك����دا ل����ە دەكات، س����ەرۆكایەتی
ب����ۆ)رووداو(هێم����ایبۆئەوەك����ردكەئەو
قسانەیلەبارەیسەردانەكەینوریمالیكی،
سەرۆكیلیس����تیدەوڵەتییاسابۆهەولێر،
رەتكردەوەكەگوایەمالیكی"بەدەستیبەتاڵ
قسەی گوتی"ئەوە لەمبارەیەوە گەڕابێتەوە"،
ش����یكەرەوەكانەك����ەدەڵێ����نمالیكیهیچی
بەدەس����تنەهێنال����ەكۆبوون����ەوەیلەگەڵ
بارزانی،بەڵكودەس����تكەوتیباشمانهەبوو
لەوسەردانەیمالیكیبۆهەولێر"،لەدرێژەی
قس����ەكانیداش����ابەندەرگرنگیسەردانەكەی

مالیكیبۆهەولێرلەس����ێخاڵ����دادیاریكرد
"س����ەردانەكەیمالیكیب����ۆهەولێرگرنگیی
خۆیهەبوول����ەورووەیبارزان����یدووپاتی
هاوپەیمانێتی����ینێوانه����ەردووالیكردەوە،
رەتیش����یكردەوەكوردڤیتۆیلەسەرمالیكی
هەبێت،لەگەڵئەوەش����داقس����ەكانیمالیكی
لەس����ەرماددەی140بۆكوردگرنگبوون"،
ش����ابەندەررەتیشیدەكاتەوەس����ەركردایەتی
ك����وردهیچكێش����ەیەكیانلەگ����ەڵمالیكیدا
س����ەركەوتنیسەردانەكەی لەبارەی هەبێت،
مالیكیشدەڵێ����ت"بەپێیهەمووپێوەرەكان
سەردانێكیسەركەوتووبوو."لەگەڵئەوەشدا
ئەوسەركردەیەیدەوڵەتییاساكەلەبارەی
مەرجیلیس����تەكەیب����ۆدەس����تبەرداربوون
لەپۆس����تیس����ەرۆكوەزیراندەڵێت"بەهیچ
ش����ێوەیەكدەستبەرداریپۆس����تیسەرۆك
وەزی����راننابینوئەوەلەحس����اباتیئێمەدا
نییە"،هەروەهاگوتیش����ی"دەوڵەتییاس����ا
لەگ����ەڵهەمووداواكارییەكان����یكورددانییە
وهەمووش����یانرەتناكاتەوە،چەندخاڵێكیان
تێدایەپێویستیبەوتوێژە،دەبێتوتوێژەكان

یەكالییانبكەنەوە."
بەاڵمعالییەنس����ەیفجاس����م،لەلیستی
نزیكبوون����ەوەی نایش����ارێتەوە عێراقیی����ە،
نێوانئیئتیالفینیش����تمانیوعێراقییە"زۆر
لەبارەی بینی����وە"، پێش����كەوتنیبەخ����ۆوە
سەردانیمالیكیبۆالیبارزانیوتاڵەبانیش
دەڵێت"مالیكیپەنایبۆكوردبردوناچاربوو
س����ەردانیهەولێ����ربكات،چونك����ەتەواولە
لیستیئیئتیالفینیشتمانیكەسێیەملیستە
لەپەرلەمانبێئومێدبوو،بەاڵمئێمەهێشتا
پێم����انوایەكوردلەگ����ەڵعێراقییەدەبێت،
چونكەباش����ترینبژاردەیەبۆكوردبۆئەوەی
داواكارییەكان����یجێبەجێبكرێ����ن،بەتایبەت
داواكاریەهەستیارەكانیوەكماددەی140و

بودجە"،لەبارەیرازیبوونیلیستیعێراقییەش
ب����ەداواكارییەكان����یكورد،عالییەنس����ەیف
دەڵێت"ئێمەهەرلەسەرەتاوەلەگەڵچەندین
داواكاریگرنگیكوردبووینوهیچكێشەیەكمان
لەس����ەرنین،بهاڵمچەن����دداواكارییەكهەیە
كەل����ەوتوێژەكاندادەردەكەوێ����تدەتوانین
بگەینەچارەسەرلەسەریانیاننا،پێشموایە
گەیش����تنەچارەسەرئاس����انە،چونكەزۆرلە
داواكارییەكانیكوردمافیخۆیانە."هەروەها
ب����ە)رووداو(یراگەیان����دك����ە"عێراقییەبە
زیات����رلەنی����وەیداواكارییەكانیكوردرازییە
وئامادەیەدانوس����تاندلەوب����ارەوەبكاتبەم

نزیكانە."
هەرچیلەسەرئاس����تیپۆستەكانیشەلە
داواكارییەكانیكورد،پۆستیسەرۆككۆمارو
بەالنیكەمیەكێكلەوەزارەتەسیادییەكانكە
كوردنەوتیانداراییپێباش����ە،جگەلەوە
وەرگرتنی20%یپۆستەكانوەككەمترین

رادە،لەداواكارییەكانیكورددیاریكراوە.
ش����ابەندەر،ل����ەدرێ����ژەیلێدوانەكەیدا
ب����ۆ)رووداو(دانبەوەدادەنێ����تكە"كورد
وبارزان����یهی����چبەڵێنێكی����انب����ەمالیكی
نەداوەبۆپااڵوتنەوەیبۆپۆس����تیس����ەرۆك
وەزیران"،بەاڵمهاوكاترەتیشیدەكاتەوەئەو
قس����انەیبارزانیلەس����ەرمالیكیلەكۆنگرە
رۆژی ل����ە هاوبەش����ەكەیان رۆژنامەوانیی����ە
2010/8/8"سیاسەتێكبێتبۆملكەچكردنی
لیس����تیعێراقیی����ەبۆرازیب����وونبەمەرجی
زیاتریكورد"،لەمڕووەوەدەڵێت"هەرچەندە
مالیكیهیچبەڵێنێكیپێنەدرابۆپااڵوتنەوەی
لەالیەنكوردەوە،بەاڵمسەركردایەیتیكوردی
روونەوواقیعییەلەگەڵواقیعدادەجوڵێتەوە،
بۆیەئەوانهیچبەڵێنێكیانبەمالیكینەداوە،
بەاڵمگوتووش����یانەڤیتۆمانلەسەرتنییە."
شابەندەرلەكۆتاییقس����ەكانیداوتیلیستی

دەوڵەتییاس����الەهەموولیستەكاننزیكترە
لەكورد.

بەاڵمدینداردۆس����كیدەڵێ"كاملیستی
عێراق����یئامادەبێزۆرتری����نداواكاریكورد
جێبەجێبكات،كوردلەونزیكەوهاوپەیمانی

لەگەڵئەولیستەدادەبەستێ."
لیس����تی وتەبێژی دەمەلوجی، مەیس����ون
عێراقیی����ەلەلێدوانێكداب����ۆ)رووداو(ئەوەی
رەزامەندی لیس����تەكەیان ك����ە رەتك����ردەوە
لەس����ەرداواكارییەكانیكورددابێتهەروەك
لەچەن����ددەزگایەكیراگەیان����دنباڵوكرایەوە
وگوتی"تێبینم����انلەس����ەرچەن����دداواكاری
وخاڵێك����یك����وردهەی����ە."دەمەلوجیئەو
هەوااڵن����ەیرەتك����ردەوەكەگوایەلیس����تی
عێراقییەرەزامەندیلەسەر19داواكارییەكەی
ئیئتیالفیفراكس����یۆنەكوردس����تانییەكانبۆ
هاوپەیمانێت����یبەس����تنلەگ����ەڵالیەنەكانی
دیك����ە،دەربڕیبێ����ت"ئەوهەواڵوقس����انەی
دەڵێنگوایەلیس����تیعێراقیی����ەبەمەرجو
داواكارییەكان����یكوردرازیبووە،س����ەرتاپای
ناڕاستە"،لەبارەیهەڵوێستیانلەبارەیئەو
داواكاریانەشگوتی"چەندینخاڵوداواكاری
لەنێوداواكارییەكانداهەنلیس����تیعێراقییە

رازیی����ەلەس����ەریان،ب����ەاڵمچەن����دخاڵێكی
دیكەش����یتێدایەدەكرێگفتوگۆووتوێژیان
لەسەربكرێ،بۆیەئێمەراماننەگەیاندووەنە
رازینب����ەتەواوەتیلەس����ەریان،نەنارازین.
پ����اشتاوتوێكردن����یخاڵەكانهەڵوێس����تی
خۆم����انبەفەرمیبەئیئتیالفیفراكس����یۆنە
رادەگەیێنین"،دەمەلوجی كوردس����تانییەكان
لەدرێ����ژەیلێدوانەكەیدابۆ)رووداو(گوتی"
داواكارییەكانیكوردیاداشتنامەیەكیباشو

گرنگەبۆوتوێژ."
ل����ەبەرامب����ەردا،دارامحەمم����ەدئەمین،
ئەندامیشاندیدانوس����تاندنكاریئیئتیالفی
فراكس����یۆنەكوردس����تانییەكانلەلێدوانێكدا
ئەوەیبۆ)رووداو(ئاشكراكردكە"ئیئتیالفی
فراكس����یۆنەكوردس����تانییەكانتەنهاوەاڵمی
بەهەن����د بەرامب����ەر لیس����تەكانی فەرمی����ی
وەردەگرێتوئێستاچاوەڕوانیوەاڵمەكانە"،
ئ����ەوەیوەاڵم����یهەم����وو گوتیش����ی"پاش
لیستەكانمانپێگەیشت،ئیئتیالفیفراكسیۆنە
كوردستانییەكانكۆدەبینەوەوهەڵسەنگاندن
بۆوەاڵم����ەكاندەكەینبزانی����نكێزۆرترین
داواكارییەكانیكوردجێبەجێدەكات،بڕیاری

هاوپەیمانێتیكردنلەگەڵئەودەدەین."

دەوڵەتییاسا:
 بە هەموو داواكارییەكانی كورد رازی نین و هەمووشیان رەتناكەینەوە

لیستیعێراقییە:
 بە نیوە زیاتری داواكارییەكانی كورد رازین

لە  یەكێك  ش������ابەندەر،  عیزەت 
س������ەركردەكانی لیستی دەوڵەتی 
یاسا دان بەوە دادەنێت كە"مالیكی 
لە كۆبوونەوەی لەگەڵ "بارزانی"دا 
هیچ بەڵێنێكی بۆ پشتگیریكردن 
و،  وەرنەگرتووە"  پااڵوتنەوەی  بۆ 
دەڵێت" دەوڵەتی یاس������ا بە هەموو 
مەرجەكانی كورد رازی نییە و، 
دەبێ دانوستاندنیان لەسەربكرێت"، 
ئەندامی  جاس������م،  نسێف  عالیە 
لیستی عێراقییەش دەڵێت"لیستی 
زیاتری  نی������وە  ب������ە  عێراقیی������ە 

داواكارییەكانی كورد رازییە."

كورد 19 داواكاری دەداتە لیستەكان و چاوەڕێی وەاڵمی فەرمییانە

كێ زۆرترین داواكاری كورد قبوڵ بكات دەبێتە هاوپەیمانی ئەو

1پابەندبوونبەدەستووروسەرجەم
بڕگەكانیو،پاراستنیسیستەمی

دیموكراسییفیدراڵی.
2پێكهێنانیحكومەتیهاوبەشی

نیشتمانیكەنوێنەرایەتیسەرجەمپێكهاتە
سەرەكییەكانیعێراقبكات.

3پڕنسیپیهاوبەشیوبەشداریلەبڕیار
پەیڕەوبكرێئەمەشلەرێگەی:

أپێكهێنانیئەنجوومەنیئاسایشی
نیشتمانیلەرێگەییاسایەكەوەكەهاوكات
لەگەڵپێكهێنانیحكومەتبڕیاریلەسەر

دەدرێت.
بدانانیپەیڕەوێكیناوخۆبۆئەنجوومەنی

وەزیرانكەمەرجەعییەتیئەنجوومەنو
بڕیاریبەكۆمەڵودابەشكردنیدەسەاڵتە

ئیداریوداراییەكانینێوانسەرۆكوەزیران
وجێگرەكانیروونبكاتەوە.

جرەچاوكردنیپڕنسیپیتەوافوق.

4پێكهێنانیئەنجوومەنیفیدراڵیلە
ماوەیساڵییەكەمیكاریئەنجوومەنی

نوێنەرانوتاپێكهێنانی،سەرۆككۆمارو
جێگرانیمافیڤیتۆیانهەبێت.

5هەمواركردنەوەییاسایهەڵبژاردنەكان
بەوپێیەینوێنەرایەتیكردنیدادپەروەرانەی

عێراقییەكانمسۆگەربكات.
6ئەنجامدانیسەرژمێریگشتیلەوادەی

خۆیدا.
7چاوخشاندنەوەبەپەیكەریهێزە

چەكدارەكانوهێزەكانیدیكەیئاسایشی
ناوخۆوپەسەندكردنیپرنسیپیهاوسەنگی

وجێبەجێكردنی.
8جێبەجێكردنیپرنسیپیهاوسەنگیلە

سەرجەمداوودەزگاكانیدەوڵەتلەوەزارەت
ودەستەسەربەخۆكانیشدا..هتد

9جێبەجێكردنیماددەی140یدەستوور
ودابینكردنیبودجەیپێویستبۆ

جێبەجێكردنیلەرێگەیوادەیەكیدیاریكراو
 كەلە2ساڵتێنەپەڕێت.

10پەسەندكردنیپرۆژەیاسایسەرچاوە

ئاوییەكانلەماوەیساڵییەكەمیكاری
ئەنجوومەنینوێنەران)بەپێیدوایین

رەشنووسكەرێككەوتنیلەسەركرابوو(.
11پەسەندكردنیپرۆژەیاساینەوتوغاز
لەماوەیساڵییەكەمیكاریئەنجوومەنی

نوێنەران)بەپێیدوایینرەشنووسكە
رێككەوتنیلەسەركرابوو(.

12پارەدانوچەكداركردنیپاسەوانانی
هەرێم)پێشمەرگە(،وەكبەشێكلە
سیستەمیبەرگریینیشتمانیعێراق.

13پاڵپشتیكردنیپاڵێوراویئیئتیالفی
فراكسیۆنەكوردستانییەكانبۆسەرۆكایەتی

كۆمار.
14قەرەبووكردنەوەقوربانیانیرژێمی

پێشوو،لەنێویشانداقوربانیانیئەنفالو
چەكیكیمیاییلەهەڵەبجەوناوچەكانی
دیكە،قەرەبووكردنەوەیەكیبەپەلەو

دادپەروەرانە.
15نوێنەرایەتیكوردستانیلەوەزارەتە
سیادییەكانوئەنجوونیوەزیرانودەستە
سەربەخۆكانوسەرجەمداوودەزگاكانی

دەوڵەتبەشێوەیەكیدادپەروەرانەوبەپێی
ئیستیحقاقینەتەوەییبێت.

16الیەنیكوردستانیمافیئەوەیهەبێت
دەنگبۆپاڵێوراویوەزارەتەسیادییەكانو
وەزارەتەكانیدیكەیپەیوەندیداربەهەرێمی

كوردستانبدات.
17ئەمینداریگشتیئەنجوومەنی

وەزیرانپاڵێوراویئیئتیالفیفراكسیۆنە
كوردستانییەكانبێت.

18حكومەتیئیئتیالفیبەدەست
لەكاركێشاوەدادەنرێتلەكاتیكشانەوەی

الیەنیكوردستانیبەهۆیپێشێلكارییروونی
دەستووری،یانبەهۆیجێبەجێنەكردنیئەو

بەرنامەیلەسەریرێككەوتوون.
19فراكسیۆنیسەرۆكوەزیرانلەپەرلەمان

وئەنجوومەنیوەزیرانپابەندبێتبە
پاڵپشتیكردنیپرۆژەكانیپێشوو.

● دەبێ لە ماوەی دوو ساڵ دا ماددەی 140 جێبەجێ بكرێت
● پۆستی ئەمینداری گشتی ئەنجوومەنی وەزیران بۆ كورد بێت

● بودجە بدرێتە هێزی پێشمەرگە 
● تا پێكهێنانی ئەنجوومەنی فیدراڵی سەرۆك كۆمار مافی ڤیتۆی هەبێت

● قوربانیانی ئەنفاڵ و كیمیابارانی هەڵەبجە قەرەبوو بكرێنەوە

داوكارییەكانی كورد
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نامۆعەبدوڵاڵ
بناریقەندیل)رووداو(

بۆزانتەكینئەوەشیراگەیاندكە
ئەوبڕیاریئاگربەستەیەكالیەنەیە،
ل���ەئەنجامیپەیامێك���یعەبدوڵاڵ
ئۆجەالن،رێبەریPKKوداواكاری
نێوەن���دی و س���ەرۆك چەندی���ن
سیاس���یوجەماوەریی���ەلەوانەش
مەس���عودبارزانیسەرۆكیهەرێمی

كوردستان.
رۆژنامەڤانییەكەی كۆنفرانسە لە
هێزەكانمان گوتی" تەكین قەندیل،
لە20ئاب���ەوەهەتا20یئەیلوولی
ئەنج���ام هێرش���ێك هی���چ 2010

نادان."
لەوەاڵمیپرسیارێكی)رووداو(دا
كەئایائەوئاگربەستەرازیبوونەبە
نێوەندیسیاسی داواكاریچەندین
كوردیلەوانەشمەس���عودبارزانی
كە كوردستان، هەرێمی س���ەرۆكی
 PKKچەندهەفتەپێشترداوایلە
كردئاگربەسترابگەیێنێتەوەگوتی"
ئەمەبڕی���اریخۆمانەولەئەنجامی
هیچگوش���ارێكدانەمان���داوە،بەاڵم
بێگوم���انئێمەگوێمانلەداواكاری
چەندینكەسایەتیناودارگرتووەو

بەڕێزبارزانیشیەكێكەلەوانە."
بارزان���ی،داوایلەPKKكردبوو
ئەگەر رابگەیەنێت ئاگربەس���ت كە
یەكالیەنەشبێت.دوایراگەیاندنی
ئاگربەستەكەشس���ەرۆكیهەرێمی
كوردس���تانوێڕایدەستخۆشیكردن
لەوهەنگاوە،داوایكردئاگربەستەكە
درێژخایەنبێتنەكتەنیا40رۆژ.
بۆئەوەیپڕۆس���ەیئاشتەوایی
لە PKKداوای بكێش���ێت، درێ���ژە
توركیاكردووەكەكۆتاییبەهێرشە
سەربازییەكانیبۆسەرئەوانبێنێت
و1700زیندان���یسیاس���یئ���ازاد

بكات.

PKKلە1984/8/15بەدروشمی
دەستی كوردستان بۆ سەربەخۆیی
بەش���ەڕیچەكداریك���رد.لەدوای
ئێس���تا تاوەكو 1995ەوە س���اڵی
ئەوەج���اریحەوتەم���ەیەكالیەنە
ش���ەڕرادەوەس���تێنێ،بەمەبەستی
ب���ەاڵم دیال���ۆگ، دەس���تپێكردنی
توركی���ادانیب���ەوئاگربەس���تانە
نەب���ووە ئام���ادەن و دانەن���اوە
لەگ���ەڵPKKدابنیش���ێ،بەاڵملە
دووساڵیرابردوودادانیشتنینێوان
س���ەرۆكوەزیران و س���ەرۆككۆمار
لەگەڵس���ەرۆكیپارتیكۆمەڵگەی
دیموكراتیDTPك���ەخاوەنیەك

 PKKبنك���ەیجەماوەریی���ەلەگەڵ
دانیشتنهەبووە.

PKKئێس���تاداوایئۆتۆنۆم���ی
ئاگربەستە ئەم دەكات. دیموكراتی
نوێیەبەهەنگاوێكیگرنگس���ەیر
دەكرێت،چونك���ەتوركیاخەریكی
خۆئام���ادەكردنەب���ۆئەنجامدانی
پاكێت���ی لەس���ەر ریفران���دۆم
توركیا گۆڕانكارییەكانیدەستووری
لە12یمان���گئەیلولیداهاتووكە
 AKPپارتیدەس���ەاڵتداریتوركیا
پێش���نیازیكردوون)ك���ەئەوكات
هێش���تائاگربەسناشكێت(،بەاڵم

PKKوپارتیئاشتیودیموكراتی
BDP)جێگرەوەیDTPیداخراو(
رایانگەیان���دووەكەئەوانریفراندۆم
بایكۆتدەك���ەن،واتەخەڵكەكەیان
ریفراندۆمەكە بەش���داری هاندەدەن
نەكەن.كەئ���ەوەشبەالیهەندێ
چاودێریسیاس���یكوردوهەندێ
پارتیدیكەیكوردییەوەلەباكوور
جێگ���ەیرەخنەچونكەئەوپاكێتە
راستەدەستووریناكاتەدەستووری
چارەس���ەریكێش���ەیكورد،بەاڵم
لەبەرژەوەندی گۆڕان���كاری هەندێ
كەمكردنەوەیدەس���ەاڵتیس���ووپا

ورێكردنەوەبۆدیموكراس���یزیاتر
لەتوركی���ادەڕەخس���ێنێئەوەش
ب���ۆزان ك���وردە. لەبەرژەوەن���دی
پرس���یارێكی لەوەاڵم���ی تەكی���ن،
دیكەی)رووداو(دالەوبارەوەگوتی
"ئێم���ەپەیوەندیم���انبەش���ەڕی
پارتیدەس���ەاڵتداریتوركیالەگەڵ
دووپارتەئۆپۆزیس���ۆنەكەیتوركیا
MHPوCHPەوەنیی���ەك���ەدژی
ئ���ەوگۆڕانكاریانەن،ئێمەهەندێجار
هەندێش���تدەكەینلەوانەیەیەك
لەوانەپێیخۆشبێ���ت،بەاڵمئێمە
لەروانگ���ەیبەرژەوەندیكوردەوە

ئ���ەوپاكێتەهیچ دەجوڵێین���ەوە،
باس���یمافەكانیكوردوداننانبە
ناس���نامەیك���وردیتێدانییەبۆیە

پشتیوانیناكەین."
ل���ەچاودێران���یسیاس���ی زۆر
پێیانوایەپێناچێتتوركیائەمجارەش
بەش���ێوەكیفەرمیهیچوەاڵمێكی
ئەرێنیبۆئەوئاگربەس���تەهەبێت،
ئەمەشلەبەرئەوەیلەكاتێكدایەكە
بۆ خۆئامادەكردنە خەریكی توركیا
ئەنجامدانیهەڵبژاردنیگشتیكەلە

تەممووزی2011بەڕێوەدەچێت.
دەس���ت PKK ئەگ���ەر ب���ەاڵم
بەشەڕكردنبكاتەوە،لەوانەیەكارلە
كەمكردنەوەیجەماوەریپارتەكەی
رەج���ەبتەیبئەردۆغانبكات،كە
زۆربەڵێنیدابوونبۆچارەس���ەری
كێش���ەیكورد.بەپێیئامارەكانی
PKKلەوئاگربەستەیەكساڵەیەی
كەلەمانگیحوزرەیرانداش���كاندی
تاوەكوئێستاهەزارسەربازیتوركی
كوژراون،دروستبوونەوەیشەڕئەو
هیواداریەیبۆچارەسەرینەهێشت
لەنێوخەڵكدا،كەپێشترئەردۆغان

پێیبەخشیبوون.
ه���ەرلەمهەفتەی���ەداژمارەیەك
تارادەی���ەك ئەڵمان���ی پس���پۆری
گەیش���تنەئ���ەودەرەنجام���ەیكە
توركی���اچەكیكیمی���اویلەدژی

PKKبەكارهێناوە.
بەپێیئاژانس���یرۆیت���ەرز،لە
كۆتاییمانگ���یحوزەیران،گۆڤاری
وێنەی ئەڵمانی، ش���پیگل(ی )دێر
تەرمیش���ێواویهەش���تگەریالی
هان���س باڵوك���ردەوە. ی PKK
باومان،پسپۆریئەڵمانیلەبارەی
دروس���تی وێنەوە، س���اختەكردنی
وێنەكانیپشتڕاستكردووەوزانكۆی
هامبورگیشوتی"ئەگەرەكانزۆرن
كەئەوهەش���تچەكدارەبەچەكی

كیمیاویمردبن."

کوردستانی

بۆزان تەكین:

 ئەو ئاگربەستە لە ئەنجامی پەیامی ئۆجەالن و چەندین كەسایەتییە لەوانەش بارزانی 

PKK ئاگربەستی حەوتەمی راگەیاند 

بۆزان تەكین، جێگری سەرۆكی 
 ،KCK كۆما جڤاكێن كوردستان
ل������ە چوارچێوەكانی  كە یەكێكە 
 PKK پارتی كرێكارانی كوردستان
ئێوارەی رۆژی 2010/8/13 لە 
كۆنفرانسێكی  لە  قەندیل  بناری 
رۆژنامەڤانی������دا رایگەیان������د كە 
مانگی  بۆن������ەی  ب������ە  ئ������ەوان 
 40 ئاگربەس������تێكی  رەمەزانەوە 

رۆژی لەمڕۆوە دەستپێدەكەن.

)Daylife:بۆزانتهکینورووناهیسهرحهدبهرلهبهستنیکۆنفرانسهرۆژنامهوانییهکهیان)فۆتۆ

ئازادكوردی
تایبەتبەرووداو

لەمانگیحوزەیرانیئەمساڵ،ئەنجوومەنی
ئاسایش���یس���ەربەنەت���ەوەیەكگرتووەكان
لەس���ەربەرنام���ەگوماناویی���ەئەتۆمییەكەی
ئێ���ران،چوارەمینبڕیارنامەینێودەوڵەتیبۆ
زیاتركردن���یئابڵۆق���ەئابوورییەكاندژیئەو
واڵتەدەركرد،لەمانگیتەمموزیشدایەكێتی
ئەوروپ���ائابلۆق���ەیزۆرتوون���دیبەرامبەر
ئێ���رانراگەیاندن.ئەمس���زایانەزۆرترباری
وزەوگازیئێ���رانوسیس���تمیبانكیئەم
واڵتەلەخۆدەگرێ���ت،یەكەمینجارەیەكێتی
ئەوروپاس���زاوبایكۆت���یواقورسبەرامبەر
واڵتێكدەردەكات.دواتریشواڵتانیكەنەدا،
ئوسترالیاوژاپۆنیشسزاییەكالیانەیاندژی

ئێرانراگەیاند.
هەرچەن���دەلەبەرامبەرئ���ەوگەمارۆیانەدا
كاربەدەس���تانیكۆم���اریئیس���المیدەڵێن،
ئەمس���زانێودەوڵەتییانەكاریگەریانلەسەر
پیشەس���ازینەوتوغازوبەگش���تیوزەی
ئێ���راننابێ���ت،بەاڵمل���ەمم���اوەكورتەدا

كەس���زاوبڕیارینوێدژیئێ���راندراون،
قەیرانیئابووریئێرانقووڵتربووە،گرانیو
هەاڵوسانیئابووریزۆربووەوسەرمایەدانان
وپ���رۆژەگەورەكانراوەس���تاون.بۆنموونە
نرخیبەنزینل���ەمماوەیەداچەندقاتزیاتر

ب���ووە.لەمنێ���وەداخەڵكیئێرانبەگش���تی
نیگەران���یژیانوداهاتوویاننوترس���یانلە

تێكچوونیدۆخیواڵتهەیە.
حاسلداسە،چاودێریسیاسیونوێنەری
پێشوویشاریپیرانشارلەپەرلەمانیئێران

ب���ە)رووداو(یراگەیاند،دەب���ێحكومەتی
ئێرانواسیاسەتبكاتكەنەچێتەپێشوازی
بایكوتوگەمارۆكان"دەبێسیاس���ەتمەداران
بەجۆرێكهەڵسوكەوتبكەندنیائەوهەستە
ن���ەكاتیانئەوجۆرەخوێندنەوەیلەس���ەر
ئێ���رانهەبێتكەئێ���رانلەبەرامبەرجیهاندا
راوەستاوە.بۆیەدەبێخۆیلەگەڵكۆمەڵگە

نێودوڵەتیودەوڵەتانیدونیابگونجێنێ."
ئەوسزانێودەوڵەتییانەهەموویبەحیسابی
خەڵكیئێرانتەواودەبێت،بەتایبەتیچینی
هەژار.عەبدوڵاڵسوهرابی،نوێنەریپێشووی
شارەكانیمەریوانوس���ەواڵوالەپەرلەمانی
ئێ���راندەڵێتس���زانێودەوڵەتیی���ەكاندژی
ئێرانكاریگەریراس���تەوخۆیانلەسەرژیانی
خەڵ���كدان���اوەوگوت���ی"رەنگدانەوەیانلە
هەم���ووبوارەكان���یژیانیرۆژان���ەیخەڵكی
سەرتاس���ەریئێرانوكوردستاندادەبینین."
س���وهرابیپێداگریلەس���ەرئەوەیكردكە
گەمارۆكانیئەمدواییانەدژیئێرانكاریگەری
راستەوخۆیانلەسەرئابووریوژیانیخەڵكی
داناوەوخەڵكیرۆژهەاڵتیكوردس���تانشان
بەشانیخەڵكیدیكەیئێرانرووبەروویئەم

گوشارانەبووەتەوە.
حاسلداس���ە،بەراش���كاوانەگوتی،نابێ
سیاس���ەتمەداران كاری و هەڵس���ووكەوت
كاریگ���ەریخراپیش���یب���ۆخەڵ���كهەبێت
"بەداخەوەس���زاوبایكوتەكانیس���ەرئێران
كاریگەرییەكان���یخراپیئابوورییانلەس���ەر
ژیانیخەڵكیهەیەولەمدوومانگەیدواییدا
ه���ەملەسەرتاس���ەریئێ���رانوبەتایبەتیش

لەكوردس���تانیشكاریگەرییەك���ەب���ەروونی
دیارە."ئ���ەوگەمارۆئابووریان���ەپتربواری
س���ووتەمەنیگرتووەتەوە،نرخیسووتەمەنی
بەرێژەیەك���یبەرچاوزیادیكردووە،بۆنمونە
نرخیی���ەكلیتربەنزینگەیش���تووەتە400 
تمەنوچاوەڕواندەكرێبگاتە800تمەن.

داس���ەدەڵێت"نرخیهەمووشتێكزیادی
ك���ردووەوگرانیزۆربەرچاوە،تواناییكڕینی
خەڵكدابەزیوە،بێكاریزۆرتربووە،ئەوكار
وچاالك���یكەرتیتایب���ەتكەمتربووەتەوە،
و ئاوەدانكردن���ەوە پرۆژەكان���ی بودج���ەی
خوزمەتگ���وزاریزۆرك���ەمب���ووە،تەنانەت
كاریگەریلەسەرگەشتوگوزاریشهەبووە."بە
بڕوایداسەئەوگوشارەئابوورییەراستەوخۆ
كاریگەریلەس���ەرب���اریكۆمەاڵتیخەڵكی
كوردس���تانوئێرانیشدەبێ"ئەگەردەوڵەت
بایەخبەمەسەلەیئابوورینەدات،گوشاری
كۆمەاڵیەتیبۆس���ەردەوڵەتزیاتردەبێتو

رێژەیناڕەزاییزۆرترخۆیدەردەخات."
كاربەدەستانیئێرانبەردەوامجەختلەوە
دەكەنەوە،كەئەوگەمارۆوسزانێودەوڵەتیانە
كاریگەریانلەسەرباریئابووریخەڵكیئێران
نابێ،بەاڵمحاسڵداسەدەڵێت"ئەولێدوانانەی
كاربەدستانیدەوڵەتیئەحمەدینەژاددەیدەن،
بەپێچەوانەكەیلەكۆمەڵگەدادەبینم."داسە
گوتیشی"لەهەمووش���وێنێكیگشتی،لەناو
ئۆتۆمبێل،تەكس���ی،میت���رۆ،زانكۆ،كۆڕو
كۆبوونەوەكانباسیپرسیئابوورییوگرانی
دەكرێت.تەنانەتلەپرس���ەوسەرەخۆشیو
شاییەكانیشداباسهەرباسیئەمكێشەیە."

س������زا  و  ت������ا دێ گەم������ارۆ 
ئێران  س������ەر  نێودەوڵەتییەكان������ی 
زیاتر دەب������ن و بەمەش ئەو واڵتە 
تووشی قەیرانی قووڵی ئابووری 
بووەتەوە. چاودێرێكی سیاس������ی 
ك������ورد دەڵێ "دەب������ێ حكومەتی 
ب������كات كە  ئێران وا سیاس������ەت 
نەچێت������ە پێش������وازی بایكوت  و 

گەمارۆكان."

سزا ئابوورییە نێودەوڵەتییەكان خەڵكی ئێران توڕەتر دەكەن 

گرانی و بێكاری ئێرانی داگرتووە

سزاکانکاریگهرییانبهسهررۆژههاڵتیکوردستانهوهههستپێکراوه)فۆتۆ:رووداو(
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هەولێر)رووداو(

روش���دیس���ەعیدك���ە)رووداو(
مانگ���یتەممووزیراب���ردوویەكەمین
هەڤپەیڤینیلەبارەیپرۆژەكانیلەگەڵ
سازكرد،گوتیكەلەودیدارەداهەموو
ش���تێكیبەراش���كاویباس���كردووە
"هەندێ���كخەڵكپێی���انخۆشبووە
وهەندێكی���شپێیانناخ���ۆشبوو."
گوتیش���ی"چەندبرادەرێكیسلێمانی
پێی���انناخۆش���ەمنكاربك���ەم،لە
میس���ربوومباس���یمنیانكردووەلە
ئینتەرنێ���توهەرلەخۆیانەوەدرۆو
لەهەندێ باڵوكردووەتەوە، دەلەسەیان
رۆژنامەش���ەوەدابەزیوونەت���ەس���ەر

ئیبراهیمتاتلیسەس."
كۆمپانیاكانی گرووپ���ی خاوەن���ی
ع���ادلموتەحیدەباسل���ەوەدەكات
ك���ەئەوپارەی���ەیتەرخانك���راوەبۆ
لە گوندەكان هاوكاریكردنی بەرنامەی
گیرفانیئەودەردەچێتنەكئیبراهیم
تاتلیسەس.بەاڵمگوتیشی"ئێستابە
ئیبراهیمبڵێمبڕۆبۆهیندستاندەڵێت
ئەمردەكەیدكتۆر،پێیبڵێمبڕۆبۆ
بەس���رەدەڵێتئەمردەكەیدكتۆر،
منس���ەرۆكیئەنجوومەنیئیدارەمو
ئیبراهیمجێگریسەرۆكیئەنجوومەنە،
راستەشەریكیمنە،بەاڵملەبەرئەوەی
ش���ارەزانییەپ���النوبەرنامەلەمن

وەردەگرێت."
د.روشدیگوتیش���یكەبەرنامەی
هاوكاریكردن���یگوندەكانیس���نووری
پارێ���زگایهەولێ���رتاوەك���وجەژنی
رەم���ەزانب���ەردەوامدەبێ���ت،دوای
رەم���ەزاندەچنەدەڤ���ەریدهۆككە
45رۆژیپێدەچێ���توئینجادەچنە
گوندەكان���یس���لێمانیك���ەئەویش

45رۆژیب���ۆدان���راوە.لەبارەیئەو
ب���ڕەپارەیەشكەبۆئەومەبەس���تە
تەرخانكراوە،گوتی"ئەوبڕەپارەیەی
لەپرۆژەی)دەش���تیبەهەش���تبۆ
تۆیە(تەرخانك���راوە،نزیكەی15بۆ
16ملی���ۆندۆالرەكەبۆیارمەتیدانی

خەڵكە."
روشدیس���ەعیدگلەییلەعەقڵی
میدیایك���وردیهەیەك���ەلەجیاتی
قس���ەكردنلەب���ارەیپرۆژەكانی���ان،
هێرشدەكەنەسەركەسایەتیخۆیو
ئیبراهیمتاتلیس���ەس"دەڵێنئیبراهیم
تاتلیس���ەسبۆیارمەت���یكوردەكانی
واڵت���یخۆین���اداتوباس���یمنیان
دەكردگوایەد.روشدیعارەبەوكورد

نییە."
د.روش���دیئ���اواوەاڵمدەدات���ەوە
"كاكەمنهیندی���میانیابانیم.گرنگ
ئەوەیەمنئێس���تاهات���وومخزمەتی
واڵتیخۆمدەكەم،خزمەتدەكەمیان
نا؟،خزمەتدەكەموئەویشبۆخوای
گ���ەورەدەكەم،خۆمنخزمەتناكەم

تاوەكوخەڵكپێمبڵێنئافەرین."
هەرلەدرێژەیئەوباسەداداوایكرد
ك���ەرەخن���ەل���ەبنیاتن���انوبینای
پرۆژەكانیبگرن،چونكەئەورەخنانە
پرۆژەكەیدەباتەپێش���ەوە"بڵێنلە
فاڵنش���تهەڵەتك���ردووەودەبێت
وابكەیت،بەاڵمس���یناریۆدروس���ت
بكەیلەسەربنەمایەكیبەتاڵ!ئەوە
"هاتوون گوتیش���ی نییە." س���وودی
كوردە، تاتڵیس���ەس ئیبراهیم دەڵێن
كێگوتیئیبراهیمتاتلیسەسكوردە،
ئیبراهی���مباوك���یعەرەب���ەودایكی
كوردە،منیشكوردموكوڕیكوردمو
باوكوباپیریشمخەڵكیهەڵەبجەن،
تۆئەگەروەكرۆژنامەنووسێكناتوانی

باشرەخنەبگری،فەرموووەكعادل
موتەحیدەدەتنێرینبۆباشترینواڵت
وداخڵ���یخولیراهێنانتدەكەینكە

چۆنرەخنەلەپرۆژەبگریت."
پەس���نی زۆر س���ەعید روش���دی
سەرۆكیهەرێمیكوردستان،سەرۆكی
حكوم���ەتوپارێزگاریهەولێردەدات
گەورە"ی���ان "پش���تگیرییەكی ك���ە
كردووە،بەاڵمبەپێچەوانەوەگلەییلە
بەرپرسانیئیدارییپارێزگایسلێمانی
هەی���ە"بەداخەوەچەندبەرپرس���ێكی
پش���تگیرییەكیان هی���چ س���لێمانی
نەكردین.چووینەسلێمانیبۆالیانو
لەبریئەوەیدانیشنوبڵێنئیبراهیم
تاتلیس���ەسفەرمووئاس���انكاریتبۆ
دەكەی���نبۆپ���رۆژە،گوتی���انوەكو
خەڵكداواپێش���كەشبكەن،ئەگەر

بۆتاندەرچووبادەربچێت."
ئەوسەرسوڕمانیخۆیلەومامەڵەیە
دەردەب���ڕێودەڵێ���ت"ئ���ەمكابرایە
س���ەرمایەیەكینەتەوەییەهێناومەبۆ
كوردس���تانچۆنبەمشێوەیەقسەی
لەگەڵدەكەی،لەجیاتیئەوەیبڵێی
بەخێربێیوئاس���انكاریتبۆدەكەم،
واهەڵس���وكەوتدەكەیتوەكئەوەی
منداڵێ���كهاتبێتەالت،ش���تێكیزۆر

سەیربووبەالمەوە."
د.روش���دیباسیس���ەردانیخۆی
دەكاتبۆالید.بەرهەمساڵح،سەرۆكی
حكومەتودەڵێ���ت"كەچووینەالی
ئەوەن���دەرێزیلێگرتی���نوئەوەندە
كراوەوتێگەیش���تووبووخۆش���حاڵی
كردینوهەمووپشتگیرییەكیكردین،
قسەكانید.بەرهەمبەرامبەرئیبراهیم
ب���ۆمنجێگ���ەیفەخرب���وو،گوتی
پرۆژەیئۆتۆبان���یزاخۆبۆهەولێرو
پێنجوێنبۆسلێمانیبۆئێوەوشاری

راگەیاندنیشبۆئێوە،ئێمەشپش���ت
بەخوائ���ەوپرۆژانەجێبەجێدەكەینو

بەكردەوەخەڵكئەمانەدەبینێ."
د.روشدیلەبارەیشاریراگەیاندن
باس���یلەوەكردكەئەوەش���ارێكی
تەلەڤزیۆنییە بەرنامەی بەرهەمهێنانی
وەكئەوەیلەقاهیرەودوبەیهەیە،
شوێنەكەشیلەبناریپیرەمەگروونە.
ئ���ەوپرۆژەیەه���یحكومەتەوعادل

موتەحیدەجێبەجێیدەكات.
خاوەنیگرووپیكۆمپانیاكانیعادل
بەرنامەیەكی چەند باسی موتەحیدە،
گەورەیكردوگوتی"الیپارێزگاری
باس���مكردووە،حەزدەكەم هەولێریش
هەم���وودنی���ابێنینەكوردس���تانو
ئەوەشدەكەم،بەعەقڵوپرۆگرامی
خ���ۆمدەیكەم،یەكێكلەوش���تانەی
كەئێس���تادامن���اوەوەك���وبەرنامە
پێشتر چۆن جیهانییە، فیستیڤاڵێكی
ل���ەبەغدا، فیس���تیڤاڵیبابلهەبوو
فیس���تیڤاڵیكانهەیەلەفەرەنساو
فیس���تیڤاڵیجەرەشهەیەلەئوردن،
منی���شفیس���تیڤاڵێكل���ەهەولێ���ر
سازدەكەمبەهاوكاریحكومەتوەك

فیستیڤاڵیكانوجەرەش."
روش���دیس���ەعیدئەوەبەكارێكی
مەحاڵنازانێودەڵێت"ئێمەوەكعادل
موتەحیدەپەیوەندییەكیزۆرفراوانمان
رۆژعادلئیمام هەیە،دەتوانمبە15
بێنمەكوردستان،چونكەعادلئیمام
وفاروقفیشاویوعەبدوڵاڵروەیشد
وچەندانهونەرمەندیدیكەشهاوڕێی
نزیكمن،لەگەڵهونەرمەندانیگەورەی
ئەمریكیشهاوڕێیەتیمهەیەودەتوانم
50%یئەوفیستیڤاڵەبەهونەرمەندی

جیهانیپڕبكەمەوە."

رووداو-الخلیج
پس���پۆرانیبوارینەوتپێش���بینیدەكەنعێراقببێتەگەورەترینواڵتیخاوەنوزەلەجیهاندا،بەهۆیبوونیسەرجەمكێڵگەكانیلەناوچەزەمینیییەكانكەتێچوونیدەرهێنانیانتێداكەمە
وپێش���بینیدۆزینەوەینەوتێكیزۆرزیاتریتێدادەكرێت.ئەوزانیارییەلەس���ەرپێگەیعێراقدوایئەوەدەركەوتكەعێراق11گرێبەس���تیلەگەڵكۆمپانیابیانییەكانئیمزاكردكەبڕیارە
بەرهەمهێنانینەوتلەعێراقلەساڵی2017رۆژانەبگاتە10ملیۆنو240هەزاربەرمیل.مونعیمعەبدولخالق،پسپۆرینەوتلەمبارەیەوەدەڵێت"توێژینەوەنوێیەكانپێشبینیدەكەنعێراق

ببێتەگرنگترینشوێنبۆوەبەرهێنانینەوتیلەجیهاندا."

عێراق دەبێتە گەورەترین واڵتی نەوت لە جیهاندا

ئابووری

● شاری راگەیاندن لە سلێمانی دروستدەكەین

د.روشدی سەعید، خاوەنی گرووپی كۆمپانیاكانی عادل موتەحیدە:

15 ملیۆن دۆالرمان بۆ بەرنامەی 
هاوكاریكردنی گوندەكان تەرخانكردووە

د.روشدی س������ەعید خاوەنی گرووپی كۆمپانیاكانی 
)ع������ادل المتح������دە( ب������ە)رووداو(ی راگەیان������د ك������ە 
بەرنامەیەكیان هەیە بۆ هاوكاریكردنی گوندنش������ینانی 
كوردس������تان لە هەرس������ێ پارێزگای ده������ۆك و هەولێر 
و س������لێمانی و پتر ل������ە 15 ملیۆن دۆالری������ان بۆ ئەو 
بەرنامەیە تەرخانك������ردووە. هاوكات ئاماژەی بە چەند 
پرۆژەیەكیش كرد ك������ە جێبەجێكردنی بە كۆمپانیاكانی 
عادل موتەحیدە سپێردراوە و بە تەواوبوونیان رووخساری 
هەرێمی كوردس������تان بە تەواوی دەگ������ۆڕێ، لەوانەش 
هەردوو ئۆتۆبانی زاخۆ- هەولێر و سلێمانی- پێنجوێن، 
ئەوە س������ەرباری دروستكردنی ش������ارێكی راگەیاندن لە 

سلێمانی.

● دەم���ەوێ فیس���تیڤاڵێكی گ���ەورەی وەك كان لە
   كوردستان سازبكەم

عادلقەرەداخی

ئەوەندەیمرۆڤخۆیانخەریكیكەڵەگایینبەسەریەكترەوە،
نیوئەوەندەكەڵەگایداماوخۆیئەمدەرفەتیكەڵەگاییكردنەی
بۆنەڕەخساوەكەدەس���تەواژەكەخۆیلەكردارەكانیئەوەوە
وەرگی���راوە.جارانجگەلەوانەیكەهەس���تیكوردایەتیوای
لێكردبوونش���ۆڕشبكەنوبەگژرژێمدابچنەوە،زۆریشبوون
لەوانەیك���ەكەڵەگاییپیاوانیرژێمیانپ���ێقەبوڵنەدەكراو
پەیوەندیی���انبەشۆڕش���ەوەدەكرد.واتەرەفت���اریكەڵەگایی
بەعس���یانبۆقووتنەدەچوو.س���ەددامكەهیچئیعتیبارێكی
ب���ۆكۆمەڵگەینێودەوڵەتیدانەدەنا،بەخۆیكەڵەگاییدەكرد
وس���ەرەنجامدەوڵەتێكیدراوس���ێیداگیركرد،بەمرەفتارەی
سەددامدەگوترێتكەڵەگایی،تائێستاشكەڵەگایوەكسەددام
وگەورەتروبچووكتریشزۆرنودەرفەتیانبۆبڕەخس���ێتلەو

خراپتردەكەن.
چونك���ەكەڵ���ەگاوكەڵەگاییجۆری���انزۆرە،لێرەداتەنیا
باس���یكەڵەگاییئەوگرووپەكۆمپانیادیارونادیارانەدەكەم
كەبەناویبازرگانیووەبەرهێنانوگەش���توگوزارەوەبوونەتە
كەڵەگابەسەرئەممیللەتەوەوهێشتاشمنەتبەسەرخەڵكدا
دەكەنكەگوایەباشترینجۆریپێداویستیوخزمەتگوزارییان
ب���ۆهێناوین.نموونەیئەوانەزۆرنكەبەكەڵەگاییدەس���تیان
بەس���ەرهەمووبوارێكداگرتووەوخۆیاننەبێتناهێڵنكەسی
دیكەكارل���ەومەیدانەداب���كاتوبەكوردییەك���ەیكەڵەگای
مەیدانەكەن.هەندێكیانكەڵەگاییانگەیشتووەتەراددەیەككە
ئەگەربتەوێجبسوبنێشتیشبێنیدەبێتسەهمێكیئەوانی
تێدابێ���ت.بۆیەئەگەركەڵەگایەكم���انلێقیتنەبێتەوەبەندە

بەنیازمباسیچەندالیەنێكیبكەم.
دوایدروستكردنوبەكاركەوتنیفڕۆكەخانەكانیهەولێرو
سلێمانی،هەمووانخۆشحاڵبووینكەدەرگاداخراوەكانیسەر
كوردكرانەوەوئیدیئێمەشدەفڕین،بەاڵمتائێستاشیلەگەڵدا
بێ���تمەیدانیكاریفڕۆكەوانیلەكوردس���تاندابەئەندازەیەك
قۆرخكراوەكەمرۆڤسەریسوڕدەمێنێلەوەیخەڵكێكدوای
ئەوهەموومەحرومیەتەیكوردئاواكەڵەگاییبەسەرەوەبكات.
منكارمبەسەربێس���ەروبەرییرێكخستنیگەشتەكانوكاتی
فڕینونیشتنەوەیفڕۆكەكانەوەنییە،چونكەدەمێكەخەڵكی
لێ���یراهاتووەوئەگەرزۆریشبێزاربێتدەڵێتكێش���ەنییە
هێڵیكوردستانە!بەاڵمئەوەیزیاترجێگەیقسەلەسەركردنە
نرخ���ە،كەكۆمپانیاكانبەئ���ارەزوویخۆیانوبەبێركابەری
وبەرێككەوتنیپێشوەختەبڕیویانەتەوە.بۆنموونەگەشتێك
بۆئیس���تەنبوڵدووسێبەرابەریگەشتەلەواڵتانیئەوروپاوە
ب���ۆئەوێ.دەزاننب���ۆ؟چونكەتەنه���اكۆمپانیایەكلەمبەرو
كۆمپانیایەكلەوبەرئاس���مانەكەیانقۆرخكردووەوبێركابەر
دۆالرلەگەش���تیارێكوەردەگرنوبەهەردووالیانلەگەڵ 630
كۆمپانیایئەتڵەسجێتگرێبەس���تیانكردووەوتەنهائەوان
دەتواننفڕۆكەبۆئیستەنبوڵهەڵفڕێنن.لەكاتێكدانێوانیئێرە
بۆئیستەنبوڵدووتادووكاژێرونیوە،كەچیلەستۆكهۆڵمەوە
بۆئیس���تەنبوڵكەكەمەودایەكیدوورترە200تا250دۆالری
دەوێ���ت،ئاخرتاكەیئەممیللەتەرەش���وڕووتەبەمش���ێوەیە
مامەڵەیلەگەڵدابكرێت.ئایاكەسدەتوانێباس���یكردنەوەی
هێڵێكیدیكەبكاتلەنێوانهەرێمیكوردستانوئیستەنبوڵ؟
بڵێیئەوهەمووكۆمپانیایەیتوركیاوهەرێمیكوردس���تانكە
لەب���وارەجۆراوجۆرەكاندالەكوردس���تانكاردەكەنبیریانلەو
كارەنەكردبێتەوە؟یانناتواننش���انلەشانیئەوانبدەن؟!.
كەواتەئەوەیئەمكۆمپانیانەدەیكەنكەڵەگاییەوپیاویش���م
دەوێتبیرلەكارێكیلەوشێوەیەبكاتەوە،مەگەرماتادۆرێكی

شارەزاولێهاتووبێت.

گەشتێك بۆ ئیس������تەنبوڵ دوو سێ بەرابەری 
گەش������تە لە واڵتانی ئەوروپاوە بۆ ئەوێ. دەزانن 
ب������ۆ؟ چونكە تەنه������ا كۆمپانیای������ەك لەمبەر و 
كۆمپانیایەك لەوبەر ئاسمانەكەیان قۆرخ كردووە و 
بێ ركابەر 630 دۆالر لە گەشتیارێك وەردەگرن

گرووپی كەڵەگا

بۆ رووتاندنەوەی كۆمەڵگا
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ئەمریكا)رووداو(
پۆلیس����یش����اریگلێندایەڵیس����ەربەوالیەتیئهریزۆنایئەمریكی،داواییارمەتیانلەخەڵككردووەبۆدۆزینەوەیئەوتاوانبارانەیكەكوردێكیانبەچەقۆلەنێوماڵەكەیخۆیداكوشتووە.جێرادسیندۆری،وتەبێژی
پۆلیس����یئەوش����ارەرایگەیاندكەرۆژی3یئەممانگە،ئاس����ۆسمحەممەدنەس����روڵاڵ،تەمەن45ساڵ،لەنێوماڵەكەیدابە3چەقۆكوژراوە.بەپێیقسەیپۆلیس،ئاس����ۆسپەناپەرێكیخەڵكیهەرێمیكوردستانەو
لەنێوەڕاستیسااڵنی1990كانەوەلەئەمریكادەژیوزۆربەیكاتلەگازینۆكانیئەوشارەبینراوە.بەپێیراپۆرتەكان،كوشتنیئەوكوردەكاتێكئاشكرابووەكەهاوسەریپێشوویئاسۆستەلەفۆنیبۆكردووە،بەاڵم

ئاسۆسوەاڵمینەبووەوژنەكەشبەمەنیگەراندەبێتوراستەوخۆپەیوەندیبەپۆلیسەوەدەكات،كاتێكپۆلیسدەچێتەماڵیئاسۆس،دەبیننكەئەوپەنابەرەكوردەهەمووگیانیخوێناوییەوبێهۆشە.

تاراوگه

لە ئەمریكا كوردێك سێ چەقۆی لێدەدرێ و دەكوژرێ

مستەفاچوارتایی
ئەڵمانیا)رووداو(

مافک���ۆلەبارەیژم���ارەیکوردەکانی
بەریتانی���اوەدەڵێت:"ئێس���تابەنزیکیی
دەتوانی���نبڵێینژمارەی���اندەگاتە150 
ه���ەزارکەس.هەرچەندەئێس���تا،جگەلە
رۆژهەاڵت، ک���وردی کەمی کەمینەیەک���ی
 چیدیک���ەپەناخوازیک���وردوەرناگیرێن."
ئەوچاالکڤانەکوردەدەربارەیقوتابخانەی
کوردیل���ەبەریتانیادەڵێت:"قوتابخانەی
ک���وردیلەبەریتانیاپێش���ینەیەکیهەیە.
بەاڵمپێشترکەهەبووبێسەربەحیزبەکان
ب���ووە.ئەوانمەس���ەلەسیاس���ییەکانیان
تێکەڵبەقوتابخانەدەکرد.بۆیەمنلەگەڵ
چەندبرادەرێکگەیشتینەئەوقەناعەتەی
ک���ەچەن���دقوتابخانەیەک���یس���ەربەخۆ

دابمەزرێنین."
مافک���ۆب���ەردەوامدەب���ێودەڵێت:"
لەس���اڵی2003دالەگ���ەڵکاکعابدکە
بنەماڵەیەکی و مرۆڤێکیفەرهەنگدۆس���ت
رۆش���نبیرن،دڵس���ۆزیمناڵیکوردیشن،
بەگوێرەییاساکانیبەریتانیاپرۆژەیەکمان
دانابەن���اوی"ناوەن���دیالوانومندااڵنی
کورد"،ئێم���ەبناغەکەیماندان���اودواتر
کۆمەڵێدۆستوبرادەریدیکەشهاتنبە
دەنگمانەوەوساڵبەساڵپەرەیپێدرا."
مافکۆباسیئەوەدەکاتکەسەرەتالە5 
منداڵەوەدەس���تیانپێکردووە"تاگەیشتە

زیاترلە200قوتابیو25مامۆستا."
دەرب���ارەیپرس���یاریئ���ەوەیکەئایا

دەکات؟ هاوکارییان بەریتانی���ا حکومەتی
مافک���ۆدەڵێت:"حکومەت���یبەریتانیبە
فەرمیه���اوکاریناکات،ب���ەاڵمهەندێک
ه���اوکاریهەی���ەلەالیەنBBC،ناش���ناڵ
لۆتەریوهەندێشارەوانیورێکخراوەوە.
کەم���ن." یارمەتیی���ەکان  بەگش���تی
ب���ە پێویس���تی قوتابخان���ە هەرچەن���دە
مامۆستایە،بەاڵموەکمافکۆباسیدەکات
قوتابخان���ەکوردییەکان���یبەریتانی���الەم
رووەوەگرفتیاننەب���ووە.ئەویشبەهۆی
ئەوەوەکەژمارەیەکمامۆستایانهەیەکە
پێشتریشمامۆستابوون.ئازادخۆیشیلە
سەقزهەرمامۆستابووە:"بەاڵمبەوەشەوە
نەوەس���تاینومامۆس���تاکانمانبەردەوام
ن���اردووەبۆخولیتایبەتت���اتواناکانیان

پەرەپێبدەن."
ل���ە پرۆگرامان���ەی ئ���ەو دەرب���ارەی
قوتابخانەکانیان���دابۆگوتن���ەوەیوانەو
فێرکردنبەکاردێن،مافکۆباسیلەوەکرد
کەئەوانپشتیانبەکتێبەکانیکوردستان
نەبەس���تووەبۆفێرکردن���یمندااڵن،بەاڵم

س���وودیانلێوەرگرتوون:"پش���تمانبەو
کتێبان���ەنەبەس���تووەکەلەس���ەردەمی
س���ەددامداهەبوون.پشتمانبەشارەزایی
خۆمانوهەندێکەس���ایەتیکەلەبواری
زمانوفەرهەنگداش���ارەزابوونبەس���ت.
هەندێ���کهاوکاریش���مانل���ەخەڵکانیکی

دڵسۆزلەسوێدوەرگرت."
مناڵ���یک���وردوبیان���یل���ەبەریتانیا
دەوروب���ەری دەخوێن���ێ، ئینگلی���زی
ئینگلیزییە،دەبێوەاڵمدانەوەیمنداڵەکان
بۆفێربوونیک���وردیچۆنبووبێت؟ئازاد
مافک���ۆلەوبارەیەوەدەڵێ���ت:"گەورەترین
کێش���ەیمنااڵنیک���وردیتاراوگەنش���ین
لەبیرچوونەوەیزمانیدایکە.بەڕاستینابێ
دایکوباوکنیگەرانیئەوەبێمنداڵەکەی
فێ���ریئینگلیزیبێت.چونک���ەئەوەهەر
فێردەبێت.ئەوەیجێیمەترس���ییەزمانە
کوردییەکەیە.هەندێکدایکوباوکزۆرجار
خۆشیانبەکوردیقسەناکەن،بەاڵمئەم
قوتابخانەکوردییانەیئێمەرۆڵێکیچاکی
هەبووەل���ەبەهێزکردنەوەیزمانیکوردی

ئەومندااڵنەدا.تەنانەتمنداڵیکەرکوکیمان
البووەکوردیینەزانیوە،ئێس���تازۆرباش
 فێربووەودەنووس���ێتودەخوێنێتەوە."
ل���ەقوتابخانەکانیمافک���ۆوهاوکارانیدا
قۆناخەکان���یخوێن���دنهەرل���ەباخچەی
منااڵنەوەدەس���تپێدەکەن،دواترحەوت
پ���ۆلهەی���ەولەوانیشگەورەت���رپۆلی
پێش���کەوتووهەیە.بەگوێرەیتەمەنیش،
بەپێییاس���ا،نابێتجیاوازیتەمەنیان3 

ساڵزیادتربێت.
قوتابخانانە ئەو بەڕێوەبردنی دەربارەی
وچۆنێتیبەڕێوەچوونیانمافکۆدەڵێت:

"ئێم���ەبەڕێوەبردن���یقوتابخانەکانمان
ب���ەدایکوب���اوکانس���پاردووە.ب���ۆهەر
قوتابخانەی���ەککۆمیتەیەکمانلەدایکانو
باوکانپێکهێناوەکەخۆیانمنداڵیانلەوێ

هەبێ."
فەرهەنگیی���ە چاالکڤان���ە و مافک���ۆ
هاوکارەکان���یمندااڵنیک���وردلەبەریتانیا
تەنیافێریزمانیک���وردیناکەن،بەڵکو
"س���ااڵنەس���ێتاچوارفێس���تیڤاڵساز

دەکەین،بۆنەکوردییەکاندەگێڕین،شەوی
چلەدەگێڕی���ن،ئاهەنگین���ەورۆز،دیارە
هۆڵیبۆدەگرین.لەقوتابخانەکانیش���ماندا
تیپیمیوزیکمانهەیە،تیپیهەڵپەڕکێمان
هەیە،مامۆس���تایش���ارەزایمیوزیکمان
هەیە.یەکێکلەمامۆس���تابەتواناکانمان،
ک���ەزۆرماندووبووە،مامۆس���تابورهانی
موفت���یزادەیەکەس���یدییەکیبۆمندااڵن
درووستکردووەو12سروودلەخۆدەگرێ.
ئەوکارەشیتەنیاخۆبەخشانەکردووە."
مافک���ۆب���ەردەوامدەب���ێودەڵێ���ت:
"ل���ەقوتابخانەکانیئێم���ەدامنداڵیکورد
فێریزمانیک���وردیوکولتووریکوردی
وخۆشەویس���تینیش���تماندەبێ���ت،لە
بەرنامەکان نیوەی فێستیڤاڵەکانیش���ماندا
منداڵ���ەکانتێی���دابەش���دارن."مافک���ۆ
جەخ���تل���ەوەدەکات���ەوەک���ەئامانجی
سەرەکییقوتابخانەکانیانپاراستنیزمان
وکولت���وورینەتەوەییک���وردەودوولە
و )زاگرۆس( نێویان قوتابخانەکانیش���یان

)هەڵەبجە(یە.

منداڵەکانمان مەترسیی بیرچوونەوەی زمانی کوردییان لەسەرە
بەشێک لەو کوردانەی ئەمڕۆ دانیشتووی تاراوگەن، رۆژانێک پێشمەرگە بوون و هیوایەکی 

دیکەیان بە ش������ۆڕش و حیزبەکانیان هەبووە. ئازد مافکۆ، کە کوردێکی خەڵکی شاری 
سەقزە و ماوەی 20 ساڵە لە دەرەوە دەژی، یەکێک بووە لەوانەی رۆژانێک پێشمەرگەی 
کۆمەڵە بووە. ئێس������تا نیشتەجێی بەریتانیایە و لە بواری فەرهەنگیی و مافی مرۆڤدا 
کار دەکات. ئەو لەگەڵ چەند هاوڕێیەکی چەند قوتابخانەیەک بۆ فێربوونی زمانی 

کوردی لە بەریتانیا دەکەنەوە، کە زیاتر لە 200 قوتابی تێیاندا دەخوێنن.

BBC و هەندێک دامەزراوەی دیکەی بەریتانیا پشتیوانی فێربوونی زمانی کوردی دەکەن
ئازد مافکۆ، چاالکڤان لە بواری فەرهەنگ و مافی مرۆڤ لە بەریتانیا:

هۆڵهندا)رووداو(

هەڤاڵزووزووبەدەمقس���ەکردنەوەبە
لیكۆڵەرەکۆمەاڵیەتییەکەیدەگوت:"تکایە
ناومئاشکرامەکە.بەخواحەیامدەچێت."
ک���ەکوردێک���یخەڵکی لێکۆڵەرەک���ەش،
باکووریکوردس���تانبووولەش���ارەوانیی
دەنهاخ���یهۆڵەن���داکاردەکات،بەڕێزەوە
وەاڵمیدەدایەوە:"باش���ەکاکە،لێرەوەبە
)هەڤ���اڵ(بانگتدەکەم.ئێس���تابۆمباس
بکەب���ۆدەتەوێئەوگەنجان���ەبکوژیت؟"
هەڤ���اڵکەمێ���کبێدەن���گدەب���ێوپاش
دڵنیابوونیلەوەیکەناویئاشکراناکرێت
وەاڵمدەدات���ەوە:"ئ���ەوانئابڕوویانبردم.

تازەقەتناتوانمبەسەربەرزیبژیم."
هەڤاڵ)32س���اڵ(نزیکەی10س���اڵە
لەهۆڵەن���دادەژی.ئەوتائ���ەورووداوەی
بەس���ەرنەهاتبووزۆربەئومێدەوەدەژیا:
"کەهاتم���ەئێرەدامناب���ووبخوێنم.باوکم
ئێس���تاشل���ەکوردس���تانەوەتەلەفۆنمبۆ
دەکاتوسەرزەنشتمدەکاتکەبۆتائێستا
نەمخوێندووە.بەاڵمئەونازانێمنلێرەچیم
بەس���ەرهاتووە."ئەو"کارەسات"ەیهەڤاڵ
باس���یدەکات3ساڵپێشئێستالەشاری
ئارنهێمیهۆڵەنداروویداوە.ئەوکاتهەڤاڵ
لەوێژیاوەووردەوردەخەریکیفێربوونی
زمان���یهۆڵەن���دیبووە."بۆخ���ۆمکارێکم
دۆزیب���ووەوە.رۆژان���ەتانزیکەیش���ەولە
کاربووم.کەدەش���هاتمەوەبەتەنیابووملە
ماڵەوە.ئەوەهەندێکجاربێتاقەتیدەکردم."
هەرئ���ەوتەنیاییەشوال���ەهەڤاڵدەکات
ک���ەلەگەڵچەن���دهاوکارێک���یهۆڵەندیی

ببێتەهاوڕێوزووزووبانگهێش���تیانبکات
بۆماڵەوە."لەالیەکەوەدەمەویس���تفێری
زمانەکەیانبمولەالیەکیدیکەش���ەوەخۆم
 لەوتەنیاییەدەردەهێناکەتێیکەوتبووم."
هەڤاڵئەوقسانەیلەژوورێکیبچکۆالنەدا
لەدەنهاخبۆئەولێکۆڵ���ەرەکۆمەاڵیەتییە
ک���وردەدەگێڕایەوەک���ەلەالیەنحکومەتی
هۆڵەنداوەراسپێردرابووتاهاوکارییبکات.
ئەوبەمەرجێکرێگەیدائێمەشئامادەی
دانیشتنەکەیانبینکەبەهیچشێوەیەکوا
نەکەینکەسوکاریلەکوردستانبزاننئەوە
 کوڕەکەیانەئەورووداوەیبەس���ەرهاتووە.
هەڤ���اڵباس���یئ���ەوەدەکاتک���ەهاوڕێ
هۆڵەندییەکان���یزۆرخۆی���انل���ێنزی���ک
کردووەت���ەوەوهەمیش���ەباس���یبەتامیی
خواردنەکانی���انک���ردووە."منی���شبەدڵ
وبەگی���انخزمەتمدەک���ردن."بەاڵمئەو
ش���ەوەیک���ەرووداوەک���ەرووی���داهاوڕێ
میواندۆستییەکەیان وەاڵمی هۆڵەندییەکانی
ب���ەش���ێوەیەکدای���ەوەک���ەوەکهەڤاڵ
 دەڵێ���ت"هەم���ووژیانی���انتاڵک���ردم."
لەشەوێکیزستانیساڵی2008داهاوڕێ
هۆڵەندییەکانیهەڤاڵبانگهێشتیدەکەنبۆ
ماڵییەکێکیانولەوێتادرەنگانیش���ەو
بەیەک���ەوەپێدەکەننوخەریکیخواردنەوە
دەبن."لەوکاتەدابەبێئەوەیبەخۆمبزانم

خ���ەوملێکەوتب���وووکاتێ���کرۆژیدواتر
لەخەوهەڵیانس���تاندم،بینیمهاوڕێکانمپێم
پێدەکەنن.کەلێمپرس���ینچیتانکردووە؟
هەرپێدەکەنینوپێیاننەدەگوتم."هەڤاڵ
لەرۆژانیدواترداهەس���تبەئازارێکیزۆر
لەجەستەیدادەکات.بەاڵموادەزانێبەهۆی
ماندووبوون���یئیش���ەوەیە.هاوڕێکانیش���ی
هەموورۆژێککەلەس���ەرئی���شدەیبینن
 پێ���یپێدەکەن���ن.ب���ەاڵمپێ���یناڵێنبۆ.
رۆژێکی���انیەکێکل���ەهاوڕێکانیدێتەالی
ودەڵێ���ت:"منپێتدەڵێ���مبۆهاوڕێکانی
دیکەم���انپێ���تپێدەکەن���ن."ئینجابۆی
دەگێڕێت���ەوەکەئ���ەوش���ەوەیهەڤاڵلە
ماڵیئ���ەوهاوڕێیەیداخ���ەویلێکەوتووە،
ه���ۆیخەوتنەکەیئەوەب���ووەکەحەبیان
داوەت���ێ.هەڤ���اڵنایەوێبڕوابەوقس���انە
بکاتودەپرس���ێت:"جابۆحەبیاندامێ."
هاوڕێیەکەیشیبەترسەوەدەڵێت:"چونکە
دوایئەوەیخ���ەوتلێکەوت،هەردووکیان
کاریسێکس���ییانلەگەڵ���داک���ردیوبە
مۆبایلی���شفیلمێکیانگرت."هەڤاڵدەڵێ:
"کەئەوەمبیستهەمووجەستەمتەزیبوو.
هەرواشنەمدەتوانیبڕوابەوکوڕەبکەمو
داواملێکردبەڵگەمپیش���انبدات.ئەویش
لەس���ەرئینتەرنێ���ت،لەس���ەرماڵپەڕێکی
سێکس���کردنەکەی دیمەنەکانی سێکس���ی،

پیش���اندام."ئەوکاتەیهەڤاڵئەودوایین
رستانەیدەگوتنرەنگیسوورهەڵگەڕابوو
وخێراترهەناسەیدەدا.پێدەچوودوایئەو
ماوەدرێژەهێش���تاشبینینیئەودیمەنانە
ئازاریب���دەن.لێکۆڵ���ەرەکۆمەاڵیەتییەکە
لێیدەپرسێ:"کەئەودیمەنانەتدیتزۆر
نیگ���ەرانبوویت؟"ئەویشب���ەتووڕەییەوە
وەاڵمدەدات���ەوە:"بێگوماننیگەرانبووم.
خۆش���تدەزانیتلەالیئێمەلەس���ەرئەو
شتانەگۆمیخوێنهەڵدەستێ!منئێستاش
کەبیریلێدەکەمەوەخەریکدەبێش���ێت

بم."
ه���ەرهەم���انرۆژهەڤ���اڵدەچێتەالی
هاوڕێکان���یلەس���ەرکاروپەالماریئەوانە
دەداتکەئ���ەوکارەیانلەگ���ەڵکردووە.
ئەوانی���شپۆلیس���یب���ۆبان���گدەکەنو
دەی���ەوێ ب���ەوەی دەک���ەن تۆمەتب���اری
بیانکوژێت.کاتێکپۆلیسلەهەڤاڵدەپرسێ
کەئایائەوەراستە؟هەڤاڵبە"بەڵێ"وەاڵم
دەدات���ەوە.ئەوەشبۆپۆلیسبەسدەبێت
تادەس���تگیریبکاتولەگەڵ���یبکەوێتە
لێکۆڵین���ەوە."چەندی���نهەفت���ەیپێچوو
تاوەکوپۆلیسلێ���متێبگات.ئەوانچونکە
زمانیاندەزانیبەئاس���انیبۆیدەرچوون،
کەچیمنتاوانباردەرچووم.ئەویشچونکە
زمان���منەدەزانیونەمدەتوانیباشپۆلیس

حاڵیبکەم."پۆلیس���یهۆڵەن���دیدیمەنە
ڤیدیۆیی���ەکانوەکبەڵگ���ەیقایلک���ەربۆ
دەستگیرکردنیگەنجەهۆڵەندییەکانقبوڵ
ن���اکات.ئەویشلەبەرئ���ەوەیدەموچاوی
 کەسەکانلەڤیدیۆکاندابەروونیدیارنییە.
هەڤاڵدەڵێ:"لەوکاتەوەسوێندمخواردووە
کەخۆمتۆڵەیخۆمبکەمەوە.مادامحکومەتی
هۆڵەندالێمناپرسێتەوە،خۆمکێشەیخۆم
 چارەسەردەکەم.جاچیدەبێتباببێت."
لێکۆڵەرەکۆمەاڵیەتییەکەبە)رووداو(دەڵێت
کەئەوەیەکەمینجارنییەکێشەیلەمجۆرە
ب���ۆکوردانیدانیش���توویهۆڵەن���دادێتە
پێش���ەوە:"چەندجارێکیدیکەشکێشەی
تۆڵەس���تاندنەوەیش���ەرەفوهەوڵدانبۆ
کوش���تنیژنانهەبوون.هەمیشەحکومەت
ئەوکەسانەبۆالیئێمەدەنێرێتتالەگەڵیان
دانیش���ینوبەگفتوگ���ۆقایلیانبکەینکە
 بیرلەکوشتنوتۆڵەسەندنەوەنەکەنەوە."
لەکۆتای���یدانیش���تنەکەیانداهەڤاڵهاوڕا
دەبێتلەگەڵلێکۆڵ���ەرەکۆمەاڵیەتییەکەدا
ک���ە"کوش���تنچارەس���ەرنیی���ە."بەاڵم
مەرجی���شدادەنێتکە"ئەگ���ەرحکومەت
لێ���ی خ���ۆم نەپرس���ێتەوە، هەق���م ل���ە
ب���ە دەپرس���مەوە.")رووداو(پێوەندی���ی
پۆلیس���یش���اریئارنهێمەوەک���رد،بەاڵم
ئ���ەوانرایانگەیان���دکەئەودۆزەس���اڵێک
 زیادترە"بەهۆینەبوونیبەڵگەوە"داخراوە.
ئێستاش���وێنیژیانیهەڤاڵگوازراوەتەوە
بۆش���اریدەنهاخ.ئەوهەوڵدەداتلەوێ
ژیانێکینوێدەس���تپ���ێبکاتەوە.بەاڵم
هێش���تاشئەورووداوەیبەس���ەریهاتووە

"وەککابووسێک"بەرینادات.

"حکومەت تۆڵەم نەستێنێ، خۆم دەیستێنم"
گرتە سێکسییەکانی لەالیەن هاوڕێ هۆڵەندییەکانییەوە دەخرێنە سەر ئینتەرنێت
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نەوزادمەحموودوكاوەشێخعەبدوڵاڵ
كەركووك)رووداو(

تاوەك���ونزیك���ەیكاژێ���ر11یس���ەر
لەبەیانی���ش،ژووریئەندامانیئەنجوومەنی
پارێزگایكەرك���ووكداخرابوو،ئەندامێكی
ئەنجوومەنیپارێزگابەنیگەرانییەوەباسی
دەوامنەكردن���یئەندامان���یئەنجوومەن���ی
ك���ردوگوت���ی"بەئ���ارەزوویخۆیاندێنە
دەوام،بەش���ێكیانتەنه���ادووكاتژمێ���ر
دەوامدەك���ەن"،بەاڵمئاواتمحەممەد،كە
ئەندامێكیدیك���ەیئەنجوومەنیپارێزگایە
هۆكارەكەیبۆنەبوونیپاسەوانگێڕایەوە
وگوتی"ئێستاهیچئەندامێكیئەنجوومەن
پاس���ەوانینەماوەولەبەردۆخیئەمنیش
ناتوانینبەبێپاس���ەوانهاتووچۆبكەین"،
ئاواتگوتیشی"هەرئەندامێكیئەنجوومەن
5پاس���ەوانیهەب���وو،ب���ەاڵمبەبڕی���اری
بەڕێوەبەرایەتیپۆلیسپاسەوانەكانمانلێ

سەندرایەوە."
دوایئ���ەوەیبەڕێوەبەرایەت���یپۆلیس
ئەنجوومەنی ئەندامانی پاسەوانی مووچەی
پارێ���زگایبڕی،پارتیویەكێتی،لەس���ەر
ئەركیخۆیانبۆماوەیس���اڵێكمووچەی
ئەنجوومەن)لیستی ئەندامانی پاس���ەوانی
بریاتی(ی���اندابینكرد،ب���ەاڵموەكئاوات
گوتی"ئێستاپارتیویەكێتیشئەوەدابین

ناكەن."
ئەحمەدعەسكەری،كەئێستاسەرۆكی
ئەنجوومەنیپارێزگایكەركووكەبەوەكالەت،
دەڵێتبێپاس���ەوانیتەنیاهۆكارنییەبۆ
دەوامنەكردن���یئەندامان���یئەنجووم���ەن،
عەسكەریدەڵێت"بەغدامەركەزییانەبڕیار
دەدات،ئەوەشئێمەیساردكردووەتەوە."

تیرۆر، لە كەركووك نیشتەجێ دەبێت
عەمیدسەرحەدقادر،بەڕێوەبەریپۆلیسی
قەزاوناحیەكانیكەركووككاتێكئەمساڵ
وپارلەگەڵی���ەكبەراورددەكات،دەڵێت
"دۆخیئەمنیلەكەركووكباش���تربووە"،
نیشتەجێبوونی بەمەترسی بەاڵمهەستیش
زیاترلە7هەزارخێزانیعەرەبدەكاتكە
لەماوەیپێنجس���اڵیرابردووداهاتوونەتە
شارەكەودەڵێ"ئەوانەزۆربەیانتیرۆریستان
دەیاننێرنوهاوكاریاندەكەن،بۆئەوەی

كاریتیرۆریستیبكەن."
بەبۆچوونیقادرهاتنیئەوهەمووخێزانە
عەرەب���ەكاریگەریخراپیدەبێتلەس���ەر
دۆخیئەمنیكەركووك"چونكەوەكئێمە
بیس���توومانەوزانیومانە،بەشێكلەوانە
تیرۆریستیداواكراونلەپارێزگاكانیخۆیان
وناس���نامەكانیخۆیانگۆڕی���وەولێرەش

كاریتیرۆریستیدەكەن."
وەكبەرپرس���ەئەمنییەكانیئەوشارە
باسیدەكەن،بەهۆیرێنەگرتنلەهاتنیان،
كەركووكئێستابووەتەمۆڵگەیكۆبوونەوە
تووندڕەوەكانی چەكدارە نیشتەجێبوونی و
دیال���ەوپارێزگاكانیدیكەینێوەراس���تی
عێ���راق،پێش���بینیشدەك���ەنئەوانەلە
داهات���وودادەس���تب���ەكاریتێكدەرانە

بكەنەوەلەكەركووك.
عەقیدش���ێرزادمۆف���ەری،بەڕێوەبەری
س���ەرقاڵی عرووب���ە، پۆلیس���ی بنك���ەی
لێكۆڵینەوەیەلەگ���ەڵرفێنەرانوبكوژانی
ش���ۆفێرێكیگەنج���یتاكس���ییەك.ئ���ەو
هێمایەكینیگەرانبەخش���یك���ردوگوتی
"جگەلەتیرۆریستانیناوكەركووك،ئێستا
هەندێكی���انلەدیالەوپارێزگاكانیدیكەوە
دێ���ن."ئەوی���شوەكعەمیدس���ەرحەدی
هاوكاریئەوانیبە"دەستێكیتیرۆریستی"
ناوبردوگوتی"ئەگەرهاوكارینەكرێن،چۆن
دەتوان���نمانگیبە400هەزاردینارخانوو

بەكرێبگرن."ئەوعەقیدەیپۆلیسگوتی
"توانیومانەبەشێكیاندەستگیربكەین."

بەعەرەبكردن، خێراتر لە مەكینەكەی 
سەددام

كارمەندان���ینووس���ینگەیكەركووك���ی
جێبەجێكردنیماددەی140هێشتاچاوەڕوانی

ئ���ەو170ملیۆندینارەدەك���ەن،كەوەك
بۆیان بوودجەیئەمساڵیقەرەبووكردنەوە
دیاریكراوە،بەاڵمئەوەیسەیرە،بەردەوامی
وخێرات���ربوونیپرۆس���ەیبەعەرەبكردنی
ش���ارەكەیە.بەرپرس���انیئەمن���یدەڵێن
نزیكەی10ه���ەزارخێزانیعەرەبلەدوای
پرۆس���ەیئازادیعێراقەوەل���ەكەركووك

نیشتەجێبوون.
كاكەرەشسدیق،بەرپرسینووسینگەی
كەركووك���یجێبەجێكردنیم���اددەی140 
هاتن���یئەوماڵ���ەعەرەبانەب���ەهەوڵێكی
لەباربردنیم���ادەی140دەزانێوهاوكات
دەڵێ"پێویستەدەس���ەاڵتیجێبەجێكردن
بواری���اپێن���ەدات"،گوتیش���ی"دەبێ���ت
كۆچك���ردنرابگیرێ���ت،ئەوان���ەیدێن���ە
كەركووكبەبیان���وویخراپیباریئەمنی
ناچەكانیانەوەدێ���ن،بۆیەپارێزگاردەبێت

رێگربێتلەهاتنیان."
وەككاك���ەرەشباس���یكرد،45هەزار
خێزانیكوردچاوەڕوان���یقەرەبوودەكەن
و20ه���ەزارخێزانی���شچاوەڕێ���یئەوەن
بگەڕێنەوەشوێنیخۆیان،هەروەها9956 
خێزان���یعەرەبقەرەبووی���انوەرگرتووە،
بەاڵمبەش���ێكیانگەڕاونەتەوەو،26700 

خێزانیكوردیشقەرەبووكراونەتەوە.
ب���ەاڵمئەحمەدعەس���كەری،س���ەرۆكی
كەرك���ووك پارێ���زگای ئەنجوومەن���ی
بەوەكال���ەتدەڵ���ێ"هەندێكل���ەوخێزانە
عەرەبانەیقەرەبوویانوەرگرتووە،دیسان
هاتوونەتەوەوزەویوخانوویانكڕیوەتەوە

لەكەركووك."

عەس���كەریدەڵێ،ئەوانەبەشێوازێك
كارەكەدەكەنكەئیدارەیش���ارەكەپێیان
نازانێ"هەندێكیانن���اویخۆیاندەگۆڕن،
ی���انخزمێكیاندەڵێئەوانەمیوانیمننو
بەسەردانهاتوونوبۆماوەیەكدەمێننەوە،
یاندەڵێنمەترسیلەسەرژیانمانهەیەو

پەنامانهێناوەتەئێرە."

بەبۆچوونیكاكەرەشسدیق"دەستێكی
سیاسی"لەپش���تهاتنیخێزانەعەرەبەكان
هەی���ە"ئێمەدەزانینكێعەرەبیهاوردەیە
وكێقەرەبوویوەرگرتووەوسەرلەئێمە
ناشێوێت،بەاڵمسەرلەوەزعەسیاسییەكە
دەش���ێوێت،چونكەئەوانەبەمەبەستێكی

سیاسیدێنەكەركووك."
هاتنەوەیعەرەبەكانبۆكەركووك،پێش
هەردەزگایەكیئیداری،پۆلیس���ینیگەران
ك���ردووەوبە"ه���ۆكاریس���ەرهەڵدانەوەی
تووندوتیژیوكاریتیرۆریستی"دایاندەنێن،

هەربۆی���ەعەقیدش���ێرزادمۆفەریدەڵێ
هەم���ووكۆشش���ێكدەك���ەنب���ۆئەوەی
بیاننێرین���ەوە"هەرچەندەزۆرجارلەس���ەر
ئەوەرەخنەمانلێدەگیرێ،كەئەوكارەلە

دەسەاڵتیئێمەدانییە."

كەركووكییەكان دەڵێن بەسە

كەسل���ەكەركووكییەكانباش���ترئەو
عەرەبان���ەناناس���ێت،كەس���ەددامبەزۆر
هێنان���یوماڵەكانیئەوانی���انداگیركرد.
شارەكەیە، دوكاندارێكی حس���ێن، بەشدار
داوادەكاتچیت���ررێگ���ەبەهاتنیعەرەب
نەدرێتبۆش���ارەكەی"ماوەیەكلێرەدەبن
تاتێكەڵتدەبنودەتناسن،دواترخۆیان
دەكەنەدۆس���تتومتمانەدروستدەكەن،
پاشاندەس���تدەكەنەكاریتیرۆریستی"،
بەشداربەپێویستیدەزانێئیدارەیشارەكە
ب���واربەهاتنەناوەوەیئەوعەرەبانەنەدات
ودەڵێ"هەرچۆنبنوبەهەرناونیش���انێك

بێن،ئەوانەجێگەیمتمانەنین."
یوس���فحەمەئەمین)37س���اڵ(تەنها
هاتنیبەلێشاویعەرەبانبەمەترسینازانێ
ودەڵێ،س���ەداندۆنمزەویكش���توكاڵی
جوتیاران���یك���وردل���ەدووزوداق���وقو
ناوچەكانیدیكەهێش���تاوەرنەگیراونەتەوە
وپێناچێتبیدەن���ەوە"ئێمەهەرچاوەڕێ
دەكەی���نوئەوانی���شه���ەركاریخۆیان

دەكەن."
بەبڕوایئازاد)28س���اڵ(كەشۆفێری
10هەزاریی���ەكان عەرەب���ە تاكس���ییە،
ترس���ناكترینجۆریعەرەبەكانیتەعریبی

شاریكەركووكن"پارەیانبدەیتێ،ئامادەن
هەمووشتێكبكەن"،ئازادگوتیشی"هەقوایە

چیترئەوانجێگەیاننەكرێتەوە."

تۆپە ئیدارییەكە بەقاچی بەغداوەیە
تەنیابەرپرس���انیكوردنی���نگلەییلە
بڕی���ارس���ەپاندنیبەغدادەك���ەن،چونكە
لەدوایكەوتنیس���ەددامەوە،دامەزراندن
هەربەدەس���تبەغداوەبووەوبەرپرسێكی
توركمانی���ش،ك���ەئەندام���یئەنجوومەنی
پارێزگای���ە،ئام���اژەبۆبەغ���دادەكاتو
دەڵ���ێ"دامەزراندن���یمەرك���ەزی،بووەتە
ه���ۆیتێك���دانوتێكچوون���یبارودۆخی
ش���اریكەرك���ووك."تەحس���ینكەهی���ە،
ئەندامیئەنجوومەنیپارێزگایكەركووكو
ئەندامیمەكتەبیسیاسییەكێتیئیسالمی
توركمانیعێ���راق،رەتیكردەوەئەوانوەك
پارێزگاوئەنجوومەنیپارێزگادەس���ەاڵتی
ی���ەككەس���یانهەبێ���ت، دامەزراندن���ی
لەكاتێكدازیاترلە70 هەزاربێكارلەشاری
كەركووكهەن"گەورەترینكێشەیئێمەلە
كەركووكدامەزراندنە،چونكەتائێستاشلە
مەركەزەوەبڕی���اریدامەزراندندەدرێو

ئێمەناتوانینیەككەسدابمەزرێنین."
كەهیەدەڵ���ێ،ئەوانناتوان���نوەاڵمی
دەرچووانیزانكۆكانبدەنەوە،كەهەرلەو
چەندس���اڵەداژمارەیانلە18هەزاركەس
تێپەڕی���وەك���ەدانەم���ەزراون"دائیرەكانی
ن���اوكەرك���ووكراس���تەوخۆپەیوەندییان
بەوەزارەتەكان���یخۆیانەوەهەیەوئەوانیش
بەئارەزوویخۆی���انخەڵكدادەمەزرێنن"،
ئەویشهەماننیگەرانیبەرپرس���انیكورد
دووپاتك���ردەوەوگوت���ی"هی���چرەوانییە
ل���ەپارێزگاكانیدیك���ەوەخەڵكبنێرنبۆ
ئێمەوخەڵك���یكەركووكیشلێ���رەبێكار
بن"،گوتیشی"نابێدامەزراندنبۆئامانجی

سیاسیبەكاربێت."
وەكبەرپرس���ێكیئی���داریكەرك���ووك
نزیك���ەی دەی���ەوێ بەغ���دا باس���یكرد،
ل���ەهێزەكانیس���ەحوە،لەناو 200كەس
بەڕێوەبەرایەتییەكان���ی و فەرمانگ���ە
بەش���ێكی كە دابمەزرێن���ێ، كەركووك���دا
زۆری���اننەخوێندەوارن.ئ���اواتمحەممەد،
ئەندام���یئەنجوومەنیپارێزگادەڵێ،ئەوە
دەبیس���تین،بەاڵموەكبڕی���ارنەهاتووەتە
الیئێمە"راس���تەپارێ���زگارناتوانێكەس
دابمەزرێنێ،بەاڵمخۆدەتوانێدامەزراندنی
خەڵك���یدەرەكیرەتبكات���ەوە."كەهیەش
دەڵ���ێ"ئەوەیل���ەپارێزگایەك���یدیكەوە
هاتبێدەبێبیسەلمێنێخەڵكیكەركووكە،

ئەگینارازینابینلێرەدابمەزرێ."

 ئەندامێكی توركمانی ئەنجوومەنی پارێزگا:
دامەزراندن لە بەغداوە دۆخی كەركووكی شێواندووە

 بەرپرسی نووسینگەی جێبەجێكردنی مادەی 140:
پێویس���تە پارێزگار و پۆلیس رێگە بەنیشتەجێبوونی هیچ 

ماڵێكی عەرەب نەدەن

تەعریبی که رکووک خێراتر لەوەی سەددام دەستی پێكردووەتەوە
لەدوای رووخانی رژێمەوە 10 هەزار خێزانی عەرەب هاتوونەتە كەركووك 

ژمارهیهکدانیشتوویعهرهبوکوردلهنووسینگهیکهرکووکیجێبهجێکردنیمادهی140                              )فۆتۆ:رووداو(

و  بەرپ������رس  لەكاتێك������دا 
كارمەندان������ی نووس������ینگەی 
كەركووك������ی جێبەجێكردن������ی 
چاوەڕوانی   140 م������اددەی 
دەكەن،  قەرەبووكردنەوە  پارەی 
بەعەرەبكردن������ی  پرۆس������ەی 
گەرمت������ر  كەرك������ووك 
لەس������ەردەمی سەددام حوسێن 
لە  پێكردووەت������ەوە،  دەس������تی 
ئەوەیە،  س������ەیرتر  هەمووشی 
گرووپ������ە  ئەمج������ارە  ك������ە 
تووندڕەوەكانی������ش  چەك������دارە 
خێزانە  پارێزگاكان������ەوە  ل������ە 
دەنێرن������ە  هەوادارەكانی������ان 

كەركووك.

 سەرۆكی ئەنجوومەنی پارێزگا:
هەندێك لەو عەرەبانەی قەرەبوو دەكرێنەوە، دیس���ان 

زەوی  و خانوو لە كەركووك دەكڕنەوە
 بەڕێوەبەری پۆلیسی قەزاو ناحیەكانی كەركووك:

بەشێك لەو خێزانە عەرەبانەی هاتوون، تیرۆریستان دەیاننێرن
 ئەندامێكی ئەنجوومەنی پارێزگای كەركووك:

راستە پارێزگا و ئەنجوومەنی پارێزگا ناتوانن كەس 
دابمەزرێنن، بەاڵم دەتوانن رێگر بن لە دامەزراندنی دەرەكی
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تونس)رووداو(
هونەرمەندیرۆژهەاڵتیكوردس���تان،ش���ەهرامنازریلەگەڵگرووپیمۆس���یقایفیردەوس���یبەش���داریلەخولی46یفیستیڤاڵینێودەوڵەتیمۆسیقایقورتاجلەش���اریمێژووییقورتاجیتونسكردو
كۆنس���ێرتێكیپێشكەش���كرد.لەوفیستیڤاڵەداكەزیاترلە30واڵتیجیهانبەشداریانتێداكردوماوەیهەفتەیەكیخایاند،رۆژی2010/8/10 كۆنسێرتێكیگەورەیبۆهونەرمەندشەهرامنازریوگرووپی
فیردەوسیلەهۆڵیتیاترئانتیككەباشترینوگەورەترینهۆڵیشاریقورتاجەسازكرا،كەنازریتێیداچەندمەقامێكیلەشیعرەكانیشاهنامەلەبارەیچیرۆكیزوحاكوكاوەیئاسنگەرپێشكەشكرد.

شەهرام نازری باسی كاوەی ئاسنگەر بۆ 30 واڵت دەكات
لێرهولهوێ

باڕەكانی عەینكاوە داناخرێن

والدیمیرڤانویڵنبێرخ
هەولێر)رووداو(

بەرپرس���انیحكوومەتیهەرێمی
كوردس���تانئ���ەوراپۆرتانەی���ان
رەتكردەوەكەتێیداهاتووەلەگەڵ
هاتنیمانگیرەمەزاندا،دووكانی
باڕەكانیشارۆچكەی مەشروبو
عەینكاوەیزۆرینەكریستانیشیان

ناچاركردووەدایانبخەن.
لەس���ەرەتایئ���ەمهەفتەی���ەدا،
ب���ۆ كوردس���تان ئاژانس���ی
دەنگوباس،قسەیلەگەڵسیروان
ف���ارس،بەڕێوەبەریگش���تیلە
پارێ���زگایهەولێركردكەناوبراو
رایگەیاندبوودەبێهەمووباڕەكان
وئەوانەیعەینكاوەش،دابخرێن،
ئ���ەوبڕیارە ه���ەركەس���ێكیش

جێبەجێنەكات،سزادەدرێ.
نەوزاده���ادیپارێزگاریهەولێر،
رەتكردەوە س���یروانی قسەكانی
ورایگەیان���دبڕیاریداخس���تنی
ب���اڕەكانلەمانگ���یرەمەزان���دا،

دووكانوباڕەكان���یعەین���كاوە
ناگرێتەوە.

هەولێر پارێ���زگاری لەوبارەیەوە
گوت���ی"رەنگ���ەئەوانه���ەربۆ
خۆی���اندایبخەن،بەپێییاس���ا
نییە،لێرەموس���ڵمانومەسیحی

رێزلەیەكتریدەگرن."
ب���ۆ )رووداو(دا لەس���ەردانێكی
پارێزگای قس���ەكانی عەینكاوە،
هەولێرراستدەرچوون.چەندین

باڕكراوەبوون.
ك���ەخاوەنی ف���اروق س���یروان
مەشروبە فرۆش���تنی دووكانێكی
لەعەین���كاوە،دەڵێئ���ەوهیچ
حكوومەتەوە لەالی���ەن بڕیارێكی
لێبكات داوای كە پێنەگەیشتووە
لەمانگیرەمەزاندادووكانەكەی

دابخات.
چەن���د گوتی"هەت���ا س���یروان
موس���ڵمانێكیشدێن���ەئێ���رەو
دەڵێنسەالموعەلێكوم.هەندێلە
خاوەندووكاندارەكانبۆرێزگرتن
دووكانەكانی���ان رەم���ەزان ل���ە

دادەخەن،ب���ەاڵمئەوانیدیكەهەر
كراونەتەوە."

ه���وداماتیعەبدا)33س���اڵ(كە
خەڵكیبەغدایەوئێستالەهەولێر
لەباڕەكانە، یەكێ���ك ش���اگردی
گوتی" مەسەلەیەوە ئەو لەبارەی
ئ���ازادە. خەڵ���ك لەعەین���كاوە
هەندێ���كدووكان���دارحەزدەكەن
دووكانەكانیانبەپەردەداپۆشن."
عەمی���دعەبدولخالقیبەڕێوەبەری
پۆلیس���یهەولێری���شرایگەیاند
كەهیچمەس���یحییەكدەستگیر
مەشروب دووكانی ئەگەر ناكرێ،

وباڕەكانیانكردبێتەوە.
بەڕێوەب���ەریپۆلیسگوتی"ئێمە
باڕەكانیان ناكەی���ن ناچار كەس
دابخ���ەن،ئەوانب���ۆخۆیانئەو
مەس���یحیەكانی دەك���ەن. كارە
موس���ڵمانەكان لە رێز عەینكاوە
دەگرنوبەبێدەس���تتێوەردانی
حكووم���ەت،خۆی���انباڕەكانیان

داخستووە."

 بەڕێوەبەری پۆلیسی هەولێر :
ل���ە  رێ���ز  عەین���كاوە  مەس���یحیەكانی   
موسڵمانەكان دەگرن و بەبێ دەستتێوەردانی 

حكوومەت، خۆیان باڕەكانیان داخستووە

رووداو-ایالف
فیلمی دابەش����كەرانی كۆمەڵەی
بەریتان����یرایگەیاندكەلەش����ەش
مانگییەكەمیئەمساڵدا،شەیدایانی
سینەمالەبەریتانیا516،7ملیۆن
جونەیهیئیس����تەرلینییانبەبلیتی
چوونەس����ینەماداوە.ئەمرێژەیە
3%ل����ەچاوهەمانماوەیس����اڵی
رابردووزیات����رە،هەروەهائاماژەی
بەوەش����داكەبەهایكڕینیبلیتی
س����ینەماب����ۆیهەیەئەمس����اڵبە
ئاس����انیهێڵییەكملیارجونەیهی

ئیستەرلینیتێپەڕێنێ.
رۆژنام����ەی)دەیل����یتەلگراف(
لەزاریل����ۆردباتمان،س����ەرۆكی
كۆمەڵەك����ەوەگواس����تییەوە،ك����ە
هۆكارێك����ی س����ینەما تائێس����تا
بۆ بەس����ەربردن كات "دەگمەن����ی
چیرۆكێكدا" لەگ����ەڵ تێكەڵب����وون

پێشكەشدەكات.
چەن����دچاودێرێ����كداوایانك����رد
بەرل����ەوەیئاهەنگیش����ادیبەو
هەندێ����ك بگێ����ڕدرێ ژمارەی����ەوە
لەس����ەرخۆبن،ئاماژەشیانداكە
ئەگەرلەرێ����ژەیزیادبوونەكەورد
ببیەوەكە3%یە)دەوروبەری15 
لە ئیس����تەرلینی( ملیۆنجونەیهی

كۆیژمارەیشەیدایانیسینەمالە
بەریتانیا،دەردەكەوێكەبەزۆری
داهاتەك����ەهۆیەكەینمایش����كردنی
سێفیلمبوو،كەبەدیجیتاڵیسێ
مەوداپیشاندران،نرخیبلیتیئەو
فیلمانەشلەفیلمیئاساییگرانتر
بوو.ئەوفیلمانەشبریتیبوونلە
"ئاڤاتار"و"ئەلیسلەواڵتیسەیرو
سەمەرەدا"و"شەڕیملهوڕان"،كە
هەموویانس����ەركەوتنیدەگمەنیان

بەدەستهێنا.
كاتێ����ك دەپرس����ن چاودێ����ران
بریقە مەوداش س����ێ تەكنەلۆژیای
ورەونەقیخۆیلەدەس����تدەدات
ئاخ����ۆچروودەدات؟پاش����انئایا
جەماوەرهەرئامادەیەپارەیزیاتر
بۆدیتنیشتێككەبووەتەئاسایی

بدات؟
ش����تیس����ەرنجڕاكێشلەداتای
كۆمەڵ����ەیدابەش����كەرانیفیلم����ی
بەریتانیكەوەرزانەباڵودەبێتەوە،
ئەوژمارەبچووكەیئەوفیلمانەیەكە
بەشدارن. ژمارەكان قەبەكردنی لە
)ئاڤاتار(توانیلەیەكەمینشەش
مانگیئەمساڵدا64ملیۆنجونەیه
بەدەس����تبێنێ،)ئەلی����سلەواڵتی
س����ەیروس����ەمەرەدا(42ملیۆنو

)ملمالنێیملهوڕان(یشپترلە20 
ملیۆنوهەمانرێژەفیلمی)پیاوی
ئاس����نینی2(وبەش����یدووەم����ی

)سێكسوشار(.
بەمجۆرەكۆیئەوچەندفیلمە
دەكات����ە170ملی����ۆنجونەیه����ی
ئیستەرلینی.واتەتەنیاپێنجفیلم
نزیكەیسێیەكیخەرجییبلیتكڕینی
شەیدایانیسینەمایبەریتانیایانلە
م����اوەینێوانكانوون����ییەكەمتا
حوزەیرانبەدەس����تهێناوە.زۆربە
روون����یناهاوس����ەنگیدەردەكەوێ
ئەگ����ەربزانی����نكەدابەش����كەرانی
فیلمل����ەوماوەی����ەدا288فیلمیان

خستووەتەبازاڕەوە.
بەچاوپۆش����ینلەئازادییتاك
لەڕوویتەماش����اكردنیئەفیلمەی
بەالیەوەپەس����ندە،ئەوژمارانەی
كەكۆمەڵەیدابەش����كەرانیفیلمی
بەریتانیپێشادبوو،ئەوەواتای
ئەوەنییەكەب����ەزەروورەتئەوە
نیشانەیباش����یرەوشیرووكردنە
هۆڵەكان����یس����ینەمابێ.جگەلەو
خەڵك����ەزۆرەیچەن����دفیلمێ����ك
دیكە فیلمەكانی هێشتا رایكێشان،
چاوەڕوانیخەڵك����یزیاترنكەبۆ

بلیتكڕینبێن.

             شەیدایانی سینەما زیاتر روویان لە پێنج فیلم كردووە

رووداو-ئاژانسەكان

تازەتری���نلێكۆڵینەوەیپزیش���كیئاماژەبەوە
دەكاتكەزیادبوونیكێشلەكاتیسكپڕیدازیان

بەكۆرپەكەودایكەكەشدەگەیێنێ.
بەپێیلێكۆڵینەوەكە،ئەوژنەس���كپڕانەیكێشیان
زۆرە،كۆرپەكانیش���یانكێشیانقورسترە،هەروەها
ئەگەریئ���ەوەشهەیەل���ەكاتیگەورەبوونیش���دا
كێش���یانزۆربێ���تورووب���ەرووینەخۆش���ییەكانی

شێرپەنجەوتەنگەنەفەسیببنەوە.
پس���پۆری باربی���ت ئەنتۆن���ی لەوب���ارەوە
نەخۆشییەكانیمندااڵنلەئەمریكارایگەیاند
"پێویس���تەژنانلەقۆناخیپێشسكپڕیدا
رێگ���ەلەقەڵەوبوونبگرن،بۆئەوەیزیان

بەخۆیانوكۆرپەكانیشیاننەگات."
ه���اوكاتچەندپس���پۆرێكیزانكۆی
كۆڵۆمبی���ایئەمری���كارایانگەیاند
لەماوەیس���اڵەكانی1989بۆ
2003،چاودێریلەدایكبوونی
كردووە، منداڵیان ،513500
ئ���ەو ك���ە دەركەوت���ووە
دایكان���ەیك���ەكێش���یان
لەماوەیسكپڕیدا24كگم
كۆرپەكانیان زیادیكردووە،
150گ���رامل���ەكێش���ی
زیاتر خۆیان سروش���تی
بووە،بەبەرامبەربەوانەی

كە10كگمزیادیانكردووە.
هۆشداری پزیشكەكان هاوكات
دابەزاندنیكێشوالوازبوونیشیان

داوەلەكاتیس���كپڕیداك���ەئەگەری
ئ���ەوەیلێدەكرێتدایكەكەرووبەڕووی
نەخۆشیشەكرەودڵببێتەوە،هەربۆیە
پزیشكەكانرێنماییئافرەتانیسكپڕ
دەكەنكەلەكاتیس���كپڕیداكێشی

خۆیانبەگونجاویبهێڵنەوە.

دووگیانان
 خۆتان الواز بكەن 
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هەولێر)رووداو(
گۆرانیبێژئەیادحوس���ێندوایوازهێنانیلەبەش���داریكردنلەپێشكەشكردنیبەش���ێكیتازەیبەرنامەی)منجیاوازم(یكەناڵیزاگرۆس،بەنیازیكاریدیكەیە.لەبارەیدووركەوتنەوەیلەكاری
پێشكەشكاری،ئەیادحوسێنبە)رووداو(یراگەیاند"بەهۆیسەرقاڵبوونمبەچەندكارێكیدیكە،نەمتوانیبەردەوامبملەبەرنامەكە،هیوایسەركەوتنبۆقۆناخیداهاتوویبەرنامەكەدەخوازم،كە
قۆناخیپێنجەمیئەوپرۆگرامەیە"ئەیادئێس���تابەنیازیكارێكیدیكەیهونەرییەوگوتی"كاریداهاتوومپرۆگرامێكیهونەریتەلەڤزیۆنییە،كەبەتەنهاخۆمپێشكەش���كاردەبموبەرنامەیەكیزۆر

چاكملەبەردەستدایە،ئێستاخەریكیئامادەكاریمبۆئەوبەرنامەیەوهیوادارمبەكارێكیتازەوجوانتربێمەوەسەرشاشەوبەبینەرانشادببمەوە."

ئەیاد بە بەرنامەیەکی )جیاواز( دێتەوە

سوێد)رووداو(

هونەرمەندەك���ێ زاخۆی���ی، ئ���ەردەوان 
نیش���تمانپەروەری���ێبن���اڤودەنگبوو،
ئهولس���اال1981بووپێش���مەرگەودگەل
چەندهونەرمەندێنپێشمەرگە)تیپاشۆرەش(
دامەزراندنوبس���روودێن)باركەنلوارێ
مەهەرن(خەل���كدژیداگیركەریێهانددا.
پشتیدزڤڕیتەڤەزاخۆ،لشەڤا1986/1/29 
لهوتێ���الئەغادی���رلبەغ���داژالییئەمنا
حكومەت���اعێراق���ێهاتەگرت���نووەكیب
س���ەدانهەزارئەنفالكریێنك���ورد،تانۆکه

كەسنزانیتتەرمێویژیلكیرێیە.
پش���تیگرت���نوبەرزەكرن���ائەردەوانی،
هەڤژینائەردەوانیكومەس���یحیبوو،دگەل
كچاخوەهۆزانێوكوڕێخوەكۆڤانیبەرەف
ئیرانێچۆن،پشتیچارمەهانئیرانێبجه�
دهێلنوبەرەفتوركیادچنولئیستەنبولێ

نیشتەجه�دبن.

دایكا وان ئەو هێالن 
لتوركیارێكخراواخاچاسۆرانێڤدەولەتی
خۆلواندكەتەخودانوبرێكاوێبەرەف
سوریادچن،لس���اال1989لسوریادایكا
هۆزانوكۆڤانیشوویبكەسەكێسووری
دكەت،هەردووكوڕوكچێنخۆلس���ووریا
دهێلیتوبەرەفسوێددچن.پاشانهەرب
رێكاخاچاس���ۆرهۆزانوكۆڤانیلس���وریا
ب���ەرەفلوبناندچنولبەی���روتئاكنجی

دبن.
هۆزانئەردەوانزاخۆیی،كوچەندینساڵە
لوەالتێسوێددژیت،دهەڤپەیڤینەكێدادگەل
)رووداو(بەحس���اویدەمیدكەتودبێژیت
"رەوش���امەلبەیروتێگەلەكانەخۆشبوو،
ئەمدانابووینەدگەلكەس���ێنش���ێتوبێ
خ���ودان،ژن���ەكلژۆرەكابرەخژۆرامەڤە
مربوو،دووحەفتی���انتەرمێوێنەراكربوو،
بێهنەكاوەس���انەخ���ۆشژێدهاتبهەمی
ژیاناخۆئەزوێبێهنانەخۆشژبیرناكەم".

ئەم بێ خودان دژیان
ه���ۆزانوبرای���ێخۆكۆڤانس���الەكێل
بەیروت���ێدوێرەوش���انەخۆشدادمیننو
پاشانخاچاسۆرواندبەتەسوێدودگەهنە
دایكاخ���ۆ،بەلێهەروەكوه���ۆزاندبێژیت
"تەمەنێمنبوو13س���الحكومەتاسوێدێ
گوتەمننابیتتولدەفدایكاخۆبژی،ئەز
برمەجهەكێلباخچەكێكوبۆكەس���ێنبێ
خودانوبێمالوشێتهاتبوودروستكرن،
جارەكادیكەتمەدرەوشەكانەخۆشدا".

ژتەمەنێ13تا18سالیێهۆزانمادوێ

رەوشێدا"دەمێتەمەنێمنبوویه18سال،ل
ڤ���یجهیگۆتنەمنهەرهوەكگەنجەكیبۆ
خۆداخازاش���وقەكێبكە،ئەوبوومنبۆخو
ش���وقەكداخازكروچۆمەدشقێڤه.مننە
منخاندب���ووومنچكارژینهدزانین،هەر
حەفتیێمنكارەكدكرتاكوش���یامژیانەكا

رەزالەتبقەتینم".

شوو ب گەنجەكێ سلێمانیێ دكەت 
لوانس���الێنکوهۆزانبتنێدژیت،وێ
گەنجەكێژس���لێمانیێنیاسیوپاشیشوو
پێکر"پشتیسێساالنمەكچەكژیهەبوو،
ل���ێئەمژێكڤەبووینوجارەكادیئەزوكچا

خۆماینەبتنێ".
هۆزان���ێدەمێبەحس���ێژیان���اخۆدكر،
گەلەكئاخینكرادهێالنودەمێئاریش���ێن
خۆژیڤهدگێرانك���ەالگریێدحەفكاوێدا
دم���اودەمەكێرادوەس���تا،پاش���اندگۆت

"هندیبێژیمننەخۆشیدیتینە".
ل2009كۆڤانبئێكجاریڤەگەریازاخۆ،

ئەونۆكەلزاخۆدژیت.
دەرب���ارەیپەیوەندیێ���نوێودایكاوێ،
ه����ۆزاندبێژیت"پەیوەندیێنم���ندگەلدایكا

منهەن���ە،ئهمبرێكاتێلەفونێدگەلیهك
دئاخڤین".

تەمەنێهۆزانێنها29س���الن،ئهوس���ێ
ساالژكۆڤانێبرایێخۆمەزنترە،دەربارەی
دووبارەش���وویكرنێدبێژیت"ڤێگاڤێمنل
بەرنینەش���وویبكەمەڤ���ە،دێژیاناخۆل

سەركچاخوەدانم".

دادگەها زاخۆ ناسنامه یا عێراقی نادەتە 
هۆزانێ

هۆزانتانۆكەدووجارانهاتییەكوردستانێ،
ه���ەردووجارانهەولدایەناس���نامەیاعێراقی
ب���ۆخۆدەربێخیت،لێناس���نامەنەدایێ"ل
2006و2009دەمائەزهاتیمەكوردستانێ،
ئ���ەزوكۆڤاندگەلدای���كابابێخۆچۆینە
دادگەه���ازاخۆدابۆخوناس���نامهیاعێراقی
دەربێخی���ن،ئەوانگۆتەمەنفوس���اهەوەل
ڤێرەنەهاتییەتۆماركرن،ژبەرهندێناسنامە
بۆهەوەناهێنەدروستكرن،ژبەرڤێچەندێ

ئهزجارەكادیڤەگەریامەسوێد".

چار سالە كوردی فێربووی، بەلی سۆرانی
هۆزانچارس���الەفێ���ریزمانێكوردی

بوویه،چونكەهەروەكوئەودبێژیت"بەری
ئهزش���ووبویگەنجێسلێمانیێبكەممن
تنێزمانیس���وێدیدزانی،برێكاویئهز
فێریكوردی-زاراڤێسۆرانی-فێربووم،بەلێ
دڤانچارس���االندابرێكاكەنالێنكوردی
وگوهداریاس���ترانێنبابێخۆپیچەكفێری
زاراڤ���ێبادینیژیبوویمە".ئەودبێژیت"بۆ
منچجیاوازیدناڤبەراسۆرانیوبادینیێدا
نینە،بێشكئەگەرئیمكانبۆمنهەلكەڤن

دێبهەردووزاراڤانسترانانبێژم".
سترانێنبابێوێدبەنەبیروەریێنوێیێن
زارۆكینیێ"دەمێگوهداریاسترانێنبابێخۆ
دك���ەمبێرامنلوانرۆژاندهێتەڤەدەمال

مالئەوسترانبۆمندگۆتن".
بەختی���ارفەتاح،س���ترانەكائەردەوانی
دیسانگۆتییەوكریەكلیپ،وێسترانێژی
هۆزاگریاندییە"یەكەمجاردەمامنس���تران
وكلیپاویدیتیبیرامنلبابێمنهاتەڤە

ومنگەلەككرەگری".
برێكائینتەرنێتیهۆزانێدووكەس���ێن
زاخۆییلشارێس���تۆكهۆلمیێپایتەختێ
س���وێدناسینە.ئەونهاژیگەلەكسوپاسیا
واندكەتودبێژیت"جوتیارس���ندیوئازاد

شەمس���ەدینبرێكائەنتەرنێتیس���ۆزدان
منك���وهاریكاریامنبكەن،تاكوئەزچۆیە
دەفوان،بئیمكانیاتێ���نگەل���ەككێمل
دووهەیڤێ���نبووری���دائەزش���یامهەردوو
س���ترانێنبایێخۆ)ئەزگەریاملدونیایێ(
و)ئەردەوان���مكوردس���تانم(تۆماربكەینو
نۆكەلسەرئینتەرنێتیدبەالڤن،هەرچەندە
بادینیامنهنداباشنینە،بەلێوانگەلەك
هاریكاریامنكریەتاكوش���یامبدروستی

وانسترانانببادینیبێژم".

 بابێ من ئەز هەڵگرت و ئەم رەڤین
هەرچەن���دەتەن���ێتاتەمەنێ6س���الیێ
ه���ۆزاندگەلبابێخۆژیای���ە،بەلێگەلەك
بیرهاتندگەلهەنە"بابێمنگەلەككەیف
بم���ندهات،هیچجارەكێدەس���تێخۆل
منبلندنەكر،هەت���انەدهێالدایكامنژی

دەستێخۆبۆمندرێژبكەت".
هۆزانێبیرهاتنەكادیدگەلبابێخۆبۆ
خاندەڤانێن)رووداو(ڤەگێڕاوگۆت"جارەكێ
بابێمنداچیتەئاهەنگەكاگوندەكێنێزیكی
زاخۆ،گۆتەمنتوژیوەرە،كارێمنكرو
ئەزدگەلخ���ۆبرمەئاهەنگێ،جەماوەرەكێ
زۆرلوێئاهەنگێئامادەبوو،ئەزدانامەب
رەختیپ���اموزیكێڤە،ئاهەنگبەردەوامبوو،
ددەمكێمنئاگەه�ژێبووگولەیێنتفەنگان
لسەرجەماوەیداهاڤێتن،بابێمندەستێ

خولمنداوئەمرەڤین".
هۆزانگوهداریاهەمووس���ترانێنبابێخۆ
دك���ەت،بەلێپترژهەمیانحەزژس���ترانا
)پێشمەرگەمە(دكەت،هیڤیاوێئەوەبشێت
بدەنگێخۆدلێمللەتێكوردخۆشبكەت
"پش���تیتۆماركرناهەردووس���ترانان،من
پەیوەن���دیبهونەرمەندهەلكەوتزاهركر،
ئەویگۆتەمنسترانێنخۆبۆمنفرێكەدێ
گوهێخۆدەمێ،بەلێتانۆكەچەندجارامن
گۆتیێچلێهات،بتنێگۆتیەمندهنگێ

تەیێخۆشەوخۆبێدەنگكریە".
راگەهان���د )رووداو( رێ���كا ب ه���ۆزان
ئەگەرس���ازییەكارەوش���ەنبیریوهونەری
لكوردس���تانێهاریكاریاوێبكەن،ئەویا
ئامادەیەبەرهەمەكیژسترانێنبابێخۆب
دەنگێخوبەالڤبك���ەت"هیڤیامنئەوەكو
الیەنەكهەبیتهاریكاریامنبكەتداكوب
دەنگێخۆدلێمللەت���ێخۆخۆشبكەمو

خزمەتاهونەرێكوردیبكەم".
دەربارەیڤەگەریاناوێبۆكوردس���تانێ
ژیدبێژیت"پاش���ەرۆژامنه���ەرلوەالتێ
منە،بەلێمرۆڤنەش���ێتبێناس���نامەل
وەالتەك���یبژیت،ئەگەربش���ێمناس���نامهیا
عێراقیدروس���تبكەم،دێهەرڤەگەرێمەڤە

كوردستانێ".

هۆزان ئەردەوان زاخۆیی بۆ )رووداو(:

هیڤیا من ئەوە ب دەنگێ خۆ سترانێن 
بابێ خۆ ببێژم 

چ كوردەك نینە ناڤودەنگێ ئەردەوان زاخۆیی گولێ نەبووبیت، هەر هونەرمەندەكێ بمریت یان بچیت چاڤێ خەلكی ل بنه مال و 
زاروكێن وی یە كا دێ كی شێت جهێ وی گریت، دگەل بێ سەروشینكرنا هونەرمەند ئەردەوان زاخۆیی ژ الیێ حكومەتا بەعسا 
ژناڤچۆییا عێراقێ، هەڤژین و هەردوو زارۆكێن ئەردەوانی كەفتینە دئاریشه یاندا و تا نۆكە هۆزانا كچا ئەردەوانی یا دناڤ كول 

و كۆڤانێن شەهیدكرنا بابێ خۆدا دژیت.

ئهردهواندگهلهۆزانێ)فۆتۆ:رووداو(
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سۆرانبەهائەددین
دیبەگە)رووداو(

ش����ەوی2010/7/28لەناحیەیدیبەگەی
س����ەربەقەزایمەخموور،كچێكبەناوی
پەریخ����انمحەمم����ەدخدر)24س����اڵ(لە
خ����ەودابەدەمانچەكوژرا.تائێس����تادیار
نیی����ەكێكوش����توویەتی،ب����ەاڵمزاوایەك
وبرازایەك����یپەریخ����انلەگ����ەڵبراكانی
تۆمەتبارنبەكوش����تنی،سەرچاوەیەكلە
راگەیاند بە)رووداو(ی مەخمور پۆلیس����ی
دووكەسلەسەركوشتنیپەریخانگیراون
"لێكۆڵینەوەدەس����تیپێكردووەلەس����ەر
چۆنیەتیكوش����تنیپەریخان،بەمنزیكانە

ئەنجامەكەیرادەگەیێنین."
دایكیپەریخانكەزۆرش����پرزەبووەبەو
دیمەن����ەیبینیویەتی،دەڵێ����ت"بەچاوی
خۆمبینیمش����وانتەقەیلەپەریخانكرد
وهەاڵت،لەدەرەوەشكەس����ێكچاوەڕێی

دەكرد،ئەویشهەڵمەتبوو."
پەریخ����اننەخوێندەواربوو،چ����واربراو
خوشكێكیهەبوو،ماڵیانلەناوخانوویەكی
قوڕبوو،نزیك����ەی500مەترلەدەرەوەی
دیبەگە،مەڕب����ەخێودەكەن،محەممەدی
باوكیتەمەنی73ساڵەوچاوەكانیكزبووە

وبەئەستەمگوێیلەقسەشدەبێت.
وەكدای����كوباوك����یپەریخ����انئاماژەی
پێدەدەنكوش����تنیپەریخانپەیوەندیبە
كوش����تنێكیدیكەوەهەیە،كەدووس����اڵ
لەمەوب����ەرلەنێوئ����ەوماڵ����ەداروویداوە،
كاتێككوڕێكبەناوی)ب(كەپێش����مەرگە
بووەل����ەدیبەگە،لەوماڵ����ەدابەتۆمەتی
ئەوەیپەیوەندیلەگەڵپەریخانهەبووە،
ك����وژراوە.ئ����ەوكات3خێ����زانلەناوئەو
خان����ووەدەژیان،محەممەدخدروكوڕێكی
وهەرێم����یك����وڕەزای.باوك����یپەریخان
رەتیكردەوەكچەكەیپەیوەندیلەگەڵ)ب(
هەبووبێتوگوت����ی"هەرێمقەرزاری)ب(
بوو،ئەوداوایپارەكەیلەهەرێمكردەوە،
ئەویشكوشتی،پاشانهەرێمگوتیلەسەر

پەریخانئەوپیاوەمكوشت."
ئێس����تاهەرێ����مبەتاوانیكوش����تنی)ب(
پێنجساڵحوكمدراوە،پەریخانیشنزیكەی
س����اڵێكگیرا،بەاڵمدادگائ����ازادیكرد،
چونكەهیچبەڵگەیەكنەبووبیسەلمێنێكە
دەستیلەوتاوانەداهەبووە.ماڵی)ب(یش
ئامادەنەبوونس����وڵحبكەن،دراوسێیەكی
ماڵیپەریخانگوت����ی"ماڵی)ب(گوتیان
ئەگەرراستە)ب(لەسەرناموسكوژراوە،

بۆكچیخۆشتاننەكوشتووە؟"
هەرێم،كەب����رازایپەریخان����ە،باوكیلە
رووداوێكینادی����اردادەرمانخواردكراوەو
گیانیلەدەستداوە،دایكیشیبەدەستی2 

مامیكوژراوە.
هەڵمەت،كەئێستاتۆمەتبارەبەكوشتنی

خەبات)رووداو(
سەرچاوەیەكلەپۆلیسیقەزایخەباتبە)رووداو(یراگەیاند،رۆژی2010/8/10لەناحیەیكەورگۆسككچێكبەناویساراشەعبانخدر،تەمەن11ساڵ،بەدەستیبرایەكی
12سااڵنیكەناویعومەرە،كوژرا.عومەروسارالەوكاتەیماڵەوەیانلەخەودابوونپێكەوەسەیریپلەیستەیشنیانكردووە،عومەرلەژێركاریگەرییارییەكەكاڵشینكۆفیباوكی

دەرهێناوەوگوللەیەكیلەسینگیساراداوەودەسبەجێگیانیدەرچوو،سەرچاوەكەیپۆلیسگوتی"هیچكێشەیدیكەیاننەبووە."

کۆمهاڵیهتی

منداڵێكی 12 ساڵ بە كاریگەری فیلمێك خوشكە 11 ساڵەكەی دەكوژێت

پەریخان لە خەودا كوژرا لەسەربانی ماڵەكەیان  پەریخان 
لە تەنیش������ت دایك������ی خەوتبوو، 
دەمانچەوە  بە  كەس������ێك  لەناكاو 
لەس������ەر س������ەریان رادەوەستێ و 
دەس������تی  دەمانچەكەی  لوولەی 
دەكات،  پەریخ������ان  ئاراس������تەی 
لەوكاتەدا  ك������ە  پەریخان  دایكی 
بەئاگابووە دەڵێ������ت "چەند گوتم 
توخ������وا مەیكوژە، بۆ وا دەكەی، 
بەاڵم بێسوود بوو، پەریخانی دایە 

بەر گوللە و هەاڵت." 

دایكی پەریخان: 
هەرچەندە پێمگوت توخوا مەیكوژە، پەریخانی 

دایە بەر گوللە و هەاڵت

 باوکیپهریخانشوێنیکوشتنیکچهکهینیشاندهدات.                                                             )فۆتۆ:رووداو(

دایكی پەریخان

پەریخ����ان،لەپەیوەندییەك����یتەلەفۆنیدا
لەگەڵ)رووداو(داگوتی"لەس����ەرئەوەی
ش����وویپێنەكردن����ەوەمامەكانمدایكمیان
كوشت"،شێرزادیبرایپەریخانكەمامی
هەڵمەتە،6ساڵیلەسەركوشتنیدایكی
هەرێموهەڵمەتلەزیندانبەسەربرد.ئێستا
هەرێ����مودووبرایدیكەیلەزینداننكە
ه����ەریەكەیانبەتۆمەتیجیاجیاگیراون،
ئەوەیلەزین����داننییەتەنیاهەڵمەتەكە

ئێستاپۆلیسبەدوایدادەگەڕێ.
كچ����ەی كوش����تنی پەریخ����ان، باوك����ی
دەگەڕێنێتەوەبۆكێش����ەیەكیكۆمەاڵیەتی
نێوخێزانەكەیانوسكااڵیلەسەرهەڵمەتی
كوڕەزایوكوڕێكبەناویش����وانتۆمار
ك����ردووە.محەممەدخدردەڵێت"ماوەیەك
لەمەوبەركوڕێكبەناویش����وان،خوشكی
هەرێموهەڵمەتیبەناخۆش����یخواست،
هەرێمكەلەزیندانەبەڵێنیبەشوانداوە

ئەگەرپەریخانبكوژێتلێیخۆشدەبێت"،
گوتیش����ی"هەرێمبۆیەدەیویستپەریخان
بكوژێت،تاوەكوس����وڵحلەگەڵماڵی)ب(
بكات."ب����ەاڵمهەڵمەترەتیكردەوەهەرێم
)ب(یكوش����تبێوگوتی"برایپەریخان

كوشتیوهەاڵتەمووسڵ."
كارێ،كەتاقەخوش����كیپەریخانە،دەڵێ
سێمانگلەمەوبەرگوللەیەكیانلەدەستی
پەریخانداوە،"بەاڵمئیس����كینەگرتبوو،
پەریخانسێرۆژلەنەخۆشخانەمایەوەو
سەرەتاسكااڵیلەدژیهەڵمەتتۆماركرد،
بەاڵمشوانبەزۆرپەریخانیبردەبنكەی

پۆلیستالەهەڵمەتخۆشبێت."
هەڵم����ەتكەبەتەلەفۆنقس����ەیلەگەڵ
)رووداو(كردگوتی"پەریخانخۆیگوللەی
لەخۆیدابوو،ش����ێرزاددەیویستبەزۆر
شكاتلەمنبكات،پەریخانرازینەبوو،
شێرزادگوتیبەتەاڵقملەهەڵمەتخۆشبی

دەتكوژم،پەریخانیشگوتیبشمكوژنلە
خۆڕاناڵێمئەولەمنیداوە."

پەریخ����اندوایكوژران����ی)ب(،بەردەوام
ترس����یلەوەهەبووەبكوژرێت،وەككارێ
دەڵێ����تهەمووجارپەریخ����انگوتوویەتی
تەنی����امتمانەیبەدای����كوباوكیوئەو
هەیە،باوەڕیبەبراكانیخۆیش����ینەبووە
"پەریخاندەیگوتدەمكوژن،بەرۆژیشبە

تەنیانەیدەوێرابچێتەحەوشە."
شەویرووداوەكەوەڕینیسەگترسیناو
دڵیپەریخان����یزیاتركردبوو،وەككابان
قادریدایكیپەریخاندەڵێت"ئەوشەوە
سەگلەنزیكماڵمانزۆردەوەڕی،هەرگیز
وانەب����ووە،یەكەمجارب����ووپەریخانبڵێت
بابچینەس����ەربانبخەوی����ن،دەتگوتخوا
لەدڵیناب����وودەكوژرێت،هەرپاڵیدایەوە

یەكسەرخەویلێكەوت."
كارێیخوش����كیپەریخاندەڵێتپەریخان

هی����چكاتبەش����ەونەیدەوێ����رابخ����ەوێ،
بەرۆژی����شدەرگایدادەخس����توئینج����ا
دەخەوت،ش����ەوانیشلەنێ����واندایكمو
باوكمدەنووست"ئەگەركارەباشنەبووایە
هەرلەژوورەوەدەنووستودەرگایشیش

دەدا."
دایكیپەریخانباس����یساتیرووداوەكەی
ك����ردوگوتی"مانگەش����ەوبوو،كەس����ێك
دەمانچەیەك����ی و ك����ەوت بەس����ەربانەكە
بەدەستەوەبوو،هەرچەندەپاڕامەوەگوتم
توخوامەیكوژە،پەریخانیدایەبەرگوللە،
خۆمبینیمش����وانبوو،كارەباهەبوودنیا
رووناكبوو،كەپەریخانیكوش����تهەاڵت،
لەدەرەوەلەس����ەردیواریەكێكچاوەڕێی
دەكردپێكەوەهەاڵت����ن،ئەویشهەڵمەت

بوو."
پەریخانچیترلەوخەوەیهەڵنەستایەوە
وك����وژرا،هەرچەن����دەپۆلی����سقەوانی5 
فیش����ەكیدەمانچەیدۆزیەوە،بەاڵمسێ
كەوتبوون، پەریخ����ان بەس����ەری گولل����ە
ئەوكات����ەیپەریخانك����وژراباوكیلەناو
مەڕەكانبوو،ئاویدەدان،هەتاگەیش����تە
الیانبكوژەكانهەاڵتبوون،محەممەدگوتی
"خوێنلەبەرپەریخاندەڕۆیش����تئاگرلە

جەرگمبەربوو."
ئەوژنەیپەریخانیشوش����توكفنیكرد،
باس����یلەتەرمیپەریخاندەكردكەدوای
رۆژێكلەكوش����تنیهی����چتێكنەچووبوو
"كەسێكبمرێتدوایماوەیەكالشەیرەق
دەبێت،بەاڵمپەریخانوەكوپەموبوو."

محەمم����ەدب����ەكوش����تنیكچەك����ەیزۆر
شڵەژابوو،چووەس����ەرپێخەفیكچەكەی
كەهەرلەشوێنیخۆیمابوونوخوێنی
پەریخانیپێوەوش����كببووەوە،محەممەد
سەریدەكردەس����ەربالیفەكەودەیگوت
"ئاواكوش����تیان"،ئەونەیدەتوانیقسەی
ناودڵیب����كاتودەیگوتئەوەیمنداڵی
نەبێتل����ەئازاریم����نتێن����اگات"دوای
س����ەعاتێكلەكوش����تنیماچمك����رد،لە
پزیشكیدادوەریشگوتیانكچەوخراپەی
نەكردووە"،محەممەدگوتیش����ی"پەریخان
هەرچیكردبێتعەیبەكەیلەس����ەرمنە،
ئەوانبێگان����ەن،منكچیخۆمنەكوژمچ
پەیوەندیبەوانەوەهەیە،ئەرێقس����ەكەی

منراستنییە؟"
هەڵم����ەت،ك����ەتۆمەتبارەبەكوش����تنی
پەریخانیپووری،رەتیكردەوەئەووشوان
دەستیانلەكوشتنیپەریخانداهەبووبێ"بە
تەلەفۆنزانیمپوورمكوژراوە،ئەوش����ەوە
ش����وانیشدەعوەتیخەڵكبوو،ئاگایلە
كوشتنیپەریخاننییە،ئەوبەخۆیخۆی
رادەستیپۆلیسكرد،مامەكانم3برامیان
زیندانیكردووە،دەیانەوێتمنیشبگیرێم،
رازیممنوهەرچ����وارمامەكەمبچینەالی

پۆلیستابزانینكێبكوژە."
بەپێیس����ەرچاوەیەك،ماوەیەكلەمەوبەر
براكانیپەریخانهەڕەش����ەیانكردووەكە
پەریخاندەكوژنتاچارەس����ەریكوشتنی
)ب(یپێبكەن،دایكوباوكیپەریخانیش
لەترسیكوڕەكانیاندەڵێنكوڕەزاكانیان
برای ش����ێرزادی كوش����تووە، پەریخانیان
پەریخ����انكەبەه����ۆیكێش����ەیدیكەوە
فەرمانیگرتن����یهەیە،ئامادەنییەبچێتە
بەردەمدادگا،گوتی"ویس����تمانپەریخان
بەمێ����ردبدەی����ن،هەمووش����تتەواوبوو،
دەبووایەدوایسێرۆژیدیكەمارەبكرێت
ئەگەرنەكوژرایە.هەڵم����ەتتەلەفۆنیبۆ
براك����ەمكرد،كەبۆچیپەریخانناكوژنو
بەمێ����ردیدەدەن،تاخوێنبەبەرخوێن
بكەوێت،راستەمنهەڕەشەیكوشتنملە
پەریخانكردب����وولەبەرئەوەیتەنازولیلە

هەڵمەتكرد،بەاڵمئاشتببووینەوە."

بارزانمحەممەد
هەولێر)رووداو(

لەس���ەرئاودان���یش���یناییئ���ەزوەر
قادروعومەرئیس���ماعیلك���ەئامۆزای
یەكت���رن،بەش���ەڕدێ���ن،دالوەریبرای
بەاڵم نێوانی���ان، دەكەوێتە ئەزوەری���ش
عوم���ەردەمانچەك���ەیهەڵدەكێش���ێو
گوللەیەكل���ەدالوەردەداتودەیكوژێ.
خزمێك���یدالوەرگوتی"ئەودووئامۆزایە
هەردووكی���اندەیانویس���تپێشئەوەی
دیكەشیناییەكەیئاوبدات،لەئەنجامدا

بووەتەشەڕیان."
كاژێر10یبەیانیرۆژی2010/8/11 
لەگوندیس���ەعداوەیس���ەربەناحیەی
ش���ەمامك،دووئامۆزالەس���ەرئاودانی
ش���یناییبەكێش���ەدێنو،لەئەنجامدا
گەنجێكبەناویدالوەرقادر،21س���اڵ،
كەنێوبژیوانیك���ردوون،لەالیەنعومەر
ئیس���ماعیلەوەدەكوژرێ،بەاڵمتائێس���تا

عومەردەستگیرنەكراوە.

عەمیدعەبدولخالقتەلعەت،بەڕێوەبەری
پۆلیس���یهەولێر،بە)رووداو(یراگەیاند،
دالوەرب���ەگولل���ەلەالی���ەنئامۆزایەكی
كوژراوەو،تۆمەتب���اربەپێیمادەی406 
فەرمانیدەستگیركردنیدەرچووە،بەاڵم
تائێس���تادەس���تگیرنەكراوە هەاڵتووەو
"ش���ەڕەكەیانلەس���ەرئاودانیش���ینایی

بووە."
حەسەنعەرەب،56ساڵ،كەخەڵكی
گون���دیس���ەعداوەیەو،خ���ۆیتەرمی
دالوەریبردووەتەنەخۆش���خانە،ئاماژەی
بەوەداكە"بەگوللەیەكمێش���كیدالوەر
تەقیبوو،تاگەیش���تەنەخۆشخانەگیانی

لەدەستدا."
ئەوبنەماڵەیەزیاترلە15ساڵەكاری
شیناییدەكەن،خزمەكەیدالوەرئاماژەی
بەوەدا،ش���ەڕەكەلەنێ���وانئەزوەرقادر
وعومەرئیس���ماعیلب���ووە،كەئامۆزای
یەكترین،بەاڵمدوایئەوەیزۆربەدارلە
یەكتری���انداوە،خەڵكیگوندەكەلێكیان
جیادەكەنەوەبۆئ���ەوەیچیترلەیەكتر

نەدەن،بەاڵمعومەرراناوەستێودەچێتە
ژێ���ركەپرەكەیناوش���یناییەكەودەڵێ
"ئ���ەزوەردەكوژم."ئ���ەوخزمەیدالوەر
ئاماژەیب���ەوەدا،كەئەم���ەیەكەمجارە
ئەوئامۆزایانەبەش���ەڕبێنوپێشترهیچ

ناخۆشییەكیانلەگەڵیەكترنەبووە.
بۆئ���ەوەیعوم���ەر،ئ���ەزوەریبرای
نەكوژێ،دالوەربەدوایعومەردادەچێت،
بەاڵمعومەردەمانچەكەیدەخاتەس���ەر
س���ەریوگوللەیەكیلێدەداودەیكوژێ.
خزمەنزیكەكەیدالوەردەڵێ"عومەرلە
نێوبژیوانكاری بكوژێ، ش���ەڕكەر جیاتی

كوشت."
ئەوخزمەیدالوەردەڵێ،ماڵیدالوەر
ئام���ادەنینلەگ���ەڵماڵ���یئامۆزاكەیان
كوڕەكەی���ان تۆڵ���ەی ت���ا پێكبێ���ن،
نەكەن���ەوە"ماڵیباوك���یدالوەردەڵێن،
تۆڵ���ەیكوڕەكەمانبەكوش���تنیعومەر
دەكەین���ەوە."گوتیش���ی"عوم���ەردوای
كوشتنیدالوەر،خۆیش���اردووەتەوەو

پۆلیسبەداویدادەگەڕێ."

گەنجێك لەسەر ئاودان دەكوژرێ
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كاوەشێخعەبدوڵاڵ
هەورامان)رووداو(

ش���نۆشەهاب،28س���اڵ،ماوەیسێ
ساڵەشوویبەوپیاوەهەورامییەكردووە
كەلەبیارەفەرمانبەریحكومییە.شنۆ
بەرلەوەیش���ووبەس���االربكاتچەند
س���اڵێكلەقەزایچەمچەماڵبووە،بۆ
ئەوئێس���تابەراوردكردنیژیانیكچانو
ژنانلەچەمچەماڵوبی���ارە"جیاوازیی

ئەرزوئاسمانە."
هەورامییەكان،كەلەشاخەكانیپشت
ش���ارەزووروهەڵەبجەنیشتەجێن،لەنێو
س���ەوزیدارگوێزوهەن���ارداونبوونو،
ش���انازیبەوەوەدەكەنكەلەنەریتو
كولتووریئەوان���دائەوزوڵموزۆردارییە
نییەكەلەش���اروشاۆچكەدراوسێكانی
خۆیان���ەوەدەیبن���نی���اندەیبیس���تن،
لەبەرامب���ەرژنوكچان���دا.دەگێڕن���ەوە
دراوس���ێن���اهەورامییەكان���یخۆیان،
قسەیەكیانهەیەكەپڕخۆزگەخواستنە
كاتێكدەڵێن"خۆشبەختیئەگەرژنێكی
خۆیان هەورامییەكان بێن���ی"، هەورامی
دەڵێ���ن"ئافرەت���یئێمەب���اشئامادە
دەكرێب���ۆكاتیش���ووكردن،بەئازادی

گەورەدەكرێننەكبەچەوساندنەوە."
عابدی���نعەبدولڕەحمان،موقەدەمێكی

پۆلیس���ە،ماوەیچوارساڵەلەناحیەی
بی���ارەبەرپرس���یارێتیپۆلیس���یئ���ەو
شارۆچكەداپۆش���راوەیبەدارودرەخت
لەسەرشانە،كەدێتەسەرباسیئارامی
س���نوورەكەیدەڵێ"لێرەقەتڵوتاوان
زۆركەمدەكرێ."كاتێكپرس���یاریژن
كوشتنیلێدەكەیگورجدەڵێ"ئەوەهەر

نییەلەسنوورەكەمدا."
لەماوەیئەوچوارساڵەیعابدینلە
بیارەی���ە،تەنی���ادووحاڵەتیمردنیژن
تۆماركراوەالیپۆلیس،یەكەمیانژنێكە
كەخۆیخنكان���دووە،دووەمیانژنێكی
دیكەبووەكەخ���ۆیگوتوویەتیبەهۆی
س���وتانەوەگیان���یلەدەس���تداوە،لەوە
بترازێ"هیچژنێكنەكوژراوە،ژنكوشتن

لەمسنوورەداهەرنییە."
نافیعەژنێكیتەمەننزیك60سااڵنە
لەنێوباخەكەیخۆی���انبەبەرزاییەكەوە
كەوەكتابلۆیەكیهەڵواس���راوە،باسی

دۆخ���یژنانبە"هەرزۆرباش���ە"دەكات
وگوتی"هیچكاتبەقەدەرئێس���تاباش
وخ���ۆشنەبووەبۆژنانلەبیارە،ئەركی
ئێستاوئەوساكەخۆمیتێداگەرەبووم
زۆرجیاوازە،ئازادیانهەروەكپێشوویە

بگرەزیاتریش."
لەنەریتیهەورامییەكاندا،ژنبەژنو
گەورەبەپچووكوكچبەزۆربەش���وودان
نیی���ە،لەكاتێكدازۆرل���ەنزیكیئەوان
كەش���ارەزووروهەڵەبجەیە،ئێس���تاش
هەندێجارئەوحاڵەتانەهەن.دەسەاڵتی
بەع���سلەدوایس���ااڵنیهەش���تاكانی
س���ەتەیراب���ردوو،هەورامییەكان���یلە
گوندوناوچەكەیخۆیانگواس���تەوەبۆ
هەڵەبجەوهێندێكیش���یانبۆسلێمانی،
ئیت���رلەوێوەت���ەواوتێك���ەاڵویكوردە

ناهەورامییەكانبوون.
ئەسفەندیارمس���تەفا،مامۆستایەكی
خانەنش���ینكراویتەمەن65 س���ااڵنەلە

بیارە،گوتی"س���ەرباریتێكەاڵوبوونمان
هەورامییەكان هەرگیز بەس���ۆرانییەكان،
ل���ەونەریتان���ەنەك���ردووە پێڕەوی���ان
ك���ەدەبێتەه���ۆیبەرتەس���ككردنەوەی
ئازادییەكان���یبەردەمژن���ان،لەوانەژن
بەزۆربەشوودان،یانگەورەبەپچووكی،
یانژنب���ەژن،ئێمەكولت���وریخۆمان

پاراست."
)28س���اڵ( بیارەی���ی س���االر
رۆژنامەنووس���ێكیناحی���ەیبیارەیەكە
دانیش���توانەكەینزیكەی3هەزاركەسە،
س���االردەڵێپێچەوانەیهاوپیش���ەكانی
ل���ەهێندێش���اروش���وێنیدیكە،ئەو
موحتاج���یهەواڵێكەت���ابینێرێبۆئەو
دەزگارۆژنامەنووسیانەیكاریانلێدەكات
"ب���ەاڵمنیی���ە،زۆرك���ەمرێكەوتووەلە
س���اڵێكداهەواڵیرووداوێكیكۆمەاڵیەتی
بنێ���رم،كوش���تنب���ێی���انكێش���ەی
كۆمەاڵیەتی،ئەوانەیكەدەیاننێرمزۆرتر

كێشەیخزمەتگوزارین."
كەركووكییەكەی ژنە ش���ەهاب، شنۆ
بووكیهەورامیان،ماوەیزیاترلەساڵێك
لەفەرمانگەیناسنامەیبیارەفەرمانبەر
بووە،ئێس���تابەرپرس���ینووس���ینگەی
زانیارییەكانە،گوتی"كەمكچوژنهەیە
لەمس���نوورەخوێندەوارینەبێ،مەگەر
ئەوانەیئێس���تابەتەمەنن،لەپۆش���ینی
جلوب���ەرگ،هەڵبژاردنیمێردئازادییەكی
زۆریانهەیە،ئ���ەوەیلێرەبینیومەبڕوا
ناكەملەهیچشوێنێكیدیكەیكوردستان

هەبێ."
بەش���ێكلەهەورامیی���ەكان،جگەلە
ستایش���كردنیداوونەریتەپارێزراوەكانی
كەش���وهەوای و سروش���ت خۆی���ان،
ناوچەكەی���انبەهۆكارێ���كنێ���ودەبەن
بۆئ���ەوئارامیولەس���ەرخۆییەیلەنێو
خێزان���ەكانوكۆمەڵگەكەی���انهەیانە،
گوتوویان���ەلەه���ەركوێس���ەوزاییو
باخێكیچڕهەبێ،دەستیهەورامییەكی
لەپش���تە،ئەوەندەبایەخبەدارچاندنو
باخبەخێوك���ردندەدەن،بۆیەپێدەچێ
هەوایپاكیژێردارگوێزوهەناروچنارە
بەرزەكان،توڕەییوبێحەوسەڵەییلەبیر

بردبنەوە.

كەركووك)رووداو(
رۆژی2010/8/11لەیەكێكلەش���ەقامەكانیگەڕەكیعرووبە،پۆلیس���یعرووبەتەرمیش���ۆفێرێكیتاكس���ییاندۆزیەوە،كەگرووپەچەكدارەكاندوایكوش���تنیفڕێیاندابوو.عەقیدشێرزادمارف
بەڕێوەبەریپۆلیس���یگەڕەكیعرووبەلەكەركووكبە)رووداو(یراگەیاند"تیرۆریس���تێكخوش���كەكەیخۆیناردووەتەالیئەوش���ۆفێرەوپێیگوتووەوەرەلەگەڵمرابوێرە،دواترلەجێگەیەكبراكەی
كوشتوویەتیوئۆتۆمبێلەكەیفڕاندووە"،بەاڵمدواترهەربەهۆیخوشكەكەیەوەگیراوە"بەهۆیدەستگیركردنیخوشكەكەیەوە،توانیمانبكوژەكەلەپێشانگەیەكیئۆتۆمبێلدەستگیربكەین،كەسەرقاڵی

فرۆشتنیئۆتۆمبێلەكەبوو."

ژن

كەركووك: رفێنەران بە خوشكەكانیان خەڵك فریو دەدەن

بەهۆی  كەركووكی  ژنێكی 
پیاوێك������ی  ب������ە  ش������وكردنی 
هەورامی، ئێستا كەوتوەتە نێو 
هەورامیی������ەكان و لە ناحیەی 
بی������ارە لەگ������ەڵ مێردەكەی و 
كوڕە تەمەن دوو ساڵییەكەی، 
ژیانێكی س������ادە بەسەر دەبات، 
ئەو ژنە زۆر دڵخۆش������ە بەوەی 
ئازادییەكی تەواو بەدیدەكات بۆ 
هەورامان.  لە  هاوڕەگەزەكانی 
گوتی " ئازادییەك لێرە هەیە، 
لە هیچ كوێیەكی كوردستاندا 

نییە."

چوار ساڵە تەنیا یەك ژن خۆی كوشتووە

هه ورامی ژن ناکوژن

كەركووك)رووداو(

بەڕێوەبەریپۆلیس���یقەزاوناحیەكانیكەركووكبە)رووداو(ی
راگەیاند،بۆئەوەیئاشكرانەبن،چەكدارانیگرووپەتووندڕەوەكان
رێگەوسیناریۆیسەیرسەیربەكاردێنن"لەوماوەیەدا3تیرۆریستمان

بەجلیژنانەوماكسیژنانەوەدەستگیركردوون."
عەمیدس���ەرحەدقادر،بەڕێوەبەریپۆلیس���یقەزاوناحیەكانی
كەرك���ووكدەڵێ،كاتێكس���ەرقاڵیهەڵمەتیپش���كنینبوون،لە
یەكێكلەگوندەكان���یدەوروبەریكەركووكقەرەباڵغیمانلەماڵێك
بینی"ویس���تمانبڕۆینئەوماڵەبپش���كنین،كەسێكهاتوگوتی،
ژنێ���كمنداڵیدەبێ���ت،بەاڵمئێمەگومانمانهەب���ووبۆیەچووینە
ژوورەوە"،كاتێ���كهێزەكەیعەمیدس���ەرحەدچوونەتەژوورەوە،
سیناریۆكەیانئاشكراكردووە"دەبینینتیرۆریستێكیسەربەگرووپی
نەقشبەندییەكان،بەجلیژنانەوەدانیشتووەودوومنداڵیلەتەنیشتی

خۆیداناوە،ئێمەشدەستگیرمانكردودامانەدەستدادگا."
عەمیدس���ەرحەدهەروەه���ادەڵێ،"هەرل���ەوماوەیەدالەنزیك
ناحیەیریازتیرۆریستێكیدیكەمانبەماكسیژنانەوەدەستگیركرد،
كەماكسییەكیسووریلەبەردابووناوی)فەرەجریاشی(بوو،چەند
رۆژێكدوایئەوەشتیرۆریس���تێكیدیكەمانبەهەمانجلیژنانەوە

دەستگیركرد."

چەكدارانی قاعیدە لە كەركووك ماكسی لەبەر دەكەن

ج���ارانرەمەزانب���ۆنوبەرامیتایبەت���یهەبوو،
رۆژووگرتنوخواپەرس���تیشبەئارەزوویخەڵكەكە
بوو،بۆیەهەمووخەڵكیبەخۆش���یپێش���وازیانلە
مانگیرەمەزاندەكرد،لەهەموویخۆش���تردەنگی
ئ���ەودەهۆڵەبووكەهەمووانیلەخەودەكرد،بەبیرم
دێتهەندێكلەدراوس���ێكانماندەیانگوتبەخەبەر
هاتووی���نبۆبەرۆژوونەبی���ن،خەڵكبەبێرێنمایی
خ���ۆیس���نووریبۆخ���ۆیدادەنا،ژن���انوكچانی
كوردیشنەیاندەزانیبااڵپۆشیچییە،چونكەهێشتا
تەوژمیوەهابیوئیخوانەكاننەهاتبووەكوردستان
ول���ەرەمەزان���داس���ەریاندانەدەپۆش���ی،بەڵكو
چارۆگەیەك���یجوانیكوردەواریانبەسەرس���ەریاندا
دەدا،خواپەرس���تیتەنهابۆخودابوو،دینتێكەڵ
بەسیاسەتنەببوو،خەڵكبەوسادەییەیخۆیەوە
خوایخۆشدەویست،مەسەلەكەنەببووەبازرگانی،
موس���ڵمانومەس���یحییەكانیشرێزی���انل���ەبۆنە
ئاینیەكانییەكتردەگرت،یەكتریانخۆشدەویست.
كەچیئێستادەبێبەپێیرێنماییەكانبجوڵێینەوە،
كاتێكباس���یرێنماییدەكرێ،نووس���راویفەرمی
بەڕێوەبەرەكان ك���ە بیردەكەوێتەوە وەزارەتەكان���م
هەمیش���ەدەنووس���نبەپێیرێنماییەكان.ئێس���تا
رۆژووگرتنوشكاندنیشبەپێیرێنماییەكانە.بەبێ
ئ���ەوەیرەچاویبوونیخەڵك���یبیانییانئایینو
نەتەوەیجیاوازبكرێ،رێنماییەكانیشلەهەرشار
وناوچەیەكجیایە.خۆئەگەركەسێكلەبیریكرد
رەمەزانەولەومەنجەنیقەداكەپلەیگەرمیدەگاتە
05قومێكئاویخواردەوەدەبێلەژوورەوەرەش
بۆیدابنیش���ێت.خوایەلەبیرم���اننەچێت.تاقەتی

زیندانماننییەدونیازۆرگەرمە.
م���ەالعوم���ەریتاڵیبانی���شرێنماییەكان���یخۆیدا
بەگوێیموس���وڵماناندا.داوایلەخەڵككردرێزلە
مانگیرەمەزانبگرنوهەركەسێكسەرپێچیئەو

رێنماییانەبكاتسزادەدرێت.
باڵوكردن���ەوەیئەمج���ۆرەرێنماییانەلەالیەنمەال
عومەرەوەئاس���اییە،چونكەئەوانبڕوایانبەئاینی
جیاوازوبیریجیاوازنییە،ئەوئەندامیرێكخراوێكی
تیرۆریس���تییەوبەالیەوەئاس���اییەل���ەچركەیەكدا

سەدانكەسبكوژرێت.
رێنماییەكانیحكومەتیهەرێمیكوردس���تانیشزۆر
لەرێنماییەكانیمەالعومەرەوەنزیكن،ئێمەشلەم
مانگەپی���رۆزەداچاولەخەڵكس���ووردەكەینەوە،
بڕوامانبەئازادیتاكەكاننییەولەبیرمانچووەئەو
بیانیانەیهاتوونەواڵتەكەیئێمەوسەربەگرووپ
وئایینیجیاوازن،ئەگەرلەمەس���ەلەیوەبەرهێنان
پەشیمانببنەوە،ئەوابەرهەمهێنەرەموسڵمانەكانی
ئێ���رانوت���وركئەوان���ەیرۆژانەب���ەمرەمەزانە
تۆپبارانم���اندەكەنزۆرن،یانئەوەتەرێنماییەكان
ئەوانناگرێتەوەچونكەئەوانمیوانیئێمەن،خاوەن
ماڵدەبێبیرلەئاس���وودەییمیوانەكەیبكاتەوە،
بەپێیرێنماییەكان5رۆژزیندانیئەوانناگرێتەوە.
چونكەكوردس���تانبەرەوهەرێمێكیدیموكراس���ی
دەچێتولەدەس���تووریعێراقیشداباسلەئازادی
ئایینیوئازادیتاكەكانكراوەولەكوردس���تانیش
كۆمەڵێ���كئاینیجیاوازهەی���ەوبێجگەلەبوونی
چەندی���نكرێكاریبیانیكەلێرەكاردەكەنولەبەر
گەرماخەریكیخاوێنكردنەوەیش���ەقامەكانن،بۆیە
دەبێرێزلەئایینوئازادیئەوانبگرین،الس���ایی

رێنماییەتووندەكانیخەڵكینەكەینەوە.

تامان شاكر

رەمەزان لە كوردستان 
و له  ئەفغانستان

ههورامییهکاندهڵێنئێمهپێڕهویلهونهریتانهناکهینکهدهبنههۆیبهرتهسککردنهوهیئازادییهکانیژن)فۆتۆ:رووداو(
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سلێمانی)رووداو(

رووداو:كاروئامانج����ییەكێتیجیهانیی
زانایانیئیسالمچییەوكەیدامەزراوە؟

دەكەم، سوپاس����تان قەرەداخ����ی: عەلی
دەم����ەوێلێ����رەوەسوپاس����یس����ەركردەو
رۆژنامەنووس����انوتەواویگەلیكوردبكەم،
كەش����انازییخۆی����اندەربڕیب����ەوەیمن
ئەوپۆس����تەموەرگرت����ووە.ماوەیەكیزۆرە
وەكلیژنەیدامەزرێن����ەرییەكێتیزانایانی
موس����وڵمانیجیهان����یهەوڵدەدەی����ن،بەاڵم
ئەوەیبەرەسمیدروس����تكرالەساڵی2004 
بوو،یەكەمكۆنگرەمانلەلەندەنبەس����تو
پاش����ترلەچەندواڵتێكیعەرەبیرەزامەندی
وەرگرت.ئامانجیئ����ەمرێكخراوەئەوەیەكە
نوێنەرایەت����یهەمووجیهانیئیس����المبكات
بەش����ێوەیەكیگشتی،ئیس����المێكینەرمو
میانگیر،ئیسالمێكیگونجاولەگەڵمەسەلەی
ئینس����انیوبۆخزمەتگ����وزاریورەحمەتبۆ
هەمووجیهان،بەب����ێالیەنداریوكاریگەری
هی����چش����ێوازێكیمەزهەب����یوسیاس����یو

حیزبایەت����ی.ه����ەرلەبەرئەوهۆیەش����ەكە
یەكێتییەكامئێستانوێنەرایەتیهەمووزانایانی
س����وننەوشیعەدەكات،جێگریسەرۆكەكەی
زانایەكیشیعەیەكەئەویشجەنابیمامۆستا
ئایەتوڵاڵواعیزادخۆراس����انییەویەكێكەلە
زانایانیقوم.یەكێك����یدیكەلەجێگرەكانی
سەرۆكیمامۆستائەحمەدخەلیلە،كەموفتی
گش����تیس����ەڵتەنەیعوممانەونوێنەرایەتی
برایان����یئیب����ازیدەكات،ك����ەمەزهەبێكی
ئیس����المییە.هەروەهادەمان����ەوێجێگرێكی
دیكەشدابنێیننوێنەرایەتیبرازەیدییەكان
بكات،واتەمەزهەبیزەیدی.بۆیەس����وپاس
بۆخ����وایەكێتییەك����ەنوێنەرایەت����یهەموو
موس����وڵماناندەكاتوهەمووالیەكیشپێی
رازین،ئێمەمیس����اقێكی60خاڵیمانهەیە،
هەرالیەكدانبەومیس����اقەدابنێتدەتوانێ
الیئێم����ەببێتەئەندام.یەكێتییەكەئێس����تا
60هەزارئەندامیهەی����ەلەهەمووجیهاندا.
ئامانجیئەوەیەكەئەویەكێتییەمەرجەعێك
بێتبۆهەمووجیهانیئیس����المیورایەڵەی

پەیوەن����دینێوانهەمووگەالنیجیهانبێت.
هەمووكێش����ەجیهانییەكانچارەسەربكات،
ئەگەركێش����ەینەتەوەییوتایفیبێتیان
سیاس����ی.پێشئەوەیپۆس����تیئەمینداری
گشتیبدرێتەمن،منلەلیژنەیكەمینەكان
بووم،كۆنگرەیەكمانلەهیندبەستوهەموو
الیەنەئیس����المییەكانمانكۆكردەوەوسەرەتا
رێكمانخستودواتركۆنگرەیەكیجیهانیمان
بەس����تلەنێوانئیس����الموهەمووئاینەكانی
دیك����ە،فیعل����ەنكۆنگرەی����ەكب����ووتوانی
ناوەندێكیگفتوگۆدروستبكاتلەنێوانیاندا.

رووداو:هەڵبژاردنیئێوەبەسەرۆكیئەو
رێكخراوەلەسەرچبنچینەیەكبوو؟

عەلیقەرەداخی:منیەكێكملەئەندامانی
دەس����تەیدامەزرێنەرو7تا8س����اڵپێش
ئەوەشهەرلەگەڵمامۆس����تاق����ەرەزاویو
ئەوكەسانەبەش����داریمانكردووە.لەیەكەم
كۆنگ����رەییەكێتیجیهانیزانایانلەلەندەن
منیانكردەس����ەرۆكیكۆنگرەك����ە،كاتێك
لەهیندس����تانیشمنی����انكردەس����ەرۆكی

كۆنگرەكەبۆچارەسەركردنیكێشەیكەمینە
ئیس����المییەكان،سوپاسبۆخواكۆنگرەیەكی
سەركەوتووبوو،لەالیەكیدیكەوەنەخشەیەكی
س����تراتیژیمانبۆكاركردنپێشكەشكردوئەم
كارانەوایكردكەئەوقەناعەتدروستببێكە
رەنگەكەسێكیوەكمنبتوانێزیاترخزمەت

بەیەكێتییەكەبكات.

رووداو:كەوات����ەتۆخ����ۆتب����ۆوەرگرتنی
سەرۆكایەتینەپااڵوت؟

عەلیقەرەداخی:نەخێ����ر،داوایانكردكە
خۆمبپاڵێوموكاتێكیشناویمنخرایەناو
پاڵێوراوان����ەوە،زۆرتریندەنگمهێنا.زۆربەی
زانایانس����ووربوونلەسەرئەوەیمنخۆم

بپاڵێوم.

رووداو:ل����ەبەیاننام����ەیكۆنگرەداداوای
راگرتنیتۆپبارانكردنیهەرێمیكوردستانتان
ك����ردووە،مەبەس����تتانهەرئێ����رانبوویان

مەبەستتانتوركیاشبوو؟

عەل����یقەرەداخ����ی:داوام����انك����ردووە
هەمووالیەكتۆپبارانرابگرن،ئێمەئاماژەمان
بەدراوسێكانیكوردستانكردووە،كەئێران
وتوركیاوسووریادەگرێتەوە.ئێمەناڕەزایی
خۆم����اندەرب����ڕیوگوتمانئ����ەوتۆپبارانە
شتێكیحەرامەوبەناڕەوایشیدەزانین.ئێمە
لەئیستەنبوڵبووینوئەگەرپابەندبووینایە
بەحكومەتێ����كی����انالیەنێكەوە،ش����تیوا

نەدەگوترا.

رووداو:هەرئەندامێكیئێوەزانایەكیدیارە
لەسەرئاستیواڵتەكەیخۆی،ئێوەدەتوانن
لەرێگ����ەیئەوانەوەكاربۆچارەس����ەركردنی

كێشەیكوردبكەن؟
عەل����یقەرەداخی:ئەوانەیلەگەڵئێمەن،
یانموفتین،یانمامۆستایزانكۆدیارەكانن
وئەمەرێگەیەكیزۆرباش����ەبۆخزمەتكردن
بەمەس����ەلەیكوردیش،ب����ەاڵمئەوەشكاتی

دەوێت.

رووداو:ئێ����وەچ����ۆندەڕواننەكێش����ەی
فەلەس����تینپێتانوایەئیسرائیلداگیركەرەو

فەلەستینداگیركراوە؟
عەل����یقەرەداخی:بێگوم����ان،هەربەپێی
یاساینێودەوڵەتیشوایە،تاساڵی1920یش
جولەكەبوونینەبوولەفەلەس����تیندا،لەدوای
پەیمان����یبلفۆرەوەئەوانلەوێوەدەس����تیان

پێك����ردوكۆچیانكردبۆفەلەس����تین.ئەو
زەوییان����ەیك����ەئێس����تاداگیرك����راونوەك
ق����ودسوغەززەوناوچەكانیدیكە،بێگومان
داگیركراونوپێویس����تەجولەكەبگەڕێتەوە

شوێنیخۆی.

رووداو:ئ����ەیخاك����یكوردس����تانتانپێ
داگیرك����راونییەلەالیەنئێ����رانوتوركیاو

سوریاوعێراقەوە؟
عەلیقەرەداخی:كەرێككەوتنیسایكس
بیك����ۆك����را،وەزی����ریدەرەوەیبەریتانیاو
فەرەنس����اورووس����یائەمانەهاتننەكهەر
كوردس����تان،هاتنئەوناوچەیەیرۆژهەاڵتی
ناوەڕاستیاندابەشكرد،وەكچۆندەیانتوانی
22دەوڵەتیعەرەبیدروس����تبكەن،نەهاتن
دەوڵەتیكوردیدروستبكەن،لەبەرئەوەئەوە
بیانییەكانبوونئەوواڵتەیاندابەشكرد.

ئێ����وە رێكخراوەك����ەی ب����ەڕای رووداو:
چارەسەریراستەقینەیكێشەیكوردچۆن
دەب����ێ،دانب����ەمافیچارەیخۆنووس����ین

دادەنێنبۆكورد؟
عەلیقەرەداخی:لەدوایئەورێككەوتنەوە
كەباسمكرد،كوردستاندابەشكراوەبەسەر
ئەوواڵتانەوواقیعێكهەیەكەهەرناوچەیەك
تابیعەب����ۆدەوڵەتێ����كوواقیعێكهەیەكە
گۆڕین����یئەمنەخش����ەیەزۆرئاس����اننییە،
ئەمواقیعەیئێس����تاهەیە،مەگەربەجەنگی
جیهانیسێیەمبگۆڕێت.بەاڵمرایئێمەوایە
كەكێشەیكورددەبێتبەشێوازێكیدروست
چارەسەربكرێت.ئێمەچیماندەوێت،تەنها
دەمانەوێكوردس����تانەكانیخۆمانلەتوركیا
وئێرانوس����ووریاماف����یخۆیوەربگرێتو

نەكرێتەپلەدوووپلەسێ.

رووداو:ل����ەپرێ����سكۆنفرانس����ێكدالە
ئیستەنبولكەبەڕێزیشتانلەتەنیشتشێخ
قەرەزاویدانیش����تبوون،قەرەزاویگوتیئەو
كارانەیپەكەك����ەكاریتیرۆریس����تیندژی
دەوڵەتێكیموس����وڵمان،هەروەهاگوتیش����ی
ئەورێكخراوەبەالیئێمەوەتیرۆریستە.رای
تۆلەسەرئەوقس����انەچییە،ئەینابێئەو
دەوڵەتەموس����ڵمانەمافیهاوواڵتییەكانیشی
بدات.یانبۆچیخۆتەقاندنەوەلەئیسرائیل
رەوابێولەتوركیاش����ەڕكردندژیسوپای

توركیاتیرۆربێت؟
عەلیقەرەداخی:بەداخەوەمیدیایتوركی
وەكخۆیقس����ەكانینەگواستەوە،جەنابی
ق����ەرەزاویوەكخۆیبەیانیخوێندەوەنەك
یەكێتی،لەبەیانەكەشدائیدانەیئەوتەقینەوە
وش����تانەیكردكەلەتوركیاروویاندا،نەك
ئیدان����ەیپەكەك����ە.دواترراس����تەوخۆمن
داوامك����ردلەجەنابیق����ەرەزاویوپێمگوت
بەڕێز،پێویس����تەتۆداوابكەیتكەدەوڵەتی
توركیاشمامەڵەیباشبكاتوچاكس����ازی
بكاتوبەشێوەیەكیعادیالنەلەكوردوتورك
بنۆڕێتوچارەس����ەریئەوكێش����ەیەبكات،
ئەوەبوودواترقەرەزاویگوتی"قسەیمنیش
هەمانقس����ەیدكتۆرعەل����یقەرەداخییەو
پێویستەدەوڵەتیتوركیابەوشێوەیەرەفتار

بكات،منحەزدەكەممیدیایكوردیدۆست
ب����ۆكوردزیادبكاتنەكدوژمن.گەلیكورد
بەالیقەرەزاوییەوەزۆرگەورەیەوجارێكیان
گوتی،بۆهەمووگەلێكحكومەتیهەبێتو

كوردنەیبێت.

ع����ەرەب ل����ە زۆر خەڵكێك����ی رووداو:
لەس����ەردەمیرژێمیسەدامدابەپێیبەرنامە
هێنراونەتەس����ەرخاكیك����وردلەكەركووك
وناوچەكان����یدیك����ەوكوردلەوش����وێنانە
دەركراونوئێس����تاشبووەتەمایەیكێشەو
فیتنەلەنێوانكوردوعەرەبداكەهەردووكیان
موس����ڵمانن،ئێوەبۆچیفتوایەكنادەنبۆ
نەهێش����تنیتەعریبوچارەس����ەركردنیئەو
كێش����ەیەكەوەكنیشتەجێكردنیجولەكەیە

لەفەلەستین؟
عەلیقەرەداخی:ئێمەهەرس����اڵی2003 
كاتێ����كرژێم����یبەعسرووخ����ا،فەتوایەكی
روونورەوانماندا،منفەتواكەمنووس����یو
مامۆستاقەرەزاویشئیمزایكردوتەسلیمی
میدیایكوردستانیشمانكرد،بەاڵمبەداخەوە
سیاس����یەكانیكوردتەفعیلیئەوفەتوایەیان
نەك����رد،فەتواكەدەڵێ،هەركەس����ێكزەوی
هەركەس����ێكیداگیركردبێت،ئەگەرعەرەبە
یانكوردە،پێویس����تەبیداتەوەخاوەنەكەی.
خەڵ����كهەبووەخۆیهاتووەوزەویكڕیوە،
ئ����ەوەناگرێتەوە،بەاڵمئەگ����ەرهێنرابێتو
زەویكەس����ێكیدیك����ەیپێدرابێ����ت،ئەوە

پێویستەجێیبهێڵێ.

ك����ورد پەیوەن����دی باس����ی زۆر رووداو:
وئیس����رائیلدەك����رێ،كەچیبەرپرس����انی
ئیس����رائیلیبەردەواملەمیس����روئوردنو

قەت����ەروتوركیاوواڵتان����یدیكەیعەرەبی
وئیسالمین.رێكخراوەكەتانچۆندەڕوانێتە

پەیوەندیلەگەڵئیسرائیل؟
عەل����یقەرەداخی:پەیوەندیكوردلەگەڵ
جولەك����ە،ئەگەرپەیوەندییەكیناڕاس����تو
لەسەرئەساس����یزوڵمبێت،ئێمەبەالمانەوە
ش����تێكیخراپە،هەروەكچ����ۆنپەیوەندی
لەگەڵشوێنەكانیدیكەدا،چاكەوخراپەالی
ئێمەبۆنەت����ەوەوگەلەكانناگۆڕێت،ئەگەر
پەیوەندیكوردوجولەكەمانپێخراپبێت،
بۆعەرەبی����شپێمانخراپە.ئێمەپێوەرێكی
ئیس����المیمانهەی����ەوپێوەرێك����یقەومیمان

نییە.

رووداو:لەكاروانیكەشتیئازادیداچەند
كوردكوژران؟

عەلیقەرەداخی:ت����ۆفەرمووتكوژران،
بڵێشەهیدبوون.دەگوترێتلەو9كەسەی

شەهیدبوون،7یانكوردبوون.

رووداو:ملمالنێیەك����یب����ەردەوامهەی����ە
لەنێوانش����یعەكانوش����ێخقەرەزاوی،ئێوە

چۆندەڕواننەئەوە؟
عەلیقەرەداخی:ئەوەشتێكبووتێپەڕی
وئێس����تائەوملمالنێیەنەماوەوش����تەكان

بەشێوازێكیزۆرباشبەڕێوەدەچن.

رووداو:گلەییزۆردەكرێتلەتۆ،دەڵێن
تۆك����ەدەچیتەدەرەوەیكوردس����تانجلی
كوردیالدەبەیتودشداش����ەلەبەردەكەیت

وعەگاللەسەردەكەیت،بۆ؟
عەلیقەرەداخی:قەتعەگالمنەكردووەتە
سەرموجلێكلەبەردەكەمكەجلیزانایانی
ئ����ەوێوایە،دشداش����ەیەكدەكەیتەبەرتو
وترەیەكدەدەیتبەسەرتدا،خۆمامۆستایانی
ئێرەشلەدهۆكچەندكەسێكنهەرئەوەیان
لەبەردایە.ئەوەیمنل����ەوێلەبەریدەكەم
جل����یبیئەی����ەوم����نوادەزان����مگەورەترین
س����ەركردەیك����وردبچێتەئ����ەوێ،ناتوانێ
ئەمجلەكوردیانەبكات����ەبەری.بەاڵمجلی
رەس����میمنلەوێجلیزانایانیكوردییەولە
كۆنگرەكەشداهەمووبەجلیمەالیەتیكوردی

بوو.

ههڤپهیڤین

ساڵی 2003 فەتوامان بۆ تەعریب دەركرد، بەاڵم بەداخەوە 
سیاسیەكانی كورد تەفعیلی ئەو فەتوایەیان نەكرد

د. عەلی قەرەداخی، ئەمینداری گشتی یەكێتی جیهانیی زانایانی موسوڵمان:

فه له ستین داگیرکراوه ، به اڵم کوردستان دابه ش کراوه 
د.عەلی قەرەداخی، لە س������ەرەتای مانگی تەمموزی ئەمساڵ، بە ئەمینداری گشتی یەكێتی جیهانیی 
زانایانی موس������وڵمان هەڵبژێردرا. لە هەڤپەیڤینێكدا لەگەڵ )رووداو( دەڵێ، فەلەس������تین لەالیەن ئیسرائیلەوە 
داگیركراوە، بەاڵم كورد بە بەشبەش������كراو ناو دەبات و لەبارەی پەیوەندی نێوان كوردو ئیس������رائیلیش گوتی 

"ئەگەر پەیوەندی كورد و جولەكە ناڕاست و لەسەر ئەساسی زوڵم بێت، ئێمە بەالمانەوە شتێكی خراپە."

بەش بەشكردنی گەلی كورد، رابوون و بزووتنەوە ئیسالمییەكان 
لێی بەرپرس نین 

د.عەلی محەممەد قەرەداخی:

●ساڵی1949لەقەرەداخلەدایكبووە.
●زانستیشەرعیلەالیچەندزانایەكی

كوردخوێندووە.
●ساڵی1975لەكۆلێژیئیمامئەعزەم
لەبەغدازانستیشەرعیتەواوكردووە.

●بڕوانام���ەیماس���تەرودكت���ۆرای
لەبوارییاساوشەریعەتلەزانكۆیئەزهەر

لەقاهیرەبەدەستهێناوە.
●ئەندامیكۆمەڵەیفیقهیئیس���المیە

سەربەرابیتەیئیسالمیجیهانی.
●س���ەرۆكیبەش���یفیقهەلەزانكۆی

قەتەر.
لەبانك���ە ژمارەی���ەك راوێ���ژكاری ●

ئیسالمیوجیهانییەكانە.
●سەرۆكیرابیتەیئیسالمیكوردە.

●س���ەرۆكیئەنجوومەنیئەمیندارێتی
زانكۆیگەشەپێدانیمرۆییەلەقەرەداخ.



13ژماره)58(سێشهممه2010.08.17 تایبهت

بەڕێزدكتۆردیالنرۆش����نی،لەمرۆژانەدا
بەش����ێكیكۆنەوتارێكیمنیخس����تووەتە
فێ����سبووك����ەوە.ت����ەواویئەموت����ارەلە
هەفتەنامەی)میدیا(لەژمارە255یرۆژی
2006/8/29لەژێرسەرنێوی"كۆڕیزانیاری
باڵوكرابووەوە. ك����وردی"دا ئەكادێمی����ای و
بەڕێزد.دیالن،سەرنێویپارچەوتارەكەمی
نێوناوە"هەنبان����ەبۆرینە،هیه����ەژارنییە"
و،داوایلەخوێن����ەرەكانكردووە،بێروڕای
خۆیانلەوبارەیەوەدەرببڕن.چەندكەسێك
بەدەنگییەوەهاتوونوش����تیاننووس����یوە.
هێندێكی����انویس����توویانەتۆمەتەك����ەل����ە
ئەوەش دووربخەنەوە. دیوەخانشین هەژاری
ن����ەكلەبەرخاتریه����ەژار،بەڵك����ولەبەر
خاتریخ����اوەندیوەخانان.یەكێكیش����یان
دەبێ����ژێ:"ئەمنووس����ینەیجەمالنەبەز
دەمێك����ەباڵوكراوەت����ەوە،)س����ەیرە(كەوا
ئێس����تەدەخرێتەوەبەرچاو،)چۆنكە(ئەمە
لەكاتێكدای����ەكەش����ێركۆیك����وڕیهەژار
نامیلكەك����ەیچاپكردووە".ئ����ەزخۆمئەو
نامیلكەیەیكاكش����ێركۆمهیش����تانەدیوە،
ب����ەاڵموەكبیس����توومە،موویەكیس����اخی
بەڕیشیباوكییەوەنەهێشتووەتەوە.هەرچی
چۆنێكبێ،ش����ێركۆكوڕیباوكیخۆیەتی
و،ماف����یئەوەیهەیەباس����یباوكیخۆی

بكا،بەاڵمخۆزگەئەمكارەیلەس����ەردەمی
ژیانیباوكیدادەكرد،بۆئەوەیئەویشبۆی

هەبووایەلەسەرخۆیبكاتەوە.
بۆبنجبەستكردنیقسەكەیخۆملەبارەی
"فەرهەنگەك����ەیه����ەژار"ەوە،ئ����ەوالێرەدا
نامەیەكیرەوانشادمامۆستاگیویموكریانی
دەخەمەپێش����چاو،كەلەكوردستانەوە،لە
مانگیتەمم����ووزی1977دابەهۆیهاوبیری
هێژاممامۆس����تافایەقعارف����ەوە،تەمەنی
درێژبێ،ناردبوویبۆمبۆبەرلین،كەئەویش
بەدەستییگەیاندیپێم.ئەوەدوانامەیەكە
مامۆستاگیولەژیانیدانووسیوێتی،چۆنكە
ماوەیەك����یكورتدوایئەوەكۆچیدواییكرد.
ئەوس����ەردەمەكەتەمم����ووزی1977بوو،
دووساڵێكبەسەرهەرەسەكەداتێپەڕیبوو.
مامۆس����تاگیو،لەنامەكەیدادەنووس����ێكە
س����ێس����اڵونیولەوەبەر)واتە:لەساڵی
1973دا،كاتێككەهەژارهێش����تالەبەغدا
لە"كۆڕیزانیاریكورد"دائەندامبوو:ج.ن(
فەرهەنگێك����ی1286الپەڕەییفولس����كاپی
بەخۆڕاییداوەبە"كۆڕ"بۆچاپكردن."كۆڕ"
بەبیانوویئ����ەوەیكەدەب����ێفەرهەنگەكە
بەڕێنووس����ی"كۆڕ"بنووسرێتەوە،داویانەبە
م����ەالعەبدوڵاڵنێوێ����كوئەویشبە400�
500دینارێك����یئەوزەمانە،بەورێنووس����ە
ئامادەیك����ردووە.ئەوجا"كۆڕ"ئەوكۆپییەی
نەداوەبەمامۆس����تاگیو،چۆنكەگوتوویانە

پارەی����انتێدابەختكردووە.مامۆس����تاگیو
دەبێ����ژێ:"دەزاننكەئەوپی����رونەخۆش
وبێكەس����ەوزۆرینەم����اوەتەفروتوون����ە
دەبێو،پاشنەمانیوی،ئەوس����ابەكەمێ
دەسكارییەوە،بەناویخۆیانیچاپدەكەن."
ئەمەشوەس����ێتێكەوكردوویەتیبۆمن،
چۆنكەدەبێ����ژێ:"ئەومەبەس����ەمبۆیەبۆ
ئێوەنووس����یكەئاگاداربنبۆدووایمن...
هت����د".لەبەرئەوە،ئ����ەز،بەفەرمانیویژدان
وئەركیسەرش����انیخۆمهەستام،چۆنكە
مامۆس����تاگیو،وەكگوتمماوەیەكیكورت
پ����اشئ����ەوە،كۆچیدواییكرد.تال����ەژیاندا
نە فەرهەنگەك����ەیچاپكردو، مابوو"كۆڕ"نە
كۆپییەكەش����یگێڕایەوەبۆی،پاشنەمانی
ویش؛نەیدایەوەب����ەمنداڵەكانی.ئەز،هەر
پ����اشوەرگرتن����ینامەكەیمامۆس����تاگیو
كەوتمەخۆمولەتشرینیدووەمی1977دا
وتارێكمنووس����یلەبارەیچەندزاراوەیەكی
تازەبەكارهات����ووی)ك����ۆڕیزانیاریكورد(،
لەووتارەداباس����یفەرهەنگەكەیمامۆستا
گیویشمكرد.ئەموتارەلەژمارە22یساڵی
1978یگۆڤاریكۆلێجیئەدەبیاتیزانكۆی
نووس����یومە: لەوەدا باڵوكرای����ەوە، بەغدادا
كۆڕ..فەرهەنگێكیكوردی�عارەبیمەزنی
كەخوالێخۆش����بووگیویموكریانیژیانێكی
لەهەمووی باڵوناكاتەوە. پێوەبردووەتەسەر،
خراپترئەوەیەیەكس����ەربەخاوەنەكەیناڵێ

بڕۆبەرهەمەك����ەتباڵوناكەمەوە؛بەڵكوچەند
س����اڵێكدەیهێنێودەیباودەستیدەس����تی
پێدەكاووێن����ەیفەرهەنگەكەیدەگرێتەوە
وب����ێرازیبوونینووس����ەرەكەیالیخۆی
گلیدەداتەوەوناینێرێتەوەبۆی.نووس����ەری
نەگبەتی����شلەژێرباریئ����ازاروخەفەتو
پێویستە لێرەدا دەناڵێنێ. پیشخواردنەوەدا
بێ����ژم،پ����اشباڵوبوونەوەیئ����ەووتارەكە
لەگەلێكشوێنداچاودێری)رەقابە(لەجیاتی
وش����ەكانیمنخاڵ����یداناوە،س����ەركردەی
"كۆڕ"مەس����عودمحەممەدكەوت����ەهاندانی
دەس����توپێوەندەكانیلەدژم،یەكێكلەوانە:
ئەوڕەحمانیحاجیمارفبووكەچاپنامەكانی
سەردەمیبەعسیپڕدەكردەوەبەپەالماردانی
من،بەاڵملەبارەیفەرهەنگەكەیمامۆس����تا

گیوەوەهەموویاننقەیانلەخۆیانبڕی.
شایەنیباسە،هەژارپاشرێككەوتنی11 
مارت����ی1970،بەفەرمان����یرەحمەتیمەال
مستەفایبارزانی؛كرابەئەندامی"كۆڕ".هەر
دوایهەرەس؛لەگەڵبارزانیچووەئێرانو
لەكەرەجگیرس����ایەوەو،تارژێمیشاهەبوو،
ژیانیباشبۆدەچووەس����ەر.لەسەردەمی
رژێمیمەالكانیشدا،بەیارمەتیچەندكەسێك
كەوتەوەرگێڕانیقورئانوبابەتیئیسالمیی،
بۆبەش����یكوردیی)دامەزراوەیئەلبەالغ(ی
س����ەربەرژێملەت����اران.هەروەهاپەرتۆكی
"الش��فاء"یئیبنس����ینایلەعارەبییەوە

وێنه ی نامه که ی گیوی موکریانی بۆ مامۆستا جه مال نه به ز

بۆ ئەوانەی بوونەتە ئەسكوێی نەگونجاوی هەموو دیزەیەك
كردبەفارسی.هەژارلەمماوەیەشداژیانی

بەتێروتەسەلیبردبەڕێوە.
ئەزلەپەنجاكانوسەرەتایشەستەكانی
س����ەتەیرابردووداناسیاوەتیملەگەڵهەژار
بەهێزبوو.بەكوردێكیلەڕێینیشتمانداماندوو
ودەربەدەركراومدەزانی.هەڵبەس����تەكانیم
باڵودەكردن����ەوە،ك����ەكێش����ەیەكیببووایە
پش����تگیریمدەك����ردو،لەب����ارەییارمەتیی
داراییش����ەوەبرایەتی����مدەك����رد.بەتایبەتی
كەنەخۆش����ییس����یلزۆریهێنابووبۆی،
تاكەكەس����ێكك����ەبەدایەخ����یدەرهاتمن
بووم،ئەمەش����یلەهەڵبەستێكدادەربڕیوە
كەلەهاوینەهەواریش����ەقاڵوەوەناردبووی
بۆمو،دوكتۆرعێزەدینمستەفالەپەرتۆكی
)ئوس����تاد(داباڵویكردووەتەوە.هەژارخۆی
نەیخستووەتەنێودیوانەكانی،چۆنكەئێدی
كاریبەمننەماب����وو.خاوەندیوەخانانیش
لەبەررەخنەكانملێیان،پێیانبەس����ێبەری

سەرمدادەنا.
و ب����اش هەڵبەس����توانێكی ه����ەژار، 
قس����ەخۆشوكۆمیدیایێكیسەركەوتووبوو،
بەاڵمبەتاقیكردن����ەوەوتێپەڕبوونیرۆژگار
دەركەوتبۆمكەزۆرسپڵەوپارەپەرستو
پێنەزانوفرەڕووە.كەقسەتبكردایەلەگەڵی
دووب����ەدوو،هەرخۆیوخ����ۆتدەمانەوە
بە"باشی".الموایە،رەحمەتیمەالمستەفای
بارزان����ی،تاكەكەس����ێكبووب����ێكەهەژار
راستەوخۆلێینەخوێندبێ.ئەوەشهۆیخۆی
هەبوو،كەهەلپەرستییهەژاریپێشاندەدا.
ئ����ەوی)چێش����تیمجێور(ەك����ەیهەژاری
خوێندبێتەوە،كەس����ایەتییئەمپیاوەیلە
زمانیخۆیەوە،بەباش����یب����ۆدەردەكەوێ.
ئەمەشبەپێچەوانەیخووڕەوشتیمامۆستا
گی����ویموكریانییەوەبوو.خۆش����مئاگاملە
ژیانوهەڵس����وكەوتیهەردووكیانهەبوو.
مامۆس����تاگی����وبەه����ەژاریوكولەمەرگی
ژیا،بەاڵمتامابوو،س����ەریب����ەرزراگرتو
زوڕن����ایبۆهی����چرژێموهی����چئاغاوهیچ
خاوەندیوەخانێكلێنەدا.پەنجاساڵیژیانی
خ����ۆی؛بەبێهیچپاداشودەس����كەوتێك،
ب����ەفەرهەنگنووس����ینورۆژنامەوانیی����ەوە
بردەس����ەر.كەل����ەس����اڵی1960دابوومە
مامۆس����تال����ەقوتابخان����ەیدوانێوەندییو
س����ەرەتاییی مامۆس����تایانی قوتابخان����ەی
هەولێر،زووزوودەچوومەخزمەتمامۆستا
گیوو،چ����اومبەبەرهەمەكانیرۆندەبووەوە.
كەمامۆستاگیولەپاییزی1961دالەالیەن
رژێمیقاسمەوەگیراورەوانەیگرتووخانەی
حیللەك����را،چ����وومب����ۆس����ەردانیلەوێ،
تەماش����امكردلەگەڵچەندكوردێكیفەیلی
دانیشتبوو،كەئەوانیشهەرزیندانییبوون،
وشەكوردییەكانیزاراوەكەیانیدەنووسییەوە
بۆدەوڵەمەندكردن����یفەرهەنگەكانی.گیوی
رەحمەت����ینەچ����وووەكه����ەژارزوڕنابۆ
قاس����ملێبداوبێژێ:"كەسیخۆمەوباش
دەیناس����مxبۆتەدۆس����تمكەریمقاس����م".
هەرچیهەژاریش����ە،ئەواهیچكاتێكئاگام
لەوەنەبووە،كەخەریكیفەرهەنگنووس����ین
بووب����ێ،فەرهەنگێك����یواگ����ەورەش،وەك
)هەنبان����ەبۆرین����ە(كاریچەندس����اڵێكی
كەمنیی����ە،بەتایبەتیبۆهەژاركەزووزوو
نەخۆش����ییەكەیپرزەیلەبەردەبڕیوكاری

پێنەدەكرا.
راس����تیی؛وەكتیش����كیخۆروایە،كە
ب����ەرگ����وڵبك����ەوێبۆنەخۆش����ەكەیپتر
بەرزدەبێتەوەونەش����ەدەدابەگیان،كەبەر
گ����ووشبكەوێ،بۆگەنەكەیپترلووتكاس

دەكا.
ئێس����تەشباچەپكێكتیشكئاڕاستەی
هەردووالبكەی����ن:دەفەرموون،ئەمەئێوەو
ئەوەشنامەكەیمامۆستاگیویموكریانی،
وەكوەرامێكیددانشكێنبۆهەمووئەوانەی
كەلەهەموودیزەیەكدابوونەتەئەس����كوێ،

بەاڵمبەداخەوە؛ئەسكوێیەكینەگونجاو.
2010/8/4

جەمالنەبەز
بەرلین
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ئ���ەوەیمندەمەوێل���ەمچەنددێرەدا
باس���یبكەمنەدروس���تكردنیئەفسانەیە
ونەقودسیەتدانەبەس���ەرۆكێكیكورد،
ئەویشسەرۆكمستەفابارزانییەكەزیاتر
لەنیوس���ەدەلەپێن���اومافەكانیكوردو
كوردستانداخەباتیكردووە.بێگومانهیچ
تاكێكوهیچسەركردەیەكیكوردوبیانی
لەكەموكورتیبەدەرنینوكەسناتوانێ
پینەوپەڕۆیانبۆبكات،بەاڵمئەوەشبەو
مانایەنیی���ەكەبەدی���ارچاومانەوەوبە
وەكو س���یخوڕییەكانی داوودەستگا دنەی
میتوئیتالعات،هەمووس���ەروەرییەكانی
نەتەوەكەمانبخرێنەژێرپرسیارەوەولێی
بێدەنگبین،ئەوەشبەبیانوویبێالیەنیو
ئەندامنەبوونلەمحیزبیانلەورێكخراوی
كوردس���تانیدا.لێرەش���ەوەب���ەدەنگێكی
بەرزەوەدەڵێمكەمنئەندامیهیچپارتێكی
كوردستانینیم،بەاڵمهیچكاتێكلەنێوان
داگیركەرانونۆكەرەكانیانوبزووتنەوەی
ئازادیخ���وازیكوردس���تاندابێالیەننیمو
نابم،هەربۆیەلەوسۆنگەیەوەلەسەرئەو
ناهەقایەتییەیدەربارەیمس���تەفابارزانی
وق���ازیمحەمم���ەدوقاس���ملوووئاپۆو
هەمووئەوانەیكەژیانیانبەنەتەوەكەیان
بەخشیوەدەكرێندێمەقسە،دیارەهەموو
نەك لەبەرچاوە، كەموكورتییەكانیش���یانم

منهیچكەسێكناتوانێبیناشارێتەوە.
قانعیفەردكەخۆیوەكمێژوونووسێكی
تاقانەبەخوێنەردەناس���ێنێ،ش���ایەنی
ئەوەیەبەجیدیهەڵوێستەیلەسەربكرێ.
كاتێكچاوێكبەمێژوویژیانیقانعیفەرد
دادەگێڕیتبەئاشكرادەردەكەوێكەئەو
كەسێكیگوماناوییە،كەسێكبەبەردەوامی
پێیەكیلەت���ارانوپێیەك���یدیكەیلە
پایتەختەكان���یواڵتانیدیك���ەیدنیابێت
ك���ەدووژمنایەت���یئێراندەك���ەنووەك
خۆیشیلەگفتوگۆیەكدائاشكرایدەكات،
كەس���ایەتییەكانی ب���ەدوای بەبەردەوامی
س���اواكوموخابەراتەزەبەالحەكانیوەك
موخابەراتیئینگلی���زیوئەمریكییەوەیە.
كوردگوتەنیئەوماس���تەموویەكیتێدایە
وهیچعەقڵێكیس���المپێم���انناڵێتكە
ئەوەیئەوكابرایەدەیكاتبەبێرەزامەندی
ودنەدان���یئیتالعات���یئێرانیبێتكەبە
وردیكارلەسەردۆزیكوردورەشكردنی
بزووتنەوەیئازادیخوازیكورددەكات.

قانعیف���ەرد،زۆرئاگایانەوهۆش���یارانە
كاتیباڵوكردنەوەیگفتوگۆونووسینەكانی
هەڵب���ژاردووەوهەمووئەوبەڵگانەیش���ی
كەباس���یانلێوەدەكاتهیكەسایەتییە
ناسراوەكانیس���اواكن،تۆبڵییقانعیفەرد
لەبەرخاتریروونكردنەوەوبەرچاوڕوونی
(كاژێر مێژووبێتوەكخۆیدەڵێت)21
هەڵیانفڕاندبێبۆئوستورالیاتاوەكوبگاتە
خزمەتیس���ەرۆكیس���اواكوئەوهەموو
ماوەی���ەشتەنهابی���ریالیئەوەبێتكە
بەخزمەتیگەیش���تچیلێبپرس���ێت؟
قانعیفەردراس���تدەكاتكەسێكبتوانێ
دەس���تیبگات���ەئ���ەوهەمووكەس���انەی

موخابەرات،چۆندەهێڵێنبخنكێت!
ك���ە نەب���ەز، جەم���ال مامۆس���تا
ب���ە خزمەت���ی زۆر بەگەش���تنامەیەكی
راس���تییەكانلەب���ارەیمەلیك���یك���ورد
ش���ێخمەحموودكردووە،جیاوازلەوانەی
ب���ۆمەبەس���تیئایدیۆلۆژیدەیانویس���ت
كەس���ایەتیوخەباتەكەیبش���ێوێنن،لە
كتێبی)كوردس���تانوشۆڕش���ەكەی(دا،
رەخنەلەش���ێخمەحمووددەگرێت،بەاڵم
چونكەهەمووكەسدەزانێلەروانگەیەكی
كوردستانیونەتەوەییانەوئەكادیمیانەوە
دەپەیڤێت،گەردناخاتەس���ەردڵیكەس،
ئەوەتامامۆستادەنووسێت:"شێخبەهۆی
ئەومەكانەئاینییەیبەمیراتبۆیمابووەوە،
بەداخەوەدژیبیرینوێورۆش���نبیرانی
كوردبوو.ئ���ەمتوێژاڵەیلەبەڕێوەبردنی

كارەگرنگوبایەخدارەكاندوورخس���تەوە
وكەس���انیدواكەت���ووول���ێنەهاتووی
لەشوێندادەنان،ئەوانەیهەمیشەپێیاندا
هەڵدەداومەراییوكلكەلەقێیاندەكردو
ماستاویانسارددەكردەوە.سكرتێرەكەی
كە)رەحمەكانێسكانی(بووهەمووپیاوە
هەڵبژاردەویەكییەكیەكانیدەبووغزاند،
ش���اعیریكوردئەحمەدموختارجافلە

ش���یعرێكیداشۆریندازەمیشێخدەكاتو
دەڵێت:جائیزەبۆمیلل���ەتوكوردایەتی
بێرەش���بەڵەك،باجیرەحمەبێقەزابێ
نایەڵێرێكهەڵپەڕین."بەداخەوەبەشێكی
زۆرلەوانەیئەمڕۆلەكوردستاندا،چاوساخ
ورێنیش���اندەروراوێژكاریسەرۆكەكانن،
هەرل���ەجومل���ەی)رەحم���ەخانەكەی(
سەردەمیشێخمەحموودن،دەناخێرەمام
جەالللەناوئەوهەمووكادیرورۆش���نبیر
وخوێندەواروهەڤاڵیش���اخوشارەیدا،
كەس���ێكیبەدگومان���یوەك���وقانعیفەرد
هەڵدەبژێرێت،بیرەوەریەكانیومێژووەكەی

بۆبنووسێتەوە!
هەمووئەوكەسایەتییەسیاسییەكورد
وبیانیان���ەیكەدۆس���تی���اندووژمنی
مستەفابارزانین،گەواهیئەوەدەدەنكە
مس���تەفابارزانیدەورێكیگەورەیگێڕاوە
لەدامەزراندنیكۆماریكوردس���تاندانەك
بەپێچەوان���ەوەوەكقانعیف���ەردئیدیعای
ئەوەدەكاتكەبارزانیوس���ەرۆككۆماری
كوردس���تاندژییەكتربوون.لەتازەترین
گفتوگ���ۆكەمنلەگەڵش���ێخیبەتەمەن
عیزەدینیحوس���ەینێكردوومە،مامۆستا
دەڵێ���ت:"دیارەهەموش���ماندەزانینكە
مەالمس���تەفائەوكاتەژەن���راڵبوووئەو
هەمووپیشمەرگەیەیلەگەڵبوو،دەورێكی
گ���ەورەیگێڕالەدروس���تكردنیكۆماردا،
دواییشك���ەكۆماررووخالەگەڵدەوڵەتدا
كەوتنەشەڕەوەوچووبۆشوورەوی."

مێ���ژوویبارزانیی���ەكانل���ەكۆم���اری
كوردس���تانوپاش���انكش���انەوەیانبۆ
سۆڤییەتوشەڕیسێدەوڵەتیداگیركەر،
مێژوویەكەكەهەمووس���یخوڕەكانیدنیا
ب���ەقانعیفەردیش���ەوەناتوان���نلەكەداری
بك���ەن،ئازایەتیولەخۆبردووییبارزانیش
ش���تێكنییەكەبۆیبهۆنرێتەوە،ئەوەتا
عەلیئەس���غەرئیحس���انیكەیەكێكەلە
ئەفس���ەرانیراپەڕینیخوراسانوپاشان
دەچیتەناوس���وپایمیللیئازەربایجانەوە
ل���ەبیرەوەریاكانی���داباس���یخۆڕاگریو
ئازایەتیبارازانییەكاندەكات،كەبێگومان
دەیانتوانیتەس���لیمییەكێكلەوواڵتانە
ببن،ب���ەاڵمئەوەیانقبوڵنەك���رد،ئەوەتا
لەزمانیمەالمس���تەفاوەدەڵێت"هەموو
شتێكیمنئەوتفەنگەمە،تائەوتفەنگەم
هەبێهەرگیزاوهەرگی���ززەلیلنابم.من
تەس���لیمنابم،تێدەكۆشم،ش���ەڕدەكەم،
دوژم���ندەكوژمودەكوژرێم."ئیحس���انی
دەڵێ"ئێس���تاشرووخس���اریپیاوانەی
ئەومهەرلەیادە."نووس���ەرولێكۆڵەری
س���وێدی،ئۆلفتاندبێریل���ەدواكتیبی
خۆیدادەربارەیچوون���یبارزانییەكانبۆ
رۆژهەاڵتیكوردس���تاندەنووس���ێت:"لە

دا،بارزان���یعێراق س���ێپتێمەبری1945
بەجێدەهێڵی���ت.ب���ەخ���ۆیودەهەزار
كەسەوەكەسێهەزاریانپێشمەرگەبوون
لەسنوورەوەس���اڵی1946روولەئێران
دەكەنودەبنەخزمەتكاریمەهاباد.لێرە
ئام���ادەكاریبۆكۆمارێكیت���ەواوكوردی
دەكرێت.بارزانیدەكرێتەیەكێكلەچوار
ژەنراڵەك���ەیكۆمارودەكرێتەبەرپرس���ی

بەرەیبۆكان–س���ەقز".شاراوەنییەلە
مێژوودا،كەئینگلی���زەكانوعێراقییەكان
ت���ادوانوقتەیس���نووریشبەبەردەوامی
بۆردوومانیبارزانییەكانیانكردوتەنانەت
لەدوایرووخانیكۆماریشبەئاگروئاسن
رووب���ەڕوویبارزان���یبوون���ەوە،ئەوەبوو
دوایهەژدەمان���گبەرەنگاریقارەمانانە
خۆیانگەیاندەیەكێتیس���ۆڤیەت،ئەگەر
بارزانیی���ەكانك���وردنەبوونای���ەبێگومان
ئێس���تادەیانفیلمورۆمانتەنهالەس���ەر
ئ���ەوكاروان���ەمێژووییەدروس���تدەكرانو
دەنووسران،ئەگەرتەنهائەوهەژدەمانگە
وەكخەب���اتبۆبارزانیبنووس���رێتئەوا
دەبێمێژوویكوردش���انازیپێوەبكات.
كەوات���ەئ���ەوەیقانعیفەردباس���یلێوە
دەكات،گوای���ەئینگلیزەكانویس���تویانە
لەرێگەیبارزانییەوەكۆماریكوردس���تان
بڕوخێنن،نەكهیچمەنتیقێكیتێدانییە،
بەڵكووەكوس���وێدیشدەڵێن،قسەیەكی
ق���ۆڕەوهیچیت���ر.چونكەئەگ���ەرهێزی
چەكداروخ���اوەنتەجروبەیبارزانییەكان
نەبووایەرەنگەكۆم���ارئەو11مانگەیش
بەرگەینەگرتایە،پاش���انئەگەرپێشەوا
وبارزانییەكتریانخۆشەنەویستایە،چۆن
پێش���ەوائەوبڕواگەورەیەیب���ەبارزانی
دەكردكەبیكاتەبەرپرس���یگەورەترینو
پرمەترس���یدارترینبەرە،بەرەیبۆكانو
سەقز.تەنانەتلەزۆرلەوێنەكانداهەمیشە

بارزانیوپێشەواپێكەوەدەبینرێن.
لەهەم���وودنی���اداكاتێكئەرش���یڤە
موخابەراتییەكاندەكرێنەوە،لێكۆڵینەوەی
وردی���انلەس���ەردەك���رێودەخرێنەژێر
پرس���یارەوە،ئاخ���رخ���ۆناكرێ���تهەر
ئەفسەرێكیبەریتانیوئەمریكینامەیەكی
نهێنینووس���یبێتوبەمەزاجوئارەزووی
خۆیش���تینووس���یبێت،بكرێتەشتێكی
پیرۆزوس���ەرچاوەیەكیراس���ت،ئەوەی
كەزیاترگوماندەخاتەس���ەرقس���ەكانی
قانعیفەردئەوەیەكەئەوكابرایەبەبێهیچ
تێبینییەكقسەكانیانوەكخۆیریوایەت
دەكاتوتەنهائەوبەڵگانەدەهێنێتەوەكە
س���ووكایەتیبەكورددەك���ەن.ئەوەنییە
هەرخۆیبۆرووسووركردنیخۆیرەخنە
لەرەشیدییاس���ەمینیدەگرێتودەڵێت
"كاتێ���ككتێبەكەیكەبەفیتیس���اواك
نووس���یویەتیدەخوێنیتەوەقێزتلەكورد
دەش���ێوێتەوە"،مەگەرئەوەیئەوئێستا
دەیكاتهەمانش���تنییە،بەاڵمبەفیتی
الیەنێكیدیكەدەیكات.قانعیفەردورەشید
یاس���ەمینیلەهەمانكانیئاودەخۆنەوە،
تەنهاجیاوازییەكەئەوەی���ەئاوەكەیئەم
ئیس���المییە،دەناخۆكۆماریئیس���المی
ئێ���رانرۆژهەاڵتیكوردس���تانینەكردووە

بەبەهەش���تبۆكورد،ئەگ���ەرقانعیفەرد
راستدەكاتوسیاسەتبەمانای)تەدبیر(
وەكخۆیدەڵێتدەكات،بۆلەئاس���ات
ئەوهەم���ووتاوانانەیكۆماریئیس���المی
بێدەنگە،مەگەركەس���ێكیوەكمامۆستا
فەرزادكەمانگەروهاوڕێكانیچتاوانێكیان
كردب���ووجگەل���ەوەیك���ەكوردبوونبە
بەرچ���اویدنیاوەلەس���ێدارەدران،بەاڵم
قانعیف���ەردهەمانرۆژتەنیابەس���وپاس
بۆكۆماریئیسالمی،سەمیناریناساندنی
كتێبەك���ەیلەنێ���وجەرگ���ەیت���اراندا
بەڕێوەبرد،بەاڵمئەوچونكەس���ووكایەتی
بەكورددەكاتپاداش���تدەكرێوبەدۆالر

باردەكرێت.
ڤاڵسترۆم تۆرد س���وێدی، نووس���ەری
ل���ەكتێبێكدابەن���اوی)چی���اكانتەنها
هاوڕێمان���ن(كەس���اڵی1975چاپكراوە،
زۆربەوردیوبەدیقەتەوەباس���یژیانی
ئەوكاتەیكوردس���تانیك���ردووەكەئەو
سەردانیكردووەولەگەڵمستەفابارزانی
گفتووگۆیەكیكردووەكەلەكۆتاییەكەییدا
نەكوەكیەكێكلەسەركردەكانیجیهان
ن���اویدەباتبەڵكودەڵێ���ت:ئەوانەكێن
لەگەڵبارزان���یبەراوردی���انبكەی:"بیرم
كردەوەدەبێئەوپیاوانەیدنیاكێبنكە
بەراوردیانبكەیلەگەڵئەمپیاوەدا؟شای
ئێرانكێیە..كیسنجەر،پاڵمە،ویلسن؟
رەنگەئەمپیاوەدواسەرۆكیگەالنپەریی

بێت،دواسەرۆكوتاقانەبێت."
هێن���دەس���ەرچاوەوبەڵگ���ەزۆرنكە
تیزەك���ەیقانعیفەردیپ���ێبكەیتەبڵقی
س���ەرئاو،ه���ەروەكچ���ۆنمامۆس���تای
مێژووس���ادقیزیبالەزانك���ۆیتارانبە
قانعیفەردیوت���ووەتۆلەئەلفوبێیمێژوو
نازانیتونمرەیسفردەدەمەكتێبەكەت.
بۆی���ەئ���ەوەیقانعیف���ەردل���ەگفتوگۆو
كتێبەكەی���دادەیڵێ���تهی���چبەهایەك���ی
مێژوویینییە،چونكەبەپارەیسیاسەت
وبۆمەبەستیسیاس���ینووسراوە،تەنها
مەبەس���تێكیسیاس���یل���ەپش���تەوەیە،
ئێ���راندەیەوێلەوكەنااڵن���ەوەقەلەقیو
دوودڵ���یلەنێوكوردس���تانداباڵوبكاتەوەو
ئەوكەشوه���ەوایلەیەكترنزیكبوونەوەی
پارچەكانیكوردستانلەباربەرێت.یەكێك
ل���ەس���ەركردەكانیباكووریكوردس���تان
وتویەتیئێ���رانبەلۆكەدوژمنەكانیخۆی
سەردەبڕێت،رەنگەئەوجۆرەسیاسەتەش

بەشێكبێتلەوسەربڕینە.
دەمەوێئەموت���ارەبەچەندپەیڤێكی
كۆتاییلێكۆڵینەوەیەكیخۆمكەلەس���ەر
شۆڕشیئەیلولكردوومەولەساڵی2004 
داوهی���چگۆڤ���ارورۆژنامەیەكیحیزبی
وناحیزبیباڵوی���اننەكردەوە،چونكەبە
قس���ەی)رەحمەخان���ەكان(یناوحیزبو
حكومەتزەرەریپ���ەزیهەبوو،ئەوەش
بۆیەدەڵێمكەقسەیمنلەسەرشەخسی
مس���تەفابارزانیقس���ەیئەم���ڕۆمنییە،
چونكەتێروانینیمنبۆبارزانیمس���تەفا
ئەوس���اوئێستاهەریەكشتبووە،بۆیە
ئەوكاتەنووس���یومە:"س���اڵێكبەس���ەر
هەرەسیشۆڕش���یئەیلولداتێنەپەڕیكە
خەباتیچەكداریلەكوردس���تاندادەستی
پێكردەوە.گەلێكگرووپوالیەنبەشداریان
كردوئەس���پیخۆیانتاودا،بەاڵممارتین
ڤانبرۆنس���ینوتەنیئەمجارەیانتەنهابۆ
"رزگاركردنیكوردس���تان"ن���ا،بەڵكوبۆ
ئ���ەوەیكێئازابێتوجێگەیمس���تەفا
بارزانیبگرێتەوە،بەاڵمزەحمەتەجارێكی
دیكەمێژوویك���وردبارزانییەكیدیكەبە

خۆیەوەببینێت!."

ئێس���تائەوەیپێویس���تەئاش���كرا
بكرێ���تولێكۆڵین���ەوەیل���ەبارەوە
بكرێ���ت،ئەوەنیی���ەداخ���ۆقانیعی
فەرد،خاوەندكتۆرایەیاننا،چونكە
یەكالیی كامبری���ج زانكۆی ئەوەی���ان
كردووەتەوەوهەونییە.ئەوەشنییە
داخۆقانیعیناموقنیعپیاوێكیخاس
ودڵس���ۆزەبەگەلەكەییاننا،ئاخر
نووس���ینەكانی كەسێكس���ەرچاوەی
بریت���یبنل���ەنووس���راووبۆچوونی
دەزگ���ەموخابەراتییەكانیدەوڵەتانی
لەوەخاستر كوردس���تان، داگیركاری

ناڵێكەتائێستاگوتوویەتی.
راس���تییەكەیئەوەیئێستامایەی
بەدواداچوون ش���ایەنی و لێكۆڵینەوە
وگەیش���تنبەئەنجامەئەوەیە،ئاخۆ
ئەوەقانیعیفەردەفێلیلەمامجەالل
كردووە،یانم���امجەاللبەتێزەكەی
قانیعبووە؟ئاخرتۆزێس���ەیرەلەم
كات���ەداكەم���امج���ەالل،ئەوەندەی
پێویس���تیب���ەپش���تیوانییپارتیو
كاكمەسعودە،نیوئەوەندەكاریبە
مەكتەبسیاس���ییەكەیخۆینییە،ئا
لەمكاتەدانووس���ەرەوەیمێژوویمام
ج���ەالل،ئەوكتێبەیگوایەلەس���ەر
ژیان���یمامجەاللە،بۆناش���رینكردنی
مەالمس���تەفاوشۆڕش���یكوردستان
تەرخانبكات.ئاخۆقانیعبەمقس���ە
ناموقنیعان���ەدەیەوێقەناعەتبەكێ

بكات؟
مامج���ەاللدەڵێقانیع���یفەرد،
جیاوازیلەنێوانمەالمستەفاومەال
مستەفایباوكیفاروقیمەالمستەفا
ن���اكاتوكتێبەكەیهی���چنییە،دەی
پیاوێكئەمەحاڵ���یبێتكامەمێژوو
دەنووس���ێتەوە؟لەوانەیەقانیعیفەرد
مێوژخۆرێكیخ���اسبێت،لێهەرگیز
ب���اوەڕناكەممێژوون���ووسبێت،خۆ
ئەگ���ەرقەولبێتهەركەس���ێكهات
وهەن���دێقس���ەیهەل���ەقوبەلەقی
ریزكردنون���اویناخوێندنەوەیەكی
نوێبۆمێژوو،ئ���ەوەئیترئەوچۆڕە
مێژووەیهەمانەدەبێتەبنێشتەخۆشە

بۆخەڵكیبێئیشوساختەچی.
ش���تیلەجۆریقانیع���یفەردبۆ
قۆش���مەوپێكەنی���نخۆش���ن،بەاڵم
س���ەیرملەرۆژنامەیخەباتدێخۆی
بەبەیاننامەوئەوهەڵوێستنامەی!بێ
ناوەوش���ینومۆركردووەتەوە،ئاخر
قانیعیف���ەرد،بابەت���یدواالپەڕەیە
قوربانن���ەكالپەڕە3،ئەوەكڵۆڵیی
قانیعیان بێناوەڕۆكە بەالڤۆكی هەندێ

لێبووەتەهەنگوین.
لەوانەیەقانیعیفەردلەیەكشتدا
زۆرلێهات���وووبلیم���ەتبێت،ئەویش
ئەوەیەلەماوەیەكیزۆركەمدازۆرترین
درۆیكردوونوئیدیهەربەودرۆیانە
بێتیانشتیدیكە،خۆیگەیاندووەتە
زۆرترینكاربەدەس���تیك���وردوئەو
بیانیان���ەشك���ەدوورونزیكلەگەڵ
پرس���یكوردداتێكەڵبوون.دووریش
نییە،جاروبار)سیاسییەكیعاقڵ!!(
یكورد،كارئاس���انیوچاوڕوونیو

دواتریشدەستخۆشیلێكردبێت.

سهکۆیرووداو

گۆران
محەمەد

قانیعی فەرد
سەری دای لە بەرد

كاوەئەمینمێژووی كورد و بە مانای بێالیەنییەوە لێی بێدەنگ بوون
سوێد

ل������ە هەموو دنیادا كاتێك ئەرش������یڤە موخابەراتییەكان دەكرێنەوە، 
لێكۆڵینەوەی وردیان لەسەر دەكرێ و دەخرێنە ژێر پرسیارەوە، ئاخر 
خۆ ناكرێت هەر ئەفس������ەرێكی بەریتان������ی و ئەمریكی نامەیەكی 
نهێنی نووس������یبێت و بە مەزاج و ئارەزووی خۆی شتی نووسیبێت، 
بكرێتە ش������تێكی پیرۆز و س������ەرچاوەیەكی راست، ئەوەی كە زیاتر 
گومان دەخاتە سەر قسەكانی قانعیفەرد ئەوەیە كە ئەو كابرایە بەبێ 
هیچ تێبینییەك قسەكانیان وەك خۆی ریوایەت دەكات و تەنها ئەو 

بەڵگانە دەهێنێتەوە كە سووكایەتی بە كورد دەكەن
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كەئێمەلەس���ەردەمێكییەكجار
جەنجاڵوپڕهەراوژاوەژاووترسدا
دەژین،ئیدیژیانلێرەوەدەگۆڕێت
بۆترس���ێكیب���ەردەوام،بەجۆرێك
مرۆڤەكانتاموچێژلەساتوكات

وتەمەنیانوەرناگرن.
ئەم���ڕۆل���ەهەم���وورۆژزیات���ر
راگەیاندن، هۆكارەكانی هەواڵەكان،

سیاس���ەتمەداران،نووسەران..باس
لەترسدەكەن.

هەواڵەكان���یتی���رۆروكوش���تار
وجەنگ���ەبەردەوام���ەكان،قەیرانی
داراییوئابووریجیهانوجۆرەكانی
ئەنفلۆنزاووشكەساڵیوكەمبارانی،
قەتیسبوونیگەرما،كونبوونیچینی
هەسارەیەكیدی پێكدادانی ئۆزۆن،
بەگۆیزەویدا،ئەمبارەكانیچەكی
ناوكیوكۆكوژ،بازرگانیبەمندااڵن

وئافرەت���انورفاندنی���انلەالی���ەن
توانەوەی ئەگ���ەری باندەكان���ەوە،
بەس���تەڵەكەكانونقومبوون���یزۆر
لەش���ارەكان،بوومەلەرزە،گڕكان،
رەشەباوزریانەكان،پیسبوونیهەوا
وئاووخاكو،مەترسییەكانیمین

و..هتد.
هەم���ووئەمان���ەوزۆریدیك���ە،

دنی���ایكردووەتەچەرمیچۆلەكەو
لەپاڵگشتپێشكەوتنەكاندامرۆڤ�
ئیدیلەتوانایدانامێنێبەرگەیئەم
هەمووترسەبگرێتوتاموچێژلە

ژیانوەربگرێت.
ئەگەررەوتەكەئاوابڕوات،ئەوسا
دوورنییەترسلەدیاردەوەبگۆڕێت
وببێتەكولتوور.خۆئەگەرئەمەش
رووی���دا،ئەوس���امرۆڤ�لەترس���ان
دەبێتەكۆیلەیدەستیئەمكولتوورە

وناتوان���ێئیدیئافراندنوداهێنان
ئەنجامبدات.

لەمنێوەندەش���دادنیابۆئەوانە
تەخ���تدەبێتودەبێت���ەكێڵگەی
تاقیكردنەوەكانیان،كەبەرژەوەندییان
هەیەلەچاندنیكولتووریترسدا.

ت���رسوترس���اندنئامانج���یبە
كۆیلەكردن���یمرۆڤەكان���یهەی���ەو

هەڕەشەی بەردەم دەخاتە هەمووان
ت���رسوتۆقاندن���ەوە،ب���ەجۆرێك
مرۆڤ���ەكانرۆژانەوس���اتلەدوای
س���اترووبەڕوویت���رسدەبنەوەو
لەوساتەدادەژینكەتێیدادەبنو،
ناتواننهەنگاوێكل���ەئایندەنزیك

ببنەوە.
لێ���رەدادەردەكەوێ���تك���ەهۆی
ترسە كولتووری ئەم س���ەرهەڵدانی
بریتیی���ەل���ەمهەم���ووكارەس���اتە

كە وئابوورییوسییاسییە، ژینگەیی
پەرلەمانەكانیجیهانبۆهەریەكێك
لەمكێش���انەچەندی���نپرۆتۆكۆلو
نێودەوڵەتی یاسای و رێككەوتننامە
ونێوخۆییانپەسەندكردووە،بەاڵم
كاری���انپێناكرێتوبەدواداچوونیان

بۆناكرێت!
نەهات���ووە ئ���ەوە كات���ی ئای���ا
لە رێزگرت���ن وەك پەرلەمان���ەكان-
قس���ەكانیخۆی���انك���ەنوێن���ەری
گەالن���ن-بەدواداچ���وونبۆیاس���او
بریارەزۆرەكان���یخۆیانبكەن،بۆ
رزگاركردنیگەالنلەمترسەزۆرانەی
مانایەكیانبۆژیانلەس���ەرزەویدا

نەهێشتووەتەوە؟!

* سەرۆكیسەنتەری
لێكۆلینەوەیپردویەكەموەزیری
ژینگەیعێراقدوایرووخاندنی
رژێمیسەدام.

لەژمارە56یرووداو،لەالپەڕەی
س����ەربەهون����ەروكولت����ووردا،كە
منك����ەمج����ارس����ەردانیدەكەم
ی����اندەیخوێنم����ەوە،بابەتێك����ملە
س����ەر)تیپاده����ۆكی����اموزیكی(
خوێن����دەوەكەهەرناونیش����انەكەی
بەالمەوەجەرگدەبڕێتوهەرئەو
خوێندنەوەی بەرەو ناونیشانەش����ی
بابەتەكەرایكێشام:"ژبەركوجلێن
كوردیلبەرمەن����ەهندەككەنالێن
كوردیبەرهەمێنمەبەالڤناكەن."
منل����ەهون����ەریمۆس����یقاهەر
ئەوەندەدەزان����مگوێیلێبگرم،ئیتر
ناخ����مبڕیاردەداح����ەزیلێبكەمیا
نەكەم.جگ����ەلەوەشك����ەهەندێ
كلیپ����یتوركیومیس����ریبەزمانی
كوردیدەبینم،ك����ەهەردەڵێیبە
شێوەیەكیسەقەتدۆبالژكراون،بە
تایبەتیهیهونەرمەندیمێینە،بە
پەلەپ����رۆزێكەناڵەكەدەگۆڕمنەك
حەس����رەتیلەدەس����تدانیرەوشتی
كوردەواریتووشیدەمارگرتنیدڵم

بكات.
دی����ارەئ����ەوكلیپ����ەمیس����ریو
توركیان����ەیكەبەزمان����یكوردی
و دز زەوق����ی و باڵودەكرێن����ەوە
ج����ەردەكاندەوروژێن����ن،رەواجیان
لەوكلیپەرەس����ەنەزمانكوردیو
جلوبەرگكوردیوهونەركوردییانە
زۆرزیات����رەچونك����ەئ����ەوەئەركی
سەرش����انیانە.ئەركیسەرش����انیانە
هونەریكوردیبشێوێننوئەخالقی
كوردیبش����ێوێننوزمانەكەشیبە
دەموردەقوونبادانەوەوێرانبكەنو
لەهەردوودنیادا،گەورەبەرپرسانی
تەعریبچییەكانی ئەوەن����دەی كورد،
ئەنفالچییەكان����ی و كەرك����ووك
كوردستانلێیبەرپرسیارنورۆژێك

دادێلێپرسینەوەیانلەگەڵدابكرێت.
ئ����ەوەدەڵێ����مچونكەپێش����كەوتن
بازدانیكتوپڕنییەبەرەوخەڕەندنی
پەرەسەندنێكی بەڵكو ملش����كاندن،

سروشتییەوبەكاوەخۆبەدیدێ.
مندەس����توپەنجەیكوردانەی

كاكجەمالمحەممەدئەدیبوهاوڕێ
وهاوكارەكانیدەگوشمكەبەرۆحی
كوردیوجل����یكوردییەوەخزمەتی
و دەكەن رەس����ەنەكەمان هون����ەرە
هی����وادارمگۆش����تیالڕان����یخۆیان
بخۆن،بەاڵممنەتیمیللەتفرۆش����ان
وشەرەففرۆش����انوهونەرفرۆشانو
نیشتمانفرۆش����انهەڵنەگرن،چونكە
ئەركیئەوانەئەوەیەكوردبۆتوركو
عارەبرامبكەنوهەرچیهەمانە،بە
شەرەفیشەخسیونیشتمانیشەوە.
بەقوڕگیئەوداگیركەرانەدا،بەرەو
نەمانببەنەخوارێولەوس����ەرەوە،
بەئەتككراویوعیبرەتكراوی،رووت

وقووتورەجاڵلێیدەرچین.
گەورەییجەمالمحەممەدئەدیب
وئ����ەوخوش����كوبراس����ەربەرزو
س����ەروەرانەیك����ەكاریهون����ەری
كاتێ����ك ئەنجام����دەدەن، لەگەڵ����دا
دەگاتەلووتكەبەپێچەوانەیرەوتی
چەواش����ەكارییەوە،وەكزۆركەسی
دڵس����ۆزوخەمخۆرینەتەوەكەمان،
مەلەبكەنوخۆبەدەستەوەنەدەن

ونەبوونیپارە،كەبۆچەواشەكاری
هەڵدەڕژێتوحیس����ابیبەملیاردە،
چۆكیانش����لن����ەكاتوهەنگاویان
خ����اونەكات����ەوەوئەوینی����انب����ۆ
رەسەنایەتیهونەریكوردیوجلی
كوردیوزمانیك����وردینەمرێنێ..

هونەرمەندیبێدەرەتانلەئەوروپا،
لەسەرشەقامەكانهونەریخۆیان
پێشكەشدەكەن.بائەوسەربەرزو
س����ەروەرانەشبیسەلمێنننیشتمانی
ئێمەلەسایدەسەاڵتیخۆماڵییەوە،
ل����ەكۆرپ����ەیجگەرگۆش����ەیخۆی
چاودێرانی بیس����ەلمێنن نەبانە...با
وێرانكردن����ی خەریك����ی نیش����تمان
ئەخ����القوكەلەپووروناس����نامەو
سەروەریماننوهەرچیرەسەنبێت

جێیتێدانابێتەوە.
ت����ۆبڵێیبەرپرس����انئێس����تاش
هەموو لەكاتێكدا نەیێنەوە؟! بەئاگا
ب����ە نەتەوەییەكانم����ان پیرۆزیی����ە
دەس����تیئانقەستسووكدەكرێنو
باریهەناس����ەدانیانلەبەردەبڕێ،
دەرچووانیهەمانئەوقوتابخانەیەی
پیرۆزییەكانی پەالم����اری خۆی����ان،
خۆی����اندەدەن،ب����ەاڵمكەس����انێك
ه����ەنبەرگریلەهونەریرەس����ەنی
ك����وردیبكەن،كەچیب����ەملیاردە
دۆالروقوواڵییبیرەنەوتودرێژایی
قەت����اریتانكەرینەوتوش����ریتی

ئەم بۆ دڵسۆزییەوە سوێندخواردنی
پایتەختیداگیركەروئەوپایتەختی
داگیرك����ەر،كۆڵك����ەخوێندەوارێكی
س����وودمەندوتێرخواردەنابینیتەوە
بەرگ����ریل����ەپیرۆزییەكان����یخۆی
ب����كات!تەنانەتخۆفرۆش����انیشبە
خ����واروژووریمێژوویان����دادێن����ە
خوارێودەچنەسەرێوكادیرێكی
كەناڵەرووتەكان،كەخەریكندەبنە
كەناڵیپ����ۆڕ،ئەوەندەیانتوانانییە
بەوش����ەیەكبەدەنگبێنوبەرگری
ل����ەوكانییەبكەنك����ەژەهراویلێ
دەخۆنەوە.ئ����ەمكڕبوونوبێخەمی
ترسناكە بێمنەتییە،سەرەتایەكی و
بچووكبوونەوە و هەڵوەشاندنەوە بۆ
تائاس����تیئەورۆژگارەی)سەلیبی

سورخ(نانوپەنایدەدان.
هەت����ادهۆك����یدەالل،دهۆك����ی
هەمیش����ەرەنگینورەس����ەنكوڕی
وەكجەم����المحەمم����ەدئەدیبو
كچانیوەكهاوكارەكانیتێداهەبن
ودەستبەردانیكەلەپووریرەسەنی
خۆیاننەبن،بەهەزاركەناڵیرووت
ناتوان����نگیانیكوردبوونیبمرێننو

هەردەبێخۆیانشكستبێنن.
ئ����ەرێحكوومەتەنەدیوبدییەكەی
ك����ورد:ب����ۆهێن����دەحەزت����انلە
بەرهەمیتەزوی����روتەقلیدە؟ئەرێ
بۆهەندەرقتانلەهەمووش����تێكی
رەس����ەنوجوانیكوردییە؟!ئەرێ
قەتقومەئاوێكت����انلەكانیاوەكانی
كوردس����تانژەقنەبووتنەكردووە؟!
چەندینكەناڵیمیسریوتوركیتان
ب����ەزمانیكوردیدان����اوە،دەیەك
كەنالیشبۆكوردوبەكوردیدانێن!
كەناڵێك،خزمەتینەتەوایەتیكورد
بكاتوهون����ەریكوردیبەكوردی

پیشانیكوردبدات!

ب���ەمدواییانەقس���ەملەگ���ەڵگەریالیەكیژنی
س���ەربەPKKكرد.ئەوپێیوابووپێشمەرگەكانی
ئێس���تا،تەنیابۆپارەكاردەكەنوجلیسەردەمی
س���ەددامیانپۆش���یوە.گۆرانیبێژیكوردیشڤان
پەروەریشپێیوابووكەئیدیپێشمەرگەكانتەنیابۆ
پارەكاردەكەن.بەاڵممنئەمەبەشتێكیئاسایی
دەزانم.ئەوەیكەئێس���تاپێش���مەرگەبەمووچەی
بەردەوامكاردەكەن،بەشێكەلەپرۆسەیبەفەرمی
رێكخس���تنیسووپایپێش���مەرگە.تەنیاشتێككە
ناخۆشە،ئەوەیەكەئەوپێشمەرگانەهەندێكجاربۆ

پارتەسیاسییەكانكاردەكەن.
جارانكەپێش���مەرگەدژیس���ووپایس���ەددام
شەڕیاندەكردرەوشەكەجیاوازبوو.ئەوكاتئەوان
ن���ەپارەیانهەب���ووونەخ���واردن.بەڵكویانبۆ
پارتەسیاسییەكەیانیانیشلەپێناوینەتەوەكەیاندا
ش���ەڕیاندەكرد.بەاڵمئێستاپێش���مەرگەچیدیكە
گەریلالنەماونوبوونەتەسەرباز.ئەركیئێستایان
چیدیش���ەڕكردنلەنێوچیاكاندانییە،بەڵكودەبێ
رێ���گاكان،باڵەخانەكانوكاربەدەس���تانبپارێزن.
بۆیەشئەورەخنانەیلەپێشمەرگەدەگیرێنراست

نین.
لەئەوروپاوئەمریكاشهێزەسەربازییەكان)وەك
پێشمەرگە(بۆپارەكاردەكەن.هەرچەندەهەندێك
كەسهەنكەبۆبیروباوەڕەكەیاندەبنەس���ەرباز،
بەاڵمزۆركەسهەیەكاریسەربازیوەكدۆزینەوەی
)كارێكینوێ(دەبینێ.ئەوكەس���انەزۆرجارلەنێو
س���ووپادادەتواننب���ەخۆڕاییبخوێن���ن.ئەوەش
بۆئ���ەوانقازانجێكیگەورەیە.بۆی���ەشفەرماندە
س���ەربازییەكانیانزۆرتروەك)خاوەنكارەكان(یان
دەبینن.هاوڕێیەكیمنلەبەرئەوش���تانەچووەناو
س���ووپایئەمریكاوە.بەوش���ێوەیەئەوهەمكاری
دەس���تكەوتوهەمدەستیش���یكردبەخوێندنێكی

بەخۆڕایی.
كۆڵۆنێڵ���یئەمریكایی)دێنیسچاپمان(پێیوایە
دەكرێلەریزەكانیئاسایش���یكوردس���تانداهەلی
كاركردنین���وێب���ۆگەنج���انبخوڵقێندرێت.ئەو
لێكۆڵینەوەیەكیلەوبارەیەوەبۆكۆلێژیس���ووپای
ئەمری���كائەنجامداوەبەمەبەس���تیلێكۆڵینەوەلە
ئەگەرەكانیدامەزراندنیس���ووپایكوردس���تان.لە
ساڵی1991یش،كاتێكزۆربەیهەرەزۆریخەڵكی
كوردستانبێكاربوو،تاكە)كار(ێككەدەستدەكەوت

پێشمەرگایەتیبوو.بەاڵمئەوەئێستاگۆڕاوە.
رەوشیكوردستانزۆرلەهیئەمریكاوئەوروپا
دەچێت.لێرەكەسبۆئایدۆلۆژیایانیشبۆخزمەتی
زۆرەملێیس���ەربازینابێتەپێشمەرگە،بەڵكووەكو
كارێ���كدەیبینن.هەربۆیەش���ەرێكخس���تنیئەو
پێش���مەرگانەلەچوارچێوەیهەرەمێكیسەربازیی
رێكوپێكوبەجلیسەربازییمۆدێرنەوەزۆرئاسان
بووەومەشقیپرۆفێش���ناڵیشوەردەگرن.ئەوەش
بەومانایەنییەكەپێشمەرگەكانلەپێناوئۆتۆمبێلی
مۆنیكادادەبنەپیشمەرگە!بەڵكومانایئەوەیەكە

ئێستابوونەتەسووپایەكیرێكخراو.
لەگەڵئەوەش���دانابێلەبیرمانبچێتكەهێشتا
لەموسڵوكەركووكوخانەقینوبەغداپێشمەرگە
ژیانیخۆیاندەخەنەمەترسییەوەودەبنەئامانجی
هێرش���ەتیرۆریس���تییەكان.ئەوانژیانیانزۆرترلە
گەریلالكان���یپەكەك���ەلەقەندیلول���ەهێزەكانی
ئاس���ایشوپۆلیسلەناوچەكانیژێردەس���ەاڵتی
حكومەتیكوردس���تاندالەژێرمەترسیدایە.بۆیەش
رۆڵ���یپێش���مەرگەنابێقەتبەبچ���ووكببیندرێ
و،دەب���ێپ���ارەوەرگرتنیش���یانوەكهەوڵێكبۆ

مۆدێرنیزەكردنیكوردستانسەیربكرێت.

بۆچوون

با پێشمەرگە پارە 
وەرگرێ

حەكیم
كاكەوەیس

ئەم كڕبوون و بێخەمی و بێمنەتییە، س������ەرەتایەكی 
ترسناكە بۆ هەڵوەشاندنەوە و بچووكبوونەوە تا ئاستی 
ئەو رۆژگارەی )سەلیبی سورخ( نان و پەنای دەدان

ئەگەر رەوتەكە ئاوا بڕوات، ئەوسا دوور نییە ترس لە دیاردەوە بگۆڕێت و ببێتە كەلتوور. 
خۆ ئەگەر ئەمەش روویدا، ئەوس������ا مرۆڤ� لە ترس������ان دەبێتە كۆیلەی دەستی ئەم كەلتوورە و 

ناتوانێ ئیدی ئافراندن و داهێنان ئەنجامبدات.

جەمال محەممەد ئەدیب..

 تۆ بڵێی كۆڵبدا؟!

پێشێلكردنی یاسا و كەلتووری ترس

والدیمیرڤان
ویڵخنبێرخ

عەبدولڕەحمان

سدیق٭
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پێش���نیازیدامەزراندنییەكێتیینووس���ەرانیوەرزشی
كوردس���تانكارێك���یپڕبایەخە،ئەمدام���ەزراوەلەزۆر
لەواڵت���ەپێش���كەوتووەكانهەیە،تەنانەتس���ااڵنەئەم
رێكخراوان���ەلەواڵتەكانیانباش���ترینەكانیس���اڵدیاری
دەك���ەنوخەاڵتیتایب���ەتبەخۆیانهەی���ە،هیوادارم
ئەمئاواتەیكەس���یخاوەنبیرۆكەوتەواوینووسەرانی
وەرزش���یكوردس���تانبێتەدی،تابتواندرێتهۆكارێك
بێتب���ۆپۆلێنكردنوبەپس���پۆڕكردنوئەكادیمیبوونی
نووس���ینیوەرزشی،خۆزگەبەرپرس���انیئەمهەرێمەبە
چاویخزم���ەتولەدایكبوونبڕواننەئەمپێش���نیازەو
بەدەردیڕێكخراوەكەیترینەبەن،نووس���ەرانیبواریوەرزش���یشبەجیاوازیبیرو

بۆچوونیانەوەبڕواننەئەمپێشنیازە.

دامەزراندن���ییەكێتی���ینووس���ەرانیوەرزش���ی
بەپێویستدەزانم،بۆئەوەیرۆژنامەنووسونووسەر
لەیەكدیجی���ابكرێنەوەوهەرالیەكئەركوماف
وس���تراتیژییەتیكارەكانیدی���اربێت.زۆرێكهەن
تەنیاوتاردەنووسن،كەچیخۆیانبەرۆژنامەنووس
دەزان���ن،لەكاتێكداوەكپیش���ەهەردووبوارەكەلە
یەكدیجیاوازنوش���ێوازیكاركردنیشیانجیاوازە،
بۆی���ەبوون���ییەكێتیینووس���ەرانیوەرزش���یبۆ
یەكالكردنەوەیئەوبابەتەپێویس���تە،جگەلەمەش
ئەویەكێتییەلەبەشێكیزۆریواڵتانیدنیاداهەیەو
لەپرسوڕاوەرزش���یییەكانوراپرسیوبەرەوپێشبردنیئاستیوەرزشومێدیای

وەرزشیدابەشدارە.

پێمباشبووبیرۆكەیدامەزراندنییەكێتیینووسەرانیوەرزشی
هات���ەكایەوە،ئەمرێكخراوەكەلەزۆربەیواڵتانیدیكەدابوونی
هەیە،بالێرەشهەبێت،چونكەزۆرنووس���ەریوەرزشیبەتوانا
لەكوردس���تانداهەیە،بەمەرجێكس���ەربەخۆبێتوهاوشێوەی
ئەوان���یدیكەحیزبینەبێتوئەندامانیب���ەتەوافووقنەخرێتە
سەركورس���ییەبریقەدارەكان.پێویستەبەردیبناغەییەكێتیی
نووس���ەرانیوەرزشی،بەپێچەوانەیئاراس���تەیحیزببێت،با
یەكەمیندەس���تەبەدامەزراندنبێتوب���ۆ6مانگكاتیبێت،
دواتركاربۆكۆنگرەیگش���تیبكرێتوهەڵبژاردنپۆس���تەكان
دی���اریبكاتوهەڵبژاردنەكەشجیاوازبێت.ئەوكاتئێمەشبەهەمووتوانایەكلەخزمەتیئەو

رێكخراوەدادەبین.

رووداو-ایالف
یاریزانیتۆپیپێیهەڵبژاردەیئەرجەنتینویانەیبەرشەلۆنەیئیتاڵی،لەالپەڕەكەیلەماڵپەڕیتویتەردابەبۆنەیهاتنیمانگیرەمەزانپیرۆزباییلەالیەنگرەموسڵمانەكانی
كردووەونووس���یویەتی"هاتنیرەمەزانمانگیرۆژووگرتنلەهەمووبرادەروهاندەرەموس���ڵمانەكانمپیرۆزدەكەم.دۆستانمخۆشمدەوێن."لەبەرامبەریشداسەدانكەسسوپاسیان

كردووە.میسیتەمەن23ساڵهیوادارەلەخولیتازەیئیسپانیدا47گۆڵیدیكەتۆماربكات.

وهرزش

میسی: رەمەزان لە هاندەرە موسڵمانەكانم پیرۆز بێ 

هەولێر)رووداو(

یانەیهەولێریپاڵەوان���یخولینایابی
یانەكان���یكوردس���تانیوەرزیراب���ردوو،

ب���ەمەبەس���تیباش���ترخۆئامادەكردنبۆ
یارییەكانیخولینایابییانەكانیكوردستان
بۆوەرزینوێ،بەنیازەكەمپێكیمەشقیو
راهێنانلەواڵت���یتوركیائەنجامبدات،بۆ
ئەوەیخۆیبۆوەرزیئەمساڵباشترئامادە
بكاتوبتوانێتپارێزگاریلەنازناویخولی
نایابیكوردستانبكات.لەمبارەوەسەمیر
س���دیق،راهێنەرییانەیوەرزش���یهەولێر
لەلێدوانێكدابۆ)رووداو(ئاش���كرایكردكە
ئەوانبەبنیازنب���ۆئەنجامدانیكەمپێكی
مەش���قیبچنەتوركیاوتەنی���اچاوەڕوانی
تەس���دیقكردنیدارایییانەكەمانینوگوتی
"ب���ۆباش���ترخۆئامادەك���رندەمانەوێت
كەمپێك���یمەش���قیل���ەتوركی���ائەنجام
داواكاریش���مانپێشكێش���كردووە بدەینو

تەنیاچاوەڕوانیئەوەینتەس���دیقیدارایی
یانەكەمانبێتەوەبۆئەوەیسەفەربكەین"،
هەروەهاراهێنەرییانەیهەولێرگوتیش���ی
"ئێستائێمەلەس���ەرەتایخۆئامادەكردن
داینوهی���چیاریزانێك���ییانەكانیترمان
نەهێن���اوە،تەنان���ەتچەن���دیاریزناێكمان
رۆیش���توونبەاڵمئەوەكاریگەریمانلەسەر
ناكاتوس���وورینلەس���ەربەدەستهیچنانی
نازناویزیاتربۆزیاتررازیكردنیجەماوەری
خۆمان"سەمیرئەوەش���یدووپاتكردەوەكە
بەنیازنی���نیاریزانیدیك���ەبكڕنوگوتی
"ئێم���ەزیاترگرنگیب���ەیاریزانانیخۆمان
دەدەی���نودەمانەوێتیاری���زانپێبگەینین
وبەكۆشش���ەكانیخۆماندەس���تكەوتو

ئەنجامیباشبەدەستبهێنین."

بەمەبەستی ئەنجامدانی كەمپێكی 
مەش������قی و راهێنان، یانەی هەولێری 
پاڵەوان������ی خوڵی كوردس������تان دەچێتە 
ئ������ەوەی وەك  واڵت������ی توركی������ا، بۆ 
دەمانەوێت  "ئێمە  دەڵێت  راهێنەرەكەی 
بەت������ەواوی خۆمان ب������ۆ وەرزی نوێ 
ئام������ادە بكەین، چونك������ە دەمانەوێت 

زیاتر نازناو بەدەستبهێنین."

سەفین كانەبی بەناوی بەرپرسێكی یانەی هەولێر لە توركیا مەشق دەكات
گەورە هەڕەشەی لێكردم

تاریق عەبدولڕەحمان:

دەبێ���تئ���ەمرێكخراوەس���ەربەخۆبێ���ت،دووربێتلەهەر
دەس���تتێوەردانێكیحیزبی،كاریرۆژنامەنووسیئەندامەكانیشی
دوورب���نلەتەرەفگیریوش���ارچێتیوحیزبایەتی،نەكوەك
رێكخراوەرۆژنامەنووسییەكانیرابردووبێت.ئەگەریدامەزراندنی
یەكێتیینووس���ەرانیوەرزشیوس���ەركەوتنوهەرسنەهێنانی
بەس���تراوەبەس���ەربەخۆبوونییەوە،ئەگ���ەربتوانرێتئەوكارە
بكرێت،ئ���ەوابێگومانوەكئەوانیراب���ردووهەرسناهێنێتو
كاری���انبەفیڕۆناڕوات،س���ەربەخۆبوونوكارك���ردنلەپێناو
بەرژەوەندییگش���تیووەالنانیبەرژەوەندییتەس���كیحیزبی
ك���ەبە"ش���ێرپەنجە"یدەزانم،دورەپەرێزیلەش���ارچیەتیو
هاوش���ێوەكانی،كلیلیس���ەركەوتنیئەمرێكخ���راوەن.كەهەموومانئامادەی���نبۆهۆكاریو

سەرخستنیرێكخراوێكیلەمجۆرە.

رێكخراوێكی 
دوور لە 

حیزبایەتی 
خواستی 

نووسەرانی 
وەرزشی 
كوردستانە

هەولێر،سلێمانی)رووداو(

دوایئەوەینووسەرێكیوەرزشی
پێش���نیازیهاتنەكای���ەییەكێت���ی
نووس���ەرانیوەرزش���یكرد،ئێستا
چەندنووسەرێككاربۆدامەزراندنی
ئ���ەویەكیەتیی���ەدادەك���ەن،ل���ەو
"رووداو"رایهەندێكی���ان ب���ارەوە

دەخاتەڕوو.

سامان بریفكانی، بەرپرسی راگەیاندنی یانەی وەرزشی هەولێرزانا قادر عەزیز، سكرتێری پێشووی كۆمەڵەی رۆژنامەنووسانی كوردستان

هیوا مەال قادر، سەرنووسەری هەفتەنامەی ئاوێنە سپۆرت ئەرسەالن عەبدوڵاڵ، سەرپەرشتیاری هەفتەنامەی هەولێر سپۆرت

تایبەتبەرووداو

تاریقعەبدولڕەحمان،سەرۆكییانەی
بروس���كوئەنداملەیەكێتیتۆپیپێی
عێراق،ئاشكرایكردكەسەرۆكییەكێتی
تۆپیپێیكوردستانبەناویبەرپرسێكی
گ���ەورەوبەزمانیهەڕەش���ەوەقس���ەی
لەگەڵك���ردووەوپێیگوتووە"ئەگەربۆ
هەڵبژاردنەكانییەكێتیتۆپیپێیعێراق
بچییەبەغدالەسەركارەكەتالدەدرێی."
تاری���قعەبدولڕەحم���ان،تایب���ەتبە
)رووداو(ئاش���كرایكردكەس���ەفین
كانەبی،بەناویبەرپرسێكیگەورەی
كردوە لەگەڵ قس���ەی كوردستانەوە
وهەڕەش���ەیئەوەیلێكردوەئەگەر
بچێتەبەغدلەسەركارەكەیالدەبرێت
وگوتی"ئەوبەناویبەرپرس���ێكەوە
هەڕەش���ەیكرد،كەبڕواناكەملەو
ئاستەبەرزەداقسەیانلەگەڵسەفین
كردبێ���توپێی���انگووتبێتبڕۆئەو
قسانەبكە،چونكەئەوبەرپرسەهەر
ن���اومنازانێت."تاریقبەپێكەنینەوە
ئاماژەیبۆئەوەكردكەدوایقسەكانی
سەفین،چووەتەبەغداوهاتووەتەوە
"نەكفەسڵنەكرام،بەڵكوجوانترین
پێشوازیش���ملێكرا،تەنانەتهەندێك
بەرپرسپێیشانوتملەبەغدائاگات
لەخ���ۆتبووایەلەب���ەرتەقینەوەو
"مجامەلەی ئاساییش."گوتیشی باری
هی���چبەرپرس���ێكناك���ەم،ئەگ���ەر

هەربەرپرس���ێكتەلەفۆنیب���ۆكردبام،
ناوەكەمئاش���كرادەكرد،چونكەواڵتێكی
دیموكراتییەووافێربوومەراس���تییەكان

بڵێموقەتلەڕاستیالنادەم."
)رووداو(پەیوەندیبەسەفینكانەبی
ك���رد،بۆئ���ەوەیلەمب���ارەوەبەرگری
لەخۆیبكات،بەاڵمناوبراوئامادەنەبوو
قس���ەبكاتوتەنیاگوتی"ئەگەرعاجز
نەبن،منقس���ەناك���ەم،هیچتەعلیقێكم

لەسەرئەوقسانەنییە."


