فایلی

باشووری
کوردستان

ئەو ئەرکانەى بە هێزەکانی ئاساییش سپێرراوە:
بەرەنگاربوونەوە بوە لەگەڵ (داعش ،قاعیدە ،مادەی
هۆشبەر و بەدواداچوون)
ئا :ئەفشین

لیوا حەسەن نووری
بەڕێوەبەری گشتیی
ئاساییشی سلێمانی

لیــوا حەســەن نــووری بەڕێوەبــەری گشــتیی ئاساییشــی ســلێمانی
لــەم دیــدارەدا بــاس لــە دۆخــی ئەمنیــی شــارەکانی هەرێمــی
کوردســتان و شــاری ســلێمانی بــە تایبەتــی دەکات .ئــەو
بــڕوای وایــە چەندیــن مەترســی ڕووبــەڕووی کۆمەاڵنــی خەڵکــی
کوردســتان دەبێتــەوە ،وەکــوو دیــاردەی کوشــتن ،ڕفانــدن ،تــاوان،
مــادەی هۆشــبەر و دزینــی ئۆتۆمبێــل.

*ڕەوشی ئەمنی کوردستان بە گشتی

ئەمەیــش جۆرێــک لــە دڵنیایییــە بــۆ

دوور خرانەوە.

و شــاری ســلێمانی بــە تایبەتی لە چ

هاواڵتییــان کــە خەڵکــی تاوانبــار لــە

* زۆربوونی دیاردەی مادەی هۆشــبەر

دۆخێکدایە؟

کۆمەڵگا دوور دەخرێنەوە.

و باڵوبوونەوەی لە کوردستان ،بۆچی

لیــوا حەســەن :بــە گشــتی ســلێمانی

*دوای ئەوەی گروپە ســێ کەسییەکە

دەگەڕێتەوە؟

لــە ڕەوشــێکی زۆر ئارامدایــە ،دۆخــی

دەســتگیرکران ،خەڵک زیاتر هەســتی

لیوا حەسەن :بە داخەوە لە کوردستان

شــارەکە باشە و تاوانیش وەکوو هەموو

بە دڵســۆزیی ئێوە دەکرد ،ئێوە چۆن

ناتوانرێت بەتەواوەتی بەربەم دیاردەیە

شــوێنێکیتر لە ســلێمانیش ڕوو دەدەن و

دەتوانن بەر بەم جۆرە گروپانە بگرن،

بگیرێــت و کۆنتــڕۆڵ بکرێــت .تەنیــا

ئاســایین ،بــەاڵم ئێمــە هاواڵتییــان دڵنیــا

یان ئایا دەتوانــن بەتەواوی بنبڕیان

هەرێمــی کوردســتان نییــە ،بەڵکــوو

دەکەینــەوە ،کە دۆخی شــاری ســلێمانی

بکەن؟

واڵتانــی دراوســێش بــە دەســت ئــەم

زۆر ئارامە و هیچ گرفتێک نییە.

لیوا حەســەن :ئێمە لە دوای ئەو ســێ

دیاردەیــەوە دەناڵێنن ،مادەی هۆشــبەر لە

*گفتوگــۆی ئێمــە لــە ســەر ئەوەیە

کەسە ،خەڵکی تریشمان دەستگیر کرد

هەمــوو ناوچەکــە ڕووی لــە زیادبــوون

کــە قســەکانی ئێــوە دڵنیایــی زیاتر

و ژمارەیان گەییشــتە شــەش کەس ،لەم

کــردوە ،لــە هەمــوو ســنوورەکانەوە

ببەخشێت بە خەڵک بۆ ئەوەی هەست

گروپە کەســی عەرەبیشــی تێدایە ،ئەم

ئــەو کەســانەی کــە بازرگانــی بــە

بە ئارامیی زیاتر بکەن؟

گروپــە لێــرە ئۆتۆمبێلیــان ڕفاندوە و بە

مــادەی هۆشــبەرەوە دەکــەن ،بەئاســانی

لیــوا حەســەن :ئێمــە دڵنیاییــی تــەواو

کەســانێک لە خــوارووی عێراقیــان داوە

دەیهێننــە نــاو کوردســتان ،ناتوانیــن

بــە خەڵــک دەدەیــن ،کــە دۆخەکــە

و ئەوانیــش ئۆتۆمبێلەکانیــان بــۆ ئــەم

بڵێیــن ئــەم دیاردەیــە تەنیــا لــە هەرێمی

بەتەواوی ئارامە ،هیچ کێشــەیەک نییە،

گروپــە فرۆشــتوە ،گروپەکــە شــەش

کوردســتان ڕووی لــە زیادبــوون کردوە،

بــە پێچەوانــەوە ئــەو ڕووداوانــەی کە

کەســن ،جگــە لــە ســلێمانی خەڵکــی

بەپێچەوانــەوە لــە هەمــوو ناوچەکــە

دەبینرێــن و لــە شــارەکە ڕوو دەدەن،

شــاری تریشــی تێدایــە ،خۆشــبەختانە

بەگشتی زیادی کردوە.

هەمــوو تاوانــکاران دەســتگیر دەکرێــن،

هەموویان دەستگیرکران و لە کۆمەڵگا

*جگــە لــە باڵوبوونــەوەی مــادە
31
ژمارە ( )34-35تشرینی دووەم 2019

توانــراوە بــەر بــەم دیاردەیــە بگیرێت و

دەکرێــت ،بــەاڵم گرینــگ ئەوەیــە ئــەو

توانــراوە زیندانــەکان زیاتــر کۆنتــرۆڵ

تاوانبارانە دەدۆزرێنەوە و ڕووبەڕووی

بکرێــت .هەمــوو دنیــا بــە دەســت مادەی

دادگایان دەکەینەوە.

هۆشــبەرەوە دەناڵێنێــت ،کارمەندەکانــی

*ســەبارەت بە باڵوبوونەوەی چەک و

ئێمــە بەردەوام و ڕۆژانە بەدواداچوون

ئۆتۆمبێلی بێڕەقــەم و جامڕەش ،کە

دەکــەن ،ئــەو کەســانە کە ئــەو ماددانە

ئەمەیــش هۆکارێکە بــۆ زیادبوونی

بــە کار دەهێنــن یــان بازرگانیــی پێــوە

تاوانــەکان و خەڵکیــش گلەییەکــی

دەکەن ،دەستگیریان دەکەن.

زۆر دەکەن ،کە ئەگەر بەرپرســەکانی

*ســەبارەت بــە دیــاردەی کوشــتن،

ئەم واڵتە یاسا جێبەجێ بکەن کەسی

یەکێک لەو مەترســییە گەورانەیە کە

تریش ناتوانێت بێ یاسایی بکات؟

ڕۆژانە ڕووبــەڕوى خەڵک دەبێتەوە ،لە

لیوا حەســەن :ســەبارەت بــە دیــاردەی

مــاوەی ڕابردوودا چەندیــن هەواڵ و

چەک ،دەبێت بڵێم کە ناوچەکە لە دوای

ڕووداوی کوشتن ڕاگەیەنرا؟

ڕاپەڕینــەوە ،کێشــەی زۆر تێــدا ڕووی

لیوا حەســەن :ڕووداوی کوشــتنەکان

داوە ،هەروەهــا بــە هــۆی شــەڕی داعــش

ڕۆژانــە نیــن ،هــۆکاری ســەرەکیی ئــەم

کــە ئەم حاڵەتانــە وای کردوە چەکێکی

ڕووداوانــە دەگەڕێنــەوە بــۆ کێشــەی

زۆر باڵو ببێتەوە ،جگە لە سلێمانی لە

کۆمەاڵیەتــی ،کــە لــە نێــوان دوو الیەن

هەموو شــار و شــارۆچکەکانی هەرێمی

یان دوو کەس لە سەر پارە و بابەتی تر

کوردستان و خوارووی عێراق بەزۆری،

ڕوو دەدات ،هەندێک کات هەیە چەندین

هەڵگرتنــی چــەک ،بەکارهێنانــی چــەک

ڕووداو لــە مانگێکــدا ڕوو دەدەن ،یــان

و فرۆشــتنی چــەک بەربــاوە .ئەمانــە

هۆشــبەرەکان ،دەگوترێت بەئاسانی

چەنــد مانــگ جارێــک حاڵەتێــک ڕوو

دەبێت بە یاسای تایبەتی خۆی جێبەجێ

دەچێتە زیندانەکان ،زۆربەی کەسەکان

دەدات ،واتــا ئەم ڕووداوە بە بەردەوامی

بکرێــت .ئەگــەر ئێمــە دەوڵەتێکــی

کە بە تاوانی بچووک دەکەونە زیندان،

ڕوو نــادات .ئەمە لــە هەموو مرۆڤێکدا

ســەربەخۆمان هەبوایــە ،دەمانتوانــی

دواتر ئالوودەی مادەی هۆشبەر دەبن؟

سروشــتییە کە بەم شــێوەیە بیانەوێت

هەمــوو ناوچــەکان و ســنوورەکان

لیــوا حەســەن :دەتوانــم بڵێــم ئێســتا

ڕقوقینــی خۆیــان دەرببــڕن و ئاڵــۆزی لە

کۆنتــڕۆڵ بکەیــن و ڕێگرییــش بکرایــە

باشــە و تــا ڕادەیــەک کۆنتــرۆڵ کــراوە،

نێوانیان دروست ببێت .لە چەند ڕۆژی

لە خەڵک بۆ ئەوەی بۆ هیچ مەبەســتێک

پێشــووتر مــادەی هۆشــبەر بــە ئاســانی

ڕابــردوودا دوو کــوڕ باوکــی خۆیــان بە

چەک بە کار نەهێنن.

دەچــوە ژوورەوە ،بــۆ نموونــە خێزانــی

چەقۆ کوشت ،یان کەسێکی تر دەچێتە

*لــە شــارە گەورەکانــی واڵتانــی

زیندانییــەکان بــە چەندیــن ڕێــگای

بەردەم ماڵی دەستگیرانەکەی و بە چەک

تــر ،لــە زۆربــەی شــەقام و شــوێنە

جیــاواز مــادەی هۆشــبەریان دەگەیانــدە

خۆی دەکوژێت .ئەم حاڵەتانە دەبینرێت

سەرەکییەکان ،کامێرا بە کار دەهێنن،

زیندانــەکان ،ئێســتا تــا ڕادەیەکــی بــاش

و ناتوانیــن بڵێیــن بەتــەواوی بنەبــڕ

بۆ پاراستنی دۆخی ئەمنیی شارەکە؟

“

هێزەکانی ئاساییش
و پۆلیس و هاتوچۆ
و هێزە ئەمنییەکانی
تریش ،لیژنەی ئەمنی
لە شاری سلێمانی
هەیە ،بە هاوکاریی
هەموو هێزەکان لە
ناو شار مەفرەزەی
کاتی دادەنرێت بۆ
ڕێگریکردن لە دیاردەی
هەڵگرتنی چەک ،کڕین
و فرۆشتنی چەک
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لیوا حەســەن :هێزەکانــی ئاســاییش و

کــە هــەر کەســێک لــە کۆمەڵــگا بــە

بکــەن ،دەبێــت کەســێک سەرپەرشــتیی

پۆلیــس و هاتوچــۆ و هێــزە ئەمنییەکانی

هــەر تاوانێــک کــە ئەنجامــی دەدات

چەنــد زیندانییــەک بــکات بۆ ئــەوەی بۆ

تریش ،لیژنەی ئەمنی لە شاری سلێمانی

ســزا دەدرێــت و دوور دەخرێتــەوە لــە

کۆمەڵــگا ئامــادەی بــکات و لــە دەرەوەی

هەیــە ،بــە هاوکاریــی هەموو هێــزەکان

کۆمەڵــگا ،دەبررێنــە شــوێنێک کــە پێــی

کۆمەڵگایــش لەالیــەن پۆلیــس و ئــەو

لــە نــاو شــار مەفــرەزەی کاتــی دادەنرێت

دەڵێــن ،زیندانــی چاکســازی بــۆ مــاوەی

شــوێنە ئاکادیمییانــە چاودێــری بکرێــن،

بــۆ ڕێگریکــردن لــە دیــاردەی هەڵگرتنی

یــەک ســاڵ ،دوو یــان ســێ ســاڵ ســزا

بــۆ ئــەوەی دوبــارە تووشــی ئــەو گرفتە

چــەک ،کڕیــن و فرۆشــتنی چــەک،

دەدرێت و لەوێ دەمێنێتەوە ،پێشــتریش

نەبنەوە.

تەنانــەت لــە بازگەکانــی دەوروبــەری

گوتوومــە پێویســتە لــەو زیندانــە

*خەڵکــی کوردســتان گلەیییەکــی

شــاری ســلێمانی ،ئــەو کەســانەی کــە

توێــژەری کۆمەاڵیەتــی کارا بێــت و

زۆریان لە پۆلیس هەیە بەرانبەر ئەو

مۆڵەتــی هەڵگرتنــی چەکیــان نییــە

بتوانێت ئاســەواری تاوان لە ســەر ئەو

دیاردە و مەترسییانە ،زۆرتر ستاییشی

دەســتگیر دەکرێن و ڕووبــەڕووی دادگا

کەســە و ئــەو حاڵەتــە دەروونییــە کە

هێزەکانی ئاساییش دەکەن؟

دەکرێنەوە ،بەاڵم دیاردەکە لەوە زۆرترە

تووشــی ئــەو کەســە بــوە ،بــە ڕاوێــژ،

لیــوا حەســەن :ئــەوان هیــچ کات

کــە لــە گەڕەکێکــدا کەســێک چەکــی

قســە و ڕاهێنــان چارەســەری بــکات و

کەمتەرخەمییــان نەکــردوە و ئەرکــی

هەبێــت ،چونکــە هەمــوو کەســێک لــە

ئــەو حاڵەتــە لــە نــاو ببــات .کەســانێک

خۆیــان جێبەجــێ دەکــەن ،کەســانێک

ماڵەوە چەکی هەیە .بە گشــتی دەتوانم

کــە ئــەم مــاوە زیندانییە تــەواو دەکەن

کــە ســەرپێچی لــە یاســا دەکــەن و

بڵێــم کــە حاڵەتەکە هەیــە و دەبێت بە

و دەگەڕێنــەوە بــۆ ناو کۆمەڵــگا ،دەبێت

دەســتگیریان دەکــەن ،ڕووبــەڕووی

یاســا ڕێک بخرێت ،بۆ ئەوەی بڕیاری لە

شــوێنێکی ئاکادیمی ببێت کە خەڵکێکی

دادگایــان دەکەنــەوە ،بــەاڵم هەندێــک

سەر بدرێت و بتوانرێت چەکەکان کۆ

ئاکادیمــی سەرپەرشــتیی ئــەو کەســانە

جــار کەســانێک هــەن کە زیاتــر پەنا بۆ

بکرێنەوە.

بکــەن بــۆ ئــەوەی کــە ژیانێکــی ئاســایی

ئاســاییش دەبەن و زانیاریی زیاتریان لە

*لە قســەکانت ئاماژەت بــەوەدا ،ئەو

لــە کۆمەڵــگا دەســت پێ بکاتــەوە و لەو

ســەر بابەتەکە هەیە ،لــە هەمان کاتدا

کەســانەی کــە بە هــەر شــێوەیەک

حاڵەتانە دوور کەوێتەوە.

هەماهەنگــی هەیــە لــە نێــوان پۆلیــس و

تاوانێــک ئەنجــام دەدەن و بەرانبــەر

*کەواتــە بۆچی تا ئێســتا بیــر لەوە

ئاساییش ،لە زۆربەی کێشە و تاوانەکان

دادگا دەکرێنــەوە ،ئایا یاســا و دادگا

نەکراوەتــەوە ،ئــەو شــوێنانە دابین

کــە ڕوو دەدات ،هــەر دوو الیــەن

وەکــوو پێویســت کاریان کــردوە ،لە

بکرێــت کــە لــە ڕووی دەروونییــەوە

هاوکاریــی باشــیان هەیــە و هێزەکانــی

چاوپێکەوتنێکــدا باســی لێبوردنــی

ئەو کەســانە بۆ نــاو کۆمەڵگا ئامادە

پۆلیــس بە هەمان شــێوە ئەرکــی خۆیان

گشــتیت کردوە ،کە کاریگەریی هەیە

بکرێن؟

بە جێ دێنن.

لــە ســەر زیادبوونی ڕێژەی تــاوان و

لیــوا حەســەن :بــە ڕای مــن دەبێــت

*لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوو یەکێک

دووبارەکردنەوەیــان لــە الیــەن ئەو

توێــژەرەکان

بــە

لە هۆکارە ســەرەکییەکانی زۆربوونی

کەسانەی کە بە لێبوردنی گشتی ئازاد

سیســتەمێکی بــاش کارا بکرێنــەوە ،بــە

تاوانــەکان ،خراپیی دۆخــی ئابووریی

دەکرێن؟

سیستەمێک کە ئەرکی خۆیان بەرانبەر

خەڵکــی کوردســتان بــوە ،تــا چەند

لیوا حەســەن :ئێمــە لەگــەڵ ئەوەداین

بــە زیندانییــەکان بــە باشــی جێبەجــێ

خراپیــی دۆخــی ئابــووری کاریگەریی

لــە

زیندانــەکان
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“

توێژەرەکان لە
زیندانەکان بە
سیستەمێکی باش
کارا بکرێنەوە ،بە
سیستەمێک کە ئەرکی
خۆیان بەرانبەر بە
زیندانییەکان بە باشی
جێبەجێ بکەن ،دەبێت
کەسێک سەرپەرشتیی
چەند زیندانییەک بکات
بۆ ئەوەی بۆ کۆمەڵگا
ئامادەی بکات

لــە چوارچێــوەی یاســا ئەنجــام دەدرێــن،

بە کۆمەڵگا بکات و دوور بکەونەوە لە

کەواتــە دەبێــت هەمــوو شــتێک لــە

سیاسەت و ئەرکی ڕێکخراوەیی خۆیان

کوردســتان بە یاســا هەمــوار بکرێتەوە،

بە جێ بهێنن.

یاســای زیاتــر بــۆ خەڵــک و شــەقام
دابمەزرێــت ،خەڵکانێکــی جۆراوجــۆر
لــە شــەقامەکانن ،بــۆ نموونە بــازرگان،
جوتیــار ،مامۆســتا ،دوکتــۆر و ...هتــد.
هــەر یــەک لەمانەیــش خــوو و ڕەفتــاری
جۆراوجۆریــان هەیــە ،کەواتــە دەبێــت
لەگــەڵ یاســا ڕێــک بخرێتــەوە و خەڵک
پەیــڕەوی لــە یاســا دەکەن .بــە داخەوە
دۆخــی سیاســی و ملمالنێــی سیاســی
لــە هەرێمــی کوردســتان کاریگەریــی
دەروونیــی لــە ســەر خەڵــک دادەنێــت.
پەروەردەیــش هــەر لــە ســەرەتای
خوێندنــەوە لــە قوتابخانــەکان تــا
زانکــۆکان ڕۆڵێکــی بەرچاویــان هەیــە.
نابێــت مامۆســتایان تەنیــا وانــەکان
بڵێنــەوە ،بەڵکوو دەبێــت لە پەروەردەی
تاکی کورد ڕۆڵی هەبێت ،واتا بە گشتی

داناوە لە سەر زۆربوونی ڕێژەی تاوان؟
لیوا حەسەن :ڕاســتە ،دۆخــی ئابووری،
دۆخــی سیاســی و دۆخــی ڕۆشــنبیری
هۆکارگەلێکــن بــۆ زیادبوونــی ئــەم
تاوانانــە .پێویســتە لــە ســەر ئاســتی
ڕۆشــنبیریی خەڵک کار بکرێت ،یاسایش
بــە هەمــان شــێوە ڕۆڵێکــی ســەرەکیی
هەیە لە ســەر دۆخی کۆمەڵگا .ئەگەر
ســەیری زۆربــەی واڵتــان بکەین ،کاتێک
کــە خەڵک هەموو شــوێنەکان یاســاکان
جێبەجــێ دەکەن ،واتــا هەموو کارەکان

الیەنــی ئابــووری ،یاســا ،پــەروەردە و
تەنانەت ئایینی ڕۆڵی ســەرەکی دەگێڕن
لە کۆمەڵگا ،کاریگەریی لە سەر دۆخی
کۆمەڵــگا و ڕێــژەی تــاوان هەیە .ئێســتا
فکــری تونــدڕەوی لــە ناوچەکــە زۆر
مەترســیدارە ،کــە کاریگەریــی ســلبیی
لــە ســەر کۆمەڵــگا و تاکــی کۆمەڵــگا
دادەنێت .ڕێکخراوەکانیش نەیان توانیوە
لە ئاســتی پێویســت کار بکەن ،واتا ئەم
ڕێکخراوانــە کــە نوێنەرایەتیــی توێژێک
دەکات و ڕێکخراوێکــە بــۆ کۆمەڵــگای
مەدەنــی بتوانێت چاالک بێت و خزمەت
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*جگە لەو هۆکارانە (پەروەردە ،یاســا،
ئاییــن ،ملمالنێــی سیاســی و دۆخی
ئابووری و ...هتد) کە کاریگەرییان لە
سەر زۆربوونی دیاردە مەترسیدارەکان
لــە کۆمەڵگا هەیە ،ئاماژەت بە دۆخی
ڕۆشنبیریی کۆمەڵگا کرد ،ڕۆڵی میدیا
لە کوردســتان و کاریگەریی لە ســەر
ڕێژەی تاوان و دیاردە مەترسیدارەکان
چۆن دەبینــی؟ هەماهەنگیی پۆلیس
و ئاســاییش لەگــەڵ ڕاگەیانــدن لە
چ ئاســتێکدایە ،هەر وا کــە دەزانین
ڕاگەیاندن دەتوانێت ڕۆڵێکی بەهێز و
کارا ببینێت لە سەر ئاستی ڕۆشنبیری
خەڵک؟ بەگشتی ڕۆڵی ڕاگەیاندن چۆن
دەبینن؟
لیوا حەســەن :ئێمــە لەگــەڵ زۆربەی
کەناڵەکانــی راگەیانــدن هەماهەنگیمان
هەیــە و وەکــوو بەرپرســێکی ئەمنی لە
ســەر دۆخەکــە قســە دەکــەم و زانیاری
دەدەم بــە ڕاگەیاندنــەکان ،هەمــوو
کەناڵەکانی ڕاگەیاندن پێویستە زانیاری
لــە ســەر بنەمــای ڕاســتی و واقیعی باڵو
بکەنــەوە ،هەندێــک زانیــاری هەیــە کــە
مەترســیدارە و کاریگەریــی لــە ســەر
کۆمەڵــگا ،هەرێمــی کوردســتان ،دۆخــی
ئابووری و الیەنی سیاسی دەبێت ،هەندێک
لــە کەناڵــەکان زانیــاری چەواشــەکاری
و مەترســیدار بــاو دەکەنــەوە کــە بــۆ
نەتەوەکەمــان مەترســیدارە ،داوا لــە
هەمــوو ڕاگەیاندنــەکان دەکــەم کــە

بــە شــێوازێکی ئاکادیمییانــە مامەڵــە

دەبێــت دوور بکەونــەوە لــە قســە و

دەبــات .قۆناغەکــە قۆناغێکــی ڕزگاریــی

لەگــەڵ سیاســەتی کەناڵەکــەی خۆیــان

ســووکایەتیپێکردنی بەهــا نەتەوەیــی و

نیشــتمانییە ،چ الیەنــە سیاســییەکان

بکــەن ،واتــا لــە یاســای ڕۆژنامەنووســی

نیشــتمانییەکان ،دەبێــت پێداگریــی لــە

و چ ڕۆشــنبیران دەبێــت ڕۆڵێکــی

پەیڕەوی بکەن و بابەتەکان بە شێوەی

ســەر بابەتــە بــە بنەمــاکان بکــەن .بــە

باشــیان لەگــەڵ ڕاگەیەنــدکار بێــت و

واقیعــی بگوازنــەوە ،ئەگــەر بابەتێــک

تایبەت لەم قۆناغەدا کە ئێمە لە قۆناغی

ڕاگەیاندکاریــش بــە هەمــان شــێوە ئــەو

یــان زانیارییــەک کاریگەریــی لــە ســەر

ڕزگاریــی نیشــتمانین .ئێمــە تــا ئێســتا

بابەتانــە بــاو بکاتــەوە کــە ســوودی بــۆ

پەیوەندییــە گشــتییەکان دەبێــت ،یــان

نەبووینەتــە دەوڵەتێکــی ســەربەخۆ،

کۆمەڵگا بە گشتی هەبێت.

مەترســیی لــە ســەر تــاک ،عەشــیرەت

واتــا واڵتی ئێمە بە شــێوەی ئیدارەیەکی

*سەبارەت بە پووچەڵکردنەوەى کارى

یــان خێزانێــک ،نابێــت بــاوی بکەنەوە.

ناوخۆیــی و کوردییــە و کــورد بەڕێــوەی

گروپــە تیرۆریســتییەکانی داعــش و

لیوا حەسەن نوری بەڕێوەبەری گشتیی ئاساییشی سلێمانی
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پالنەکانیــان ،بەگشــتی ئاســاییش

دەیانەوێــت لــە نــاو شــاری ســلێمانی و

پشــت ئەم باندانــەوە هەیە ،تا چەند

و ئارامیــی ســلێمانی لــە ســەرجەم

دەوروبــەری تاوانــی تەقینــەوە ئەنجــام

دەتوانیــن بڵێین ئەم باندانە کۆنتڕڵ

شارەکانی هەرێمی کوردستان زیاترە

بــدەن ،ئێمــە توانیومانــە ئــەو ئەرکــەی

کراوە یان ئایــا دەتوانرێت بەتەواوی

و بــەردەوام سوپاســی هێزەکانــی

کە تا ئێســتا پێمان ســپێرراوە ،بە باشی

کۆنتــڕۆڵ بکرێــت؟ هەمــوان دەزانــن

ئاساییشــی ســلێمانی دەکرێــت ،بە

بــە جێ بهێنین ،لە ڕووی بنەبەڕکردنی

کــە ئــەم باندانــە هــۆکاری زۆربــەی

چ شــێوەیەک هێزەکانــی پۆلیــس و

تیــرۆر توانیومانــە بــە باشــی ئەرکــی

تاوانەکانن؟

ئاساییش دەتوانن لەم ڕوەوە بەهێزتر

خۆمــان بە جــێ بگەیەنین ،بــە تایبەتی

لیــوا حەســەن :تاوانــی لەشفرۆشــی

بن لە داهاتوودا؟

ئاساییشــی ســلێمانی کــە بــە نــاوی

ڕووبــەرووی پۆلیس و دادگا کراوەتەوە،

لیــوا حەســەن :یەکێــک لــەو ئەرکانــە

خۆمەوە سوپاســی هەموو کارمەندەکان

بــێ گومــان خەڵکێکــی زۆر ڕووی

کــە بــە هێزەکانــی ئاســاییش ســپێرراوە،

و بەڕێوەبەرایەتیی ئاساییشــی سلێمانی

کردوەتــە واڵتــی ئێمــە ،بــە هــۆی دۆخی

بەرەنگاربوونــەوە لەگــەڵ تونــدڕەوی

دەکــەم ،کــە توانیویانــە زۆر بــە باشــی

سیاســیی ناوچەکانــی تــر یــان ئــاوارە

ئــەو الیەنانەیە (داعش ،قاعیدە و هتد)،

ئەرکەکانــی خۆیــان جێبەجــێ بکــەن

بــوون ،خەڵکێکــی زۆر لــە واڵتانــەوە

ئەرکــی دوەم ،بابەتــی مــادەی هۆشــبەرە،

لــە بــواری تیــرۆر و دەســتگیرکردنی

هاتوونەتــە ســلێمانی و دەوروبــەری و

ســێیەم ئەرکــی ســەرەکیی ئێمــە

تاوانباران و ڕەوانەکردنیان بۆ دادگا.

شــارەکانی تــری هەرێمــی کوردســتان،

بەدواداچوونــە ،ئــەم بابەتانــە ئەرکــی

*سەبارەت بە باندە لەشفرۆشییەکان

دیــاردەی لەشفرۆشــی لــە هەمــوو دنیادا

ســەرەکیی هێزەکانــی ئاساییشــە .ئێمــە

کە لە شــارەکانی هەرێمی کوردستان

هەیــە .بــە ڕای مــن پێویســتە ڕێگریــی

بۆ دەستگیرکردنی توندڕەوەکان لەگەڵ

ڕووی لەزیادبوونە و بەردەوام باس لە

لــێ بکرێــت و یاســایەکی تایبەت بۆ ئەم

هێــزە ئەمنییەکانــی تــر هەماهەنگیمــان

کۆنتڕۆڵکردنی ئــەم باندانە دەکرێت،

دیاردە دابنرێت.

هەیــە ،هەندێــک جــار ئــەو کەســانە

هەندێک دەڵێن دەســتی دەرەکیی لە

پرۆفایل
لیوا حەسەن نوری
 حەسەن نورى محەمەد ئەمین ناسراو بە (وەستا حەسەن) ساڵى  1954لە سلێمانى لەدایکبووە. لە ساڵى  1978خەباتى سیاسى و پێشمەرگایەتى دەستپێکردوە. ئەندامى سەرکردایەتى یەکێتى نیشتیمانى کوردستان (ی.ن.ک)ە. بەڕێوەبەرى گشتى ئاساییشى سلێمانییە.36
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پێکەوە کارکردنی پارتی و یەکێتی
لە هەموو قۆناغێکدا گرینگە
ئامادەکردنی :شوان محەمەد

کەمال کەرکووکی
ئەندامی مەکتەبی سیاسیی
پارتی دیموکراتی کوردستان

کەمــال کەرکووکــی ،ئەندامــی مەکتەبــی سیاســیی پارتــی
دیموکراتــی کوردســتان ،لــەم دیــدارەدا باســی دۆخــی سیاســیی
هەرێمــی کوردســتان و پێوەندییەکانــی لەگــەڵ عێــراق  ،بــە
تایبــەت ڕێککەوتنــی نێــوان یەکێتیــی نیشــتمانیی کوردســتان و
پارتــی دیموکراتــی کوردســتان دەکات ،هەروەهــا ئومێــدی ئــەوەی
هەیــە ئــەم حکوومەتــە لــە هەمــوو ڕوویەکــەوە ســەرکەوتوو و
بەهێــز بێــت.

یەکێتیــی

* مەســعوود بارزانــی لــە پڕۆســەی

بارزانی وەکوو ڕێنیشاندەر و پشتیوانیی

*ڕێککەوتنــی

نێــوان

نیشــتمانیی کوردســتان و پارتــی

سیاســیی هەرێمــی کوردســتان چ

زیاتــر بــە مەبەســتی باشــتربوونی

دیموکراتی کوردســتان کە دوو هێزی

ڕۆڵێکــی دەبێــت ،بــە تایبــەت کــە

کارەکان گفتوگــۆ دەکات و ئێمەیــش

ســەرەکیی هەرێمــی کوردســتانن و

نێچیرڤان بارزانی پۆســتی ســەرۆکی

هەموومان پشتیوانیی نێچیرڤان بارزانی

مێژوویەکــی دوورودرێــژی خەباتــی

هەرێمی کوردستان وەردەگرێت؟

دەکەیــن کــە دەبێتە ســەرۆکی هەرێمی

سیاسییان هەیە ،تا چەند گرینگە؟

کەمال کەرکووکی :مەسعود بارزانی بە

کوردســتان ،وەکــوو گەنجێــک خــاوەن

کەمال کەرکووکی :پێکــەوە کارکردنی

هۆی ئەوەی کە کەســایەتییەکی ناسراو

ئەزموونێکی باشە ،وەکوو ئەندازیارێک

پارتــی و یەکێتــی لــە هەمــوو قۆناغێکدا

و بەتوانایــە ،لــە نــاو پارتــی دیموکراتــی

شارەزایە لە بواری ئابووریی کوردستان،

گرینگــە ،بــۆ هەمــوان ئاشــکرایە لــە

کوردســتان ،عێــراق و واڵتانی ناوچەکە

ئێمە دڵنیاین کە سەرکەوتوو دەبێت.

ڕابــردوودا هەر کاتێــک ئەم دوو حیزبە

و لــە دونیــا پێگەیەکی تایبەتی هەیە و

*لــە خولەکانی پێشــوودا ،شــاهیدی

لە یەکتر نزیک بوون ،دەستکەوتی باش

وەکوو پارتی دیموکراتی کوردستانیش بۆ

ئەدائی ئۆپۆزیســیۆن بووین ،بە ڕای

بــۆ گەلی کوردســتان دابیــن کراوە ،هەر

ئێمــە گرینگــی و پێگــەی تایبەتی هەیە

ئێوە لەم خولەیشدا ،هەندێک الیەنی

کاتێکیــش لــە یەکتر دوور بــوون ،گەلی

و وەکــوو مەرجەعێــک وایــە بــۆ ئێمــە.

سیاســی کــە دەیانەوێت بەشــداریی

کوردســتان زەرەرمەنــد بــوە .دڵســۆزیی

ســەبارەت بــە ســەرۆکی هەرێــم ،ئــەو

حکومەت نەکەن و ببنە ئۆپۆزیسیۆن،

نێــوان هەمــوو الیەنــەکان دەبێتــە هــۆی

دەسەاڵتانەی کە بە پێی یاسا پێی دراوە،

پێتــان وایــە ئۆپۆزســیۆن چەنــدە

ئــەوەی لــە یەکتــر نزیــک بــن و پێکەوە

جێبەجێــی دەکات .بــێ گومان نێچیرڤان

ســەرکەوتوو بــووە و لــە داهاتــووی

کار بکــەن ،بــۆ ئــەوەی ئــەو زوڵمەی لە

بارزانــی وەکــوو ســەرۆکی هەرێــم،

هەرێمی کوردستان چ کاریگەرییەکیان

ســەر گەلی کوردستان هەیە ،نەمێنێت

بــە دڵنیایییــەوە هــەوڵ دەدات کاری

دەبێت؟

و بەشــێک لە مافەکانمــان لەم قۆناغەدا

بــاش بــکات ،دەربــارەی ســەرکەوتن و

کەمــال کەرکووکــی :ئۆپۆزســیۆن بــۆ

بێتە دی.

پێشکەوتنی کارەکانی لەگەڵ مەسعوود

هەرێمــی کوردســتان زۆر گرینگــە و
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ئۆپۆزسیۆن بۆ
هەرێمی کوردستان
زۆر گرینگە و دەبێت
هەموومان گرینگی پێ
بدەین ،بە شێوەیەک
کە ئەوان دەرخەری
هەر حاڵەتێکی
نایاسایی بن کە لە
الیەن الیەنەکانەوە
ڕوو دەدات

“

یاســایییان لەگەڵــدا بکرێــت .هیوادارین

گفتوگۆکان بەردەوامن ،چەند بۆچوون

بــە ڕۆحێکــی نیشــتمانی ،ڕابــردووی

و دەنگــی جیــاواز هەیــە لــە عێــراق،

هەرێمی کوردســتانیان لە بەرچاو بێت،

بــەاڵم کەســانێکی بــاش هــەن کــە هــەم

کــە گەلــی کوردســتان چەنــدە تووشــی

بەرژەوەندیی عێراق لە بەرچاو دەگرن،

نەهامەتــی بــوە ،کە هەموومــان دەزانین

هــەم کوردســتان .هیواداریــن هەمــوان

لە ماوەی چەند ســاڵی ڕابردوودا ،گەلی

پێکــەوە بگەنە چارەســەرێکی دروســت

کوردســتان چەندیــن جــار جینۆســاید

لــە پێنــاو خزمــەت بــە مرۆڤەکانــی ئەم

کــراوە ،هیواداریــن کــە ئۆپۆزســیۆنێکی

واڵتــە ،کە بەداخەوە زۆر کەموکورتیی

دروست و لە بەرژەوەندیی گەلی کورد

تێدایــە و نەهامەتیــی زۆری بــە ســەردا

بێت.

هاتوە ،ئەگەرێک هەیە بۆ ڕێککەوتن و

*پێوەندییەکانی حکوومەتی هەرێمی

چارەســەری کێشــەکان لەگەڵ هەرێمی

کوردســتان لەگەڵ حکوومەتی عێراق

کوردســتان ،ئێمەیش بەرەو سەرکەوتن

بە چ شێوەیەکە ،بە تایبەت کە ئێستا

پشــتیوانیی لــێ دەکەیــن .بــەاڵم بــە

باس لە بڕینی بودجە دەکرێت؟

مەرجێــک کــە مافــی گەلــی کوردســتان

کەمــال کەرکووکــی :پێوەندییــەکان

پشــتگوێ نەخرێت ،لەم قۆناغەی ئێســتا

ئێســتادا لــە ئاســتێکی باشــدان ،دیدار و

و حکوومەتــی نوێــی بەغــدا ،عــادل

دەبێــت هەموومــان گرینگــی پــێ بدەین،
بە شــێوەیەک کە ئەوان دەرخەری هەر
حاڵەتێکــی نایاســایی بــن کــە لــە الیــەن
الیەنەکانەوە ڕوو دەدات .واتا هەڵەکان
ئاشــکرا بکــەن .بــەاڵم بــە شــێوەیەک
نەبێــت کە هەرێمەکــە و ئەزموونەکە
تێــک بچێــت .بەڵکــوو دەبێــت بــۆ
ئــەوە بێــت ئــەو کەســانەی کــە هەڵــە
دەکــەن یــان پەیــڕەوی لــە یاســا ناکەن،
بگەڕێنەوە سەر ڕێگای دروست ،ئەگەر
هەڵەیــان کــردوە ،دەبێــت لێکۆڵینــەوەی

کۆبوونەوەی یەکێتیی و پارتی لە هەولێر بە سەرپەرشتی کۆسرەت ڕەسول و نێچیرڤان بارزانی

39
ژمارە ( )34-35تشرینی دووەم 2019

عەبدولمەهــدی بۆچوونێکــی ئەرێنیــی

خــۆی بــگات ،کــە نامەوێت لێرەدا باســی

هەیــە کــە لــە کــۆی  41ئەندامــی

بەرانبــەر بــە کــورد هەیــە و ئێمەیــش

هەمــوو هــۆکارەکان بکــەم ،بــەاڵم شــەڕ

ئەنجوومەنــی پارێــزگای کەرکــووک

پشتیوانیی لێ دەکەین.

بــە شــێوەیەکی ڕاســتەخۆ کاریگەریــی

 26ئەندامــی هەیــە ،ئێمــە وەکــوو

*چاوەڕوان دەکرێت لە ناوچەکەدا شەڕ

دادەنێــت لەســەر دۆخــی عێــراق،

پارتــی دیموکراتــی کوردســتان پێشــتر

و ئاڵۆزییەک بێتە ئاراوە ،هەڵوێســتی

بۆچوونی ئێمە وەکوو پارتی دیموکراتی

گوتوومانــە و ئێســتایش دەیڵێیــن،

حکومەتی هەرێمی کوردستان و پارتی

کوردســتان بــە شــێوەیەکە ،کــە گەلــی

لەگــەڵ ئــەو الیەنەکانــی تریــش لــە

دیموکراتی کوردستان بە چ شێوەیەک

کوردســتان تێکــەاڵوی هیــچ شــەڕ و

ئێســتادا لەســەر بابەتــی کەرکــووک،

دەبێت؟

ئاڵۆزییــەک نەبێــت ،هــەوڵ دەدەیــن کــە

چۆنیەتیــی ئاســاییکردنەوەی دۆخــی

کەمــال کورکوکــی :ســەرەتا دەبێــت

کوردســتان و گەلەکی لە ئەگەری هەر

کەرکــووک و پارێــزگاری کەرکــووک

بڵێم ،ئێمە هیوادارین هیچ شــەڕێک ڕوو

شــەڕێک لــە ناوچەکــە بپارێزیــن ،بەاڵم

لــە دیالۆگدایــن ،دەبێــت پارێزگارێکــی

نەدات ،شــەڕ ماڵوێرانییە ،هەموو الیەک

هیواداریــن هیــچ شــەڕێک ڕوو نــەدات،

کــورد ،نیشــتمانپەروەر و بێالیــەن بێت

زەرەرمەنــد دەبێــت ،ئێمــە هیوادارین بە

ئێمە دەبێت بێالیەنیی خۆمان بپارێزین،

و بــۆ کەرکــووک و کەرکووکییــەکان

دیالــۆگ هەمــوو کێشــەکان چارەســەر

ئەگــەر شــەڕێک لــە نێوان هــەر دوو ال

دابنرێت ،هەوڵ بدات ،نەک بۆ حزبێکی

بێت ،کاتێکیش کە شەڕ ڕوو بدات ،ئێمە

(ئێــران و ئەمەریــکا) ڕووی دا ،وەکــوو

دیاریکــراو .هیوادارین دۆخی کەرکووک

وەکوو پارتی دیموکراتی کوردســتان ،بە

دوژمن سەیری کوردستان نەکرێت.

ئاســایی بکرێتەوە ،پێشمەرگە و سوپای

پێــی ئــەوەی کــە کوردســتان هەرێمێکی

*ســەبارەت بە دۆخــی کەرکووک ،ڕای

عێــراق بــە هەماهەنگــی بگەرێتــەوە بۆ

عێراقــە و دەوڵەتێکی ســەربەخۆ نییە،

ئێوە چییە؟

دەرەوەی شــاری کەرکــووک و قــەزا و

تــا ئێســتایش بــە هۆکارگەلــی جیــاواز

کەمــال کەرکووکی :بــە دڵنیایییــەوە،

ناحییــەکان ،هیواداریــن گەلــی کــورد بە

دەرفــەت بــە کورد نــەدراوە کە بە مافی

چونکــە لیســتی برایەتــی لــە کەرکووک

هەموو مافەکانی خۆی بگات.

پرۆفایل
کەمال کەرکوکی
 محەمەد قادر عەبدولاڵ ناسراو بە (کەمال کەرکوکى). ساڵی  1954لە پارێزگای کەرکووک لەدایکبووە. ئەندامی مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستانە. لە خولی سێیەم بۆ دوو ساڵ لە سەر لیستی پارتی دیموکراتی کوردستان سەرۆک پەرلەمان بوە.40
گۆڤارێكی سیاسییە ،گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات

