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المجله
گرنگترین رەنگدانەوەی فیكریمان 
لە شارستانییەتی ئیسالمی و 

مێژووی یاسادا
د. سۆران صالح الدین شكر

مزگه وتی گه وره ی نوری و
مناره ی الحدبا ء 

رۆژی جیهانی په نابه ران
توركیا

 زۆرترین په نابه ر له خۆ ده گرێت
زیاتر له  3,000,000 په نابه ر

شۆرش حاجی: دامەزراندنی دەوڵەتێک لەم هەلومەرجەی ئێستا 
ئاژاوە و پشێوی زیاتری لێدەکەوێتەوە

  ناتوانیت دەوڵەتێک دابمەزرێنیت کە 
ژێرخانێکی ئابووری پتەوی نەبێت

ئەو دەوڵەتەی کە لە کوردستانی عێراق 
دایدەمەزرێنین، دەبێت پەیوەندییەکی 

تەندروستی لەگەڵ تورکیا، عێراق و ئێران 
هەبێت

هیچ گۆڕانکاریەک لە بەرنامەی سیاسی و 
پەیامەکانی بزوتنەوەی گۆڕان ڕوونادات

.

  .

  .

تایبەت

رۆژنامەنووس بەختیار حەداد شەهید 
بوو

پاشنیوەڕۆی رۆژی دوشەممە 19ی ئەیلوول، لە ناوچەی 
موسڵی کۆن لە بەری راستی ئەم شارە، بۆمبێکی چێنراو 
ڕۆژنامەنووسی  سێ  و  هەولێر  ڕۆژنامەنووسێکی  بە 

فەرەنسیدا تەقییەوە.
وەرگێڕی  و  بەختیار حەداد رۆژنامەنووسی شاری هەولێر 
سوپای  شەڕی  رووماڵکردنی  کاتی  لە  فەرەنسی  زمانی 
عێراق دژ بە داعش لە ناوچەی موسڵی کۆن کە دەکەوێتە 
بۆمبێکی  تەقینەوەی  بەهۆی  شارە،  ئەم  راستی  بەری 
چێنراو دەسبەجێ شەهید بووە و ڕۆژنامەنوسێکی فەڕەنسی 

بە هۆی خراپی باری تەندروستی گیانی لە دەستداوە.

باکووری  کیلۆمەترلە   ٤0 کۆپری  ئالتون  شارۆچکەی 
و  زاب  رووباری  سەر  دەکەوێتە  و  کەرکوکە  رۆژئاوای 
زێرینە”  پردی  تورکمانییەکەی  بەمانا  کۆپری  “ئاڵتون 
شارۆچکەیە  ئەم  خەڵکی  بەناوبانگە.  ناوەش  بەم  هەر  و 
بژێوی  ئاژەڵداری,  و  بەکشتوکاڵ  بەرچاو  بەڕێژەیەکی 
بەرهەمە  لە  یەکەکە  ماسیش  و  دەکەن  دابین  ژیانیان 

بەناوبانگەکانی ئەم شارۆچکەیە. 

ئاڵتون کۆپری شارۆچکە
بەناوبانگەکەی ماسی

دوای ئەوەی حاڵەتی ژەهراویبوون لە کەمپەکانی حەسەن شام و )U2( روویدا و بەهۆیەوە 
لە  حاڵەتەکە.  لە  بەدواداچوون  بۆ  پێکهێندرا  لێکۆڵینەوە  لێژنەی  ژەهراویبوون،  کەس   ٨25
کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا نەوزاد هادی پارێزگاری هەولێر و د.سامان بەرزنجی نوێنەری 

وەزارەتی تەندروستی لە لیژنەکە چەند روونکردنەوەیەکیان سەبارەت بە حاڵەتەکە دا.

پارێزگاری هەولێر: هیچ زیانی مرۆیی نیه 

لە میانەی سەردانی حەیدەر عەبادی سەرۆک وەزیرانی عێراق بە یاوەری شاندێکی بااڵ بۆ 
تاران و کۆبوونەوەی لەگەڵ بەرپرسە بااڵکانی ئەو واڵتە بۆ  بەرەو پێشبردنی پەیوەندییەکانی 
هەردوو وڵێ ت ڕادەگەیەنێت، حکومەتی عێراق سوورە لەسەر سرینەوە و الدانی کاریگەرییەکانی 

جەنگی نێوان عێراق و ئێران. 
سەرۆک  جێگری  جیهانگیری   ئیسحاق  و   عەبادی  نێوان  ڕۆژنامەنووسی  کۆنفرانسی  لە 
کۆماری ئێران، عەبادی رایگەیاند” هەندێک رێگری هەبوون ئەمڕۆ باسمانکردووە و هیوادارین 

هەموویان الببرێت، هاریکارییەکانمان لەگەڵ ئێران سەرجەم بوارەکان دەگرێتەوە”. 
لە بەردەوامی وتەکانیدا عەبادی دەڵێت” هاوکارییەکانمان لە سەرجەم بوارەکاندا دەبێت. ئەمرۆ 

لە کۆبوونەوەکەماندا باس لە رێگرەکان کرا و هیوادارین هەموویان البچێت”. 
لە ١٩ حوزەیرانی 20١7 حەیدەر عەبادی سەرۆک وەزیرانی عێراق بە یاوەری شاندێکی بااڵ ، 
سەردانی سعودیەی کرد و دوا بەدوای ئەم سەردانەش  بەرەو تارانی پایتەختی ئێران بەڕێکەوت. 

لە هەمان گەشتەکەدا، دوای ئێران بەرەو کوەیت بەڕێدەکەوێت.

حەیدەر عەبادی: کار دەکەین بۆ 
سڕینەوەی کاریگەریەکانی جەنگی 

عێراق و ئێران

بە رێبەرایەتی ویالیەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا، هێزی کوالیسیۆنی دژ بە داعش کوژرانی 
گوتاربێژی سەرەکی داعشی راگەیاند. 

روونکردنەوەی ئەمریکا لەبارەی گوتاربێژەکەی داعش

خولی پێنجەم لە ئەستانا

وەزارەتی  راگەیاندنی  بەشی  بەرپرسی  جاینەکۆڤ  ئەنوەر 
دانیشتنی  تری  خولێکی  بەرواری   ، کازاکستان  دەرەوەی 
دەربارەی کێشەی سوریای لە ئەستانای پایەتەخت دیاریکرد. 

لە نوسراوێکی وەزارەتی دەرەوەی کازاکستان....
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کارتی نیشتیمانی و پرسیاری ‘نەتەوە’

هاونیشتیمانیان و هەڵبژاردنمانگی سووری تورکی :سپۆنسەرمان نەتەوەی تورکە

ئەفسانەی نۆکیا گەڕایەوە



پێنجشەممە  22 حوزەیران  20١7

19ی  دوشەممە  رۆژی  پاشنیوەڕۆی 
کۆن  موسڵی  ناوچەی  لە  ئەیلوول، 
بۆمبێکی  شارە،  ئەم  راستی  بەری  لە 
هەولێر  ڕۆژنامەنووسێکی  بە  چێنراو 
فەرەنسیدا  ڕۆژنامەنووسی  سێ  و 

تەقییەوە.
شاری  رۆژنامەنووسی  حەداد  بەختیار 
فەرەنسی  زمانی  وەرگێڕی  و  هەولێر 
لە کاتی رووماڵکردنی شەڕی سوپای 
عێراق دژ بە داعش لە ناوچەی موسڵی 
ئەم  راستی  بەری  دەکەوێتە  کە  کۆن 
بۆمبێکی  تەقینەوەی  بەهۆی  شارە، 
و  بووە  شەهید  دەسبەجێ  چێنراو 
هۆی  بە  فەڕەنسی  ڕۆژنامەنوسێکی 

رۆژنامەنووس بەختیار حەداد شەهید بوو

لە  گیانی  تەندروستی  باری  خراپی 
دەستداوە.

هەرێمی  حکومەتی  گوتەبێژی 
شەهیدبوونی  بۆ  هاوخەمی  کوردستان 
سەرەخۆشی  و  دەربڕی  حەداد  بەختیار 
هاوپیشەکانی  و  کەسوکار  ئاراستەی 

کرد. 
لە هەمان کاتدا کۆمەڵەی بەرگریکردن 
عێراق  لە  ڕۆژنامەوان  ئازادیی  لە 
تێیدا  باڵوکردەوە،  راگەیێندراوێکی 
حەداد  بەختیار  کرد،  بەوە  ئاماژەی 
الفیگارۆی  ڕۆژنامەی  پەیامنێری 
تەقینەوەی  دوای  و  بووە  فەڕەنسی 
بووە  شەهید  چێنراو  بۆمبێکی 

دیکەی  ڕۆژنامەنووسی  سێ  و 
یەکێک  و  بوونە  بریندار  فەرەنسیش 
لە رۆژنامەنوسەکان بە ناوی )ستیڤان 
ڤیلینۆڤ( بەهۆی سەختی برینەکەی  

گیانی لە دەستداوە.
هاتووە،  راگەیێندراوەکەدا  درێژەی  لە 
هاوڕێکانی  و  رۆژنامەنووسە  ئەو 
تیرۆر،  دژە  هێزەکانی  لەگەڵ 
ئۆپراسیۆنی  رووماڵکردنی  سەرقاڵی 
نێوان  ناوچەیەکی  کۆنترۆڵکردنەوەی 
گەڕەکی باب سنجار و رەئس ئەلجادە 
بوونە و لەو کاتەدا بۆمبێک لە نزیکیان 

تەقیووەتەوە.

دیاریکردنی  راگەیاندنی  لەسەرەتای 
بۆ  داهاتوو  ئەیلوولی  25ی  وادەی 
سازکردنی گشتپرسیی بۆ سەربەخۆیی 
7ی  رۆژی  کۆبوونەوەی  لە  کە 
هەرێم  سەرۆکی  رابردووی  حوزەیرانی 
و حزب و الیەنە سیاسییەكانی هەرێمی 
بزووتنەوەی  لە  “جگە  كوردستان 
بڕیاری  ئیسالمی”  كۆمەڵی  و  گۆڕان 
لەسەردرا، جڤاتی نیشتمانی بزووتنەوەی 
گوتەبێژەکەیانەوە،  رێگەی  لە  گۆڕان 
خۆیان  هەڵوێستی  راشکاوانە 
دوای  تێیدا  ئاشکراکرد،  لەمبارەیەوە 
پشتگیریکردنی  بۆ  دووپاتکردنەوەیان 
راگەیاندنی  و  سەربەخۆیی  تەواوی 
بەاڵم  کوردستان،  سەربەخۆیی  دەوڵەتی 
پڕۆسەکە  سەیری  گومانەوە  بەچاوی 
دەکەن و بەحزبی و نایاسایی لەقەڵەمی 
کە  بەوەداوە،  ئاماژەشیان  و  دەدەن 
بڕیاردان  بۆ  مەرجەعە  تاکە  پەرلەمان 
کە  داواشیانکردبوو  و  ریفراندۆم  لەسەر 
بدەن  خەڵک  بەبژێوی  زیاتر  بایەخی 
و  بەکارنەهێنن  کارتانە  جۆرە  ئەم  و 
پێویستە کایە ئابوورییەکان و پەیوەندییە 
بکرێتەوە  تۆکمەتر  نێودەوڵەتییەکان 
پەنایەک  و  پشت  ببێتە  ئەوەی  بۆ 
چارەنووسساز.  بڕیارێکی  هەر  بۆ 

تەبا  ئاژانسی  چوارچێوەیەدا،  لەم 
دیدارێکی تایبەتی لەگەڵ شۆڕش حاجی 
بزووتنەوەی گۆڕان سازکرد  گوتەبێژی 
و بەمشێوەیە وەاڵمی پرسیارەکانیدایەوە: 

 
لە  باس  دەکرێت  تەبا: 
بکەیت؟  ریفراندۆم  ئامانجی 

شۆرش حاجی: ئێمە داوای سازکردنی 
پێویستە  نەکردووە،  ریفراندۆمەمان  ئەم 
ئەم پرسیارە لە کاک مەسعود بکەیت، 
بزانین ئامانجی لەم ریفراندۆمە چییە؟

بۆ  گۆڕان  بزووتنەوەی  مەرجی  تەبا: 
چییە؟  ریفراندۆم  لە  پشتگیریکردن 
بزوتنەوەی  وەکو  ئێمە  حاجی:  شۆرش 
مافێکی  بە  ریفراندۆم  گۆڕان، 
دەزانین.  میللەت  یاسایی  و  سرووشتی 
لە  یەکێکە  چارەنووسیش  مافی 
یەکێکە  هاوکات  ئێمە،  ئامانجەکانی 
گۆڕان،  بزووتنەوەی  ئامانجەکانی  لە 
مافی  گەلەکەمان  وایە،  پێمان  بۆیە 
ئەوەی هەیە ببێتە خاوەن کوردستانێکی 
دەوڵەتە  ئەم  پایەکانی  پێویستە  ئازاد. 
دەستەبەر بکەین و بە رێکاری یاسایی 
پرسی  بۆ  بنێین  هەنگاوەکان  هەموو 
راگەیاندنی سەربەخۆیی. بە مانایەکی 
لەم  نیەت  نازانین  شت  یەکەم  دیکە 
ریفراندۆمە چییە؟ دووەمیش، ریفراندۆم 
بە  پەیوەندی  چارەنووسسازە،  پرسێکی 
کوردستانەوە  خەڵکی  تاکێکی  هەموو 
هەیە، دەبێت هەموو خەڵکی کوردستان 
ریفراندۆم  ئایا  بدەن  ئەوە  لەسەر  بڕیار 
دەکرێت یان نا؟ ئەگەر ریفراندۆم بکرێت 
بۆچی بکرێت؟ ئەوە هەڵوێستی ئێمەیە.

تەبا: ئەگەر هاتوو تا بەرواری 25ی 

ئەیلوول، هیچ رێککەوتنێک لە نێوان 
پارتەکانی  و  گۆڕان  بزووتنەوەی 
ریفراندۆم  و،  نەدرا  ئەنجام  دیکە 
پەرلەمان  کاراکردنەوەی  بەبێ 
هەڵوێستی  کات  ئەو  سازکرا، 
دەبێت؟ چی  گۆڕان  بزووتنەوەی 

دیکە  جارێکی  ئێمە  حاجی:  شۆرش 
دووپاتی دەکەینەوە، پرسێکی لەم شێوەیە 
خەڵکی  چارەنووسی  بە  پەیوەندی  کە 
کوردستانەوە هەیە، دەبێت هەموو حزب و 
الیەنە سیاسییەکان، هەموو پێکهاتەکان 
رێککەون،  لەسەری  کوردستان  لە 
یاساییەکاندا  رێکارە  بە  هەروەها 
بڕیاری  تێپەڕیت  پەرلەمان  بەبڕیاری 
ئەگەر  بەپێچەوانەوە  بدرێت.  لەسەر 
ریفراندۆم  ئەنجامدانی  وادەی  تا 
کارا  پەرلەمان  ئەیلوول  25ی  لە 
خۆمان  هەڵوێستی  ئەوسا  نەکرێتەوە، 
دۆخێکدا  هەموو  لە  ئێمە  بەاڵم  دەبێت. 
چارەنووس  مافی  کە  ئەوەین  لەگەڵ 
دەستەبەر  کوردستان  خەڵکی  بۆ 
کاک  لەگەڵ  ئێمە  بکرێت.جیاوازی 
میکانیزمی  و  شێواز  لەسەر  مەسعوود 
رابگەیەنین.  دەوڵەت  چۆن  داهاتووە، 

لەسەر  سەرنجەکانتان  وێڕای  تەبا: 
بزووتنەوەی  رێکەوتننامەی  هەردوو 
گۆڕان و یەکێتیی نیشتمانی کوردستان 
نێوان  ستراتیژی  رێککەوتننامەی  و 

دوای  بەتایبەتی  یەکێتی  و  پارتی 
بۆ  خۆی  پشتیوانی  یەکێتی  ئەوەی 
چۆن  شەقام  راگەیاند،  ریفراندۆم 
نێوان  جیاوازەی  رێککەوتنە  دوو  ئەم 
کامیان  بخوێنێتەوە،  الیەنە  سێ  ئەم 

خراوە؟ پەراوێز  کامیان  و  کارایە 
 

رێککەوتننامەی  حاجی:  شۆرش 
لەسەر  یەکێتی  و  پارتی  ستراتیژی 
و  پۆستەکان  دابەشکردنی  بنەمای 
حوکمڕانیکردنی هاوبەشی کوردستانە. 
گۆڕان  بزووتنەوەی  رێککەوتنی  بەاڵم 
لەگەڵ یەکێتی بۆ باشترکردنی ژیانی 
دیموکراسییەتە  بنیاتنانی  بۆ  خەڵکە، 
هەروەها بۆ شەفافیەتە. رێککەوتنەکەی 
جێبەجێ  زیادەوە  بە  یەکێتی  و  پارتی 
کراوە، بەاڵم لەو 25 خاڵەی نێوان ئێمە و 
یەکێتی تەنیا یەک خاڵی جێبەجێکراوە، 
و  هاوبەش  سەرکردایەتی  ئەویش 
رێککەوتننامەکەیە،  راگەیاندنی 
نەکراوە. جێبەجێ  دیکە  هیچی 

تەبا: لەم دۆخەدا کە قەیرانی دارایی 
و سیاسیی باڵی بەسەر هەموو الیەکدا 
کات  ئێستا  ئێوە  بەڕای  کێشاوە، 
گونجاوە بۆ راگەیاندنی سەربەخۆیی؟

شۆرش حاجی: پێمان وایە پرسەکە تەنیا 
دەوڵەتی  دەبێت  کاتێک  نییە،  قەیران 
کوردستان رابگەیەندرێت کە پایەکانی 
ئەم دەوڵەتە بۆ مانەوە و بۆ گەشەکردن 
دەوڵەتێک  ناتوانیت  کرابێت.  دەستەبەر 
ئابووری  ژێرخانێکی  کە  دابمەزرێنیت 
یەدەگی  نەک  ئێمە  نەبێت،  پتەوی 
زێڕمان  تۆنێک  چەند  و  زیاد  پارەی 
بەپێچەوانەوە  نییە،  بانکەکاندا  لە 
المانە،  زانیارییانەی  ئەو  بەگوێرەی 
کوردستان  هەرێمی  پارێزگاکەی  سێ 
قەرزاری  دۆالر  ملیار   30 نزیکەی 
لەگەڵ  نێودەوڵەتییەکانن.  کۆمپانیا 

بەرگری  قارەمانانە  پێشمەرگە  ئەوەش 
دەکات،  کوردستان  خاکی  و  گەل  لە 
هێزی  نەمانتوانیوە  ئێستا  تاوەکو  بەاڵم 
بە  بیکەین  و  رێکبخەین  پێشمەرگە 
هێزێکی نیشتمانی. هێزە چەکدارەکانمان 
هێزی حزبین، سەر بەپارتی و یەکێتین، 
لە نێو پارتی و یەکێتیش هێزی تایبەتی 
بەرپرس  و  فەرماندە  چەندین  بە  سەر 
نییە،  سەروەر  یاسا  هێشتا  وەلێ  هەیە. 
ماڵی  نێو  نین،  بێالیەن  دادگاکانمان 
متمانە  نەخستووە،  یەک  کوردمان 
نییە.  دەسەاڵت  و  هاواڵتی  نێوان  لە 
شێوەیە  لەم  دەوڵەتێکی  دامەزراندنی 
سەختە.  هەڵومەرجەدا  و  کات  لەم 
تاران دژی  ئێمە دەزانین تورکیا بەغدا 
دەوەستنەوە، بەاڵم ئەگەر ئێمە نێو ماڵی 
خەڵکەکە  ئەگەر  رێکخستبێت،  خۆمان 
ئەگەر  هەبێ،  دەسەاڵتە  بەم  متمانەی 
هەبێت،  پتەومان  ئابووری  ژێرخانێکی 
ئەم  واڵتانەش دژمان بن، دەوڵەتەکەمان 
لە  بەاڵم  دەبێت،  مانوەی  توانای 
ئەگەری راگەیاندنی دەوڵەتێک، بەبێ 
پایانە،  لەو  کام  هیچ  دەستەبەرکردنی 
پێمان وایە ئەمە هەنگاوێکی مەترسیدارە 
و دەچێتە خانەی موجازەفەوە. خۆ ئێمە 
هەر بۆ ئەوە نیە دەوڵەتێک دابمەزرێنین 
١0 رۆژ بخایەنێت، دواتر خەڵکەکەمان 
ئەنفال بکرێت. ئێمە لەگەڵ ئەو دەوڵەتە 
نین. ئێمە دەوڵەتێکمان دەوێت، بمێنێتەوە، 
لەسەر پێیەکانی بوەستێت و ببێتە مایەی 
سەقامگیری و ئاسایش لە ناوچەکەدا، 
ئەو دەوڵەتەی کە لە کوردستانی عێراق 
پەیوەندییەکی  دەبێت  دایدەمەزرێنین، 
عێراق  تورکیا،  لەگەڵ  تەندروستی 
و  ئاسایش  و  ئاشتی  هەبێت،  ئێران  و 
دامەزراندنی  بپارێزین.  سەقامگیری 
ئێستا  هەلومەرجەی  لەم  دەوڵەتێک 
لێدەکەوێتەوە.  زیاتری  پشێوی  و  ئاژاوە 

باشترە  عێراق  لەگەڵ  مانەوە  تەبا: 
لە  کامەیان  دەوڵەت؟  بە  بوون  یان 
کوردستانە؟ خەڵکی  بەرژەوەندی 

روون  ئەمە  پێویستە  حاجی:  شۆرش 
بکەینەوە، ئەمە ئاوات و خەونی هەموو 
سەربەخۆمان  دەوڵەتی  کە  کوردێکە 
هەبێت، واتە لە هەموو حاڵەتێکدا ئێمە 
لەگەڵ ئەوەین دەوڵەتێکی سەربەخۆمان 
بەغدا  لەگەڵ  ئێمە  کێشەی  هەبێت. 
ئەوەیە یەکێکە لە ماددەکانی دەستووری 
بە  عێراق  مانەوەی  دەڵێت،  عێراقی 

بەجێبەجێکردنی  بەندە  یەکگرتوویی 
دەستوور، بەداخەوە سەرکردەکانی بەغدا 
و بەرپرسەکانی عێراقیش وەکو پێویست 
بەپێی دەستوور مامەڵەیەکی تەندروست 
ناکەن،  کوردستان  خەڵکی  لەگەڵ 
دەخوازێت  گەل  بەردەوام  بۆیەشە  هەر 
دەربچێت.  دەوڵەت  پێکهاتەی  لە 

تەبا: ئەگەر پەرلەمان کارا بکرێتەوە 
ئایا  دەکەن،  قبوڵ  ڕیفراندۆم 
دەبێت؟ بریارتان  لەسەر  کاریگەری 

تەنیا  مەسەلە  حاجی:  شۆرش 
بەڵێ  نییە.  پەرلەمان  کاراکردنەوەی 
واتە  دەبێت،  کاریگەری  بێگومان 
تەلەڤزیۆن  لە  ئێمە  قسانەی  ئەو 
هەڵسوڕاو  کە  قسانەی  ئەو  دەیکەین، 
لەگەڵ  دەیکەن،  پەرلەمانتارەکانمان  و 
ئەو قسانەی بەرپرسانی پارتی دەیکەن، 
پەرلەماندا  کاراکردنەوەی  ئەگەری  لە 
ئەو کات ئێمە لە دەرەوە نایکەین لە ناو 
پەرلەمان ئەو قسانە هەمووی دەکرێت، 
تاوتوێ دەکرێت و هەموو هێز و الیەنە 
پەرلەمان  لە  نوێنەریان  کە  سیاسیەکان 
هەیە پێشنیازەکانیان دەردەبڕن و دەگەنە 
بڕیارێکی  چ  پەرلەمان  ئەنجامێک، 
دەبین.  بڕیارە  ئەو  لەگەڵ  ئێمە  دا 

گۆڕان  بزووتنەوەی  بۆچی  تەبا: 
دکتۆر  مانەوەی  لەسەر  سوورە 
لەکاتێکدا  و  موحەممەد  یوسف 
هەڵوێست  دژی  دەیکەش  الیەنەکانی 
پۆستەکەی؟ لە  بەالدانی  دەردەبڕن 

 

شۆرش حاجی: الیەنەکانی دیکە سوور 
لەسەر  نەنواندووە  هەڵوێستیان  و  نین 
البردنی دکتۆر یوسف موحەممەد. تەنیا 
پێمان  البردنی.  لەەسەر  سوورە  پارتی 
هیچ  موحەممەد  یوسف  دکتۆر  وایە 
هەڵەیەکی یاسایی نەکردووە، ئەو خۆی 
هەڵەیەکی  نەمردووە،  نەهێناوە،  وازی 
ئەوتۆی نەکردووە کە شایەنی ئەوەبێت 
پارتی  تاکە هۆکارێک کە  بگۆڕێت، 
یوسف  دکتۆر  البردنی  لەسەر  سوورە 
هەمواری  یاسای  پرۆژە  کە  ئەوەیە، 
پێنج  کە  هەرێم  سەرۆکایەتی  یاسای 
فراکسیۆن پێشکەشی کردبوو، خستییە 
تەنیا  کرا.  بۆ  خوێندنی  و  پێشەوە 
پارتییەوە  دیدی  لە  کە  هەڵەیە  ئەمە 
نە  ئەمە  وایە  پێمان  ئێمە  کردبێتی. 
هەڵەیە نە شایەنی ئەوەیە دکتۆر یوسف 
پرسێکی  یوسف،  دکتۆر  بگۆڕێت. 
پەرلەمان ئەویش  لە  یاسایی وروژاندووە 
هەرێمە.  سەرۆکی  وادەی  تەواوبوونی 

بۆ  بکرێتەوە  هەموار  یاسایە  ئەم  دەبێت 
ئەوەی ئێمە سەرۆکێکی دیکەی هەرێم 
هەڵبژێرین و یاساکەش هەموار بکرێتەوە. 
دەنا ئێمە پابەند نین بەوەی بڵێن  دکتۆر 

گرنگ  ئێمە  الی  بگۆڕدرێت،  یوسف 
بێت  یوسف  دکتۆر  جا  نین  کەسەکان 
شتێکی  بێت،  دیکە  هاوڕێیەکی  یان 
نییە  هۆکارێک  هیچ  بەاڵم  ئاساییە، 
ناچارمان بکات دکتۆر یوسف بگۆڕین. 

هیچ  گۆڕان  بزووتنەوەی  تەبا: 
کۆنگرەیەک دەبەستێت بۆ هەڵبژاردنی 
مستەفا؟ نەوشیروان  شوێنگرەوەی 

دەستووری  بەپێی  حاجی:  شۆرش 
ئاشکرایە  گۆڕان،  بزووتنەوەی 
سەرکردایەتی  کۆنگرەدا  لە 
گشتیش  ڕێکخەری  و  هەڵنابژێرین 
خاوەن  رێکخستنەکانمان  هەڵنابژێرین، 
حزبەکەی  ئاسۆییە،  پەیکەربەندییەکی 
ئینتیخابیە  پەرلەمانی  حزبێکی  ئێمە 
ئێمە  ناکات.  کۆنگرە  بە  پێویست  و 
کۆنگرە  لە  گشتیمان  رێکخەری 
ئەمەشدا  لەبڕی  هەڵنەبژاردووە، 
بااڵترین  کە  هەیە  نیشتمانی  جڤاتی 
گۆڕانە،  بزوتنەوەی  ئەنجوومەنی 
خۆیەوە  شارەکەی  لە  یەکە  هەر 
خۆیانەوە  ئۆرگانەکانی  و  ژوور  لە 
خۆیان  نێو  لە  ئەمانە  هەڵدەبژێردرێن، 
خانەی  دادەمەزرێنن.  راپەڕاندن  خانەی 
گشتیی  رێکخەری  راپەڕاندنیش 
نیە  کۆنگرە  بە  پێویستمان  دادەنێت. 
گشتی.  ڕێکخەری  هەڵبژاردنی  بۆ 

گۆڕانکارییەک  هیچ  تەبا: 
گۆڕان  سیاسەتی  لە  روودەدات 
گشتی؟ رێکخەری  غیابی  دوای 

 
لەنێوان  هەیە  جیاوازی  حاجی:  شۆرش 
هیچ  گۆڕان.  بەرنامەی  و  سیاسەت 
سیاسی  بەرنامەی  لە  گۆڕانکاریەک 
گۆڕان  بزوتنەوەی  پەیامەکانی  و 
ڕوونادات . لە وجودی کاک نەوشێروان 
لە  داناوە،  پەیامانەمان  و  بەرنامە  ئەو 
بەردەوام  نەوشیروانیش  کاک  غیابی 
دەبین لەسەری، بەاڵم سیاسەتی رۆژانە 
بۆ  رۆژانەیە.  هەلومەرجی  بەپێی 
نموونە رۆژێک لە رۆژان ئێمە لەگەڵ 
چووینە  کوردستان  دیموکراتی  پارتی 
ئەمەیان  فراوانەوە،  بنکە  حکومەتی 
سیاسەتە بەاڵم ئێستا ئێمە لە حکومەتی 
بنکە فراوان دەرکراوین، هەڵبژاردنێکی 
بڕیارێکی سیاسی دیکە  بکرێت  دیکە 
دەدەین، واتە بڕیارە سیاسیەکان لەگەڵ 
هەلومەرجە سیاسییەکەیە، بەاڵم بەرنامە 
بزوتنەوەی  پرێنسیبەکانی  و  پەیام  و 
نابێت.                                                                                                                                            تێدا  الدانی  تۆزقاڵێک  گۆڕان 
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رۆژی جیهانی په نابه ران
“تورکیا زۆرترین رێژەی پەنابەر لەخۆ دەگرێت” 

کۆمیسیاری بااڵی پەنابەرانی نەتەوە یەکگرتوەکان رایگەیاند ئێستا زۆرترین رێژەی پەنابەر هەیە لە جیهان  بەهۆی 
جەنگ و تورکیاش زۆرترین رێژەی پەنابەر لەخۆدەگرێت.

 کۆمیسیاری بااڵی پەنابەرانی نەتەوە یەکگرتوەکان فیلیپۆ گراندی، دەربارەی رۆژی پەنابەرانی جیهانی لێدوانی دا. 
فلیپۆ گراندی رایگەیاند  پێویستە ئاراستەی ئەو پێشهاتانەی جیهان بگۆڕین بۆ الیەکی تر و گووتیشی” ئەمرۆ 

رۆژی رێزلێنانی ئەو کەس و رێکخراوانەیە کە پەنابەران و جێگۆڕکێکراوەکانی جیهان لە خۆ دەگرن و شوێنی ئارام 
بۆیان دابین دەکەن و هەڵی پەروەردە و فێرکردن  بۆیان دەرەخسێنن “. 

گراندی سەبارەت بە رۆژی پەنابەرانی جیهانی زیاتر گووتی “ئەم شەو بە هۆی شەر و ستەمەوە ملیۆنان کەس 
ناگەرێنەوە بۆ ماڵی خۆیان. پێویستە ئەم پرسیارە لەخۆمان بکەین دەتوانین چیبکەین بەرامبەر  بە زاڵبوونی 

ترسەکانمان، یاخود چۆن بیری هەوڵی لەخۆگرتنی پەنابەران بدەین. جگە کەمەش دەبێ بزانین چۆن لە دژ بوەستین لە 
گژ بیرە نادرووستەکان کە بریتییە لە قبوڵنەکردنی پەنابەران لە کۆمەڵگا. گەر بێتوو لە ڕیزی پەنابەران بین، ئەوا بە 

هاوتای ئەوەیە کە ئێمە لە ریزی رێزگرتن دەبین بۆ گشت کۆمەڵگا”. 
“تورکیا زۆر بە باشی ماڵداری دەکات”

لە بەردەوامی لێدوانەکەیدا گراندی دەڵێت”لەالیەکی تریشەوە تورکیا ماڵداری پەنابەری  سوری و عیراقی و ئەفغانی 
دەکات کە ژمارەیان لە سەرووی 3 ملیۆنە ، پێویستە ئەوە قبوڵ بکرێ کەوا تورکیا زۆر باش ماڵداری پەنابەران 

دەکات “. 
تورکیا بە پێی پێویست هاوکاری لە الیەن کۆمەلگەی نێودەولەتی ناکرێ و گراندی گووتیشی “یەکێتی ئەوروپا بۆ 

یارمەتی دانی پەنابەرەکانی تورکیا بڕی پارەی پێویست نادات بە نەتەوە یەکگرتوەکان”. 
گراندی ئاماژەی بەوەدا کە تورکیا زۆرترین پەنابەر لەخۆدەگرێت لەسەر ئاستی جیهان و رایگەیاند “ تورکیا پارەیەکی 

زۆر بۆ ئەو پەنابەرانە لە کەمپەکان و دەرەوەی کەمپەکان خەرج دەکات. هەموو پێداویستییەکانیان بۆ دابین کراوە لە 
الیەن تورکیاوە و پەنابەرەکان دەچنە قوتابخانە وە سودمەندن لە خزمەتگوزاریەکانی واڵت “.

کۆمیسیاری بااڵی پەنابەرانی نەتەوە یەکگرتوەکان لە نوسینگەی  ناوەندی جنێف تیشکی خستە سەر رێژەی 
بەرزبووەنەوەیی پەنابەر بۆ بەرزترین ئاست لە ڕووی ژمارەوە.   

بەهۆی ئەو شەڕ وپێکدادانەی جیهان، ساڵی 20١٦ رێژەی پەنابەران و کۆچ  گەیشتوەتە ٦5ملیۆن و٦00 هەزار 
کەس.   

بەپێی ئەو داتا بەردەستەکان، لە هەر خولەکێک 20 کەس ئاوارە دەبێت و دیسان بەپێی هەمان داتا ساڵی 20١٦ بە 
هۆی شەرەوە  )٤0( ملیۆن و )300( هەزار کەس لە ناو واڵتی خۆیان ئاوارە بوونە و ئەوانەی والتی خۆیان جێهێشتوە 

لە سالی 20١٦ گەیشتە ژمارەی پێوانەیی کە بریتی بوو لە 22 ملیۆن و500 هەزار کەس. 
ساڵی  20١٦ رێژەی پەنابەران لە جیهان بە گوێرەی 20١5 ، )300(هەزار کەس زیادی کردووە.

 
زۆرترین پەنابەر لە تورکیایە

کۆمسیاری بااڵی پەنابەرانی نەتەوە یەکگرتوەکان لە ساڵی 20١٦ نزیکەی 2 ملیۆن و ٩00 هەزار پەنابەر لە تورکیا 
جێنشین بوونە و بەپێی ئەو ئەنجامەش تورکیا لە جیهاندا زۆرترین رێژەی پەنابەری لەخۆدەگرێت .

لە دوای تورکیا پاکستان بە ١ ملیۆن  و ٤00 هەزار پەنابەر  دووەمین و لوبنان بە نزیکەی یەک ملیۆن پەنابەر لە 
پلەی سێیەم دێت.

“پێویستە رووبەڕووی ئەو کێشانە ببینەوە کە دەبێتە هۆی پەنابەربوونی خەڵک “

فیلیپۆ گراندی، کۆمیسیاری بااڵی پەنابەرانی نەتەوە یەکگرتوەکان لەبانگەشەی هاوکاری بۆ پەنابەران رایگەیاند “ 
پێویستە هەنگاوی چااڵکتر بنێین بۆ راگرتنی لێکتێنەگەیشتن و شەڕەکان”.

بریکاری کۆمیسیاری بااڵی پەنابەرانی نەتەوە یەکگرتوەکان ڤۆلکەر تورک لە کۆمەڵگەی نێودەوالتی بانگەشەی 
بەرەنگار بونەوەی ئەو کێشانەی کرد کە دەبێتە هۆی راکردنی پەنابەرەکان.

بەپێی داتاکانی نەتەوە یەکگرتوەکان، سوریا لە پلەی یەکەم دێت کە 5ملیۆن و 500 هەزار کەس بونەتە پەنابەر و 
دواتر ئەفغانستان بە رێژەی 2 ملیۆن و 500 هەزار کەس و سودانیش بە ١ ملیۆن و ٤00 هەزار کەس لە پلەی سێیەم 

دێت.
 

ژمارەی پەنابەرەکان 22 ملیۆن و 5٠٠ هەزار کەسە

کۆمیسیاری بااڵی پەنابەرانی نەتەوە یەکگرتوەکان گووتی” لە کۆی گشتی جیهان ژمارەی ئەو پەنابەرانە کە 
بەهۆی شەرەوە واڵتی خۆیان جێهێشتوە نزیکەی 22 ملیۆن و 500 هەزار کەسە”. 

لە هەمان کاتدا ژمارەی ئەو ئاوارانەی کە لە نێو واڵتی خۆیان بە هۆی شەرەوە ئاوارە بوونە ٤0 ملیۆن 300 هەزار 
کەسە.

بە پێی ڕاپۆرتەکە ژمارەی ئەو پەنابەرانە کە داوای پەنابەرێتییان کردووە لە واڵتێکی تر پێک دێت لە 2 ملیۆن و 
٨00 هەزار کەس. 

3

شۆرش حاجی: دامەزراندنی دەوڵەتێک لەم هەلومەرجەی 
ئێستا ئاژاوە و پشێوی زیاتری لێدەکەوێتەوە

 هه  واڵ: علی عنتر
فۆتۆ: چۆبان تیمور

“ئەو دەوڵەتەی کە 
لە کوردستانی عێراق 

دایدەمەزرێنین، 
دەبێت پەیوەندییەکی 
تەندروستی لەگەڵ 

تورکیا، عێراق و ئێران 
هەبێت”

“هیچ گۆڕانکاریەک لە 
بەرنامەی سیاسی و 

پەیامەکانی بزوتنەوەی 
گۆڕان ڕوونادات”

“ناتوانیت دەوڵەتێک 
دابمەزرێنیت کە 

ژێرخانێکی ئابووری 
پتەوی نەبێت، 
بەگوێرەی ئەو 

زانیارییانەی المانە 3 
پارێزگاکەی هەرێم

نزیکەی 3٠ ملیار دۆالر 
قەرزداری کۆمپانیاکانی 

جيهانن”

پێویستمان بە کۆنگرە 
نییە بۆ هەڵبژاردنی 

ڕێکخەری گشتی

نازانین نییەتی ئەم 
ریفراندۆمە چییە

تەنیا پارتی دژی 
مانەوەی دکتۆر یوسفە

رێککەوتنی ئێمە لەگەڵ 
یەکێتی بۆ باشترکردنی 

ژیانی خەڵکە، بۆ 
بنیاتنانی دیموکراسییە 
بۆ شەفافیەتە به اڵم 
رێککەوتننامەی پارتی 
و یەکێتی لەسەر بنەمای 
دابەشکردنی پۆستەکان 

و حوکمڕانیکردنی 
هاوبەشی کوردستانە

بە رێبەرایەتی ویالیەتە یەکگرتوەکانی 

روونکردنەوەی ئەمریکا لەبارەی 
گوتاربێژەکەی داعش

هێزی  ئەمریکا، 
داعش  بە  دژ  کوالیسیۆنی 
گوتاربێژی  کوژرانی 
سەرەکی داعشی راگەیاند.

 
بە  دژ  کوالیسیۆنی  هێزی 
لە  کرد،  ئاشکرای  داعش 
لە  ئاسمانیدا   هێرشێکی 
مەیەدینی  شارۆچکەی 
ئەلزۆری  شاری  بە  سەر 
سوری،  تورکی ئەلبینالی 
گوتاربێژی  بە  ناسراو 

سەرەکی داعش کوژرا.

نوسراوەکەی  پێی  بە 
یەکگرتوو،  ئەرکی  هێزی 
گۆتاربێژی سەرەکی داعش  لە 3١ ی 

ئاسمانیدا  هێرشێکی  هۆی  بە  مایس  
کوژراوە.

لەسەر  زانیاری  روونکردنەوەکەدا  لە 
لە  باس  و  دراوە  ئەلبینالی  کەسایەتی 
هێنانی  لە  گرنگی  رۆڵی  هەبوونی 
و  هەبووە  داعش  بۆ  بیانی  چەکداری 
خاڵێکی سەرەکی بووە لە پرۆپاگەندەی 

هێرشکردن لە گشت جیهان.
دەڵێت”   روونکردنەوەکەدا  لە  هەروەها 
گوتاربێژی  20١٤وە  ساڵی  لە 
پرۆپاگەندەی  و  بووە  داعش  سەرەکی 
کۆمەلکوژی و وەحشیگەری کردووە، 
دانانی  پرۆژەی  کاتدا  هەمان  لە 
خەالفەتی رێکخستووە و یەکێک بووە 
لەکەسە متمانە پێکراوەکانی ئەبو بەکر 

بەغدادی”. 

کوڕی  قەزافی  ئیسالم  سەیفول 
موعەمەر  لیبیا  البراوی  سەرۆکی 

قەزافیی ئازاد کرا.
کوری  قەزافی،   ئیسالم  سەیفول 
موعەمەر  لیبیا  البراوی  سەرۆکی 
یازدەی سالی  لە مانگی  قەزافی کە 
ڕایگەیاند  کرابوو  دەستگیر  وە   20١١

بڕیاری لێخۆشبوون بۆ کورەکەی 
قەزافی دەرچوو

کە ئێستا ئازاد کراوە.
کە  تەبروک  ئەنجومەنی  نوێنەرایەتی 
خەلیفە  جەنەرال  هێزی  بە  پەیوەندی 
گروپێکی  هێزە  ئەم  هەیە.  خەفتەر 
کە  دەبەن،  بەڕێوە  زەنتان  لە  چەکدار 
لە  ال-سدیق”   بەکر  “ئەبو  لیوا  لەوان 
روونکردنەوەی  کۆمەاڵیەتیەکان  تۆڕە 

“سەیفول  رایگەیاند  و  کرد  لەسەرئەوە 
ئیسالم قەزافی لە بەندینخانەی شاری 
وە   20١١ یازدەی  مانگی  لە  زینتان 
دەستگیرکرابوو،بەاڵم  ئێستا  تاوەکو 

ئێستا ئازاد کراوە”.
کەوا  کرا  بەوە  ئاماژە  باسەکەدا  لە 
ئیسالم  سەیفول  قەزافی  کوڕەکەی 
شاری  و  کرا  ئازاد  جومعە  رۆژی 

جێهێشتووە.
وەزیری پێشووی داد المەبروک کاریرا 
کە پێشتر لەو حوکومەتە کاتیەی کە 
پێکیان  ئیسالم  سەیفول  نوێنەرەکانی 
ئەو  پێی  بە   ، کردووە  کاری  هێنابوو 
نووسراو و بەیانە یاساییانەی کە لە الی 

نوێنەراتی ئەنجومەن. 
روونکردنەوەیەک  هیچ  ئێستاش  هەتا 

نەکراوە لە الیەن   حکومەتەوە .



بڕە  دابینکردنی  بە  دووبارە  عێراق، 
باری  ناسنامەی  زۆر  پارەیەکی 
یاخود  ژیر،  کارتی  بۆ  شارستانی 

ئەلیکترۆنی )نیشتمانی( گۆڕی.
لەگەڵ  کارتە  ئەم  بەرچاوی  جیاوازی 
ناسنامەی کۆن، بوونی بەشی )نەتەوە(

یە لە فۆڕمی زانیاری.

نازانم پرسینی ئاین و نەتەوە بۆ بوون بە 
هاواڵتی واڵتێک تا چەند تەندروستە، 
بە  پرۆسەیە  ئەم  کە  ئاشکرایە  بەاڵم 
تەندروستی بەڕێوە نەچووە و چەندین جار 
گوێبیستی ئەمە بووین لە دەوروبەرمان.
کارتی  دەرهێنانی  مامەڵەی  کاتی  لە 
نەتەوە  بەشی  پرسیاری  نیشتیمانیدا 
هاواڵتیان  لە  گشتیی  بەشێوەیەکی 
کەسانەی  ئەو  چونکە  ناکرێت، 
شێوازێکی  بە  پڕدەکەنەوە  فۆڕمەکە 
دیاری  هەڵبژاردەیە  ئەو  ئۆتۆماتیکی 

دەکەن.

لە  یاخود  خوێندەوارن  کەسانەی  ئەو 
پێش  هۆشیارن،  فۆڕمدا  پڕکردنەوەی 
و  دەخوێننەوە  فۆڕمەکە  واژووکردنی 
لەو  دەکات  بە گوێرەی خۆی ڕێگری 
ئەو،  وتەکانی  بەپێی  کە  بۆشاییانە 
بەبێ  بەشانەی  ئەو  یاخود  نەنوسراوە 

پرسی ئەو، پڕکراوەتەوە.

خوێندەوارییان  کەسانەی  ئەو  بەاڵم 
نادەن  بەم هۆشیارییە  یان گرنگی  نییە 
فۆرمەکە  سەیرکردنی  بەبێ  یاخود  
نەتەوەی  بەشی  ئەوکات  دەکەن،  واژوو 
فۆڕمەکە بە میزاجی فەرمانبەر یاخود 

کەسی بەرپرس پڕدەکرێتەوە.

تۆڕەکانی  لە  هەوڵماندا  پێشتر 
چەند  و  رابگەیەنین  کۆمەاڵیەتیی 
بابەتە  ئەم  بۆ  تورکمان  بەرپرسێکی 
کرد،  پێویستیان  شوێنی  سەردانی 

وەرگیراو  زانیاری  گوێرەی  بە  بەاڵم 
خۆی  وەک  کارە  ئەم  جێبەجێکردنی 

بەردەوامە. 

تورکمان  هاونیشتمانیانی  لە  هەندێک 
جۆرە  ئەم  تووشی  پێشتریش  دەڵین، 
کێشانە بوون. بۆ نمونە هەندێک کەس 
سەربازی  لە  بەخشراوی  وەرگرتنی  بۆ 
دەدا،  نیشان  تر  نەتەوەی  وەکو  خۆی 
تورکمانەکانی  بەخشراویە  ئەو  چونکە 

نەدەگرتەوە. 

ئەم   “ دەڵێن  بینی،  کەسانەشم  ئەو 
من  خۆ  هەیە،  گرنگییەکی  بابەتە چ 
نەتەوەی خۆم دەزانم” بەاڵم هەڵەنە. ئەو 
و  ئاسایی  ئاستێکی  لە  جێبەجێکردنە 

بێنرخ نییە کە باسی لێوەدەکرێت.

 شیمانەکردنی جیاوازی زۆری زانیاری 
زۆر  داهاتوودا،  لە  ئێستا  کۆکراوەی 

قورس نییە.
 

داهاتوودا  لە  ئامارێکە؛  جۆرە  ئەمە 
بە  دەوڵەتن  لەسەر  ئەوانەی  کاتێک 
گوێرەی قەبارە پاداشتت دەدەن، ئەوکات 
گەورە  دۆڕانێکی  توشی  نەتەوەیە  ئەم 

دەبێت.

بەاڵم  بگرین  نەتەوەکان  گشت  لە  رێز 
کاتێک ئەمە دەکەین نابێت سازش لە 

نەتەوەی خۆمان بکەین.

گەڕەکەکان  موختاری  ئێستادا  لە 
شوێنی  ئاسایشی  بنکەی  و 
پرسیاری  زووە  زوو  نیشتەجێبوونمان  

نەتەوە یاخود عەشیرەت دەکەن.

پشتگوێ  کە  نین  بابەتێک  ئەمانە 
بە  پێنەدرێت،  گرنگی  و  بخرێن 
بۆ  گرنگە  زۆر  بابەتێکی  پێچەوانەوە 

پاراستنی مانەوەی نەتەوەیەک.
 

دەبێت  کەس  هەموو  دەڵێم  هۆیەوە  بەم 
بکات  خۆی  نەتەوەی  لە  پارێزگاری 
فەرمانبەرەکانی  و  بەرپرس  وهیوادارم 
هەولێر   ناسنامەی  بەڕێوەبەرایەتی 
لەمبارەیەوە دادپەروەرانە مامەڵە بکەن.

جیاواز  نەتەوەی  لەگەڵ  ژیان  پێکەوە 
دەوڵەمەندیە  ئەو  با   و  دەوڵەمەندییە 
لەدەست  بە کێشمە کێشمەی بچووک 

نەدەین.

 ٤0 کۆپری  ئالتون  شارۆچکەی 
رۆژئاوای  باکووری  کیلۆمەترلە 

کەرکوکە و دەکەوێتە سەر رووباری 
بەمانا  کۆپری  “ئاڵتون  و  زاب 
و  زێرینە”  پردی  تورکمانییەکەی 
هەر بەم ناوەش بەناوبانگە. خەڵکی 
بەڕێژەیەکی  شارۆچکەیە  ئەم 
بەرچاو بەکشتوکاڵ و ئاژەڵداری، 
و  دەکەن  دابین  ژیانیان  بژێوی 
بەرهەمە  لە  یەکەکە  ماسیش 
بەناوبانگەکانی ئەم شارۆچکەیە. 

بەهۆی زێدەڕۆیی لە ماسیگرتنی 
بە  ماسی  رێژەی  نایاسایی،  
هەموو جۆرەکانییەوە لە رووبارەکە 
بەهۆیەوە  و  کەمیکردووە 
کاربەدەستانى ئەم شارۆچکەیە بۆ 
ماوەیەکی دیارینەکراو راوەماسیان 

قەدەغە کردووە. 

کەمبوونەوەی  لە  رێگریکردن  بۆ 
ئەم  ناو  ماسییەکانی  ئاستی 
رووبارە و گرتنەبەری رێوشوێن بۆ 
پاراستنی ئەم سامانە گرنگە، کە 
رێژەی  لەمەوبەر  ساڵێک  چەند 
نەمان  ئاستی  نزیکی  ماسییەکان 
کاربەدەستانی  ئەوەی  دوای  بوو، 
بڕیاری  شارۆچکەیە  ئەم 
قەدەغەکردنی ماسیگرتنیان خستە 
ئەمەش  جێبەجێکردنەوە  واری 
رێگای خۆشکرد بۆ ئەوەی ماسی 
زیادبوون  بەرەو  شارۆچکەیە  لەم 

بچێت. 

لە  یەکەکە  سەلیم  نەزار 

شارۆچکەی  هاونیشتمانیانی 
پیشەیە  ئەم  و  کۆپری  ئاڵتون 
ئەو،  ماوە.  بۆی  باوکیەوە  لە 
ماسیگەری  پیشەی  لەبارەی 
کە  راگەیاند  تەبا-ی  بەئاژانسی 
ماسی  بەخێوکردنی  لە  جۆر  دوو 
بەرباڵوترین  کە  یەکەمیان  هەیە، 
نێو  بەخێوکردنی  جۆرەکانییەتی، 
رووبار  لە  حەوزە و دووەم جۆریشیان 
ماسییانەی  گوتی”ئەو  و  دەبێت 
بەگشتیی  بەخێودەکرێن،  حەوز  لە 
دەبن  گەورە  مانگدا  پێنج  لەماوەی 
و پێ رادەگەن، بەاڵم ماسی رووبار، 
بۆ  پێویستە  ساڵێکی  نزیکەی 

گەورەبوونی”. 

ناوبراو باسی لەوەشکرد، ماسییەکان 
دەکەن  زاوزێ  وەرزدا  چوار  هەر  لە 

بەتایبەتی لە 2١ مانگی ئادار، بە 
بۆیە  دەبن  زیاد  بەرچاو  رێژەیەکی 
قەدەغە  ماسی  راوە  مانگەدا  لەم 
وەرزی  دەگووترێت  پێی  و  دەکرێت 

زاوزێی ماسییەکان.
 

تەمەنی  و  پێگەییشتن  لەبارەی 
“لە  گوتی  نەزار  ماسییەکانیشەوە، 
ئەیلوول ماسییەکان  و  ئاب  مانگی 
تەواو پێدەگەن، بۆیە ئەم دوو مانگە 

باشترین ماوەیە بۆ راوە ماسی”.

سەلیم،  نەزار  زانیاریەکانی  پێی  بە 
50 جۆر ماسی لە رووباری ئاڵتون 
کۆپری هەیە و بەهۆی قەدەغەبوونی 
راوکردنیش، رێژەی ماسی زۆر بووە. 
پڕفرۆشترین جۆری ماسیش، ماسی 
کارەب زۆرترین داواکاریی لەسەرە و 
چونکە لە حەوز و رووباریشدا بەرگە 

دەگرێت و خۆی دەژیێنێت. 

جەختیکردەوە،  سەلیم  نەزار 
بۆ  حەوز  نێو  بەخێوکراوی  ماسی 

باشترین  ئێمە  وەک  پیشەگەرانی 
ناوچەکە  باڵوترینیشە  هەروەها  و 
دابین  بۆ  داهاتمان  خێراتر  چونکە 
هەر  ژیانیشمان  بژێوی  و  دەکات 

لەسەر ئەم پیشەیەیە. 

بەخێوکردنی  پێشەی  لەبارەی 
نەزار  ماسیگەری،   و  ماسی 
زۆرە  ساالنێکی  روونیکردەوە، 
کۆمەڵێک  و  دەکات  کارە  ئەو 
قەفەسی لەناو رووبار هەیە و بەم 
بەخێودەکات  ماسییەکان  شێوەیە 
بازاڕی  کە  ئاشکرایکرد  و 
لەگەڵ  بەبەراورد  فرۆشتن  ماسی 
بووە  باشتر  رابردوو  مانگی   2
بەتایبەتیش لەگەڵ هاتنی مانگی 
رەمەزان و نرخی هەر کیلۆیەکی 
ماسی لە 3 هەزارەوە بۆ 5 هەزار 
زۆرترین  و  بووەتەوە  بەرز  دینار 

داواکاریشیان لە هەولێرەوەیە.  

جیا لەوەی کە پیشەی بەخێوکردنی 
رووبار،  و  حەوز  لە  ماسییە 
زۆریشی  زانیارییەکی  هاوکات 
و  ماسیگرتن  مێژووی  لەبارەی 
تیشکی  هەبوو،  بەخێوکردنی 
مرۆڤەکان  ئەوەی  سەر  خستە 
بەر  بەردیندا  چاخی  لەسەردەمی 
لە فێربوون و راهاتن لە راوکردنی 
زۆرجار  کە  کێوییەکان  ئاژەڵە 
دەهاتنەوە  دڕندەکان  رووبەڕووی 
مەترسییەوە،  دەکەوتە  گیانیان  و 
پاشان  و  دەگرت  رم  بە  ماسییان 
دروستکردنی  لەسەر  راهاتن 
بەربەست بۆ ئەوەی بەکۆ بیانگرن. 
هەروەها باسی لە یابان کرد بەوەی 
لە کاتە سەخت و سەردەمی قڕیدا 
تەنانەت  و  دەگوزەران  ماسی  بە 
بازرگانیشیان پێ دەکرد و هەروەها 
و  جۆرەکانی  گرانترین  لە  باسی 
لەالیەن  بەقوتووکردنیشی  شێوازی 
بەوەش  خەونی  کارگەکانەوە. 
دەبینێت کە کەشتیەکی بچووکی 
ماسی  دەریاکاندا  لە  و  هەبێت 
بەخێو  دەریاکان  ماسی  و  بگرێت 
زیاتر  ئەزموونی  ئەوەی  بۆ  بکات 
پیشەیەکی  بیکاتە  و  وەربگرێت 
خانەوادەکەی  بۆ  هەمیشەیی 
و  خۆی  داهاتووی  نەوەکانی  و 

کارەکەی فراوانتر بکات.  

بەدرێژایی مێژووی تورك، رۆلی گرنگی 
هەبووە لە گەشەپێدانی شارستانییەت لە 
گشت بوارەکانی سیاسیی و ئابووری و 

زانستی وهونەری و رۆشنبیری.

ئەو خزمەتەی كە وەكو پێویست لەالیەن 
كۆمەڵگاكانی ئیسالمی وێڕای ئەوەی 
بەبەرزی نەرخێندراوە هاوکات پەراوێزیش 

خراوە.

خاوەنی  بە  خۆی  عەرەب  روونە، 
شارستانێتی ئیسالمیی دەزانێت ئەمەش 
رۆڵی  پەراوێزخستنی  بۆ  هۆكارێكە 
عەرەبی،  غەیری  ئیسالمی  گەالنی 
رۆڵی  پەراوێزخستنی  هۆكاری  بەاڵم 
گەلی تورك لەم بوارەدا لەالیەن گەالنی 
تێڕامان  مایەی  موسڵمان  دیکەی 

وپرسیارە.

گرنگی  خزمەتێكی  مەبەستمە  لێرەدا 
بواری  لە  توركی  شارستانییەتی 
گەشەپێدانی مێژووی یاسا بخەمە روو 
كە هەمیشە بایەخی پێویستی پێنەدراوە 
ئەكادیمی،  و  زانستی  بوارەکانی  لە 
ئەویش تایبەتە بە یەكەم “قانون نامە”ی 
االحكام  “مجلە  بەناوی  ئیسالمی 
ئیمپڕاتۆرییەتی  لەالیەن  كە  العدلیە” 

عوسمانییەوە ئامادەكراوە.

سەر  دەخەمە  تیشك  روانگەوە  لەم 
کە  یاساییە  بەڵگەنامە  ئەم  گرنكی 
ناوەڕۆك و هۆكارەكانی ئامادەكردنیشی 

تیادا باسکراوە.
لەگەڵ ئەوەی )المجلە( دەستکەوتێکی 
كە  بووە  نوێخوازی  بزووتنەوەی 
بریارنامەی  خوێندنەوەیەكی  دەستپێكی 
بوو  دووەم  عەبدولعەزیزی  سولتان 
تایبەت بە رێكخستنی بواری یاساكان، 
سەرچاوەكان  لە  هەندێك  هاوکات، 
رێكخستنی  هۆكاری  لەوەی  بەدەر 
شەڕی  دەرەنجامەكانی  بە  )المجلە( 
و  عوسمانی  ئیمپڕاتۆرییەتی  نێوان 
نێوان  لە  روویدا  قەیسەری  روسیای 
ناونرا  كە   )١٨5١٨-٦53( سااڵنی 
لێی  ئامانج  كە  “القرم”  شەڕی  بە 
بەربەست خستنە بەردەم شااڵوی روسیا 
ناوەراست  سپی  بەدەریای  گەیشتنی  و 
سەركەوتنی  بە  كۆتاییهات  كە  بوو 
سەرۆكایەتی  بە  هاوپەیمانەكان  واڵتە 
دەوڵەتی عوسمانییەوە بەشداری هەریەك 
و  بەریتانیا  شانشینی  وە  فەرەنسا  لە 

میرنشینی ساردونیا.

لە ئەنجامدا وەکو هەڵوێستی واڵتێكی 
دەولەتی عوسمانی  سەركەوتووی شەڕ، 
داوای لە ناوەندی کڵێسای ئەرسۆدۆكسی 
بەمامەڵەكردن  مۆسكۆ  لە  كرد 
نیشتەجێبووەکانی  موسڵمانە  لەگەڵ 
شەریعەتی  بنەماكانی  بەپێی  رووسیا 

ئیسالمییەوە بکات.

دەوڵەتی  لە  داوای  رووسیا  وەاڵمدا  لە 
عوسمانی كرد كە بە هەمان شێوە مامەڵە 
لەگەڵ ئەرسۆدۆكسە نیشتەجێبووەکانی 
لە  و  بكرێت،  عوسمانی  خاکی  نێو 
تێگەیشتنە،  لێك  ئەم  چوارچێوەی 
مۆسكۆ  لە  ئەرسۆدۆكس  کڵێسای 
داوای لە ئیمپڕاتۆرییەتی عوسمانی كرد 
وێنەیەك لە یاسا شەرعییە كارپێكراوەكان 
جێبەجێكردنی  وە  كارپێكردنی  بۆ  بنێرن 
بەاڵم  رووسیا،  موسڵمانەكانی  لەسەر 
نامەیەكی  قانون  نەبوونی  ئەو كات،  تا 
و  ئیسالمی  فیقهییەكانی  بنەما 
سەرهەڵدانی بۆشاییەک لەم بوارە، بووە 
عەبدولمەجیدی  سوڵتان  كە  هۆكارێك 
دووەم دەستەیەكی تایبەت پێك بهێنێت بە 
رێسا فیقهییەكان  و  بنەما  نووسینەوەی 
یاسایی  دامەزراوەیەكی  بەدیهێنانی  بۆ 
هاواڵتیانی  گشت  لەسەر  كە  تۆکمە 
ئیمپڕاتۆرییەتی عوسمانی و موسڵمانانی 

دەرەوەی دەوڵەت جێبەجێ  بكرێت.

بە  سەردەمە  ئەو  یاسای  زانایانی 
و  سەرچاوە  و  میکانیزم  دیاریكردنی 
ئامادەكردنی  سەرەكییەكانی  بنەما 
دابەش  بەرە  دوو  بەسەر  نامەكە  قانون 
لە  پێشكەوتنەی  ئەو  بەهۆی  بوون، 
ئەوروپا هاتوتەدی بۆیە تیمی یەكەم راو 
یاسای  راستەوخۆ  كە  وابوو  بۆچوونی 
شارستانیەتی فەرەنسی وەكو سەرچاوەی 
بەاڵم  ببەسترێت،  پێ  پشتی  سەرەكیی 
جەودت  بەسەرۆكایەتی  دووەم  تیمی 
كە  ئەوەی  لەسەر  سووربوون  پاشا 
نوێی یاسای  پێویستە پرۆژە یاسایەكی 
شارستانی بێتەدی بۆ ئەوی ببێتە پشت 
و  حەنەفی  فیقهی  بە  پەنایەک  و 
راوبۆچوونی  وەرگرتنی  بەهەند  لەگەڵ 
دیکەی  گەورەكەی  مەزهەبە  سێ  
ئیسالم و لە كۆتاییدا رای تیمی دووەم 
هۆیەوە  بەم  پەسندکراو  سوڵتان  لەالیەن 
سەرۆكایەتی  بە  المجلە”  “كۆمەڵەی 
باشترین  ئەندامێتی  و  پاشا  جەودت 
هەر  نوێنەری  و  یاسا  و  فیقە  زانایانی 
سێ  مەزهەب دامەزرا، و دوای كاركردن 
توانرا لە  لە ١0 ساڵ  زیاتر  بۆ ماوەی 
نامەێك  قانون  كۆمەڵەیەوە  ئەو  الیەن 
االحكام  “مجلە  ناوی  بە  ئامادەبكرێت 
العدلیە” كە سەرچاوەكەی لە پەرتووكە 
پەسەندكراوەكان  فەتوا  و  فقهیەكان 

وەرگرتبوو.

لە  پێكهاتبوو  نامە شەرعییە  قانون  ئەم 
پێشەكی و شانزە كتێب و )١٨5١( ماددە 
بوارەكانی  گشت  بە  بوو  پەیوەست  كە 

یاسای شارستانی و دادبینی شارستانی 
وە ئەوەی شایانی باسە ئەمە بۆ یەكەم 
پرۆژەیەكی  سەدە  سیانزە  دوای  جارە 
پڕبەپێستی  و  گەورە  بەمشێوەیە 
ئامادەبكرێت  شەرعی  و  شارستانی 
بەش  رووی  لە  رێكخراو  شێوەیەكی  بە 

بەشكردن و پۆلینكردنی ئەحكامەكان.

بەهۆی گرنگی )مجلە( كار بە ئەحكام 
لەالیەن  كرا  یاساییەكانی  ماددە  و 
واڵتانەی  ئەو  شارستانی  دادگاكانی 
لە  عوسمانی  ئیمپڕاتۆرییەتی  لە  كە 
لە  هەروەكو  ١٩١٨جیاببوونەوە.  ساڵی 
 ١٩32 سالی  كۆتایی  تاوەكو  لوبنان 
ساڵی  تاكو  سووریا  لە  پێكرا.  كاری 
لە  عێراقیش  لە  بوو،  بەردەوام   ١٩٤٩
یاسای  جێبەجێكردنی  بە   ١٩53 ساڵی 
(ی   ٤0( ژمارە  عێراقی  شارستانی 
راگیرا,  كارپێكردن  لە   )١٩5١( ساڵی 
ئەوەی شایانی باسە زۆربەی ئەو واڵتانە 
شارستانی  یاسای  دانانی  كاتی  لە 
پشتیان  سەرچاوەیەك  وەكو  ووالتەكەیان 

بە ئەحكامەكانی )مجلە( بەستووە.

لە راستیدا پێویستە ئاماژە بەوە بدەین كە 
قانوننامەی )المجلە( تاكە بەلگەنامەی 
بزووتنەوەی  مێژووی  لە  نیە  یاسایی 
لە الیەن  ئەو  پێش  بەلكو  یاسا,  دانانی 
لەسەردەمی  رۆمانیەوە  ئیمبراتۆرییەتی 
لە سەدەی شەشەم  ئیمپراتۆر جوستنیان 
)ئەستنبۆلی  قوستەنتینیە  شاری  لە 
پێكهێنانی  بە  دا  فەرمانی  كە  ئیستا( 
پرۆژەیەكی  ئامادەكردنی  بۆ  دەستەیەك 
 )Code Civil( شارستانی  یاسای 
تێروتەسەل بە مەبەستی جێ  بەجێكردنی 

لەسەر هاواڵتیانی ئیمپراتۆریەتەكەی.

بەمەش ئەوەمان بۆ دەردەخات كە شاری 
لە  بۆ  هەیە  تایبەتمەندی  ئەستانبوڵ 
باوەش گرتنی قۆناغەكانی ئامادەكردنی 
یاسایی  بەلگەنامەی  دوو  گەورەترین 

شارستانی بە درێژایی مێژوو.

رۆلێكی  رۆمانی  شارستانی  یاسای 
لە  هەبوو  بەرچاوی  و  كاریگەر 
یاساییە  پرۆژە  ئامادەكردنی  و  دانان 
ئێستاش  تاكو  ئەوروپا،  شارستانیەكانی 
لە  پاراستووە  خۆی  كاریگەری  و  هێز 
ئاستی والتە ئەوروپیەكان بەلكو لەگەل 
ئیسالمیەكانیش  والتە  الیەن  لە  ئەوەش 
كۆلیژە  لە  وە  پێدەدرێت  گرنگیەكی 
توێژەیەوەشی  و  دەخوێنرێت  یاساییەكان 

لەسە دەكرێت.

بەالم بەداخەوە )المجلە( وەكو پێویست وە 
بەهەمان شێوە گرنگی پێنەدرا ونادرێت 
سەرەرای ئەوەی لە رووی گرنگیەوە لە 
یاسا رۆمانیەكە كەمتر نیە، وە بەداخەوە 
خستنە  پەراوێز  ئەو  ئەنجامی  لە 
زوری  بەشێكی  وە  یاسا  قوتابیانی 
زانیاریان  یاسا  بواری  لە  ئەكادیمیەكان 

لەباریەوە نییە.

خولی پێنجەم لە ئەستانا

بەشی  بەرپرسی  جاینەکۆڤ  ئەنوەر 
دەرەوەی  وەزارەتی  راگەیاندنی 
تری  خولێکی  بەرواری   ، کازاکستان 
سوریای  کێشەی  دەربارەی  دانیشتنی 

لە ئەستانای پایەتەخت دیاریکرد. 

دەرەوەی  وەزارەتی  نوسراوێکی  لە 
ئەستانای  دیداری  کازاکستان،  
سوریا   لەسەر  دراوە  ئەنجام  پایتەخت 
والتانی چاودێر تورکیا ،ئێران ، روسیا  
 5-٤ لە  دیدارەکان  و  رێککەوتوون 

مانگی تەموز ئەنجام دەدرێت. 
لە  باس  کۆبووەکان  والتە  نێوان   لە 
گشت  و  ئارام”  “ناوچەی  بابەتی 

کێشەکان سوریا خراونەتە مێز. 

 ٤-3 لە  ئەستانا  کۆبونەوەی  چوارەم 
مانگی مایس ئەمنجام درا هەموو الیەنە 
رێککەوتن  گەیشتنە  بوەکان  بەژدار 
ئارام  ناوچەی  بونی  دروست   لەسەر 
واڵتانی چاودێر تورکیا ،ئیران ، روسیا 

و رێککەونەکەیان واژۆ کرد. 

کەیرات  کازاکستان  دەرەوەی  وەزیری 
رۆژی  دواین  لە  عەبدولرەحمانۆڤ 
دا  روونکردنەوەیەکی  مایس  دیداری 
گووتی  و  رێککەوتنانە  ئەو  دەربارەی 
رێککەوتنەکەیان  کە  واڵتانەی  ئەو   “
واژۆ کرد بەلێنامەیان دا کە پارێزگاری 
سوریا  خاکی  پارچەیی  یەک  لە 
جەختی  عەبدورەحمانۆڤ  بکەن”.  

دەبی  سوریا  ئاشتی  بۆ  کردەوە 
یاساکانی ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوە 

یەکگرتوەکان بگرنەبەر. 
دوای روونکردنەوەکان تورکیا ،روسیا ، 

ئیران رێککەوتنیان واژۆ کرد.
 

دەرەوە  وەزارەتی  راوێژکاری  یاریدەدەری 
تایبەتی   ونوێنەری  ئۆنال  سەدات 
پوتین  فالدیمێر  روسیا  سەرۆکی 
ئەلێکساندەر  سوریا   کاروباری  بۆ 
الڤرێنتیک و جێگری وەزیری دەرەوەی 
لەسەر  واژۆیان  جەبیری  حوسێن  ئیران 

رێککەوتنەکە  کرد. 

لە ژێر چاودێری تورکیا و ڕوسیا ئەو 

ئاگربەستەی نێوان هێزەکانی ناو سوریا 
لە 30 -١2-20١٦ جێبەجێ کرا .پێشێل 
کردنی ئاگربەست لە الیەن هێزەکانی 
کە  هێزانەی  ئەو  و  ئەسەد  رژێمی 
دەکرێن،  پشتگیری  ئیرانەوە  الیەن  لە 
بە  یەک  مانگی  ی   2٤-23 لە 
سەرپەرشتی تورکیا و روسیا کۆبونەوە 
ئەنجام درا. رێککەوتن لەسەر دارشتنی 
تورکیا  کە  الیەنی   3 میکانیزمی 
بکات  ئۆپۆزسیۆنەکان  چاودێری 
رژێم  چاودێری  ئیرانیش  و  روسیا  و 
لە  ئاگربەست  ئەنجامدانی  بۆ  بکەن 
ئەستانە ١5-١٦ی مانگی 2  و ١٤-
چاودێری  کۆبونەوەی   3 مانگی   ١5

ئەنجام درا.

م. ئەربیل ئوغلۆ
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المجله
گرنگترین رەنگدانەوەی فیكریمان 
لە شارستانییەتی ئیسالمی و 

مێژووی یاسادا

د. سۆران صالح الدین شكر

٤ 5

ئاڵتون کۆپری شارۆچکە 
بەناوبانگەکەی ماسی

تەبا – زیا عوزێری

حەوز  لە  ماسییانەی  ئەو 
بەگشتیی  بەخێودەکرێن، 
گەورە  مانگدا  پێنج  لەماوەی 
بەاڵم  رادەگەن،  پێ  و  دەبن 
ماسی رووبار، نزیکەی ساڵێکی 

پێویستە بۆ گەورەبوونی

لە  زێدەڕۆیی  ەهۆی 
نایاسایی،   ماسیگرتنی 
هەموو  بە  ماسی  رێژەی 
جۆرەکانییەوە لە رووبارەکە 
بەهۆیەوە  و  کەمیکردووە 
ئەم  کاربەدەستانى 
ماوەیەکی  بۆ  شارۆچکەیە 
راوەماسیان  دیارینەکراو 

قەدەغە کردووە

کارتی نیشتیمانی و پرسیاری 
‘نەتەوە’

ئەفسانەی نۆکیا گەڕایەوە
  33١0 نۆکیا  جۆری  نوێی  مۆبایلی 
لەسەر داواکاری زۆرێک لە کڕیار و 

فرۆشیاران لە هەولێر هاتەوە  بازار. 
لە  نۆکیا،  نوێیەکەی  بەرهەمە 
خۆی  شوێنی  مانگە  ئەم  کۆتایی 
لەسەر رەفەکانی دووکانەکاندا کردەوە 
و  نرخی بەتاک لە نێوان 52 بۆ 55 
دۆالرە و نرخی بە کۆی ٤٩.5 بۆ 50 

دۆالرە.

یەکێک لە کرێکارەکانی کۆمپانیای 
ئاسێ گوتی “ مۆبایلی  نۆکیا 33١0  
و  کڕیار  لە  زۆرێک  سەرنجی  کە 
فرۆشیارانی راکێشاوە ، بەاڵم بەهۆی 
بازار  لە  مۆبایلەکە  جۆری  کەمی 
کڕیارەکان  زۆری  ویستی  نەمانتوانی 

دابین بکەین”.
خاوەن  وتەکانی  گوێرەی  بە 
کۆمپانیاکەش، مۆبایلەکە 2 سیمکارت 
لەخۆدەگرێت.  میمۆری  یەک  و 
ساڵێک گەرەنتی لەگەڵە و لە ماوەی 
ساڵێک هەر کێشەیەکی هەبێت، ئەوا 

دەکرێتەوە چۆبان تەیمور - هەولێر چاک  کۆمپانیاوە  لەالیەن 
یان دەگۆڕدرێتەوە.

لەمبارەیەوە  محمود   شاکر  فرۆشیار 
بەاڵم  زۆرهەیە،  “داواکاری  گوتی 
لە  بەرهەمەکان  کەمی  بەهۆی 
داواکاری  نەمانتوانی  بازارەکاندا 

کڕیارەکان دابین بکەین”.

لە  یەکێک  روونیکردەوە  شاکر محمود 
 33١0 نۆکیا  گرنگەکانی  خاسیەتە 
لە  درێژە،  زۆر  پاتری  تەمەنی  ئەوەیە، 
بهێنی  بەکاری  کەم  ئەگەر  کاتێک 

بەرگەی ١5 رۆژ دەگرێت. 

Mo- مۆبایل جیهانی  کۆنگرەی   لە 
 bile World Congress
تێیدا  چوو،  بەڕێوە  بەرشەلۆنە  لە  کە 
ئەمرۆ  تا   33١0 نۆکیا  راگەیەندرا 
مۆدێلی  فرۆشتووە.  دانەی  ١2٦ملیۆن 
تایبەتی  و  دیزاین  لە  لێکچوو  دیکەی 
لەالیەن    NOKIA - HMD
ئارتۆ  کۆمپانیا  بەڕێوەبەری  سەرۆکی 

نومێال نمایش کرا.

لە 2٤ی  یەکەم جار  بۆ  نۆکیا 33١0 
ئایار لە ئینگلتەرا کەوتە بازارەکان، بە 
بنەڕەتەکەی  مۆدێلە  لەگەڵ  بەراورد 
و  بچووکترە  ئەمەیان   ،33١0 نۆکیا 
کێشی کەمترە ، وە ئەم مۆدێلە رەنگی 

: زەرد و سەوز و شین لەخۆ دەگرێت.
دوگمەکانی  و  کیبۆرد  هەرچەندە 
لەگەڵ  خۆی  بەاڵم  جیایە  نەڤیگەیشن 
ئۆرجینالەکەی  سەرەکیە  بابەتە 

دەگونجێت.
قەبارەکەی : ١١5.٦*5١.0*١2.٨مم 

– 7٩.٦ گرام 
 LED پیکسڵ،  مێگا   2 کامیرا: 

فالش 
ئێس  میمۆری  یارمەتی  خەزنکردن: 

دی تا 32 گێگا بایت 
پەیوەندی: مایکرۆ USB ، بلووتوس 

 AV 3.5 3.0، خاڵی پەیوەندی
جۆری: نۆکیا سیریێس 30+ 
)QVGA( شاشە: 2.٤ ئینج

لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانی هاوبەشدا 
پاریس  لە  قەتەر  باڵیۆزخانەی  لە  کە 
بەڕێوەچوو، شێخ محمد بن عەبدولرەحمان 
ئالسانی وەزیری دەرەوەی قەتەر، لەگەڵ 
جەینیێڤێس  فەرەنسییەکەی  هاوشانە 
کە  کرد  بەوە  ئاماژەی  درەین،  لێ 
روویداوە  تیرۆرستییانەی  هێرشە  ئەو 
و  نییە  قەتەر  بە  پەیوەندییەکی  هیچ 
گوتی “ئێمە بە گوێرەی دەقی یاسای  
نێودەولەتی  ئامادەین بچینە ناو هەموو 

جۆرە دیالۆگێک” . 

ئالسانی: سزاکانی سەر قەتەر ناڕەوان

وەزیری کاروباری دەرەوەی قەتەر، رایگەیاند 
ئەو ئابلۆقەی بەسەر واڵتەکەماندا سەپێندراوە، 

دادپەروەر نییە و سیاسییە
کەس  “هیچ  وتی  السانی  هەروەها 
دەست  ناتوانن  و  نییە  بۆیان  والیەنێک 
ناوخۆی  کاروباری  و  لەسیاسەت 
تێکەڵی  وەربدەن   دیکە  واڵتێکی 
سیاسەتی دەرەوەی والتێکی تر بکات”.

زنجیرە  ڕایگەیاند،   قسەکانیدا  دوا  لە 
گەشتێک بۆهەریەک لە واڵتە هاوشان 
و دۆستەکانی وەک ئەلمانیا ،ئینگڵتەرا 
داوای  و  دەدات  ئەنجام  فەرەنسا  و 
هاوکاری چارەسەرکردنی قەیرانەکە لە 

واڵتانی ئەوڕوپا ناکات. 

لەبارەی  ئینگلتەرا،  دەرەوەی  وەزیری 
راگەیەندراوێکی  ریفراندۆم  بڕیاری 
کات  ئاشکرایکرد  و  باڵوکردەوە 
لە  و  ئەنجامدانی  بۆ  نییە  گونجاو 
پرسە  لە  ئەنجامدانیشی  ئەگەری 

گرنگەکاندا دوور دەکەونەوە.  

دەرەوەی  وەزیری  جۆنسۆن  بۆریس 
دەڵێت  راگەیاندنەکەدا  لە  ئینگلتەرا 
کوردی  کۆمەڵگای  خەونی  لە   «
ماوەیەدا  لەم  ئەگەر  بەاڵم  دەگەین، 

روونکردنەوەی ئینگلتەرا 
لەبارەی ریفراندۆم

هۆی  دەبێتە  بدرێت  ئەنجام  ریفراندۆم 
بەدوور  گرینگەکان  بابەتە  لە  ئەوەی 

بکەوینەوە«.

›‹بەردەوام  راگەیاند  ئەوەشی  جۆنسۆن 
لە  یارمەتیی  پێشکەشکردنی  لە  دەبین 
بواری کولتوری و سیاسی و ئابووری 

لە ناو چوارچێوەی عێراق.

هەروەها ئەنجامدانی ریفراندۆم لەم ماوەیە 
دەبێتە هۆی دابڕانمان لە بابەتی داعش 

ئەمنی   باری  دووبارە  جێگیرکردنی  و 
لە ناوچە ئازادکراوەکان. جگە لەمەش 
دەبێتە رێگر بۆ تاوتوێکردنی هۆکاری 
دروستبوونی داعش و قسە کردن لەسەر 

ئەو کێشە سیاسییە درێژخایەنەکان«.
 

وەزیری دەرەوەی ئینگلتەرا وتی »ئێمە 
پشتگیری  لە عێراقێکی دیموکراتی و 
بتوانێ  کە  دەکەین  یەکگرتوو  و  ئارام 
و  تەندروستیی  و  شوێن  و  کار  هەلی 
پەروەردە بۆ عێراقیەکان دابین بکات«.

بۆ  بانگەشەی  جۆنسۆن  دەرەوە  وەزیری 
داهاتوویەکی  دابینکردنی  و  دیالۆگ 

باش بۆ گشت هاواڵتی عێراق  کرد.

بزوتنەوەی  لە  لە 7ی حوزەیران ،جگە 
گۆڕان و کۆمەڵئ ئیسالمی ، گشت 
مەسعود  لەگەڵ  سیاسیەکان  پارتە 
و  بریاردان  بۆ   کۆبوونەوە  بارزانی 
ریفراندۆمی  لەسەر  کردن  تاوتوێ 
کوردستانی  هەرێمی  سەربەخۆیی   
عێراق کە لە 25ی ئەیلول بەرێوەدەچێ، 
کێشەدارەکان  ناوچە  بڕیارەش  ئەو 
هەڵبژاردنەکەش  و   دەگرێتەوە 
و  هەرێم  سەرۆکایەتی  لە  بریتییە 

هەڵبژاردنەکانی پەرلەمان. 



گەورە  مزگەوتی  نور،  مزگەوتی 
مێژوییەکانی  مزگەوتە  لە  یەکەکە 
دەکەوێتە  مزگەوتەکە  موسل،  شاری 

خۆر ئاوای موسل.

شەشەم  سەدەی  بۆ  بنیاتنانی 
سەرکدەی  لەالیەن  کە  دەگەرێتەوە 
دروست  زەنگی  نورەددین  تورکمانی 
کراوە و مزگەوتی نور پاش مزگەوتی 
ئەمەویەکان دووەم گەورەترین مزگەوتە 
سالی  دواجارلە  و  موسڵ  شاری  لە 

١٩٤٤ نۆژەنکراوەتەوە.

 5٦٦ کۆچی  ساڵی  لە  مزگەوتەکە 
)١١7١ – ١١73( دەست بە بنیاتنانی 
لەگەڵی  مەدرەسەیەکیش  و  کراوە 
درووست کراوە بۆ فێربوونی زانست  و 

لە ساڵی 5٦٨  کۆچی تەواو کراوە.

هەر  چاخە  چەندین  نور  مزگەوتی 
وەک خۆی ماوە و بە منارە الرەکەیەوە 
بە زمانی  بەناوبنگە ، منارەی حەدبا 
بوە  دێ  قەمبور  مانای  بە  عەرەبی 
لە  هۆیەوە  بەو  موسل   سیمبۆلی  بە 
شاری  مێژویی  سەرچاوەی  چەندین 
موسل بە ناوی شاری قەمبور هاتووە.

خۆرئاوای  بەرەو  منارەیە  ئەم  الری 
مزگەوتی  پاشماوەی  تاکە  و  موسڵە 
 ٦5 نزیکەی  منارەکە  درێژی  نورە. 

مەترە.

بەشی سەرەوە تایبەتە بە بانگبێژ و بە 
نەخشێنراوە.  جیاواز  مۆتیفی  و  نەقش 
هەیە  دەرگای  دوو  لەمەش  جگە 
دانیسقانەی  بنیاتە  لە  یەکێکە  و 

کەلتوری سەلجوقییەکان 

نورەددین زەنگی کێیە؟

سەرکردەی گەورەی تورکمان نورەددین 
عیمادالدین  کوڕی  زەنگی  مەحمود 

مزگەوتی نوری گەورە
و منارەی حەدبا

ئەتابەگەکانی  لە  یەکێکە  و  زنگیە 
دەوڵەتی سەلجوقییەکان، لە ساڵی ١١١٨ 
زایینی لە شاری موسڵ لە دایک بووە. 
لە ساڵی  باوکی  دوای کۆچی دوایی 
نەریتی  و  بنەمای داب  لەسەر   ،١١٤٦
نوان  لە  دەوڵەت  حاکیمییەتی  تورکی، 

کوڕەکان دابەشکرا.

بە  بوو  زەنگی  نورەددین  پێیەش  بەو 
ئەتابەگی حەلەب و ناوچەکە. هەروەها 

ئەتابەگی  بە  بوو  سەیفەددین  غازی  
ساڵی  دەبێتە   ١١50 ساڵی  موسڵ. 
زەنگی  نورەددین  کردنی  هاوسەرگیری 
و لەگەڵ کچی  روکنەددین مسعودی 
ژیانی  سەلجوقییەکان  سوڵتانی 

هاوسەری پێکدەهێنێت.
 

سەرکردەیەکی  کەوا  ئەوەی  بەهۆی 
یەکسانی  پەیڕەوکەری  و  توانا  بە 
بە  بیرمەندەکان  لە  زۆرێک  بووە 

سەرکردەیەکی گەورە باسی دەکەن.

بۆ نموونە ئیبن جوزی دەلێت
دەستی  لەژێر  شاری   50 لە  “زیاتر 
لە  ئەو  ژیانی  وەرگرتەوە.  کافرەکان 
زۆرێک سوڵتان و سەرکردە پاکتر بوو.

ئارامبوون.  رێگاکان  ئەودا  کاتی  لە 
رێزلێنانە.  شایەنی  هەیە  الیەنی  زۆر 
خۆی لەژێر خەالفەت دەزانی و هەردەم 

بەیعەتی بۆ بردووە.

کەسایەتییەکی نەرمی هەبوو، دوور بو 
لە نازونیعمەتەکان و کەسێکی دڵفراوان 

بوو”

ئایا چۆن تاکو ئێستا وەک خۆی ماوە؟ 

بۆ  حەدبا  منارەی  پارئزرابوونی  نهێنی 
بناغە پتەوەکەیەوە دەگەرێتەوە.

بناغەیەکی  مەتر   ١5.٨ درێژایی  بە 
پتەوی هەیە و بوویتە ڕاگرێکی باش 
بۆ منارەکە. بەم هۆیەشەوە بۆ ماوەی 

چەند سەدە وەک خۆی ماوەتەوە.
 

دروست کردنی مزگەوتەکە

درووستکردنی مزگەوتەکە دەگەڕێتەوە 
دەکاتە  کە  زەنگی.  سەردەمی  بۆ 
سەردەمی سەیفەدین غازی، غازی لە 
حوکمی   ١١72-١١70 سااڵنی  نێوان 
شێوازی  و  کردووە  موسلی  شاری 

حوکمرانییەکی الوازی هەبووە.

بۆیە نورەددین زەنگی  لە ساڵی ١١٤5 
بێ  بە  دەورووبەری  و  موسل  شاری 

هیچ پێکدادانێک کۆنترۆڵ دەکات.
 

بینی  ئەوەی  دوای  زەنگی  نورەدین 
کە مزگەوتی ئەمەویەکان بە پێویست 
و  بەجێناهێنێ  خەڵک  داواکاری 
دەکات،  مزگەوت  داوای  خەلک 
هەستا بە کرینی زەوی و دەستی کرد 

بە دروستکردنی مزگەوتەکە.
 

مینارەی قەمبوری حەدبای بەناوەبانگ
مینارەی  بە  نور  گەورەی  مزگەوتی 
منارەکەی  کە  ناسراوە  الر  حەدبای 
الربووەتەوە.  موسل  ئاوای  خۆر  بەرەو 
هەروەها یەکێکە لە بڵندترین منارەکانی 

شاری موسڵ.

بۆ  حەدبا  منارەی  بوونی  الر  هۆی 
بەهێزبوونی با وگەرمبوونی هەرێمەکە 

دەگەڕێتەوە.
 

دەربارەی خواری منارەی حەدبا چەندین 
ئەفسانە هەیە یەکێک لەو ئەفسانانە 
دەلێ پێغەمبەر خضر  بە الی مینارەکە 
خوار  لە شەرمان  مینارەکە  و  تێپەریوە 
بوەتەوە.چەندین ئەفسانەی لەم جۆرە لە 

دەمی خەلکی ئەو ناوچەیە هەیە.

ئەندازیاریەکەی

بە گشتی منارەکانی شێوازی دەوڵیتی 
وزەخرەفەیەکی  نەقش  سەلجوقی، 

جیاواز و ئاستەنگی هەیە.

منارەکانی  لەمەش  جگە 
شێوازی   درێژەپێدەری  سەلجوقییەکان، 

قەرەخانلییەکانە.

بەر لە بەناوبانگ بوونی مزگەوتەکانی 
شێوازی  گەزنەیی،  و  قەرەخانی 
لەگەل  تورکی  مزگەوتی  ئەندازیاری 
پێکرد  دەستی  ئیران  لە  سەلجوقیەکان 
ئەندازیاریەوە  رووی  لە  ئەوەش  لەبەر 
بەردەوام  روننەکردەوە  زۆری  کێشەی 

بیردۆزی گۆراوی لێ دەردەچوو.  

لێی  کە  ناوچەیەی  لەو  تورکمانەکان 
تەنها  دەژین کۆمەڵێک مافیان هەیە 
سیاسیەکان  پارتە  هەموو  قسە  بە 
پێش  لە  پاکی  نیاز  دەرخستنی  بۆ 
میدیاکان باسی مافی نەتەوە و ئاینە 
ئەرزی  لە  بەاڵم  دەکەن،  جیاوازەکان 
واقیعدا هیچکامێکیان بۆیان گرینگ 
نیە کە نەتەوەکانی تر چۆن دەژین و تا 

چەند مافەکانیان وەرگرتووە.
شارە  دێرینترین  کە  هەولێر  شاری  لە 
شارەش  ئەو  نەتەوەی  دێرینترین  و 
پەراوێز  دەسەاڵتەوە  الیەن  لە  تورکمانە 
خراون. لە هەموو روویەکەوە بۆ نموونە 
مولکی  و  سیمبۆل  هەولێر  قەاڵی 
سیمایەکی  هیچ  کەچی  تورکمانە، 
هیچ  یاخود  نیە  تێدا  تورکمانی 
تورکمانی  کەلتووری  بە  خزمەتێک 
نەکراوە بەڵکو ئاسەواری تورکمان لەم 

شوێنەدا سراوەتەوە.
تورکمانەکان بێبەش کراون لە بەژداری 
خەریکە  بۆیە  شار،  ئیدارەی  لە  کردن 

تورکمانەکان پەراوێز خراون

على عنتر

لەناودەچێت.  تورکمان  ئاسەواری 
و  داب  و  کەلتوور  بە  گرینگی 
هونەری  نادرێ،  تورکمان  نەریتی 
تورکمانیش پشتگوێ خراوە. هەر وەک 
هەفتەیە  لەم  ئەوە،  لەسەر  بەڵگەیەک 
سیمبوڵی  کە  هەولێری  قەالی  لەسەر 
پارێزگای  الیەن  لە  تورکمانانە  
کەلتووری  ئاهەنگێکی  هەولێرەوە 
بە  هونەرمەند  کۆمەلێک  و  سازکرا 
هەولێر  رەسەنەکانی  هونەرمەندە  ناوی 
تورکمان  هیچکامیان  کرا،  خەاڵت 
هونەری  ئاشکرایە  و  روون  نەبوون. 
تورکمانەکانەوە  هونەرمەندە  بە  هەولێر 
بەناوبنگە، لە الیەکی تریشەوە خوێندن 
پەری  لەو  تورکمانی  قوتابخانەی  لە 
کاتدا  هەمان  لە  دایە.  خزمەتی  بێ 
 ٦ ماوەی  تورکمانی  بەڕێوبەرایەتی 
سالە بەتاڵە و پڕنەکراوەتەوە. لە بارەی 
مەترسی  هەموویان  قوتابخانەکانیشەوە 
خۆی  کەس  بەاڵم  هەبوو،  رووخانی 
تیکای  رێکخراوی  تا  خاوەنی  نەکردە 
دووبارە  هەمووی  و  هات  تورکی 
نۆژەنکردەوە  و جگە لەمەش کێشەی 

وەرگێڕانی پەرتوکیان هەیە. 
باسم  کە  کێشەیەی  هەموو  ئەو 
دەریایەک.   لە  بوو  دڵۆپێک  کرد 
پێویستە هەموو الیەک لەوەبگات کە 
ئەم  رەسەنی  دانیشتووی  تورکمانەکان 
بخرێن  پەراوێز  شێوەیە  بەم  نابێ  شارەن 
لە شاری خۆیان و بە هەواڵتی پلە دوو 

سەیر بکرێن.

ئاژانسی میدیایی توركمان پێنجشەممە  22 حوزەیران  20١7ئاژانسی میدیایی توركمان 7٦پێنجشەممە  22 حوزەیران  20١7

دوای البردنی ئابڵوقەی ئابووریی لەسەر ئێران ، قەبارەی بازرگانی نێوان ئێران و 
ئەمریکا بەرەو گەشەسەندن دەچێت. 

لە   20١7 ساڵی  سەرەتای  لە  ئەوەی  پاش  ئێران،   ئاسمانی  هێلی  لەمبارەیەوە، 
لە  کڕیبوو،   بۆینگ  کۆمپانیای  لە  فڕۆکەی   ٨0 رێککەوتنێکدا  ئەنجامی 

رێککەوتنێکی نوێیدا داوای ٦0 فرۆکەی دیکەی کرد.

چەندین گەڕی  دوای  ئێران  سەر  سەپێنراوەکانی  سزا  کۆتاییهاتنی  ئەنجامی  لە 
دانووستان لەنێوان تاران و گرووپی 1+5 کە تایبەت بوو بەپرسی ئەتۆمی ئێران، 

کۆمپانیای بۆینگ بۆ دووەم جار فرۆکەی دەستی یەکی فرۆشتە ئێران. 

بە پێی میدیاکانی ئێران،  گەورەترین هێلی ئاسمانی ئەم واڵتە کە ئێرالینسە، لە 
رێورەسمێکدا ئاشکرایکرد،٦0 فرۆکەش زیاد دەکات بۆ ژمارە فرۆکەکانی خۆی 

کە لە الیەن کۆمپانیای بۆینگ لە شیکاگۆ دروست دەکرێت. 

لە ڕێککەوتنەکەدا هاتووە،٦0 فرۆکەکە بە دوو قۆناغ تا ساڵی 2019 رادەستی 
ئێران دەکرێت. 

دوای کۆتاییهاتن بەو ئابلۆقەیەی سەر ئیران، واشنتۆن لە مانگی ئەیلوولی 20١٦ 
رێگەی بە کۆمپانیای بۆینگ و ئێرباسی رکابەرەکەیدا، فڕۆکە بە ئێران بفرۆشن.

بەمەش لە مانگی کانوونی یەکەمی هەمان ساڵ، رێککەوتنێکی گەورە لە نێوان 
هێلی ئاسمان ئێرالین و کۆمپانیان بۆینگ بە بڕی ١٦.٦ ملیار دۆالر ئیمزا کرا و 

بەهۆیەوە ٨0 فرۆکەی فرۆشتە ئێران.

ئێران لەگەڵ بۆینگ 
رێککەوت

ئیفتارێکی  شام  حەسەن  کەمپی  لە 
الیەن  لە  ئامادەکرا  کەسی   ١700
عێراقی،  و  تورکی  سووری  مانگی 
مەحەمەد  تورکیا  گشتی  کۆنسۆڵی 
ئیفتارە  لەم  بەشداری  ئینام   ئاکیف 
کاروچاالکیەکانی  دەربارەی  و  کرد 
چەند  تورکی  سووری  مانگی 
تەبا  بەپەیامنێری  ڕوونکردنەوەیەکی 

دا.
دوای  کرد،  بەوە  ئاماژەی  ئینام 
یارمەتی  یەکەم  داعش  داگیرکردنی 
کراوە،  تورکیاوە  لەالیەن  مرۆیی 
داگیرکردنی  سەرەتای  گوتیشی"لە 
داعشەوە تاکو ئێستا تورکیا بەردەوامە 
دوای  مرۆییەکانی،  یارمەتیە  لەسەر 
بوو  تورکیا  واڵت  یەکەم  داگیرکردن 

یارمەەتی بۆ عێراق نارد" 
ئێستا  تاکو   ، کرد  لەوە  باسی  ئینام 
ماددەی  بارهەڵگر   ١000 لە  زیاتر 
خۆراکی لە الیەن تورکیاوە گەیەندراوە 

سەرۆکایەتی  الیەن  لە  کەمپ   3 و 
)AFAD(  باری ناکاو و کارەساتەوە
دروستکراوە، زیاتر لە ٤0000 ئاوارە لەم 

کەمپانەدا دەژین.

ئینام، لە بەرەوامی وتەکانی دەربارەی 
کار و چااڵکیەکانی مانگی سووری 

تورکی گوتی:
هەولێر  لە  تورکی  سووری  "مانگی 
و  دامەزراند  بەردەوامی  شاندێکی 
بەردەوامە لەسەر یارمەتیە مرۆییەکان. 
 3000 سوور  مانگی  ئێستا  تاکو 
 ٤٦ رێکخستووە،  پارشیووی  و  ئیفتار 
دابەشکردووە   خۆراکی  ماددەی  تۆن 
لە  پێکهاتوو  تری  پاکێتی  دەیان  و 
و  بەرگ  و  جل  و  خۆراکی  ماددەی 

دۆشەگ و بەتانی دابەشکردووە.
موحەمەد  تورکیا  گشتی  کۆنسۆڵی 

مانگی سووری تورکی :سپۆنسەرمان نەتەوەی تورکە
مانگی سووری تورکی، بە گشت هەوڵەکانی بەردەوامە لەسەر یارمەتیدانی 

ئاوارەکانی موسڵ و خاوەن پێداویستیەکان لە ناوچەکانی تر
جەختی  دا  کۆتایی  لە  ئینام  ئاکیف 
بە  کێشانە  ئەم  هیوادارە  کرد،  لەوە 

زووترین کات چارەسەربێت و گوتی:
جیاوازی  بێ  تورکیا  "وەکو کۆماری 
و   عەرەب  و  کورد   ، نێوان  لە  کردن 
تورکمان و سوننە و  شیعە و مەسیحی 
برایانە  تر،  نەتەوەکانی  و  ئێزیدی  و 
بۆ  یارمەتیمان  دەستی  دراوسێیانە  و 

درێژکردوون و بەردەوامیش دەبین".  
مرۆیی  یارمەتی  شاندی  بەرپرسی 
یڵماز  مانگی سووری تورکی سەردار 
ئاماژەی بەوە کرد، بێ وەستان کار و 
چاالکیەکانی مانگی سوور بەردەوامە 
بۆ سەر کەمپەکانی عێراق و گوتیشی" 
و  کەل  بارهەڵگر   ٤٦٩ ئێستا  تاوەکو 
کەمپی  لە  ناردووە.  یارمەتیمان  پەلی 
دوای  مندااڵنەی  ئەو  بۆ  غازریش 
 200 دەستداوە،  لە  خێزانیان  داعش 
دابەشکرد.  بەرگمان  و  جل  پاکێتی 
هەروەها لە کەمپی حەسەن شام 500 
پاکێت ماددەی خۆراکیمان دابەشکرد.

بە  کرد،  لەوە  باسی  یڵماز  سەردار 

نزیکەی  رەمەزان  مانگی  درێژایی 
٤5 تۆن یارمەتی خۆراکیان پێشکەش 
چەند  ئەمانە  لەگەڵ  و  کردووە 
خاوێنکردنەوە  ماددەی  پێداویستیەکی 

و دۆشەگ و بەتانییان دابەشکردووە.
سپۆنسەری  کرد،  بەوە  ئاماژەی  یڵماز 
خەڵکی  تورکی  سووری  مانگی 
یارمەتی  بە  گوتی"  و  تورکیایە 
بەڕێوە  چااڵکیەکانمان  ئێمە  ئەوانەوە 
مانگی  وەکو  داهاتووش  لە  دەبەین. 
لەسەر  دەبین  بەردەوام  تورکی  سووری 

چااڵکیەکانمان"
هێڵی ئاسمانی تورکیش بە نێوەندگیری 
پارکێکی  تورکی،  سووری  مانگی 
یاری دروستکرد بۆ منداڵە ئاوارەکانی 

هەاڵتوو لە داعش.
بە هێڵی  یارمەتی مرۆیی سەر  تیمی 
ئاسمانی تورکی وایدن یۆر هارت، بۆ 

منداڵە ئاوارەکانی کەمپی حەسەن شام 
دروستکرد.  یاری  پارکێکی   )M2(
کەل و پەلی ئەم پارکە لە ئیستەنبوڵەوە 
هاتووە و بووەتە سەرچاوەیەکی خۆشی 

بۆ ئاوارە بچووکەکان. 
بەرپرسی  مانگی سووری عێراقی لقی 
سەرەکی هەولێر هاوڕێ ئیحسان سادق 
هەماهەنگی  بە  سەرەتاوە  لە  گوتی" 
تورکی  سووری  مانگی  لەگەڵ 
یارمەتیە  تر  سوورەکانی  مانگە  و 
بەسەر  دابەشکردووە  مرۆییەکانمان 
ئاوارەکانی موسڵ و ئەنبار و فەللوجە 

و پارێزگاکانی تری عێراق". 
سادق ئاماژەی بەوە کرد، خۆشحاڵە بە 
ئامادەبوونی کۆنسۆڵی گشتی تورکیا 
بەسەر  یارمەتی  دابەشکردنی  بۆ 
کە  شام  حەسەن  و  غازر  کەمپەکانی 
کۆنسۆڵی تورکیا خۆی چااڵک بوو 

لە دابەشکردنی یارمەتی.

دەستی  تورکی  سووری  مانگی 
هاوکاری بۆ ئاڵتون کۆپری گەیاند

"چااڵکییەکانی  ناونیشانی  ژێر  لە 
 ١35 تورکی  سووری  مانگی  عێراق" 
و  ئاوارەکان  بەسەر  هاوکاری  پاکێت 

خەڵکی کەمدەرامەت  دابەشکرد.

عێراقی  سووری  مانگی  شاندێکی 
عاکیف  محەممەد  بەشداریکردنی  بە 
لە  تورکیا  گشتیی  کونسوڵی  ئینام 
بەسەر  هاوکاری  کوردستان،  هەرێمی 
تەلەعفەر،  تورکمانی  ئاوارەکانی 
عەرەبی حەویجە و هاونیشتمانی کوردە  

کەمدەرامەتەکان  دابەشکرد.

“وەکو کۆماری تورکیا بێ جیاوازی کردن لە نێوان، کورد و عەرەب و 
تورکمان و سوننە و شیعە و مەسیحی و ئێزیدی و نەتەوەکانی تر، 

برایانە و دراوسێیانە دەستی یارمەتیمان بۆ درێژکردوون و بەردەوامیش 
دەبین”

“مانگی سووری تورکی بەردەوامە لە 
چااڵکیەکانی، لە ئاڵتون کۆپری هاوکاری 

خۆراک بەبێ جیاوازی بەسەر خەڵکی 
کەمدەرامەت و ئاوارەکانی هەڵهاتوو لەژێر 

دەستی داعش دابەش کرا”

عاکیف  مەحەمەد  لەمبارەیەوە، 
راگەیاند  تەبا-ی  ئاژانسی  بە  ئینام 
بەردەوامە  تورکی  سووری  "مانگی 
کۆپری  ئاڵتون  لە  چااڵکیەکانی،  لە 

هاوکاری خۆراک بەبێ جیاوازی بەسەر 
ئاوارەکانی  و  کەمدەرامەت  خەڵکی 
دابەش  داعش  دەستی  لەژێر  هەڵهاتوو 
هاوکارییەکانی  ستایشی  و  کرا" 
مانگی سووری تورکی کرد و هیوای 
خواست هاوکارییەکانیان بەردەوام بێت.

بەرپرسی  یڵماز  سەردار  هاوکات 
تورکی،  سووری  مانگی  شاندی 
گووت،  تەبا-ی  ئاژانسی  بە  تایبەت 
لەسەرەتای  هەر  "چاالکییەکانمان 
مانگی رەمەزانەوە لە هەموو ناوچەکان 

ئاڵتون کۆپری  بەردەوامە و ئەمڕۆ لە 
 ١35 رەمەزان،  چااڵکی  بەناونیشانی 
پاکێت خۆراکمان بەسەر ئەو خێزانانەی 
کە دەستنیشانمان کردبوون دابەشکرد".

یڵماز زیاتر گوتی "پاکێتەکان لە رۆن، 
نیسک،  نۆک،  خوێ،  شەکر،  برنج، 
چای، مەعکەرۆنی پێکدێت و پابەندی 
هەموو جۆرە رێنماییە تەندروستییەکان 
بۆ  چاالکییەکانمان  لەهەموو  بووین 
رووداوێکی  هەر  لە  رێگری  ئەوەی 

نەخوازراو بکرێت". 

ئەو بەرپرسەی مانگی سووری تورکی، 
لەبارەی  و هاوخەمی خۆی  نیگەرانی 
رووداوی ژەهراویبوونی نزیکەی 800 
راگەیاند  موسڵ  خەڵکی  ئاوارەی 
"ئەم  گووت  تەبا-ی  بەپەیامنێری  و 
رووداوە دوور و نزیک هیچ  پەیوەندی 
نییە  تورکییەوە  سووری  مانگی  بە 
چونکە بابەت و کەرەستەکان موڵکی 
الیەنێک  هەموو  و  نەبووە  ئێمە 

گەواهیدارن".  

هه واڵ: بارزان لقمان
فۆتۆ: چۆبان تیمور



زیا عوزێری

هەموو  ڕەوای  مافێکی  هەڵبژاردن 
وەک  خۆی  دەتوانێت  کە  تاکێکە 
نوێنەری کۆمەڵە کەسێک هەڵبژێرێت 
پێی  کە  بەرپرسیارییەتییە  ئەو  ژێر  لە 
جگە  خەڵکەوە.  لەالیەن  دەبەخشرێت 
وەک  دەتوانین  هەڵبژاردن،  لەمەش 
بۆ  باشتر  دەرگایەکی  کرانەوەی 
سەیربکەین.  خەڵک  خۆشگوزەرانی 
باشتر  بۆ  هەڵبژاردن  ئامانجی  چونکە 
نەک  خەڵکە،  گوزەرانی  کردنی 
گۆڕینی دەم و چاوەکان و چەق کردنی 
وەک  دەبێت  بۆیە  کۆنەکان.  بیرە 
بنەمایەک بۆ نوێگەری بەکاربهێنرێت. 
چەمکی  گەیشتنی  درەنگ  بەهۆی 
رادەڕبڕین  ئازادی  و  دیموکراسی 
بەگشتی  ناوەڕاست،  رۆژهەاڵتی  بۆ 
لە  نەیانتوانی  ناوچەیە  ئەم  گەالنی 
هەڵبژاردن  و  دیموکراسیەت  بارەی 
هەرچەندە  هەبێت.  باشیان  ئەزموونێکی 
وا خۆمان نیشان بدەین کەوا باوەڕمان بە 
دیموکراسیەت هەیە بەاڵم هەر لە ژوورەوە 
بەرامبەر  لە  دەبێت  دڵگرانییەکمان 
بە  پەیوەندی  و  بێت  گەر  رووداوەکان 
بۆیە گەر گەڕانێک  هەبێت.   خۆمان 
بدەینەوە  خۆمان  کۆمەڵگاکەی  نێو  بە 
و  تەنگژە  هەڵبژاردنەکان،  کاتی  لە 
دڵتەنگییەکی زۆر لە زۆرێک هاواڵتییان 
دڵتەنگییە  و  تەنگژە  ئەم  دەبینین. 
بایەخبوونی  بێ  بۆ  بگەڕێتەوە  لەوانەیە 
بێ  یاخود  نێو کۆمەڵگا  لە  هەڵبژاردن 
بە  الیەنەکان.  لە  متمانەبوونی خەڵک 
بە  دەبێتە هۆی  ئەم کێشەیە  هەر حاڵ 
پرۆسەی  لە  کۆمەڵگا  وەستانی  دوور 
خەڵکەش  کۆمەڵە  ئەو  هەڵبژاردن. 
ئاهەنگ  خرۆشی  و  جۆش  بە  کە 
بەهۆی  ئەوە  هەڵبژاردن  بۆ  دەگێرن 
پرۆسەی  بۆ  نیە  خۆشەویستیەکەیان 
دڵخۆشییە  ئەم  بەڵکو  هەڵبژاردن، 
سیاسییەکان  پارتە  الیەنگرایەتی  بۆ 
بنەڕەتدا  لە  هەڵبژاردن  واتە  دەوەستێت. 
بۆ  نیە  دڵخۆشکەر  چەمکێکی  هیچ 
خەڵک، بەڵکو بۆ پارتە سیاسییەکان و 
الیەنەکانە.  لێرەدا ئێمە دەبێت ئینتیمای 
ڕادەڕبڕینمان   ئازادی  و  دیموکراسی 
هەبێت بۆ حوکمڕانی کردنی ئەم خاکە. 
کە  حزبییەی  ئینتیما  ئەو  نموونە  بۆ 
تاکێک هەیەتی بەرامبەر بە پارتەکەی 
نییە  ئینتیمایەی  ئەو  بێگوامن  خۆی، 
هەڵبژاردن  بۆ  یاخود  دیموکراسیەت  بۆ 
هەڵبژاردن  بۆیە  ڕادەڕبڕین.  ئازادی  و 
لە  ئاسایی  پرۆسەیەکی  دەبێتە  لێرەدا 
باشی  ئیلتیزاماتێکی  و  خەڵک  چاو 
نابێ. بۆ سەلماندنی ئەم وتانەی سەرەوە، 
هەڵبژاردنەکانی  سەیری  دەتوانین 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست بکەین لە بارەی 

هاونیشتیمانیان و هەڵبژاردن
ئەوتۆ  رێژەیەکی  بەژداربووان،  رێژەی 
نیشاندەری  ببێتە  کە  ناکەوێت  بەرچاو 
بڕوابوون بە هەڵبژاردنەکان. نەک تەنها 
واڵتان  زۆرێک  لە  بەڵکو  بەژداربووان، 
بووەتە  هەڵبژاردن  دوورە  ماوەیەکی  بۆ 
بڵێم  دەتوانم  و  کراو  لەبیر  پرۆسەیەکی 
شەرعییەتی زۆربەی زۆری واڵتانی ئەم 
ناوچەیە شک و گومانی تێدایە. لێرەدا 
سەرەکییەکان  فاکتەرە  وەک  واڵت   3
دەبینرێت لە بارەی هەڵبژاردنیش ناتوانین 
بڵێین بێ شک بەڕێوە بەاڵم لە بارەی 
ڕادەست کردنی دەسەاڵت و گۆڕانکاری 
ئەوانیش:  بینیوە.  بەخۆوە  پەرەیان  زیاتر 
تورکیا، ئێران، ئیسرائیلە . ئەم سێ واڵتە 
لە وادەی خۆیدا تەنانەت هەندێک جار 
دەدەن  ئەنجام  پێشوەختەش  هەڵبژاردنی 
سەیری  گەر  واڵت.  سەقامگیری  بۆ  
بکەین  تورکیا  واڵتی  هەڵبژاردنەکانی 
کە لە نۆڤەمبەری ساڵی 20١5 ئەنجام 
 ٨7٪ نزیکەی  بەژداربووان  رێژەی  درا، 
هەڵبژاردنەکانی  کاتدا  هەمان  لە  بوو. 
ئەم  مایسی   20 لە  ئێران  کۆماری 
ساڵ نزیکەی ٪70 بوو. الیەنەکەی تر 
ساڵی  مارت ی   ١5 لە  ئیسرائیلە  کە 
ئەوە  تابلۆیە  ئەم  دراوە.  ئەنجام   20١5
زلهێزە  ئەم سێ واڵتە  دەگەیەنێت کەوا 
ڕۆژهەاڵتی  تری  واڵتانی  لە  جیاوازتر 
هەیە  بەرپرسیاریان  هەستی  ناوەڕاست 
گۆڕینی  و  هەڵبژاردن  بە  بەرامبەر 
دەسەاڵت. گەرچی  عێراق لەم  بارەیەوە 
لە  ترسناکی هەیە و  دواکەوتووییەکی 
باشی  ئەزموونێکی  مێژووشەوە  بارەی 
نیە. بۆ نموونە هەڵبژاردنی 7ی مارت 
ساڵی 20١0 بووە کێشەیەکی گەورە و بۆ 
ماوەی ٩ مانگ دوای هەڵبژاردنەکان 
هۆی  بە  دابمەزرێت  حکومەت  نەتوانرا 
بۆیە  سیاسیەکان.  هێزە  ملمالنێی 
هەرێمی  و  گشتی  بە  عێراق  خەڵکی 
بارەی  لە  تایبەتی،  بە  کوردستان 
زۆر  هەڵبژاردن  پرۆسەی  و  هەڵبژاردن 
پرۆسەکە  لەگەڵ  مامەڵە  سستی  بە 
هۆشیار  خەڵک  وایە  باشتر  دەکەن. 
کە  بکات  هەرس  ڕاستییە  ئەم  و  بێت 
ئەرکانەی پێ  ئەم  بوون  هاونیشتیمانی 
گرنگترین  لە  یەکێک  دەبەخشێت. 
بوون مافی  ئەرکەکانی هاونیشتیمانی 
هەڵبژاردنی نوێنەری خۆیەتی و بۆ بەرەو 
پێش چوونی واڵت و نیشتیمان ئەم مافە 
بەکاربهێنرێت،  شێوە  باشترین  بە  دەبێت 
ناڕێکی  هۆی  دەبێتە  پێچەوانەوە  بە 
زۆر  زیانێكی  و  واڵت  حوکمڕانی  لە 
وەک  دەکەوێت.  خەڵک  خودی  بە 
و  عێراق  تورکمانەکانی  ئاشکرایە 
بزاوتی  بارەی  لە  کوردستان  هەرێمی 
چااڵکی  پێویست،  وەک  سیاسییەوە 
بەدەستهێنانی  بۆ  نەداوە  نیشان  خۆی 
دەستکەوتە  و  نەتەوەییەکان  دەستکەوتە 
هۆیەکان  لە  یەکێک  سیاسییەکان. 
لە  هەڵبژاردنە  پرۆسەی  بوونی  کز  بۆ 
دەتوانین  تورکمانی.  کۆمەڵگای  نێو 
پاساوی ئەوە بهێنینەوە کەوا بڵێین هیچ 
کات باری سیاسی تورکمان بۆ ئازادی 
رادەڕبڕین لە بار نەبووە بەاڵم ناشبێت ئەم 
مافە  لەم  کزی  هۆیی  ببنە  هۆکارانە 
کۆمەڵگای  دەبێت  بۆیە  سروشتییە. 
تورکمانی زۆر هەستیار بێت لە دەنگدان 
لەوەش  خۆی،  نوێنەری  وهەڵبژاردنی 
گرنگتر دەبێت  بەژداری زۆرتر هەبێت 

لە تورکمانەکان.
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دوای ئەوەی حاڵەتی ژەهراویبوون لە 
 )U2( کەمپەکانی حەسەن شام و
کەس   ٨25 بەهۆیەوە  و  روویدا 
لێکۆڵینەوە  لێژنەی  ژەهراویبوون، 
لە  بەدواداچوون  بۆ  پێکهێندرا 

حاڵەتەکە.

رۆژنامەوانیدا  کۆنگرەیەکی  لە 
و  هەولێر  پارێزگاری  هادی  نەوزاد 
د.سامان بەرزنجى نوێنەرى وەزارەتى 
چەند  لیژنەکە  لە  تەندروستى 
بە  سەبارەت  روونکردنەوەیەکیان 

حاڵەتەکە دا.
 

کرد،  بەوە  ئاماژەی  هادی  نەوزاد 
هۆکاری تێکچوونی خواردنەکە بریتی 
بووە لە زۆر مانەوەی خواردنەکە لە نێو 
گەرماوە  بەهۆی  و  پالستیک  قاپی 

خواردنەکە بۆگەن بووە.
 

روونکردنەوەکەیدا  لە  هادی  نەوزاد 
لێکۆڵینەوەکانی  دوای   گوتی” 
لە  ژەهراویبوون  حاڵەتی  بۆ  پزیشکی 
 )U2( و  شام  حەسەن  کەمپەکانی 
دەرکەوت کە  ٨25 ئاوارە ژەهراویبوونە، 
سەرکەوتووانە چارەسەرییان بۆ کراوە بە 
تایبەتی  بە  الیەک  هەموو  هاوکاری 
تەندروستی  بەڕێوەبەرایەتی  تیمەکانی 
کە  دەستبەجێ ٤2 ئەمبوواڵنس نێردرا 
تەندروستی  ناوەندی  کەمپەکان.  بۆ 

پارێزگاری هەولێر: هیچ زیانی مرۆیی نیه 

گێڕا  کاریگەری  زۆر  رۆڵێکی  خەبات 
تا  هەولێر  لە  نەخۆشخانە   ٦ دواتر  و 
توشبووانیان  درەنگانی شەو چارەسەری 

کرد”.
 

نەوزاد  روونکردنەوەکەیدا  درێژەی  لە 
خەبات  ناوەندی  “لە  رایگەیاند  هادی 
گوایە  باڵوکرایەوە  دەنگۆیەک 
بەاڵم  دەستداوە  لە  گیانی  منداڵێک 
بەهۆی خراپی دۆخی تەندروستییەوە بۆ 
ماوەیەک لەهۆش خۆی چوو بوو، دوای 
بۆ  بۆ هەولێر چارەسەری  گواستنەوەی 
کرا و هیچ حاڵەتێکی گیان لەدەستدان 

رووینەدا”.
 

بەشێکی  لە  هەولێر  پارێزگاری 
“لەالیەن  گوتی  روونکردنەوەکانیدا 
تێروتەسەل  بەشێوەیەکی  پزیشکەکانەوە، 
گشت پشکنینەکانی ناو ڕێستۆرانتەکە 

و  کەمپەکان  نێو  خواردنی  و 
دەرکەوت  کرا،  ئاوارەکان  پشکنینی 
خواردنەکە  بەیانی  ٩:00ی  کاتژمێر 
پالستیک  قاپی  ناو  لە  ئامادەکرابوو، 
خواردنەکە  نیوەڕۆ  دوای  داندرابوو، 
کاتی  و  کەمپەکان  بۆ  نێردرابوو 
دابەشکرابوو،  خواردنەکە  بەربانگیش 
پشکنین  ئەنجامەکانی  تەواوی  دوای 
دەرکەوتووە، هۆکاری سەرەکی مانەوەی 
و گەرما  زۆر  کاتێکی  بۆ  خواردنەکە 
بووە، نەک ئەو ماددە خۆراکیانەی لە 

رێستۆرانتەکە بەکارهاتووە.

خواردنەکان هیچ حاڵەتی ژەهراویبوون و 
تێکچوونی نەبووە”. 

ئەم  لەسەر  کەسانەی  ئەو  بارەی  لە 
هادی  نەوزاد  دەستگیرکران،  کەیسەوە 
دادوەر،  “بەفەرمانی  بەوەدا  ئاماژەی 
7 کەس دەستگیرکرابوون، ٦ کەس لە 

لە  کەسێکیش  و  رێستۆرانتەکە 
رێکخراوی )عین المحتاجین(”.

د.سامان  رووداوەکە،  لەبارەی 
وەزارەتى  نوێنەرى  بەرزنجى 
تەندروستى لە لیژنەی لێکۆڵینەوەی 
“لە  گوتی  ژەهراویبوون  حاڵەتی 
ڕووی خۆپارێزییەوە، دەسبەجێ ٨0 
پزیشک بەسەر پێنج تیم دابەشکران 
زۆری  ژمارەیەکی  لەگەڵ  و 
بواری  لە  پرۆفیشناڵ  کارمەندی 
گوازراوەکان  نەخۆشیە  و  پەتازانی 
و تاقیگە، پشکنینی سەرەتاییان کردووە 

و شەونخوونییان کرد”.
  

“دوای  گوت  ئەوەشی  بەرزنجی 
 ٪١00 کە  دەرکەوتووە  پشکنینەکان 
بەناوی  بەکتریایەک  بەهۆی 
و  بووە  ئۆریەس(  )ستافیلۆکۆکەس 
بەکتریایە  ئەم  رووی کلینیکیەوەش  لە 
خۆ  لە  نەخۆشی  نیشانەکانی  هەموو 
دەگرێت. ئەگەر دەسبەجێ نەگواسترابانە 
مردنی  حاڵەتی  رەنگە  نەخۆشخانە، 

لێکەوتبا”. 
گوت  بەراگەیاندکارانی  بەرزنجی 
خۆراکمان  و  شیر  “دابەشکردنى 
هاواڵتیانەوە  لەالیەن  قەدەغەکردووە، چ 
تەنیا  ڕێکخراوەکانەوە،  لەالیەن  چ  و 
بێت  حکومەت  چاودێری  بە  ئەگەر 

ئینجا ڕێگە دەدرێت بەدابەشکردنی”.

بە پێی هەواڵی ئاژانسی هەواڵی فەرمی سعودیە بە بڕیارنامەی دیوانی شاهانە، 
گشت  لە  نایف(  بن  )محەمەد  ناوخۆ  وەزیری  و  سەلمان  شا  یەکەمی  جێگری 

پۆستەکانی بێ بەشکرا.
 

بە پێی بڕیارەکە )محەمەد سلمان( وەکو جێگرەوەی یەکەمی شا سەلمان و سەرۆک 
وەزیران دیاریکرا، هەروەها بەردەوام دەبێت لەسەر پۆستی وەزیری بەرگری سعودیە. 

بەپێی بڕیارنامەکە، گۆڕانکاری لە ماددەی 50 ی دەستوور سەبارەت بە هەڵبژاردنی 
شای سعودیە کرا.

نێو  لە  شا  “دەبێت  بڕیاری  دەستوورەکە  ی   50 ماددەی  گۆڕانکاریەکانی  لە 
یەکێک لە کوڕەکانی سەرکردەی دامەزرێنەر عەبدولعەزیز بن رەحمان بن سعود 
نەوەکانی  و  کوڕ  نێو  لە  واڵت  بەڕێوەبەری  دەبێت   “ بە  گۆڕدرا  هەڵبژێردرێت” 

سەرکردەی دامەزرێنەر عەبدولعەزیز بن رەحمان بن سعود هەڵبژێردرێت”. 

پاشای سعودیە جێنشینی خۆی گۆڕی

لە رێگای ئەم ژمارە تەلەفونانە دەتوانن بۆچوون و رێكالمەكانتان بە ئێمە بگەیەنن
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