
 500 دینار        ژماره : 12         تیراژ: 2000          2٦ كانونی یه كه م 2017

WWW

WWW

٣2 توڕان: کاتی ئەوە هاتووە سیستەمی
لە کەرکوک جێبەجێ بکرێت 

حەسەن توڕان جێگری سەرۆکی بەرەی تورکمانی 
عێراقی جەختی لەوەکرد کەلە کۆبوونەوەیان 

لەگەڵ سەرۆکوەزیران حەیدەرعەبادی بە 
شێوەیەکی روون ووتوویانە کەکاتی ئەوە هاتووە 

لە عێراق پارێزگارێکی تورکمان هەبێت و 
پێداگرییان لەو پرسەکردووە. 

حەسەن توڕان جێگری سەرۆکی بەرەی تورکمانی 
عێراقی و پەرلەمانتاری بەرەی تورکمانی عێراقی 
لە شاری کەرکوک، هۆی دروستبوونی گرژی 

لە شاری کەرکوک بۆبەشداری کردنی کوردانی 
کەرکوک لە پرۆسەی ریفراندۆم گەڕاندەوە. 

 قوتابخانە تورکمانییەکانی
  هەولێر و چوار پرسیاری بێ

وەاڵم

 پاش سووتاندنی نووسینگەکانی تورکمان لە کفری بە هەڵدانی
 خێوەت بەردەوامی بە چاالکەکانیان دەدەن

 مەزارگەی عوزەیر پێغەمبەر  
(سەالمی خودای لێبێت)

حەزرەتی عوزەیر)سەالمی 
خودای لێبێت( کە تا ئێستا 

نەزانراوە ئایا عوزەیر پەیامبەرە 
یاخود پیاوچاکە، یەکێکە 
لەو سێ کەسە پیرۆزانەی 

کە ناویان لە قورئانی پیرۆزدا 
هاتووە. 

 بارەگا حزبی و باڵەخانە حکومییەکان لە هەرێمی کوردستانی عێراق لە میانی خۆپشاندانی  
ناڕەزایی هاواڵتیان سوتێندران

لە شارۆچکەی کفری سەر بە شاری سلێمانی هەریەکە لە بارەگاکانی بەرەی تورکمانی عێراقی
 و ناوەندی کولتووری کفری لە الیەن خۆپیشاندەرانەوە سوتێندران 

 

حکومەتی بنکە فراوان 2-5=٣
هەریەك لە بزووتنەوەی گۆڕان و كۆمەڵی ئیسالمی 

کوردستان كشانەوەیان لە كابینەی حكومەتی هەرێمی 
كوردستانی عێراق ڕاگەیاند.

بۆ تاوتوێ کردنی پرسی خۆپیشاندانەکانی شاری 
سلێمانی، لە بەرواری ٢٠ی کانوونی یەکەم بزوتنەوەی 

گۆڕان و کۆمەڵی ئیسالمی کۆبوونەوە. دوای 
کۆبوونەوەکە بڕیاری کشانەوەیان لە کابینەی هەشتەمی 

حکومەتی هەرێمی کوردستانی عێراق دا. گۆشت
شەی 
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قوتابخانە تورکمانییەکان لە ساڵی ١٩٩٣ 
لە شاری هەولێر بۆ تورکمان کرانەوە، بۆ 
ئەوەی ئەوانیش بە زمانی دایک بخوێنن. 

لەسەرەتای کرانەوەی قوتابخانەکان تا 
ساڵی ١٩٩٦ زۆرترین خواستی لەسەر 

بوو، ژمارەیەکی زۆری فێرخوازی 

هەبوو،هاوکات بە سیستەمێکی ئاست بەرز 
خزمەتی بە بواری پەروەردە کردووە. دوای 

ئەو سااڵنە بوونەتە قوربانی پێشهاتە سیاسییە 
یەک لەدوا یەکەکان، لە ساڵی ٢٠٠٣وە پەیتا 

پەیتا ئاستی بەرزی دابەزیووە و بەرنامەی 
جۆراوجۆری لەسەر تاقیکراوەتەوە. 

                            

 سەرەڕای هەڕەشەکان پڕۆژەی قودس لە
نەتەوە یەکگرتووەکان پەسەند کرا

 بێدەنگترین ژوور له جیهان:
تاقیگەی ئۆرفیلد

 گروپی قەاڵی ئەربیل لە
فەیسبوک

پڕۆژەی قودس کە  وێڕای هەڕەشەکانی 
ئەمریکا لە کۆبوونەوەی گشتی نەتەوە 

یەکگرتووەکان بە ١٢٨ دەنگی زۆرینەی ڕەها 
پەسەند کرا.

بێدەنگترین ژووری جیهان یاخود 
“ژووری دژە دەنگ” لە چەند رۆژی 
پێشوو چووە نێو ڕیزبەندی پەرتووکی 

پێوانەییەکانی گینس.

گروپی “قەاڵی ئەربیل” لە تۆڕی 
کۆمەاڵیەتی فەیسبووک کە بە 

زمانی عوسمانی نووسراوە و لە ١٨ی 
تەمموزی ساڵی ٢٠١٥ درووستبووە. 
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عەلی عەنتەر   
فۆتۆ: عەبدواڵ ئەحمەد

 توڕان:کاتی ئەوە هاتووە سیستەمی لە سەدا
لە کەرکوک جێبەجێ بکرێت  ٣2

دۆسییەی ئاسایشی کەرکوک لە دەست حکومەتی عێراقی 
بێت. لە هەمان کاتدا داوامان کرد دۆسیەی ئاساییشی 

کەرکوک لە دەست حکومەتی عێراق بێت و هەروەها داوای 
جێبەجێکردنی شێوازی ئیدارەی کەرکوک لەسەر بنەمای ٣٢ بۆ 
گشت الیەنەکان کرد. داوای دروستکردنی لێژنەیەکمان کرد بۆ 
پێداچوونەوە بە لیستەکانی هەڵبژاردن کە لە ١٤ ساڵی ڕابردوودا 

زۆردەستکاری زۆری کرابوو گۆڕانکاری تێدا ئەنجامدرابوو. 
ئەو خااڵنەی باسم کرد بەشێک بوون لەو خاڵە گرنگانەی کە 

پێشکەشمان کردووە.

      رێبوار تاڵەبانی هەموو کات هەوڵی دروست 
کردنی فیتنەی داوە لە کەرکوک

رێبوار تاڵەبانی لە لێدوانێکدا ووتی “تورکمان و عەرەبی 
شیعە لە کەرکوک دەسەاڵتیان زیاترە و بارودۆخیان 

باشترە لە چاو تورکمان و عەرەبە سوننەکان” راتان چییە 
لەسەر ئەو قسانە

بەداخەوە رێبوار تاڵەبانی هەمیشە هەوڵی دروست کردنی فیتنەی 
داوە لە کەرکوک. ناوبراو بە تایبەتی هۆکاری دوایین ئەو 

کێشە گەورانەی کەرکوک بوو.

     فیتنەی مەزهەبی دروست دەکات و هەوڵی پارچە 
پارچە کردنی تورکمان دەدات 

دوای ئەو هەموو کێشەیە هەوڵ ئەوە دەدات بە دروست کردنی 
فیتنە لەناو سیاسەت بمێنێتەوە. هەوڵ دەدات فیتنەی مەزهەبی 
دروست بکات و بەم جۆرە تورکمان پارچە پارچە بکات. بۆیە 
پێویستە گەلی تورکمان بە ووشیاربێت و بزانێت کە دەیانەوێت 

فیتنەی مەزهەبی بخەنە نێوانمان. ئەوەی لە تەلەعفەر و 
دوزخەرماتوو کردیان دەیانەوێت لە کەرکوکیش بیکەن. 

لێدوانەکەی تاڵەبانی بەو ئاڕاستەیەیە، بۆیە پێویستە ووشیاربین.
یەکێک لە گرنگترین پرسەکان شاندی هەماهەنگی تورکمانە. 
ئەوشاندە پێکدێت لە گرنگترین کادیرەکانی لە تورکمانی شیعە 
و سەننە. هەمووئەوخااڵنەی کە لە سەردانەکانمان پێشکەشی 

دەکەین بە هەماهەنگی ئامادەکراوە. لە کۆبوونەوەکەی نێردەی 
تایبەتی نەتەوە یەکگرتووەکان یانکۆبیچ ئاماژەی بەوەدا کە 

تورکمان جیاواز لە کورد وعەرەب یەکگرتووە. لە مانگی 
ئایار کۆنفرانسێکی گەورەمان لە ژێر چاودێری سەلیم جبوری 
سەرۆکی پەرلەمانی عێراق و نەتەوە یەکگرتووەکان سازکرا. 

سەبارەت بە پرسیارەکەت، بۆمان دەردەکەوێت کە رێبوار تاڵەبانی 
دەیەوێت فیتنە بخاتە نێو نەتەی تورکمان وهەروەها نێوتورکمان 

وعەرەب.

دوای ١٦ی تشرینی یەکەم هەندێک گۆڕانکاری 
لە کەرکوک روویدا. بەرەی تورکمانی عێراقی هیچ 
کۆپبوونەوەیەکی لەگەڵ حزبە کوردیەکان ئەنجامدا

پێشەکی دەمەوێت پێتان رابگەیێنم کە دیدارەکانی ئێمە لە 
ئاستی پەرلەمانە. هەندێک جارلەگەڵ پەرلەمانتارانی شاری 

کەرکوک کۆدەبینەوە. بە زۆریش لەگەڵ یەکێتی چونکە 
وەک ئاشکرایە ژمارەی ئەندامەکانیان زۆرترە  کە شەش 
ئەندامن. زۆر پرسمان تاوتوێ کرووە. تا ئێستا لە زۆربەی 

کێشەکان نەگەیشتین بە خاڵێکی هاوبەش. بەاڵم پێمان وایە 
دایالۆگ سوودی هەیە چونکە لە ئەنجامدا ئێمە هەمووخەڵکی 

کەرکوکین. ئەگەر چارەسەرێک هەبێت چارەسەرێکی 
کەرکوکی دەبێت. ئەوەی کە ئێمەی تورکمان پێداگیری 

لەسەر دەکەین ئەوەیە کە قبووڵ ناکەین بگەڕێینەوە پێش ١٦ی 
تشرینی یەکەم. لە ٢٠٠٣ تا ٢٠١7 پێشێلکاری زۆرمان دیوە لە 
کەرکوک. لەو سەردەمەدا کەرکوک لە ژێر کۆنترۆڵی حزبە 

کوردیەکان بوو. سیاسەتی هەڵەیان بەکارهێنا، گۆڕانکاری 
دیموگرافیان کراو ئاساییشی ناوچەکەیان نەپاراست. بەم هۆیەوە 

چیتر ناگەڕیینەوە ئەو سەردەمە. لە ئەنجامدا سێ نەتەوەی 
سەرەکی لە کەرکوک بوونی هەیە، ئەو سێ نەتەوە سەرەکیە 
دەتوانن کەرکوک بەڕێوەببەن بەاڵم دایالۆگ زۆر گرینگە لە 
نێوانیان. پێشتریش داوامان لە نەتەوە یەکگرتووەکان کردبوو کە 

لەسەر مێزی گفتوگۆخۆیان چاودێری دیالۆگەکان بکەن.

      دەتوانرێت بە سیستەمی لە سەدا ٣٢ کەرکوک 
ئیدارە بکرێت

ئیدارە کردنی کەرکوک بە سیستەمی لە سەدا ٣٢ لە 
چ قۆناغێکدایە و ئەگەری جێبەجێکردنی هەیە

پێشتر من بەناوی خۆم نووسراوێکم بۆ سەرۆکوەزیران نارد. 
هەموو پێشێڵکارییە ئیداریەکانی کەرکوکم نووسی، بۆ ئەم 

مەبەستە سکرتێری ئەنجوومەنی وەزیران لێژنەیەکی پێکهێنا. بە 
کاتێکی کەم کۆمسیۆن داندرا و نووسراوەکەشی واژوو کراو 

دوای دەستبەکار بوونیان بە شێوەیەکی فەرمی هاتنە کەرکوک 
و لێکۆڵینەوەیان کرد. بەڕای من هەموو کەس لە عێراق هەمان 

بیرکردنەوەی هەیە، ئەویش شێوازی ئیدارە کردنی کەرکوکە 
بە سیستەمی لە سەدا ٣٢ بۆ هەر الیەنێک. پێشووتر بەرپرسە 
کوردەکانیش ئەو پرۆژەیان قبووڵ کرد. ئێمە کە لەگەڵ مام 

جەاللی خوالێخۆشبوو کۆدەبووینەوە، دەیووت ئەوە پڕۆژەی منە و 
هەموو کات پشتگیری ئەو پڕۆژەیە دەکەم و زۆر گرنگە. ئێستا 
کاتی ئەوە هاتووە سیستەمی لە سەدا ٣٢ لە کەرکوک جێبەجێ 

بکرێت.
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حەسەن توڕان جێگری سەرۆکی بەرەی تورکمانی عێراقی و 
پەرلەمانتاری بەرەی تورکمانی عێراقی لە شاری کەرکوک، 

هۆی دروستبوونی گرژی لە شاری کەرکوک بۆبەشداری 
کردنی کوردانی کەرکوک لە پرۆسەی ریفراندۆم گەڕاندەوە. 

حەسەن توڕان جێگری سەرۆکی بەرەی تورکمانی عێراقی 
جەختی لەوەکرد کەلە کۆبوونەوەیان لەگەڵ سەرۆکوەزیران 
حەیدەرعەبادی بە شێوەیەکی روون ووتوویانە کەکاتی ئەوە 

هاتووە لە عێراق پارێزگارێکی تورکمان هەبێت و پێداگرییان لەو 
پرسەکردووە.

 
توران باسی لەو ١١ خاڵە کرد کە پێشکەشی حەیدەر عەبادی 

کراوە و ووتیشی “داوامان کرد دۆسیەی ئاساییشی کەرکوک 
لە  دەست حکومەتی عێراق بێت. لە هەمان کاتدا داوای 

جێبەجێکردنی شێوازی ئیدارەی کەرکوک لەسەر بنەمای ٣٢ بۆ 
الیەنەکانمان کرد”. 

دەربارەی روونکردنەوەکەی رێبوار تاڵەبانی لەسەر تورکمان، 
حەسەن توڕان ووتی “بەداخەوە رێبوار تاڵەبانی هەموو کات 

هەوڵی دروست کردنی فیتنەی داوە لە کەرکوک و هەوڵی داوە 
ئاژاوەنانەوە لەناو سیاسەت بمێنێتەوە”.

حەسەن توڕان، جێگری سەرۆکی بەرەی تورکمانی عێراقی 
پەرلەمانتاری بەرەی تورکمانی عێراقی لە شاری کەرکوک 

دەربارەی دوایین پێشهاتە سیاسییەکان و هەنگاوەکانیان وەاڵمی 
پرسیارەکانی تەبای دایەوە. 

کێشەی ئەنجوومەنی پارێزگا لە چ دۆخێکدایە

ئەو پرسە بە تایبەت لە دوای ١٦ تشرینی یەکەم هاتەئاراوە. 
لیستی کوردی ٢٦ ئەندامیان لە ئەنجوومەنی پارێزگای 

کەرکوک هەیە، بێگومان پێشێلکاری زۆریان کرد. بۆنموونە لە 
پرسی ئااڵ ئەندامانی تورکمان لە دادگای بەڕێوەبردن سکااڵیان 
تۆمار کرد. وێڕای بردنەوەیان لە دادگا ئەو ئەندامە کوردانەی 

کەرکوک هیچ هەنگاوێکیان نەنا بۆ دابەزاندنی ئااڵی ئیدارەی 
ناوچەی باکوری عێراق. لە هەمان کاتدا بەشداری کردنیان لە 

ریفراندۆم بووە هۆی دروست بوونی گرژی لە کەرکوک. وێڕای 
بایکۆت کردنی تورکمان وعەرەب پێداگیریان کرد لە ئەنجامدانی 
ریفراندۆم. بە دیدی ئێمە مانەوەی ئەو ئەنجوومەنە لە ئێستاداهیچ 
مانایەکی نییە. داوای ئێمە هەڵوەشاندنەوەی ئەنجوومەنی پارێزگا 

و ئەنجامدانی هەڵبژاردنی ناوخۆییە بە زووترین کات، بێگومان 
پۆستی پارێزگاش یەکێکە لە داواکارییەکان.

     کاتی ئەوە هاتووە پارێزگاڕیکی عێراق تورکمان 
بێت

چی کراوە بۆ ئەوەی پۆستی پارێزگاری کەرکوک 
بدرێت بە تورکمان

لە کاتی سەردانمان بۆ الی سەرۆکوەزیران وەک شاندی 
هەماهەنگی تورکمان، بە نووسراوێک داواکاریەکەمان 

پێشکەشی بە بەڕێز حەیدەر عەبادی کرد. لە نووسراوەکەدا 
بە شێوەیەکی ڕوون و ئاشکرا پێداگریمان لەوە کرد کە کاتی 
ئەوە هاتووە پارێزگارێکی عێراق تورکمان بێت. تا ئێستا هیچ 

وەاڵمێکیان نەبووە. بە ویستی خودا وەاڵمی ئەوەش وەردەگرینەوە.

      داوامان کرد دۆسییەی ئاسایشی کەرکوک لە 
دەست حکومەتی عێراقی بێت

نووسراوێکتان پێشکەشی حەیدەر عەبادی سەرۆکوەزیرانی 
عێراق کرد کە ١١ خاڵی لەخۆ دەگرت، ١١ خاڵەکە 
بریتی بوون لە چی وعەبادی چۆن پێشوازی لێکرا 

بە بڕوای ئێمە پێشوازی لە سەردانەکە زۆر گرنگ بوو، چونکە 
پێشوازی کردنی شاندێکی تورکمان لە الیەن سەرۆکوەزیرانی 
واڵت خاڵێکی گرنگە.نووسراوەکە پێکهاتبوو لە چەند خاڵێک 

کە بە هەماهەنگی نووسرابوو. یەکەمیان پێشنیاری دانانی 
تورکمانێکمان بۆ پۆستی پارێزگار کرد. پاشان داوامان کرد 
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هەواڵ: عەلی عەنتەر   

 سەرەڕای هەڕەشەکان پڕۆژەی قودس لە نەتەوە یەکگرتووەکان
پەسەند کرا

بۆ وەاڵمدانەوەی تەنها چوار پرسیار.
بەڕیز وەزیری پەروەردە پێی ووتم کە بەهۆی 
سەرقاڵییەوە کاتییان نییە رووبەڕوو دابنیشن 

لەگەڵم و وەاڵمی پرسیارەکان بدەنەوە. 
بۆیە داوای کرد کە لە رێگەی پۆستی 

ئەلیکترۆنییەوە ٤ پرسیارەکەیان بۆ بنێرم و 
ئەوانیش بەهەمان ڕێگا وەاڵمەکان بدەنەوە.

 
منیش ناونیشانی پۆستی ئەلیکترۆنی 

یاریدەرەکەیم وەرگرت و گەڕامەوە نووسینگەو 
پرسیارەکانم بۆ ڕەوانە کرد.

پرسیارەکان بەم جۆرە بوون:

١. لە قوتابخانە عەرەبییەکانی هەرێمی 
کوردستانی عێراق یاسایێک هەیەکە هەر 

قوتابییەک بیەوێت لەو قوتابخانانە بخوێنێت 
و وەربگیرێت، پێویستە یان دایکی یان 

باوکی عەرەب بێت. بۆچی لە قوتابخانە 
تورکمانییەکان هەمان یاسا جێبەجێ ناکرێت، 
لە کاتێکدا لەم دوو ساڵەی دوواییدا دا رێژەی 
قوتابی کورد زیاترە لە رێژەی قوتابی تورکمان 

لە قوتابخانە تورکمانییەکان؟

٢. قوتابخانە تورکمانییەکان هیچ سیمایەکی 
تورکمانیان پێوە دیار نییە، وەکو نیشانەیەکی 
کەلتووری یاخود ئااڵی تورکمان. بۆ ئەوەی 
قوتابی هەستێکی نەتەوەیی ال دروست بێت، 
بۆچی وەزارەتی پەروەردە بڕیارێک دەرناکات 

بۆ خوێندنەوەی مارشێکی تورکمانی لە دوای 
مارشی ئەی رەقیب؟

٣. پۆستی بەڕێوەبەری گشتی پەروەردەی 
تورکمان ماوەی 7 ساڵە لەالیەن راوێژکارێک 

بەڕێوەدەبردرێت. زۆربەی بەڕێوەبەرانی قوتابخانە 
تورکمانییەکان لە ئەدای کار و خەمساردی 

ئەو بەڕێوەبەرە کە بە وەکالەت پۆستەکە 
بەڕیوەدەبات ناڕازین. ئایە بۆچی ماوەی 7 

ساڵە نەتواندراوە کەسێک لەو پۆستە دابندرێت؟

٤. لە ساڵی ١٩٩٣ قوتابخانە تورکمانییەکان 
لە هەولێر کراونەتەوە، لە ئاستی سەرەتایی 

تاۆەکو ئامادەیی. خوێندنی سەرەکی بە زمانی 
تورکی بووە، بەاڵم ئێستا هەموو وانەکان 

بوونەتە زمانی کوردی. بەاڵم لە قوتابخانە 
تورکمانییەکان تەنها وانەی زمانی تورکی 

دەووترێتەوەو  و وانەیەکی سەرەکی نییە 
چونکە لە کۆنمرە هەژمار ناکرێت. ئایا ئەوە 
نابێتە هۆی پشتگوێخستنی وانەکە لەالیەن 

قوتابییانەوە؟ 

پاش تێپەڕبوونی ٢ رۆژ یاریدەدەری بەڕێز 
پشتیوان سادق پەیوەندی پێوە کردم و ووتی 

“بەڕێز وەزیری پەروەردە پرسیارەکانی خوێندەوە، 
پێی گوتم کە ئەوپرسیارانە بۆ بەڕێز فەخرەدین 
داغستانی بنێرم، چونکە پێی وایە پێویستە ئەو 

پرسیارەکان وەالم بداتەوە”.
 

پاش چەند رۆژێک لە چاوەڕوانی کردن هیچ 
وەاڵمێکم بەدەست نەگەیشت، منیش پەیوەندیم 
بە داغستانییەوە کرد. ئەویش پێی ووتم کە 
پێشووتر وەاڵمی پرسیاری ئێـمەی داوەتەوە و 
دەتوانێت تەنها دوو پرسیار لەو پرسیارانەی 

کە ئاراستەی وەزیر کراوە وەاڵم بداتەوە و دوو 
پرسیارەکەی تریش پەیوەندی بە ئەوەوە نییە و 
پێویستە بەڕێز پشتیوان سادق وەاڵمی بداتەوە.

بۆ ئەوەی کۆتایی بە کارەکەم بهێنم و بە 
نیوەچڕی نەمێنێ ، جارێکی تر پەیوەندیم بە 
یاریدەدەری وەزیری پەروەردەوە کرد. تەواوی 
پرسەکەم پێ ڕاگەیاند و دیسان وەاڵمەکەی 
نەرێنی بوو. دوای چەندین جار لە هەوڵ و 
پەیوەندیکردن بۆیانم ڕوون کردەوە کە من 
ئەو پرسە بۆ خوێنەران باس دەکەم. پاش 

رۆژێک سکرتێری وەزیر جارێکی تر پەیوەندی 
پێکردمەوە و ووتی بەڕێز وەزیر وەاڵمی 

پرسیارەکان دەداتەوە. بەاڵم دیسان بەهۆی 
نەهاتنی وەاڵمەکانەوە بۆ دوایین جار پەیوەندیم 

بە سکرتێری وەزیرەوە کرد و جارێکی تر 
ووتی وەاڵمەکان دەنێرین بەاڵم  لە کۆتاییدا 

وەاڵمەکانمان پێنەگەیشت. ئەگەر لە رۆژانی 
داهاتوودا بەڕێز پشتیوان سادق وەزیری پەروەردە 

وەاڵمی پرسیارەکەن بداتەوە، بە دڵنیاییەوە 
دەخەینە بەردەستی خوێنەر. 

زانیاری زۆرم الیە و بە ووردی ئاگاداری 
دۆخی قوتابخانەکانم، وەک ئەرکی 

رۆژنامەنووسێک لە دەرفەتێکدا دا دووبارە ئەو 
پرسە دەخەمەوە روو. 

ئایە ئەوە بەسە کە قوتابخانەکان بەس بە ناو 
تورکمانی بن؟  

!قوتابخانە تورکمانییەکانی هەولێر و چوار پرسیاری بێ وەاڵم
قوتابخانە تورکمانییەکان لە ساڵی ١٩٩٣ 
لە شاری هەولێر بۆ تورکمان کرانەوە، بۆ 
ئەوەی ئەوانیش بە زمانی دایک بخوێنن. 

لەسەرەتای کرانەوەی قوتابخانەکان تا 
ساڵی ١٩٩٦ زۆرترین خواستی لەسەر بوو، 

ژمارەیەکی زۆری فێرخوازی هەبوو،هاوکات 
بە سیستەمێکی ئاست بەرز خزمەتی بە 

بواری پەروەردە کردووە. دوای ئەو سااڵنە 
بوونەتە قوربانی پێشهاتە سیاسییە یەک لەدوا 
یەکەکان، لە ساڵی ٢٠٠٣وە پەیتا پەیتا ئاستی 

بەرزی دابەزیووە و بەرنامەی جۆراوجۆری 
لەسەر تاقیکراوەتەوە.

 
مەبەستمان لە قوتابخانە تورکمانییەکان ، ٢ 

باخچەی ساوایان، ٩ قوتابخانەی سەرەتایی، ٢ 
قوتابخانەی بنەرەتی و ٢ قوتابخانەی ئامادەییە 

. بەم مەبەستە وەک هەفتەنامەی تەباپێشتر 
چەند هەواڵێکمان ئامادە کرد دەربارەی ئەو 
قوتابخانانە، هەوڵماندا چەند زانیارییەک 

باڵوبکەینەوە. بۆ ئەوەی زانیاری درووست بە 
خوێنەرانمان بگەیەنین، دوای کۆکردنەوەی 
چەند زانیاریەک و ووردبینی لە پرسەکە ، 

وەک پەیامنێری تەبا بڕیارمدا بچمە وەزارەتی 
پەروەردە بۆ ئەوەی چاوپێکەوتنێک لەگەڵ 

بەڕێز پشتیوان سادق وەزیری پەروەردەی 
حکومەتی هەرێمی کوردستانی عێراق بکەم.
ئەو رۆژە رۆژێکی باش بوو بۆمن و بەخت 

یاوەرم بوو چونکە لە کۆریدۆری ناو وەزارەت 
ڕووبەڕووی بەڕێز وەزیری پەروەردە بووم و خۆم 

پێناساند، پێم ووت کە نیازی چاوپێکەوتنم 
هەیە لەگەل بەڕێزیان لەسەر ئەم پرسە. بە 

شێوازێکی زۆر جوان پێشنیاری ئەوەی کرد کە 
بۆ ئەم پرسە لەگەڵ بەڕێز فەخرەدین داغستانی 

بەڕێوەبەری گشتی پەروەردەی تورکمانی بە 
وەکالەت تاوتوێ بکەم، منیش پێم راگەیاند 
کە پێشووتر لەگەڵ بەڕێزیان چاوپێکەوتنم 
کردووە و بەداخەوە وەاڵمەکانی ب بەڕێز 

فەخرەدین ەپێی پێویست نەبوون. بۆیە داوام لە 
بەڕێز وەزیری پەروەردە کرد کە وەک بااڵترین 
بەرپرسی پەروەردە چاوپێکەوتنیان لەکەڵ بکەم 

پڕۆژەی قودس کە دژی بڕێارەکەی دۆناڵد ترەمپی سەرۆکی 
ئەمریکا ئامادە کرابوو، وێڕای هەڕەشەکانی ئەمریکا لە 

کۆبوونەوەی گشتی نەتەوە یەکگرتووەکان بە ١٢٨ دەنگی 
زۆرینەی ڕەها پەسەند کرا.

نەتەوە یەکگرتووەکان لە بەرواری ٢١ی کانوونی یەکەم بە 
مەبەستی تاوتوێ کردنی پڕۆژەکەی تورکیا دژی بڕیارەکەی 

ترەمپ و داگیرکاری ئیسرائیل لە قودسی رۆژهەاڵت و 
ئەنجامدانی چااڵکی لەناو خاکی فەڵەستین، بۆ دەنگدان لەسەر 

پڕۆژەکە کۆبوونەوەیەکی تایبەتی ئەنجامدا.

لە پرۆسەی دەنگدانەکەدا  ١٢٨دەنگی پەسەندی و ٩ دەنگی 
رەتکەرەوە و ٣٥ دەنگی کشاوە بەکارهات. هەر یەکە لە واڵتانی 

گواتیماال، هۆندوراس، دورگەکانی ماڕشاڵ، میکۆنێزیا، 
ناورو، تۆگۆ و پااڵورێت دەنگی نەخێریان خستە پاڵ ئەمریکا و 

ئیسرائیل.
ناوەڕۆکی  پڕۆژە بڕیارەکەدا بەم شێوەیەی خوارەوەیە؛

ئەنجوومەنی ئاسایشی نەتەوە یەکگرتووەکان لە ساڵی ١٩٦7 
تاکو ٢٠١٦نزیکەی ١٠بڕیاری لەسەر پرۆژەکە دەرکردووە، 

سەبارەت بە بڕیاری سەرۆکی ئەمریکا دۆناڵد ترەمپ لەبارەی 
راگەیاندنی قودس وەک پایتەختی ئیسرائیل و گواستنەوەی 

باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە تەل ئەبیبەوە بۆ قودس کراوەتەوە 
ڕایگەیاند “زۆر نیگەرانن لە بڕیارەکانی ئەم دواییەی ئەمریکا 

لەبارەی پرسی قودس “.

هەر لە پرۆژە بڕیارەکەی نەتەوە یەکگرتووەکان ڕاگەیەندراوە کە 
پێویستە لە ڕووی ئایینی و کلتوورییەوە پارێزگاری لە پێگەی 
قودس بکرێت و جەختیش لەوەش کراوەتەوە کە پێگەی قودس 

بابەتێکە کە پێویستە بە دانوستان لە چوارچێوەی بڕیارەکانی 
نەتەوە یەکگرتووەکان چارەسەر بکرێت.

لە پرۆژەکەدا هاتووە کە گشت ئەو هەواڵنەی بەمەبەستی 
تێکدانی پێگە و دیموگرافیای قودس دەکرێ، لە چوارچێوەی 
بڕیارەکانی ئەنجوومەنی ئاسایش هەڵدەوەشێتەوە و بەپێی بڕیاری 
ژمارە ٤7٨ی ساڵی١٩٨٠ بانگهێشتی گشت واڵتانی ئەندام 
دەکرێ خۆیان بەدوور بگرن لە کردنەوەی هەر نوێنەرایەتیەکی 

دیبلۆماتی لە شاری قودسی پیرۆز. داوا لەگشت واڵتانی ئەندام 
لەنەتەوە یەکگرتووەکان کراوە پابەندی بڕیارەکەی ئەنجوومەنی 

ئاسایشی نەتەوە یەکگرتووەکان لەبارەی قودس بن و دان بە هیچ 
لەو هەنگاوێک نەنێن کە دژی ئەم بڕیارەیە.

هەروەها لەپرۆژە بڕیارەکە ئەوەش هاتووە کە هەوڵەکان خێرا 
بکرێن بەمەبەستی چەسپاندنی ئاشتیەکی هەمیشەیی ناوچەکە 

و رۆژهەاڵتی ناوەڕاست لە چوارچێوەی بڕیارەکانی نەتەوە 
یەکگرتووەکان و مەدرید و هەروەها جەخت لە خۆ بەدوورگرتن 
لەو خواستانەی چارەسەری دوو دەوڵەتی لە فەڵەستین دەخاتە 

مەترسییەوە و پێچەوانە کردنی کراوە.

دۆناڵد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا لە بەیاننامەیەکدا لە 
بەرواری ٦ کانوونی یەکەم بە بڕیارێکی تاکالیەنانە قودسی 
وەک پایەتەختی ئیسرائیل ناساند و فەرمانی گواستەنەوەی 

باڵیۆزخانەی واڵتەکەی لە تەلئەبیبەوە بۆ قودس دا بە وەزارەتی 
دەرەوەی ئەمریکا. “

هەڕەشەی بڕینی کۆمەکی و هاوکاری لە ترەمپەوە
دوای گەشەسەندنی پرۆژەکە، ترەمپ هەڕەشەی بڕێنی 

هاوکاری ئابووری لەو واڵتانە کرد کە لە کۆبوونەوەی 
نەتەوە یەکگرتووەکان لە ٢١ی کانوونی یەکەم پشتگیریان لە 
پرۆژەکە کردووە. ووتی “بە سەدان، ملیۆنان و ملیاران دۆالر 
لە ئێمە وەردەگرن لە کۆبوونەوەی کۆمەڵەی گشتیی )نەتەوە 

یەکگرتووەکاندا( لە دژی ئێمە دەنگ دەدەن بە دڵم بوو. باشە، 
ئێمە چاودێری ئەو دەنگدانە دەکەین. با لێیان گەڕێین و لە دژی 

ئێمە دەنگ بدەن، ئێمەش زۆر باش )پارەکەمان( وەردەگرینەوەو 
دەیپارێزین. هوێشمان لێنیە”.

نیکی هالێی نوێنەری هەمیشەیی ئەمریکا لە نەتەوە 
یەکگرتووەکان رۆژێک بەر لە ترەمپ لە رێگەی پۆستی 

ئەلیکترۆنییەوە نامەی بۆ دیبلۆماتەکانی نەتەوە یەکگرتووەکان 
نابردبوو تێیدا نووسیبوو کە “دژی بڕیارەکەی ئەمریکا دەنگ 

نەدەن”، بەنامایەکی هەڕەشە ووتبووی 
“ناوی ئەو کەسانە تۆمار دەکات کە دژی ئەمریکا دەنگ 

ئامادەكردن: ئەیمەن ئەربیل ئوغلۆ دەدەن”.
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 پاش سووتاندنی نووسینگەکانی تورکمان لە کفری بە
 هەڵدانی خێوەت بەردەوامی بە چاالکەکانیان دەدەن

عەلی عەنتەر

خۆپیشاندان بەرهەمەکەی باش نابێت

لە هەرسەردەمێک زۆربەی سەرکردە دیموکراتی و 
دیکتاتۆرەکان هەمان ووتە دووبارە دەکەنەوە “خۆپیشاندان 
مافێکی ڕەوای گەلە”  ئەوەیان قسەیێکی فۆلکلۆرییە. 

بەڕای من خۆپیشاندان هیچ سوودێکی نییە تەنها 
فشارێکی بچووکە بۆ سەر حکومەت ئەویش کەم 

جارحکومەت گوێی لێ داواکارییەکان دەگرێت.

 لە واڵتی ئێمەدا خۆپیشاندان هەمیشە سەرکوت 
کراوە وچەندین کەس بوونەتە قوربانی دەسەاڵت. 

ئەگەرخۆپیشاندانێک گوزارشت لە ڕای هاواڵتی نەکات 
و هەمیشە دەستی حزبێک یاخود دەستێکی دەرەکی لە 

پشتەوەبێت من باوەڕم بەو خۆپیشاندانە نییە . لە سەرەتادا 
خۆپیشاندانەکەی شاری سلێمانی دیمەنێکی جوانی پێوە 

دیار بوو بەاڵم دواتر شااڵوی خۆپیشاندەران لە مامۆستا و 
فەرمانبەرەوە گۆڕا بۆ گەنج و هەرزەکاران و لە داواکردنی 

ماف بوو بە  وێرانکاری.

بەداخەوە لە شارێکی پڕ لە کلتوورو ڕۆشبیری  وەک 
سلێمانی کە بە شاری شاعیر و نووسەران ناوبانگی 

دەرکردووە خەڵکی هێشتا شارەزا نییەلە شێوازی خۆپیشاندان 
رێکارەکانی. ئێمە لە دۆخێکی یەکجار خراپداین، لووتکەی 
دەسەاڵت پرە لە کەسانی نەگونجاو وهەرێم بە باری ئابووری 

سەخت دا تێدەپەڕێت ، خۆپیشاندەر نابێت لە ئامانجەکە 
سەرەکییەکەی البدات. پێویستە کەسانی گەندەڵ بکاتە 

ئامانج و هەوڵ گۆڕینیان بدات نەوەک دەزگا و باڵەخانەی 
حکومی بسوتێنێت. ئەگەر لە حکومەت ناڕازییە پێویستە 

حکومەت بروخێنێت نەک فەرمانگە و یەکە حکومییەکان 
چونکە دواجار یەکە حکومییەکان موڵکی ئێمەی 

هاواڵتین. 

من دژی هەر خۆپیشاندانێکم کە بەم جۆرە ئەنجامدەدرێت. 
پێویستە مامۆستایان و رۆشنبیران هۆشداری بدەن 

خۆپیشاندان چۆن ئەنجامدەدرێت، ئینجا ئەگەر مەبەست 
چاکسازی بێت پێویست بە خۆپیشاندانێکی سەرتاسەری 

دەکات و دەبێت داواکارییەکان بە شێوەی پڕۆژەیەکی 
ئامادەکراو پێشکەش بە حکومەت بکرێت. بەاڵم ئەگەر 
مەبەست گۆڕینی دەسەاڵت بێت پێویستە هەموو خەڵک 

بەیەکەوە بایکۆت دەوام بکەن فشاری مەدەنی لەسەر 
حکومەت دروست بکەن و ناچاری بکەن هەڵبووەشێتەوە.

 ئەو جۆرە خۆپیشاندانەی ئەمرۆ دەکرێت بەڕای من زۆر 
هەڵەیە چونکە تەنها هاواڵتییە زیانی پێدەگات نەوەک 
حکومەت. ئەوەی دەسووتێندرێت فەرمانگەی حکومییە 

و موڵکی گشتییە. بە هۆی تووڕەبوونی حکومەتە 
بێباکەکەمان خەڵک دەکوژێت کەواتە دیسانەوە هاواڵتی 

زەرەرمەندە. 

خۆپیشاندان ئاکامەکەی گیان لەدەستدانی هاوواڵتیان 
وسەرکوت کردنی خۆپیشاندەران وباڵوەیان پێکردنیانە. 

دەستکەوتەکەی وێرانکردن و کوشتنە واتە ماندووبوونێکی 
بێ سوودە. تاکەکانی ئەو کۆمەڵگایە نابێت وەک 

تاکێکی ئەوڕوپی یاخود ئەمریکی بیر بکەنەوە چونکە 
ئێمە سیستەمێکی دیموکراسیمان نییە و دادگایەکی 

دادپەروەرمان نییە بۆ ئەوەی بەرگری لە هاواڵتی بکات. 

بەدیلێکی باش و بێ مەترسی بۆ خۆپیشاندانەکان ئەوەیە 
کە خەڵک لە هەڵبژاردن هەڵوێستی خۆی دەرببڕێت. 

پێویستە لە هەڵبژاردنەکان هەموو تاکێک ببێتە چاودێر 
و رێگری بکات لە ساختەکاری، لە هەمووشیان گرنگتر 
ئەزموونی خراپی چەند ساڵە دووبارە نەکرێتەوە. ئەوەی 

چەندین ساڵە لەو هەرێمە بوونی هەیە ئەوەیە کە کەسی 
نەشیاو لە شوێنی نەشیاوە. دەبێت خەمی هەموومان ئەوە 
بێت کەسی شیاو بچێتە شوێنی شیاو. بەمجۆرە دەتوانین 
چاکسازی بکەین نەک بە سووتاندنی بارەگای حزبی 

و یەکەی حکومی. پێم وایە هەڵبژاردنێکی دیموکراسی 
باشترە لە خۆپیشاندانێکی کێشەئامێز.

گوندەکانی چواردەوری فکری لەنێو قەرەباڵغیەکەدا بوون”.

بەرپرسانی ئۆفیسی بەرەی تورکمانی عێرقی لە کفری دوای 
تااڵنکردن و سووتاندنی بارەگاکەیان بەهەڵدانەوەی چەتر لەپێش 

بارەگاکە بەردەوامی بە چاالکیە حزبیەکانیان دەدەن. لەم بارەیەوە 
بەرپرسێکی بارەگاکە لە هەژماری تایبەتی خۆی نووسیویەتی 

“لەژێر چەتریش بێت بەردەوام دەبین لە کارەک وچاالکیەکان”.  
لە بەرواری ١٨ی کانوونی یەکەمی ٢٠١7 لە ناوەڕاستی شاری 
سلێمانی بەشێک لە فەرمانبەرانی حکومی بەهۆی دواکەوتنی 

مووچەکانیان و گەندەڵی لە حکومەت خۆپیشانیان ئەنجامدا.

خۆپیشاندانەکان لە ناوەڕاستی شاری سلێمانییەوە دەستیپێکرد لە 
ماوەیەکی کەمدا بەسەرکۆمەڵیک شارۆچکەدا تەشەنەی کرد.

خۆپیشاندەران بارەگای چەند پارتی سیاسی و باڵەخانە 
حکومییەکانیان سوتاند، لە ئاکامدا ٥ کەس گیانیان لە دەستدا و 

٩٣ کەسی تریش بریندار بوون.

لە بەرواری ١٨ تشرینی یەکەمی ٢٠١7 هێرشکرایە سەر یەکێتی 
قوتابیانی بەرەی تورکمانی عێراقی و نوسینگەی پەیوەندییەکانی 

بەرەی تورکمانی.

شاهین تورکمان ئۆغلو دەربارەی رووداوەکە  ئاماژەی بەوەکرد 
کە سەرەڕای رێپێوانی خەڵک کە دەرئەنجامای ڕووداوەکانی ئەم 

دواییانەی کەرکوک و دوزخورماتوو بوو، ئەوان وەاڵمی هێرشەکەیان 
نەداوەتەوە. ووتیشی “ئەوە ئیرادەی خەڵکە و کەس ناتوانێت رێگری 
لە ئیرادەی خەڵک بکات” . شایەنی باسە لە هێرشەکەدا ئااڵکانی 

بارەگای تورکمانیان هێنرابووە خوارەوە.

بارەگا حزبی و باڵەخانە حکومییەکان لە هەرێمی کوردستانی عێراق 
سوتێندران لە میانی خۆپشاندانی ناڕەزایی هاواڵتیان. 

لە شارۆچکەی کفری سەر بە شاری سلێمانی هەریەکە لە 
بارەگاکانی بەرەی تورکمانی عێراقی و ناوەندی کولتووری کفری 

لە الیەن خۆپیشاندەرانەوە سوتێندران. 

شاهین تورکمان ئۆغلو، بەرپرسی نوسینگەی کفری بەرەی 
تورکمانی عێراقی دەربارەی ڕووداوەکان بۆ تەبا ووتی :

“ لە ١٩ کانوونی دووەمی ٢٠١7 هاوواڵتیان بۆ دەربڕینی ناڕەزایی 
بەرامبەر حکومەت و پارتە سیاسییەکان بڕیاری خۆپێشاندانیان کرد. 

بەاڵم دواترئاڕاستەی خۆپێشاندانەکە گۆڕا”.

بەرپرسی نووسیگەی کفری بەرەی تورکمانی ئاماژەی بەوەدا کە 
لە رووداوەکانی بارەگاکانی تر یەکە حکومییەکان تەنها بەرد باران 
کردن و تەقەکردن هەبوو، ووتی “هێرشیان کرایە سەر نووسینگەی 
کفری بەرەی تورکمانی عێراقی و ناوەندی کولتووری کفری. لە 
کاتی هێرشەکەدا بۆ ماوەیەک تااڵنکاریان کرا و پاشان تەواوی 

باڵەخانەکەیان سوتێندرا”.
 

شاهین تورکمان ئۆغلو راشیگەیاند کە تەواوی هەردوو 
باڵەخانەکەیان سوتاندووە، ئامێرەکانی رادیۆیان دزراوەو زیانێکی 

زۆری ماددیان بەرکەوتووە.

بەرپرسەکەی نوسیگەی کفری بەرەی تورکمانی دەربارەی 
ئەنجامدەرانی هێرشەکە ووتیشی “خەڵکی کفری و ئاوارەکانی 

هەواڵ: بارزان لوقمان   دوزخورماتوو کە لە چواردەوری کفری نیشتەجێن و خەڵکی 



٥ئاژانسی میدیایی توركمان سێشەممە 2٦ كانونی یه كه م  ٢٠١7

  گروپی قەاڵی ئەربیل لە فەیسبوک

زیا عوزێری 
فۆتۆ: چۆبان تیمور

گروپی ‘قەاڵی ئەربیل’ لە تۆڕی کۆمەاڵیەتی فەیسبووک کە 
بە زمانی عوسمانی نووسراوە و لە ١٨ی تەمموزی ساڵی ٢٠١٥ 
درووستبووە. گروپەکە پێشووتر لەساڵی ٢٠١٤ پێکهێنرابوو ناوی 
پێشووی Erbil Kalesi’’ بووکە بە پیتی التینی تورکی بوو 

بەاڵم ئەوەی ئێستا بە پیتی شێوەزاری عوسمانیە”.  
سالم یونس نەجارخاوەنی پڕۆژەی دانانی گروپەکە لە تۆڕی 

کۆمەاڵیەتی فەیسبووک و یەکێک لە دەستەی دەمەزرێنەران 
دەڵێت “وەک زانراوە فەیسبووک زۆرێک لە گروپی جیاواز 
لەخۆدەگرێت. زۆربەی نەتەوەو کۆمەاڵن گرووپێکی تایبەتی 
خۆیان هەیە ، ئێمەش پێمان باش بوو وەکو نەتەوەی تورکمان 

گروپێکی تایبەت بە خۆمان هەبێت، بۆیە هەستاین بە 
درووستکردنی گروپێک لە فەیسبووک”. 

گروپەکە ئامانجێکی تایبەتی هەیە، لەم بارەیەوە سالم نەجار 
دەڵێت “ئامانجمان کۆکردنەوەی ئەو کەسانەیە کە لە ڕەسەنایەتی 

ئێمەوە نزیکن. یەکێکی تر لە ئامانجەکان ئەوەیە کە ڕێگری 
لە بەکارنەهێنانی زمانی تورکمانی بکەین وهەروەها وابکەین 
هاونەتەوەکانمان خولیای فێربوونی زمانی ئێمە بن. هەربۆیە 

هەوڵمانداوە ناوەندێکی گشتی بۆ پەیوەندی درووستبکەین بەبێ 
پاڵپشتی سیاسی”.

سەبارەت بە باڵوکراوەکان و بابەتەکانی گروپەکە، ناوبراو ئاماژە 
بەوە دەکات کە بە گشتی بابەتی کەلتووری و قۆریات و 

گرتەی کۆمیدی باڵو دەکرێتەوە، دەشڵێت “پرسە هەولێرییەکان لە 
گروپەکە باڵودەکەینەوە کە بەم شێوەیە تۆڕێکی پەیوەندی لەسەر 

بنەمای هەواڵ لە نێوانماندا دروست دەبێت”. 
گروپی Erbil Kalesi’’ لەالیەن سالم نەجار و ئیپەک 

قەساپ دانراوە. هەرچی ئەو دەستەیەی کە گروپەکەی ئێستا 
‘قەاڵی ئەربیل’ بەرێوەدەبات، پێکدێت لە هەریەکە لە سالم نەجار 

و تارا سەرداری و ساماڵ حاجی جەرجیس وهەروەها گولەر 
حاجی تەیمور و غەسان قاوەچی کە دواترهاتوونە نێو گروپەکە. 
هاوکات لە بارەی ناوەڕۆکی گروپەکە خاوەنی پڕۆژەکە دەڵێت 

“پێشینە بە بابەتی نەتەوایەتی دەدەین، بە گشتیش بابەتی 
کۆمەاڵیەتی و هەمەڕەنگ باڵودەکەینەوە. لە گروپەکەدا 

قۆریات گۆشەیەکی تایبەتی خۆی هەیە و بایەخێکی تایبەت 
پێدەدەین و پاڵپشتی لەو کەسانە دەکەین کە قۆریات دەنووسن، 

بۆ نموونە؛ کەسایەتییەکی گەنجی وەک محەمەد فایق 
قوریات دەنوسێت، ئێمەش پشتگیری لێدەکەین. هەریەکە 

لە ئەندامانی گروپەکە شوێن و پێگەی خۆیان هەیە. 
پێویستە ئەمەش بڵێم گولەر حاجی تەیمور کە یەکێکە لە 
بەڕێوەبەرانی گروپ ، پێگەیەکی تایبەتی خۆی هەیە و 

زۆر چااڵکە”.
    

وێڕای چاالکیەکانی، گروپەکە پرۆژەی هەیە بۆ یارمەتی 
و هاوکاری کەمدەرامەتان ، لەم بارەیەوە سالم نەجاردەشڵێت 

“چەند جارێک لە نێو خۆماندا بۆ کۆمەکی خەڵکی 
هەولێری کەمدەرامەت پارەمان کۆکردووەتەوە. ماوەیەکە 

پرۆژەیەکمان لەبەر دەستە کە دانانی شوێنیکە بۆهاوکاری 
کردنی هەولێرییەکان. بێگومان جێبەجێکردنی پرۆژەیەکی 
لەم جۆرە پێویستی بە پشتگیری ماددی هەیە. ئەگەربەبێ 

بەستنەوەمان بە الیەنێکی سیاسی هاوکاریمان بکرتێت بێگومان 
زۆر دڵخۆش دەبین.ئامانجمان بەردەوام بوونە لە چاالکیەکان بێ 

ئەوەی پەیوەندیمان بە الیەنێکی سیاسی هەبێ.

لەکۆتاییدا نەجارووتی”ئەگەرلەگەڵ الیەنێکی سیاسی کارمان 
بکردایە، بێگومان ئەو بایەخی ئەوانی ترمان لەدەست دەدا. 
بەهاوجوانی گروپەکە لەوەدایە کە سەربەخۆیە. ئێمە لەگەڵ 

هەمووالیەنە سیاسییەکاندا پەیوەندی باشمان هەیە. ئامانجی ئێمە 
کۆکردنەوەی کەسەکانە لە یەک چەتردا. سیاسەت خەڵکی 

لێک دووردەخاتەوە بەاڵم نەتەوایەتی کۆیاندەکاتەوە”. 
سالم نەجار لە ٢7ی تەمموزی ساڵی ١٩7٠ لە خێزانەکی قەاڵتی 

لە گەڕەکی ئیسکانی شاری هەولێر لەدایکبووە. 

د. سۆران صالح الدین شكر

 پەیوەندییەكانی كورد وتوركمان
دوای پێشهاتەكانی 1٦ی ئۆكتۆبەر

پێكهاتەكان و گروپە سیاسیەكان. بێگومان توركمان 
پێكهاتەیەكی رەسەنی گرنكی ئەو ناوچانە پێك 

دەهێنێت وهەڵوێستی سیاسی ئەم پێكهاتە رۆلێكی 
نیمچە یەكالكەرەوەی دەبێت لە رووی دوارۆژ و 

سەقامگیری ناوچەكە. بەپێی بۆچوونم رووداوەكان 
قوناغێكی نوێی دروست كرد لەبەردەم بزوتنەوەی 

سیاسی هاوچەرخی توركمان، و دەرفەتێكی گرنكە 
بۆ پێداچوونەوە بە سیاسەت و ستراتیژیەكانی 

رابردوو و سوود وەرگرتن لە ئەزموون و هەڵەكان و 
دووبارە نەكردنیان لەرێگای دارشتن و پیادەكردنی 

ستراتیژییەتی واقیعیانەی گونجاو لەگەڵ بارودۆخ 
و تایبەتمەندییەكانی ناوچەكە.

توركمان لە كاتی دارشتنی سیاسەت و ستراتیژە 
نوێیەكانی پێویستە دوو پرێنسیب لەبەرچاو بگرێت. 
یەكەمیان دووركەوتنەوە لە هەر هەلسوكەوتێك ببێتە 
هۆی دروست بوون و گەشەسەندنی سیاسەتی دژە 
كورد  بەقۆزتنەوەی هەلی الوازی پێگەی سیاسی 
نوێی كورد لە ناوچە كێشە لەسەرەكان بە تایبەتی 
شاری كەركوك و دەووروبەری. بێگومان كرداری 

سیاسی لەم جۆرە دەبێتە هۆی قوڵبونەوەی ناكۆكیە 
سیاسیەكان بە شێوەیەك كاریگەری نەرێنی دروست 

دەكات لەسەر ئاستی كۆمەاڵیەتی، لەكاتێكدا تا 
ئەمڕو ناكۆكییە سیاسیەكان هیچ كاتێك كاریگەری 

نەبوون لەسەر رەوشی پەیوەندی دۆستانەی 
كۆمەاڵیەتی تاكی توركمان و كورد لەم ناوچانەدا.  

دروست كردنی هەستی ناحەزەكی نێو ئەو دوو 
گەلە رەسەنەی ناوچەكە گومانی تێدا نییە لە 
دوارۆژدا و لەرووی ئاشتەوایی كۆمەاڵیەتی و 

بەرژەوەندییەكانی هەردوو ال ئاسەواری نەخوازراوی 
زۆر مەترسیدار بە دوای خۆیدا دەهێنێت.

سێبارە بوونی ئەو شەپۆڵە بە ئاراستەیەكی تر 
پێشبینیەكی گونجاوە و قابیلی بەدیهاتنە. گشت 

ئەم بەڵگانە رێگە نیشاندەرن و دووپاتی ئەو 
بۆچوونەمان دەكات كە پێویستە خۆمان دوور بگرین 

لە هەر هەڵسوكەوتێك ببێتە هۆی برینی قوول كە 
سارێژكردنی مەحال بی. هەوڵدان بە مەبەستی 
بەدیهێنانی مافی سیاسی و ئیداری مافێكی 

سروشتی گەلی توركمانە، لەگەل ئەوەشدا پێویستە 
گشت ئەو هەواڵنە لە چوارچێوەی خەسلەتی 

ئاشتەوایی گەلی توركمان بێتە ئەنجامدان.
دووەم پرنسیب كە پێویستە بەردی بناغەی 

دارشتنی سیاسەت و ستراتیژیەتی نوێی توركمان 
پێك بهێنێت، بریتییە لە دوركەوتنە لە سیاسەتی 

سێبەر. سیاسەتی سێبەر یەكێكە لە كێشە 
درێژخایەنەكانی ناوەندی بڕیاری بزوتنەوەی 

سیاسی توركمان. لە راستیدا الوازی رێكخستنی 
سیاسی و لە خۆبایی هۆكاری سەرەكی دروست 

بوونی ئەم كێشەیەیە كە تا ئەمرۆ رێگر بووە 
لە دانانی ستراتیژێكی ئۆرژینال بە لەبەرچاو 

گرتنی تەنها بەرژەوەندییەكانی گەلی توركمان. 
دۆخی نوێی ناوچەكە هەلێكی باشی رەخساند بۆ 
لەناوبردنی دیاردەی سیاسەتی سێبەر و دارشتنی 
ستراتیژی نوێ و بەهەند وەرگرتنی بە رژەوەندییە 

نەتەوەییەكانی توركمان. لەو پێناوەدا پێویستە لە 
گۆڕەپانی سیاسیدا بیر بكەینەوە لە بەكارهێنانی 

زیاتر لە یەك كۆریدۆر لە یەك كاتدا. بوونی پەیوەندی 
چاك لەگەل بەغدا هیچ كاتێك رێگر نییە لە دروست 
كردنی پردی دیالۆك و دانوستاندن لەگەل دەسەاڵتی 

سیاسی هەرێمی كوردستان. بە تایبەتی دۆخی 
ئەمرۆی كوردستان هەلی دانوستاندنی یەكسانی 

رەخساندن لەنێوان كورد وتوركمان دوور لە مۆنۆپۆلی 
سیاسی و هەوڵی چەسپاندنی ئیرادەی الیەنێك بەسەر 
الیەنی بەرامبەردا. بۆیە پێویستە بە پشت بەستن بە 

فەلسەفە و بیركردنەوەی پراكماتیكی بە زووترین كات 
ئەم هەلە بقۆزینەوە و بەكردار هەنگاونێن لە پێناو 

بەدیهینانی ئەو ئامانجەدا.
دەسەاڵتی سیاسی كوردیش پێویستە سەرنج بخاتە 
سەر كۆمەلێك پرس و پێداچوونەوە بە سیاسەت و 
ستراتیژیەكانی خۆی بكات. ئەگەر ئەو دەسەاڵتە 
خواستی بەدیهینانی سەقامگیری و چارەسەری 
هەمیشەیی هەبێت لە ناوچە كێشە لەسەرەكان، 

پێویستە لەگەل توركمان لەچوارچێوەی دانوستانێكی 
واقیعیانە زەمینەێكی هاوبەش دروست بكات تیادا 

ماف و خواستەكانی هەردوو الیەن بەدی بێت. 
پێشتریش ئاماژەمان پێكردبوو، جەخت دەكەین 

لەسەر ئەوەی بە بێ تێگەیشتنی ئەو دوو پێكهاتە 
رەسەنەی ناوچەكە مەحالە چارەسەرێكی گشتگیری 

هەمیشەیی بێتە كایەوە.

بەداخەوە خوێندنەوەی دوایین هەڵویستی ئیرادەی 
سیاسی كورد و توركمان ئەوەمان بۆ دەخاتە روو 
كەوا هەردووال دەرس وعیبرەت لە پێشهاتەكانی 

)١٦(ی ئۆكتوبەر و ئاسەوارەكانی وەرنەگرتووە. لە 
كات و ساتی جیاجیا جەختمان لەسەر ئەوە كردبۆوە 
كەوا توركمانی هەرێم ئاوێنەن بۆ توركمانەكانانی 
ناوچەكانی دەرەوەی هەرێم، و ستاندارێتی ژیانی 
دیموكراسی و خۆشگوزەرانی توركمانەكانی ناو 

هەرێم وەك پێوەرێك دەڕوانین لەكاتی مامەلە كردن 
لەگەڵ دەسەاڵتی سیاسی كوردا. چاك بوونی دۆخی 

سیاسی توركمانەكانی هەرێم بێگومان پاڵنەرێك 
دەبێت بۆ راكیشانی سەرنجی توركمانەكانی ناوچە 
كێشە لەسەرەكان و تشویق كردنیان بۆ مامەڵە كردن 
لەگەڵ هەرێمدا. جێگای داخە دەسەاڵتی سیاسی 
هەرێم بە شێوەێكی الوەكی مامەڵە لەگەل پرسی 

توركمان دەكات و لە پالنی دووەمی ئەولەویاتیدایە. 
كادرەكانی سەركردایەتی رەسەنی توركمان لە هەولێر 

بەشێوەیەك لە شێوەكان دووركەوتنەتەوە لە عەمەلییەی 
سیاسی، ئەوەش بووەتە هۆكارێك بۆ الوازی ئاست 

و ستاندارێتی نوێنەرایەتی توركمان لە هەرێمی 
كوردستان، لە ئەنجامیشدا پارتە سیاسیە كوردییەكان، 

وەك رێكخراوی كۆمەڵگای مەدەنی دەرواننە 
پارتە سیاسیە توركمانەكان لە كاتی مامەڵەكردن 

لەگەڵیاندان.
هەوڵی ئیستیفزاز كردنی رای گشتی كورد لە دژی 

توركمان لە الیەن بەشێكی میدیا و سیاسییەكانی 
كوردستان نموونەیەكی تری ترسناكە بۆ تێكدانی 
پەیوەندییەكانی ئەم دوو نەتەوەیە. باڵوكردنەوەی 

دەنگۆی درۆ و دوور لە راستی تایبەت سوتاندی خانوو 
وشوێنی كاركردنی هاوواڵتییانی كورد و سوكایەتی 
پێكردنیان لە الیەن توركمانەكان لەو ناوچانەی كە 

پێشمەرگە لە )١٦( ئۆكتۆبەر باشەكشەی تیدا 
كردوە نمونەیەكی زەقە وە راستی ئەو بۆچوونەمان 

دەسەلمێنێت. سەرۆكی ئەنجومەنی بارێزگای كەركوك 
بەرێز رێبوار تالەبانی لە چاوپێكەوتنێكی لەكەنالی 
تەلەڤزیۆنی رووداو باسی هێزەكانی حەشدی شعبی 

دەكات و لە رووی هەلوێستیان بەرامبەر هاووالتییانی 
كورد وە پۆلینیان دەكەن بۆ سێ بەش ، باش و مام 
ناوند وخراپ لەگەڵ جەختكردن كە خراپترینیان و 

ترسناكترینیان حەشدی توركمانییە، لە كاتێكدا گشت 
دانیشتوانی عێراق ئەو راستیە باش دەزانن كە توركمان 

گەلێكی ئاشتی خوازە و مەحالە كردارێكی نامرۆڤانەی 
لەم جۆرە ئەنجام بدەن. گشت ئەم نمونانە دەیسەلمێنن 

كە بەشێك لە میدیا و سەركردەكانی كوردستان بە 
شێوەیەكی نابەرپرسانە و دوور لە راستی مامەڵە لەگەڵ 

ئەم دۆخە نالەبارە دەكەن بەشێوەیەك تۆوی نەفرەت و 
نفاق و ناحەزی دەچنن لە نێو تاكەكانی ئەم دوو گەلە 
رەسەنە كە قەدەری ئیالهی لە یەك ناوچەدا كۆیانی 

كردۆتەوە.

لەوەش ترسناكتر ئەوەیە كادری سەركردایەتی توركمان تا 
ئەو كاتەش نەچۆتە ژێر باری هەوڵی بەدرۆخستنەوەی 

ئەم دنگۆیانە، لەبەرمبەردا هەوڵی داوە كوشتنی 
هاوواڵتی سیفیلی توركمان لە ئەنجامی بۆمبارانكردنی 

گەرەكە توركمانییەكانی توزخورماتو بخاتە سەر 
هێزەكانی خۆبەخشی كورد لە ناوچەكەدا. هەوڵی 

چارەسەركردنی كێشەكانی توركمان تەنها لەسەر ئاستی 
بەغدا، ستراتیژییەكی هەڵەی سەركردایەتی توركمانە، 

بە داخەوە تائێستاش بەردەوامن لەسەر ئەم هەڵەیە. 
كەركوك شاری پێكەوە ژیانی توركمان و كورد وعەرەبە. 

بۆیە چۆن هیچ رێگا چارەیەكی سیاسی بەبێ 
توركمان چارەنوسی سەرنەكەوتن بێ، بەهەمان شێوە 
هیچ هەنگاوێكیش بەبێ رەزامەندی الیەنی كوردی 
بە هەمان شێوە سەركەوتوو نابێت. گشت الیەنەكان 

پێویستە ئەوە باش بزانن پەراوێزخستنی تەنانەت یەك 
لە پێكهاتەكان دەبێتە مایەی ناسەقامگیری لەم 

ناوچەیەدا. جگە لەوەش هەوڵی بەشێك لە نوێنەرانی 
توركمان لە ئەنجومەنی نوێنەران بۆ هەلوەشاندنەوەیە 
ئەنجومەنی پارێزگای كەركوك هەوڵێكی بێ سوودە، 

جگە لە ئالۆزكردنی دۆخەكە هیچ سودێكی پراكتیكی 
نابێت.

سەركردەكانی كورد و توركمان پێویستە دوور كەونەوە 
لە شێوازی موزایدەی سیاسی و ئوسلوبی میدیاكاری 
لە كارەكانیاندا، و رووبكەنە رێگا چارەی پراگماتیكی 
بەهەند وەرگرتنی بەرژەوەندیەكانی گشت پێكهاتەكانی 
ئەو ناوچەیە. پێویستە هەردووال ئەوە باش بزانن، هیچ 
كامیان ئامادە نییە دەستبەرداری ئەم ناوچەیە بێت كە 
هەزاران سالە باوك و باپیرانی تیادا ژیاوە، بۆیە تاكە 

رێگا بۆ چارەسەركردنی كێشەكان بەندە بەدروست كردنی 
زەمینەی لەیەك تێگەیشتنی هاوبەش دوور لە كردار 

وهەوڵی خۆپەرستی.

ریفراندۆمی سەربەخۆیی، سەرباری نارەزایەتی 
نێوخۆیی و دەرەكی هاتە ئەنجامدان. پێشبینی 
دەكرا لە الیەن ناوەندە سیاسیەكان و پسپۆرانی 

بواری سیاسەتی نێودەوڵەتی هەرێم دوای ریفراندوم 
روبەرووی كۆمەلێك سزای سیاسی و دبلوماسی 

مام ناوەندی كاتی بێت. بەاڵم ئەوەی روویدا 
پێچەوانەی پێشبینییەكان بوو، چونكە هەرێم 

رووبەرووی كۆمەڵێك سزای عەسكەری وئابووری 
و دیبلۆماسی بۆوە كە پێشبینی دەكرێت بۆ 

ماوەیەكی درێژخایەن ئاسەوەرەكانی بەردەوام بن. لە 
بەرامبەر شەپۆل و پێشڕەوی هێزەكانی پێشمەرگە 

بەرە و ناوچە كێشە لەسەرەكان لە)حوزیرانی( ساڵی 
)٢٠١٥(، ناوچەكە لە )١٦(ی ئۆكتۆبەر رووبەرووی 
شەپۆلێكی پێچەوانە بۆوە لە الیەن هێزە چەكدارەكان 

و ئەمنیەكانی سەر بە حكومەتی ناوەندی و حەشدی 
شعبی سەر بە الیەنە سیاسیە شیعییەكان.

بێگومان یەكێك لە  لە ئەنجامە هەرە سەرەكی 
وكاریگەرییەكانی ئەم شەپۆلە لە دەستدانی 

قورسایی سیاسی هەرێمی كوردستان لە بەرژەوەندی 
دەسەاڵتی مەركەزی دابوو. كە لە دەرئەنجامدا هەرێم 
كۆنترۆڵی سەربازی و ئیداری تەواوی ناوچە كێشە 
لەسەرەكانی دووبارە لە دەستدا. بە لەبەرچاو گرتنی 

گرنكی جیوبۆلیتكی ئەم ناوچانە و لەخۆگرتنی 
سەرچاوەی نەوتی ستراتیژی لەرووی رێژەی یەدەك 
و بەرهەمهێنان، ئاست و قەبارەی زیانەكانی هەرێم 

بە روونی بۆمان بەدەردەكەوێت. جگە لەوانەش 
هەرێم بەشێكی گرنكی پشتگیریە نێودەولەتییەكانی 

لە دەستدا كە لە سەرەتای سااڵنی )١٩٩٠(وە 
رۆژ بە رۆژ لە بەهێزبوندابوو. گشت ئەم پێشهاتە 

نەخوازراوانە بووە هۆی قوول بونەوەی قەیرانی 
سیاسی و ئابووری و كۆمەاڵیەتی لە هەرێم، لە 
دەرئەنجامیشدا دەتوانین بڵێین هەرێم بە درێژایی 
)٢7( ساڵی تەمەنیدا بە یەكێك لە قەیراناوترین 

قۆناغدا تێدەپەرێت.

ئەو پێشهاتە گرنگانە زەمینەیەكی رەخساند بۆ 
ئەنجامدانی گۆڕانكاری بە هاوكێشە سیاسیەكان 
و پێداچوونەوە بە پەیوەندییە دووقۆلییەكانی نیوان 
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بەرێ کەوت. 
لە درێژایی ئەو سەدەیە زۆر شت روویدابوو، فەرمانڕەوایەتی 

بابل ڕووخابوو و کەوتبووە ژێر دەستی شانشینی ئێرانی، 
بوختوننەسریش کە مزگەوتی ئەقسای پیرۆز و  قودس وێران 
کردبوو و خەڵکێکی زۆری بەزەییانە دابەکوشت بە مناڵ و 

ئافرەت و بەسااڵچووەوە و  هەزار کەسیشی بەدیل بەرەو بابلی 
کۆتاییدا بردبوون ، لە 

ئەویش لە ژیاندا نەمابوو . 

حەزرەتی عوزێری بێ ئاگا لەم 
پێشهاتانە، بە نیازی هەواڵی ناوچەکە 

دەچێتە قودس. سەرسوڕمان دەبێت 
کاتێک ڕووبەڕووی قودسێکی تازە 
دەبێتەوە.مااڵنێکی نوێ دروستکراوە 

و بازار و دوکانەکانی نوێ بنیادنراوە 
و مزگەوتی ئەقسای پیرۆزیش 

سەرلەنوێ بنیاد نراوە و بەندایەتی 
خودای تەنها کراوەتەوە.

کاتێک بە کۆاڵنەکانی قودس 
دەسوڕایەوە بڕوای بە چاوەکانی نەدەکرد ئەمە ڕاستە یان خەیاڵە، 

کاتێکیش لە هەر یەکە لە خزمانی نزیکی دەپرسی هەواڵی 
یا بەدیل بوونی یاخود مردنی دوای بە دیل بوونی دەبیست. 

کە خەڵکی لێیان دەپرسی تۆ کێی؟ لە وەاڵمدا دەیگووت من 
عوزەیرم بەاڵم لەبەر ئەوەی گەنجێکی تەمەن ٢٥ ساڵ بوو 

کەس بڕوای پێنەدەکرد. لەو کاتەدا ڕووبەڕووی ئافرەتێکی 
شەلی بەسااڵچوو بووەوە و حەزرەتی عوزەیر پرسیاری لێ کرد 

؛ماڵی عوزەیر لە کوێیە؟ ئافرەتە بەسااڵچووەکە ووتی؛ دەنگت 
غەریب نیە تۆ کێی؟ لە وەاڵمدا ووتی؛ من عوزەیرم، ئافرەتە 
بەسااڵچووەکە ووتی؛ تۆ زۆر گەنجیت ، لە وەاڵمدا حەزرەتی 

عوزەیر خودا گەورە روحی لێسەندمەوە و دوای سەد ساڵ سەرلە 
نوێ زیندووی کردمەوە. ئافرەتە بەسااڵچووەکە کتێبی پیرۆزی 

تەوڕاتی عوزێری لەبەر بوو بوو ووتی؛ گەر تۆ عوزەیری تەوڕاتم 
بۆ بخوێنەوە . پاش ئەوەی حەزرەتی عوزەیر تەواوی تەوڕاتی 
دەخوێنێتەوە سەرنجی ئەوەیان کەئەو تەوڕاتەی کە حەزرەتی 

عوزەیر خوێندیەوە هەمان کتێبی ئاسمانی تەوڕاتە. پاشان بەو 

پێیە کە خودای بااڵدەست رۆحی لێسەندۆتەوە و دوای سەد ساڵ 
سەرلە نوێ زیندووی کردۆتەوە)بێ گومان( ئەو کوڕی خودایە.

 
 

     تورکمانانەکانی هەولێر نەوەی حەزرەتی عوزێرن

سەرۆکی پێشووی جەبهەی تورکمانی عێراقی سەنعان ئەحمەد 
ئاغا، سەبارەت بە توربەی حەزرەتی عوزێر پێغەمبەر لە ساڵی 

٢٠٠٤ لە ڕاپۆرتێکی عەلی عاقل لە ڕۆژنامەی شەفەقی 
تورکی روونی کردەوە کە تورکمانانەکانی هەولێر بە 
ڕەچەڵەک نەوەی حەزرەتی عوزەیرن. وەهەروەها 

ئاشکراشی کرد کە مەزارگەی حەزرەتی عوزەیر لە 
هەولێر بوونی هەیە.

 
سەنعان ئەحمەد ئاغا باسی لەوەش کە 

ئەو جوولەکانەی کە لە گەولێر ژیاون 
و دواتر کۆچیان کردووە بۆ فەڵەستین 
بە زمانی تورکی دووان و ئەوانیش 

بە ڕەچەڵەک نەوەی حەزرەتی 
عوزەیرن.

 
چیرۆکی حەزرەتی عوزەیر لە 

نێو خەڵک

خانمە مەال شادیە سەید عەزیز 
کە ٣٢ ساڵە خزمەتی مەزارگەی 

حەزرەتی عوزەیر دەکات بۆ تەبا 
دەدوێ.

خانمە مەال شادیە سەید عەزیز 
دەڵێت’’ تەواوی تێچووی مەزارگەکە 
لەالیەن وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری 

ئەیینی دابین کراوە ، بەاڵم سیاسیە 
تورکمانەکان هیچ کۆمەکییەکیان نەبووە. 
سەبارەت بەو بەردەی لە مەزارگەی حەزرەتی 

عوزەیر ڕوونیکردەوە شادیە سەید دەڵێت’’ حەزرەتی 
عوزەیر خۆی ئەم بەردەی هێناوەتە ئێرە ‘’

دەربارەی زۆرترین سەردانەکان بۆ مەزارگەی حەزرەتی 
عوزەیر شادیە عەزیز دەشڵێت’’تورکمانەکانی هەولێر سەردانی 

مەزارگەکە دەکەن، وەک پێشووتر سەردانی زۆر ناکرێت بەاڵم 
زۆرتر خانمە تورکمانەکان سەردانی مەزارگەکە دەکەن’’

 
شادیە عەزیز باسی لەوەش کرد کە هەموو ڕۆژانەی 
چوارشەمێک یادی مەولود لە مەزارگەکە دەکرێت 

‘’ئێمە هەموو ڕۆژێک لێرەین بەهۆی زۆری سەردانیەکان 
ڕۆژانە یادی مەولود دەکەینەوە’’

جگە لە مەزارگەی حەزرەتی عوزەیر لە هەولێر ، دەووترێ دوو 
مەزارگەی تری لە ئازەربایجان و تورکیا هەیە . لە گوندی 

سیڤەری سەر بە شارۆچکەی گەرگەری شاری ئادیامان 
مەزارگەیەک هەیە کە دەووترێ  حەزرەتی عوزەیر)سەالمی 

خودای لێبێت( بەاڵم تائێستانەزانراوە کە شوێنەکەی لە کوێیە.

“

حەزرەتی عوزەیر)سەالمی خودای لێبێت( کە تا ئێستا نەزانراوە 
ئایا عوزەیر پەیامبەرە یاخود پیاوچاکە، یەکێکە لەو سێ 

کەسە پیرۆزانەی کە ناویان لە قورئانی پیرۆزدا هاتووە. دوای 
کۆچی دوایی حەزرەتی سولەیمان، لە ساڵی ٥٨٦ی پێش زایین 

بەختوننەسری)نەبوقد نەزەر( پادشای بابل هێرشی کردە سەر 
قودس و کاولکاریەکی زۆری لە مزگەوتی پیرۆزی ئەقسای 
کرد. بەهەزاران کەسی کوشت و 7٠ هەزار کەسیشی بەدیل 
گرت و بەرەو بابلی بردن. دانیال و حەزرەتی عوزەیر)سەالمی 

خودایان لێبێت( لە نێوان دیلەکان بوون. 

خودای گەورە لە ئایەتی بەقەرە دەفەرمووێت : 
‘’یا وەکو ئەو کەسەی)کە مەبەست لە عوزەیره( کە بە 

گوندێکدا تێپەری )قودسی ئێستا( کە دیوارەکانی 
بەسەر بانی خانووەکاندا کەوتبوو)شوێنەکە 

داڕمابوو(؛ ووتی “خودا چۆن مردوویی 
)لەناوچوونی(ئەم شوێنە دووبارە زیندووی 

بکاتەوە”.)بەقەڕە-٢٥٩(
 

حەزرەتی عوزەیر کە لە تەمەنی 
گەنجی دا بووە بە نهێنی ڕێگەیەک 

دەدۆزێتەوە بۆ دەربازبوون لە 
زیندانەکانی بابل و بە سواری 

گوێدرێژێک دەروات بۆ ئەو قودسەی 
کە لەو کاتەدا وێرانببوو و کەسی 

تیادا نەمابوو. 

بەهۆی بڕینی رێگایەکی دووری و 
سەخت ، حەزرەتی عوزەیر برسی دەبێت. 

لەو کاتەدا لە قودس نان و خواردن نەبووە 
بەاڵم میوەی لە درەخت کەوتوو هەبووە و 

کەسیش نەبووە کۆیان بکاتەوە. ئاژەڵەکەی 
بە شوێنێک دەبەستێت و چەند هێشووە ترێ 
و چەند دانە هەنجیرێک کۆدەکاتەوە. دواتر 

بیر لە قودسی بە شێوەیەکی ترسناک داڕماو 
دەکاتەوە. 

حەزرەتی عوزەیر ساتی بیرکردنەوەی لە ناوچەکە کە 
بە شێوەیەکی ترسناک خاپووڵ بوو و داڕمابووە، ووتی “ئایا 

خودای گەورە چۆن دووبارە ئەم شارە زیندوو دەکاتەوە، ئەم 
شوێنەی کەبووەتە کۆمەڵێک بەرد و ئێسقانی داڕماو ، دەکرێت 

دووبارە خەڵک لەم شوێنە بژینەوە. ئایا دووبارە دوکانەکان و 
خانووەکان درووستدەکرێنەوە؟” بەم بیرکردنەوەیە کەوتە خەوێکی 

قووڵەوە. 

خودای بااڵدەست لە پەرتووکە پیرۆزەکەیدا دەفەرموێت؛ 
‘’دوای سەد ساڵ لەمردوویەتی)کاتێک لەخەودابوو گیانی 
سپارد(، دووبارەی زیندووی کردەوە. کاتێک خودا بااڵدەست 

لێی پرسی، چەندێک بە مردووی ماویتەوە؟ لەوەاڵمدا عوزەیر 
ووتی رۆژێک یاخود کەمتر لە ڕۆژێک دەبێت. خودای 

گەورە فەرمووی نەخێر بەڵکو سەد ساڵ خەوتوویت. سەیری 
خواردنەکانت بکە )کەهەنجیر و ترێ بووە( هیچ تێک نەچووە. 

وەهەروەها سەیری ئاژەڵەکەت بکە)ئێسقانەکانیشی رزاوە(. 
بۆ ئەوەی ببیت بە پەند بۆ خەڵک )بۆیە ئەمەمان بەسەر 

هێناوی(. ئێستاش سەیرکە چۆن ئێسقانەکان دووبارە وەک خۆی 
لێدەکەینەوە و دووبارە گۆشتپۆشی دەکەینەوە”. کاتیک بینی 
کە گوێدرێژەکەی لە ئێسقانە رزاوەکانیەوە دووبارە گۆشتپۆش 
کراوە، ووتی “ئێستا بۆم دەرکەوت کە خودا دەسەاڵتی لەسەر 

هەموو شتێکدا هەیە”. )بەقەڕە-٢٥٩( 
  

حەزرەتی عوزەیر کاتێ سەیری ئێسکە ڕزاوەکانی گوێدرێژەکە 
کرد کەتۆزێک با پێکەوتبوو، هەوڵی کۆکردنەوەی 

ئێسقانەکانی دا
دواتر وەک نەمانی گیا لە زەوی، گۆشتی سەر ئێسقانی نەما 

پاشان پێستی و تووکی الشی بە هەمان شێوە بووە خۆڵ و ئاژەڵە 
مردوو و ڕزاوەکە لە یەکڕا ڕۆئی هاتە بەرو وەک جارانی 

لێهاتەوە.

ئە هەنجیرانەی خوارد کە پێش سەد ساڵ  کۆیکردبوونەتەوە، 
شەربەتی مێوژەکەی خواردەوە و پاشان بۆ

زانینی هەواڵی قودس بە سواری گوێدرێژەکەی بە خەمباریەوە 
عەلی سالم    

فۆتۆ: عەبدواڵ ئەحمەد
عەلی سالم    

فۆتۆ: عەبدواڵ ئەحمەد
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پیشەی گۆشت فرۆشی لە شاری هەولێر

حکومەتی بنکە فراوان 2-5=٣

بێدەنگترین ژوور له جیهان: تاقیگەی ئۆرفیلد

راوێژین لەسەر ئەو بابەتە و هەڵسەنگاندنێکی دۆخی هەرێمی 
كوردستانمان کرد، ئەمڕۆ هەریەكە لە كۆمەڵی ئیسالمی و 

بزووتنەوەی گۆڕان بە بڕیاری هاوبەش كشانەوەمان لە حكومەت 
ڕادەگەیەنین”.

لە بەیاننامەیەکەدا هاتووە کە بزوتنەوەی گۆڕان لەگەڵ 
کشانەوەی لە حکومەت لە سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستانی 

عێراقیش دەکشێتەوە.

هەردوو پارتە سیاسیەکە بەیاننامەیەکیان دوای ڕاگەیاندنی 
کشانەوەیان لە حکومەت بوو.لەەبەیاننامەکە باس لەوە کراوە کە 
بەرپرسانی ناوچەکە لە گەندەڵی سیاسی و یاسایی و ئابووری 
بەردەوامن. بەدەر لەوەش ماوەی سەرۆکایەتی هەرێمیان درێژ 

کردەوە و ماوەی دوو ساڵ پەرلەمانیان پەکخست.
لە بەیاننامەکەدا ئاماژە بەوەش کراوە کە کابینەی هەشتەمی 
حکومەت ئیفلیج بووە وهاوبەشی ڕاستەقینەیان قبووڵ نەکرد و 

چاکسازییان نەکرد.

لە كابینەی ههشتی حكوومەتی هەرێمی كوردستانی عێراق 
پۆستی وەزارەتەكانی )پێشمەرگە، دارایی و ئابووری، ئەوقاف 

و كاروباری ئیسالمی، بازرگانی و پیشەسازی و دەستەی 
وەبەرهێنان( هی بزووتنەوەی گۆڕان بوو.لە پەرلەمانی 

کوردستانی عێراقیش بزوتنەوەی گۆڕان خاوەن ٢٤ کورسییە، 
کۆمەڵی ئیسالمیش خاوەنی 

٦ کورسی پەرلەمانییە.
لە بەرواری ١٨ی کانوونی 

یەکەم لە شاری 
سلێمانی هەندێک لە 

فەرمانبەران وەک 
نارەزایی بەرامبەر بە 
دواکەوتنی مووچە و 
گەندەڵیە لە حکومەت 

خۆپیشاندانیان کرد، 
بە ماوەیەکی کەم 

خۆپیشاندانەکان چەندین 
شارۆچکەی تری هەرێم گرتەوە 

ولە 
ئەنجامدا خۆپیشاندەران بارەگا حزبی و باڵەخانە حکومییەکانیان 

سوتاند.

توانی بۆ ماوەی ٤٥ خولەک لە ژوورەکەدا بمێنێتەوە 
“ئۆرفیڵد ئاماژە بەوە دەکات ، دەشڵێت “ مرۆڤ ئەو 

دەنگانەی کە لە کاتی رۆیشتندا باڵوی دەکاتەوە لەگەڵ 
ئەو شوێنە کە تێیدایە دەگونجێت. لەبەر نەبوونی هیچ 

هێمایەک لەم ژوورەدا بۆ ئەوەی بەدوایدا بڕۆییت، هەستت 
دەگۆڕێت و هاوسەنگیت تێکدەچێت، ئەگەر زیاترلە نیو 

کاتژمێر لەژوورەکەدا بمێنییەوە پێویستە لەسەر کورسیەک 
دابنیشت بۆ ئەوەی هاوسەنگیت بپارێزی”.

“ئەو کەسانەی کە دەچنە ژوورەکە پاش ماوەیەکی 
دیاریکراو خەیاڵ دەبینن”

ئۆرفیڵد ئاماژەی بەوەدا کە ئەو کەسانەی کە دەچنە 
ژوورەکە پاش ماوەیەکی دیاریکراو خەیاڵ و دەبینن وڕێنە 
دەکەن . لە هەمووشوێنێک لە ئەمریکا کۆمپانیاکان بۆ 

ئەنجامدانی تاقیکردنەوەکانیان روودەکەنە الی ئێمە، بە تایبەتی 
دەزگای بۆشایی ئاسمانی ناسا، تاقیکردنەوەی خەیاڵ و وڕێنە 

لەسەرکەشتیەوانەکانیان دەکەن. 

“ژوورە دژە دەنگەکە ٩ پلەی دێسیبڵی دەنگی لە ژێر سفرە” 
کەمترین پلەی دەنگ کە گوێی مرۆڤ دەیبیستێت پلەی 

سفری دێسیبڵی یە. بەاڵم پلەی دەنگی ئەو ژوورە ٩ پلە لە ژێر 
سفرە، واتە بێدەنگیەکە ئەگەری تێکچوونی مێشکی هەیە. 

ژینگەیەک یاخود شوێنێک کە مرۆڤ بە بێدەنگ 
هەڵیبسەنگێنێت ٦٠ پلەی دێسیبڵی دەنگی تێدا هەیە، بەاڵم 

ئەم ژوورە سەرسورهێنەرە ٩ پلەی دەنگی لە ژێر سفرەوەیە. 
نهێنی بێدەنگی ئەو ژوورە ئەوەیە کە دەنگدانەوەی تێدا نییە. ئەو 
دەنگانەی کە لە سەرچاوەکان دەردەچن، بێ ئەوەی بگانە ئاستی 
دەنگدانەوە لە ڕێی کەرەستە تایبەتییە دەنگەکانیان دەکێشرێت و 

دەنگەکان دەبڕدرێت.  

“دێرک مولەر تاکە کەسە کە توانیبێتی بۆ ماوەی ٤٥ 
خولەک لەم ژوورە بمێنێتەوە”

هەرچەندە بیرکردنەوەشی مەترسیدارە بەاڵم دێرک مولەر تاکە 
کەسە کە توانبێتی زیاتر لە ٤٥ خولەک لەو ژوورەدا بمێنێتەوە. 
مولەر زۆربەی کاتەکەی لە ژوورەکە بە دانیشتن بەسەربردووە.

گۆشتفرۆشان، لەم هەیوانەدا گۆشت فرۆشەکان و دەاڵلەکان 
و نووسەرەکان و کڕیارانی پێست و بەروبوومی ئاژەڵ هەبوون. 

هەموو ئەم پیشەوەرانە لەم هەیوانەدا کۆدەبوونەوە”.

دوای روونکردنەوەی زانیاری دەربارەی شوێنی کڕینی 
ئاژەڵەکان، عیزەدین قەساب بەم جۆرە بەردەوام بو لە قسەکانی:

“بەهۆی بوونی ئاژەڵی باش لە عێراق و ناوچەکە، ئاژەڵی 
خۆماڵیمان زیاتر دەکڕی، هەندێک جاریش ئاژەڵ لە دەرەوە 

هاوردە دەکرا. ئاژەڵەکان ڕەوانەی مەیدان دەکران و دواتر لەالیەن 
گۆشتفرۆشەکانەوە بۆ سەردەبڕدران بەرەو قەسابخانەکان دەبردران. 

دواتر لە دووکانەکان دەست بە فرۆشتنی دەکرا”.

سەبارەت بە هۆکاری داکشانی پیشەی گۆشت فرۆشی لە 
هەولێر، عیزەدین قەساب ووتی “سەردەمەکە گۆڕاوە وەکو جاران 

نیە. چەند بوارێکی باوی ترهاتووەتە کایەوە و خەڵکی بە 
پیشەی نوێی وەکو جلوبەرگ و مارکێت وپیشەی  ترخەریکن. 

هەرکەسێک بە شێوەیەک پیشەکەی خۆی گۆڕیوە”. 

ناوبراو باس لە دابەزینی ڕێژەی ئەو تورکمانانەی پێشتر قەساب 
بوون دەکات و کەمی ئەوانەی تاکو ئێستا بەم پیشەیە خەریکن 

ودەڵێت”لە ئێستادا تەنها چەند کەسێک ماون بەم پیشەیە 
خەریکن. ئەوانیش؛ مستەفا قەساب و عیزەدین قەساب و شێرزاد 

ئەحمەد عەزیز قەسابن”. 

هاوکات مام عیزەدین باسی لە گۆشت فڕۆشەکانی ئەو 
سەردەمەی کرد و ووتیشی “عەباس ئەحمەد غەفورکە گۆشت 

فڕۆشێکی کۆنە، لەگەڵ فەرمانگە سەربازیەکانی ئەو سەردەمە 
رێککەوتبوو بۆ ئەوەی گۆشت بفڕۆشتە ئەوان. جەبار قەسابیش 
کە ئەویش یەکێک بووە لە پیشەگەرە کۆنەکان پشکنەر بوو لە 

سەندیکا”.

عیزەدین قەساب نەوەک تەنها خۆی بەڵکو منداڵەکانی و 
بەشێک لە خزمانیشی گۆشت فڕۆشن و دەشڵێت”منداڵەکانیشم 

گۆشت فڕۆش بوون، هەرچەندە نزیکەی ساڵێکە وازیان لە 
پیشەی گۆشت فڕۆشی هێناوە بەاڵم کوڕە خاڵ 

و کوڕە مامەکانم ئیستاش گۆشتفڕۆشن”.

هەروەک لە ژمارەکانی پێشووی هەفتەنامەی تەبا سەرنج 
خراوەتە سەر پیشە دێرینەکانی شاری هەولێر، لەم ژمارەیەشدا 

هەوڵمانداوە پیشەیەکی تری تورکمان کە تاوەکو ئەمڕۆش 
بەردەوامە بخەینە بەردەستی خوێنەر. 

  
پیشەی گۆشت فرۆشی کە لە کۆنەوە تورکمان خەریکی 

ئەم پیشەیە بوونە لەهەولێر ، بابەتی ئەم ژمارەیە هەفتەنامەی 
تەبایە. بۆ زانینی دوایین دۆخی پیشەی گۆشت فرۆشی 

سەردانی عیزەدین حەیدەر ئیبراهیم قەسابمان کرد کە لە تەمەنی 
منداڵییەوە بە پیشەی گوشتفرۆشییەوە خەریکە.

 
سەرەتاعیزەدین قەساب باسی مێژووی پیشەی گۆشتفرۆشی لە 
هەولێر و ووتی “پیشەی گۆشت فرۆشی مێژووەکەی بۆ زیاتر 
لە سەد ساڵ دەگەڕێتەوە و پێشترزۆرکەس بەم پیشەیە خەریک 
بوونە. نموونەی هەندێک لە گۆشت فرۆشەکۆنەکان؛ تەلعەت 

قەساب، سمکۆ قەساب، شوشە قەساب، واحید قەساب، مستەفا 
قەساب، ئەنوەر قەساب، تۆفیق قەساب، عیزەدین قەساب، شێرزاد 

قەساب و براکەی تەلعەت قەساب، خەلیفە حەسەن قەساب، 
عەباس قەساب، حاجی بەهجەت قەساب، ئیسماعیل قەساب، 

حاجی جەرجیس قەساب و محتۆ قەساب”. 

 عیزەدین قەساب دەربارەی نیشتەجێبوونی گۆشتفرۆشانی هەولێر 
باسی “هەیوانی گۆشتفرۆشانی کرد و زیاتر ووتی”پێشتر لە 

هەولێر بۆ گۆشتفرۆشی شوێنێک هەبوو پێدەووتراهەیوانی 

هەریەك لە بزووتنەوەی گۆڕان و كۆمەڵی ئیسالمی کوردستان 
كشانەوەیان لە كابینەی حكومەتی هەرێمی كوردستانی عێراق 

ڕاگەیاند.

بۆ تاوتوێ کردنی پرسی  
خۆپیشاندانەکانی شاری 
سلێمانی، لە بەرواری 

٢٠ی کانوونی یەکەم 
بزوتنەوەی گۆڕان و 
کۆمەڵی ئیسالمی 
کۆبوونەوە. دوای 

کۆبوونەوەکە بڕیاری 
کشانەوەیان لە کابینەی 

هەشتەمی حکومەتی 
هەرێمی کوردستانی 

عێراق دا.           
لە سایتی فەرمی هەریەکە لە بزوتنەوەی گۆڕان و کۆمەڵی 

ئیسالمی بەیاننامەیەک باڵو کرایەوە، ئەمە دەقی بەیاننامەکەیە 
“دوای ئەوەی هەردووالمان چەند رۆژێكە سەرقاڵی گفتوگۆ و 

بێدەنگترین ژووری جیهان یاخود “ژووری دژە دەنگ”، لەم 
ژوورەدا کەسێکی ئاسایی تەنها ٤٥ خولەک توانای مانەوەی 

هەیە ئەم ژوورە بەر لەچەند ڕۆژێک کەوتە نێو ڕیزبەندی 
پەرتووکی پێوانەییەکانی گینس. 

‘’ژوورەکە بە رێژەی ٩٩.٩٩٪ دژە دەنگە”

ژوورەکە دەکەوێتە تاقیگەی ئۆرفیڵدی شاری مینیاپۆلیسی 
ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و بە رێژەی ٩٩.٩٩٪ بەرگری 

لە دەنگ دەکات و بە بێدەنگترین شوێن لە جیهان ناسراوە. 
پێکهاتەی ژوورەکە بریتیە لەچینێکی ئەستووری ئەلیافی 
شووشەیی لەگەڵ دوو چین دیواری دابڕینی پۆاڵیی و بە 

ئەستووری ٣٠ سم چیمەنتۆ دەوردراوە. ئەو کەسەی دەچیتە ناو 
ژوورەکە پاش ماوەیەکی کەم هەست بە ناڕەحەتی دەکات و 

دەکەوێتە نێو خەیاڵ و وڕێنە کردن.

“تەنها کەسێک توانیویەتی بۆ ماوەی ٤٥ خولەک لە 
ژوورەکەدا بمێنێتەوە”

ستیڤن ئۆرفیڵد، بەرپرسی تاقیگەی ئۆرفیڵد باس لەوە دەکات  
کە کاتێک لەناو ژوورەکە دادەنیشیت، تەنها گوێت لە دەنگی 

ئەندامەکانی جەستەی خۆت دەبێت و دەڵێت “ لە شوێنێکی 
بێ دەنگ و ئارامدا گوێی مرۆڤ لەگەل شوێنەکە خۆی 

دەگونجێ، لە بەردەوامی بێدەنگی ژوورەکە هەست بە ترپەی 
دڵ و دەنگی سییەکانت و ناو گەدەت دەکەیت. تەنها کەسێک 
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 سووپای میانمار لە
 ئۆپەراسیۆنێکدا هەزاران هاوواڵتی

موسڵمانی ئاراکانی کوشت

 ٢٥ی
 ئەیلوول: پرۆسەی

 ریفراندۆم لە هەرێمی
 کوردستانی عێراق

 ئەنجامدرا

 ١ی
 تشرینی یەکەم:

 ئەنجامدانی پرۆسەی ریفراندۆم
 لە هەرێمی کەتەلۆنیا و

 ئەنجامەکەشی گەڕانەوەی تێکڕای
 ئیدارەی هەرێمی کەتەلۆنیا بۆ

حکوومەتی ناوەندی ئیسپانیا بوو
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 گووتارێکی راستەوخۆدا
 شاری قودسی وەکو پایتەختی

 ئیسرائیل راگەیاند
 ١٣ی

 کانوونی یەکەم:
 لەکۆبوونەوەی لووتکەی
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 تویتەر سنوورداری
 ووشەکانی لە ١٤٠
 کارەکتەرەوە بۆ ٢٨٠
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